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التاريخ التقديري لموافقة مجلس المديرين  
 التنفيذيين

 2018 ديسمبر/كانون األول 5

 بعد استعراض تصّور البرنامج، اُتِخذ قرار بالمضي قدما في إعداد هذه العملية. االستعراض المؤسسيقرار 
 

.  أهم قضايا التنمية ودواعي مشاركة البنك الدولي أوالا

واجهت الضفة الغربية وغزة )األراضي الفلسطينية( عدم استقرار سياسي طويل األمد وحلقات عنف دورية على مدى العقدين  
واألراضي الفلسطينية عبارة عن اقتصاد صغير مفتوح ينتمي إلى الشريحة  مما فاقم التقلبات في االقتصاد الكلي. الماضيين،

. وقد واجهت األراضي الفلسطينية انعدام 2016مليون نسمة في  4.8تعداد سكان بلغ الدنيا من البلدان المتوسطة الدخل، ب
. وتقل حصة 1االستقرار السياسي )على المستوى اإلقليمي والداخلي( وعانت من سلسلة من الصراعات العنيفة على مر السنين

 ية للغاية تفرضها إسرائيل ومصر.%، وتخضع حدوده لرقابة تقييد30قطاع غزة من مجموع إجمالي الناتج المحلي عن 

ويمثل الحد من الوصول إلى مناطق واسعة شهد هيكل االقتصاد الفلسطيني تحوالا كبيراا للغاية على مدى العقدين الماضيين. و 
الحركة وعلى التجارة الخارجية معوقات رئيسية أمام استثمار القطاع الخاص وخلق فرص على من األراضي والقيود المفروضة 

. ونتيجة لذلك، انكمشت حصة قطاعي التصنيع والزراعة في إجمالي الناتج المحلي بنسبة غزةعمل في الضفة الغربية وقطاع ال
، ازدادت حصة قطاع الخدمات العامة )كالتعليم أخرى  من ناحيةو . 2016-1994% على التوالي أثناء الفترة 75% و40

                                                 
، 2007/2008، على الترتيب، والصراع بين فتح وحماس في 2005-2000و 1993-1987تشمل سلسلة الصراعات االنتفاضتين األولى والثانية في  1

 .2014و 2012و 2009-2008والحروب التي دارت في غزة في 
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من المانحين. وأسفر هذا التغيير  أثناء الفترة ذاتها، وُمولت إلى حد كبير% 60والصحة واألمن( في الدخل القومي بحوالي 
الهيكلي الجذري في االقتصاد عن إخفاق القطاع الخاص في توفير فرص عمل كافية الستيعاب القوة العاملة المتزايدة )الشباب 

يرادات لتوفير الخدمات لسكان يزداد عددهم بسرعة.  والنساء غالبًا( وا 

حفز بيئة تعمل على تحقيق النمو  للبنك للتركيز علىاإلستراتيجي لمنحة المقترحة ألغراض سياسات التنمية التحول وتعكس ا 
كما تدعم هذه المنحة أيضًا التحسينات في بيئة األعمال مع ترشيد وتحديث اإلطار  الديناميكي والشامل للجميع للقطاع الخاص.
يجاد القانوني والتنظيمي للشركات الخاصة في  الوقت نفسه، وذلك بهدف تشجيع نمو القطاع الخاص النشط والشامل للجميع وا 

فرص عمل بالقطاع الخاص الرسمي. وتهدف اإلصالحات في أنظمة المدفوعات اإللكترونية إلى خفض التكاليف بشكل كبير 
ضافة إلى ذلك، ال تساهم اإلجراءات وتعزيز الشمول المالي مع توفير أداة حاسمة لتمكين خدمات الحكومة اإللكترونية. باإل

دارة األراضي في زيادة تحصيل الضرائب فحسب، بل إنها تزيد أيًضا من توف   ر الضمانات للبنوك بشكل كبير المسبقة لإليرادات وا 
في  إذ ال تقبل البنوك إال األراضي التي لها سند ملكية كضمانات. وعالوة على ذلك، تعمل اإلجراءات على صعيد السياسات

على مدى العملية السابقة في تحسين المالءة االئتمانية ونظام المدفوعات  قطاعات المرافق على مواصلة تعزيز التقدم المحرز
في قطاعات المرافق )كالكهرباء والمياه(، الذي يعتبر أخطر تحدٍّ أحادي يؤثر على قدرة السلطة الفلسطينية على تعبئة التمويل 

 ة االستثمار في هذه القطاعات.الخاص والتجاري لمساند
 

 الهدف المقترحثانياا. 

 الهدف اإلنمائي للعملية المقترحة هو دعم جهود السلطة الفلسطينية من أجل:

 ( تحسين اإليرادات وتعزيز إدارة األراضي وتقوية إطار تحصيل اإليرادات بين األجهزة والهيئات الحكومية؛1) 
 أسس لالقتصاد الرقمي؛ تهيئة و  ،( تحسين بيئة أنشطة األعمال2) 
 ( تعزيز االستدامة والمالءة االئتمانية لمقدمي الخدمات المحليين من أجل تعزيز االستثمار الخاص3) 

 الوصف األوليثالثاا. 

ُصممت العملية المقترحة لمساندة تنفيذ إصالحات السياسات والمؤسسات التي تضمَّنتها الركيزتان الثانية والثالثة من ركائز 
العملية دروسًا مستفادة من منح أغراض  هذه تضّمن تصميمو السلطة الفلسطينية اإلنمائية )أجندة التنمية الوطنية(. إستراتيجية 

بما في ذلك المتعلقة منها بالتركيز على المنظورات األطول أمدًا لإلصالحات وخطوات المتابعة لضمان سياسات التنمية السابقة، 
النتائج المرجوة، فضاًل عن الحاجة إلى التزام واضح من السلطة الفلسطينية. وتساند منحة أغراض سياسات التنمية المقترحة 

التنمية اآلخرون بنشاط من خالل المساعدة الفنية والمنح. وسيسمح هذا مجاالت اإلصالح التي شارك فيها البنك الدولي وشركاء 
بمساندة اإلصالحات في مجال السياسات المقترحة في منحة أغراض سياسات التنمية هذه من خالل البرامج متعددة السنوات 

من التصميم الجديد مساندة منحة أغراض الحالية والمخططة لتقديم المساعدة الفنية والتمويل من جانب شركاء التنمية. وأخيراً سيض
-2017سياسات التنمية ألجندة السلطة الفلسطينية اإلصالحية متوسطة المدى المتصورة في أجندة السياسات الوطنية للفترة 

ستراتيجية متوسطة المدى. ستهدف هذه السمات إلى ضمان التزام السلطة إ، والتي توفر إطار سياسات وتضع أهدافًا 2022
 لسطينية الواضح بتحقيق النتائج المرجوة على المدى المتوسط.الف

 



 اآلثار على أوضاع الفقر واألحوال االجتماعية والجوانب البيئيةرابعاا. 

 اآلثار على أوضاع الفقر واألحوال االجتماعية
لى حد كبير. يركز اإلصالح المالي إما إيجابيا أو محايدا إ من المتوقع أن يكون التأثير على أوضاع الفقر واألوضاع االجتماعية 

العام المقترح على تحسين مقومات االستمرارية المالية لقطاعات المرافق )كالكهرباء والمياه( بهدف زيادة االستثمارات في تلك 
الخدمات من الضروري أن ُتؤدِّي هذه اإلصالحات إلى تحسين نوعية وانتظام تقديم و القطاعات على األمدين المتوسط والطويل. 

 على المدى المتوسط حتى يكون لها أثر إيجابي على أحوال الفقراء والمحرومين.
 

 اآلثار على الجوانب البيئية 
إلى تحسين االستدامة المالية العامة لماليات السلطة الفلسطينية، ومن  2و 1تهدف اإلجراءات المسبقة التي تساندها الركيزتان  

يمكن أن تنطوي على  3بيئي مباشر أو غير مباشر. لكن اإلجراءات المسبقة التي تساندها الركيزة المستبعد أن يكون لها تأثير 
مخاطر بيئية. ومن المهم أن نذكر أن إصالح إجراءات استخراج تراخيص منشآت األعمال، وتحديدًا تعديل قانون الحرف 

بضمان عدم اشتراط اإلجازة األمنية إال فيما يخص ، يركز على تبسيط عملية إصدار الرخصة البلدية 1953والصناعات لسنة 
 أنشطة معينة قد تشكل تهديدًا أمنيًا.

 
ا.  المبدئيالتمويل  خامسا
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ا.  مسؤول االتصال سادسا
 البنك

 مارينا ويس لالتصال: السيدة/
مثل المقيم ومدير البنك الدولي في المسمى الوظيفي: الم
 غزةالضفة الغربية وقطاع 

 6500-236-2-972+هاتف: 
 mwes@worldbank.org البريد اإللكتروني:

 المكان: الضفة الغربية وقطاع غزة
 

 الجهة المقترضة
 ليلى صبيح /لالتصال: السيدة

 المدير العام إلدارة العالقات والتعاون الدولي
 وزارة المالية والتخطيط

 السلطة الفلسطينية
 رام هللا )الضفة الغربية(

 0650-240-2-970+هاتف: 
 mofirdg@palnet.com البريد اإللكتروني:

 
 للمزيد من المعلومات الرجاء االتصال بـ:سابعاا. 
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