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 معلومات أساسية 

 

  أ. البيانات األساسية للمشروع

 اسم المشروع  للمشروع الرقم التعريفي  البلد
الرقم التعريفي للمشروع  

 األصلي )إن وجد( 

 P171819 الضفة الغربية وقطاع غزة 
تعزيز استقرار المالية العامة  

 ( P171819والنزاهة المالية )
 

 المنطقة 
التاريخ التقديري للعرض على مجلس  

 المديرين التنفيذيين
 أدوات التمويل  )الرئيس(  مجال الممارسات 

 2020أبريل/نيسان  6 منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا
االقتصاد الكلي،  التجارة  

 واالستثمار
 تمويل سياسات التنمية

 الهيئة المسؤولة عن إدارة التنفيذ المقترض )المقترضون( 

منظمة التحرير الفلسطينية )لصالح  
 السلطة الفلسطينية( 

 وزارة المالية والتخطيط 

 

 اإلنمائي المقترح الهدف 
 

( تحسين اإلدارة  2( تعزيز ضوابط االلتزام في الوزارات التنفيذية وتحسين ممارسة المشتريات العامة الشاملة، و)1األهداف اإلنمائية للعملية المقترحة هي: )
 لقطاع المالي. ( تعزيز استقرار ونزاهة ا3الرشيدة على مستوى القطاعات في تقديم خدمات المياه والرعاية الصحية، و)

 
 FIN_SUMM_PUB_TBL التمويل )بماليين الدوالرات ( 

 ملخص 
 

 30.00 إجمالي التمويل 
  

 NewFin3- التفاصيل

 30.00 إجمالي التمويل غير المقدم من مجموعة البنك الدولي 

 30.00 صناديق استئمانية 
  
  

 القرار
 غير ذلك

 التوضيح
 العمل إجراء التقييم المسبق أجاز االستعراض لفريق 
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 ب. المقدمة والسياق العام 
 

 السياق العام القُطري 
تستهدف دعم   تظل المنح ألغراض سياسات التنمية، كما تنص عليها إستراتيجية المساعدة المعنية بالضفة الغربية وقطاع غزة، من األدوات األساسية التي

  30الفلسطينية وأولويات اإلصالح اإلستراتيجي، فضالً عن تعزيز الحوار بشأن السياسات. وتهدف هذه المنحة المقترحة التي تبلغ قيمتها موازنة السلطة 

امة، وخاصة  لية العمليون دوالر إلى توفير سبل إنقاذ الموازنة في خضم هذه األوقات العصيبة. فالسلطة الفلسطينية ال تزال تواجه صعوبات فيما يتعلق بالما
ل إيرادات ضئيلة، فيما تتعادل المصروفات واإليرادات    33بسبب الوضع الطاحن في قطاع غزة، حيث تنفق السلطة   في المائة من المصروفات، في حين تحص ِّ

سرائيلية حول تحويل اإليرادات التي  في الضفة الغربية. وزاد من تفاقم الضغوط الشديدة على المالية العامة النزاع المستمر منذ فترة طويلة مع الحكومة اإل
، فإنه استمر قرابة ستة أشهر أو أكثر بقليل، مما تسبب  2019يتم تحصيلها نيابة عن السلطة الفلسطينية. ورغم التوصل إلى حل لذلك النزاع في سبتمبر/أيلول  

في المائة من إيراداتها. وباإلضافة إلى   60ل كي "تتدبر أمرها" بدون في نقص حاد في السيولة، ما حدا بالسلطة الفلسطينية إلى استنفاد كافة مصادر التموي 

مليون دوالر( واألقل منذ عشرات السنين. ونتيجة    670)  2018مليون دوالر، وهو ما يُعد انخفاضاً عن عام    600إلى    2019ذلك، وصل دعم الموازنة عام  

زيادة كبيرة عن السنوات السابقة. وال تكمن األهمية التمويلية لهذه العملية في الموارد    2019نية لعام  لذلك، من المتوقع أن تزيد الفجوة التمويلية للسلطة الفلسطي 

نية في وقت تتسم فيه  المالية التي تتيحها فحسب، بل تتجاوزها إلى ذلك األثر الداللي اإليجابي للجهات المانحة األخرى التي تقدم المساعدات للسلطة الفلسطي 
 باألهمية القصوى لالقتصاد الفلسطيني والماليات العامة. هذه المساعدات 

ر على مدى  تواجه األراضي الفلسطينية )الضفة الغربية وقطاع غزة( اضطرابات سياسية منذ فترة زمنية طويلة وحلقات من مسلسل العنف بين الحين واآلخ
الكلي. فالتدفقات الضخمة للتحويالت الوافدة ظلت هي القوة الدافعة لالقتصاد، حيث    العقدين الماضيين، وهو ما تسبَّب في تفاقم التقلبات على مستوى االقتصاد

لموساً في  أن مصادر النمو األخرى تتعرض لمعوقات القيود المستمرة على الحركة والقدرة على الوصول. وقد هبطت تدفقات التحويالت الوافدة هبوطاً م
حرير النمو الذي تقيده بيئة أعمال صعبة. وفضالً عن ذلك، نجم عن القيود المفروضة على التجارة والحركة  السنوات األخيرة، مما زاد من الضغوط باتجاه ت 

عدل ضعيف  خطر كبير تمثل في تعطل األنشطة االقتصادية كان له أثره على مستويات االستثمار، فدفع إلى تعاطي خدمات خالف التبادل التجاري تتسم بم
 في نمو القدرة اإلنتاجية. 

، حيث يعيش شخص واحد من بين كل ثالثة أشخاص تقريباً تحت وطأة  2017إلى  2011ارتفعت معدالت الفقر في األراضي الفلسطينية خالل الفترة من  

ون تحت خط الفقر  شالفقر، وثمة تفاوت متناٍم بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ووفقاً لدائرة اإلحصاءات المركزية الفلسطينية، زادت نسبة السكان الذين يعي 
في المائة،   53إلى  في المائة  39. وتنبع هذه  الزيادة من ارتفاع معدل الفقر في قطاع غزة من 2017في المائة عام  29إلى  2011في المائة عام  26من 

 مما جعل شخصا واحدا من بين كل شخصين في غزة يعيش تحت خط الفقر الوطني. 

 
 العالقة مع إطار الشراكة  

ات"، والتعافي الذي  تتسق العملية المقترحة مع إستراتيجية البنك الدولي اإلقليمية، خاصة حول ركائز "تجديد العقد االجتماعي"، و"القدرة على مواجهة األزم
ة المساعدة الخاصة بمجموعة البنك يوفره تعظيم تمويل التنمية في سياق الضفة الغربية وقطاع غزة. باإلضافة إلى ذلك، تسهم هذه العملية في تنفيذ إستراتيجي 

(، السيما الركيزة األولى التي تتمثل في زيادة استثمارات القطاع الخاص وإيجاد فرص  2021- 2018الدولي للضفة الغربية وقطاع غزة )السنوات المالية 

سبيل المثال، فإن اإلجراءات المسبقة التي تدعم اإلصالحات    وتهدف إجراءات هذه العملية إلى تعزيز استدامة وشفافية الماليات والخدمات العامة.  وعلى   عمل.
خاصتها،  المعنية بالمشتريات عن طريق إنشاء بوابة مشتريات موحدة، وتتطلب من كافة الجهات الحكومية نشر فرص المشتريات وإشعارات ترسية العقود 

كما تسهم اإلجراءات المسبقة التي تدعم تحسين اإلدارة الرشيدة في قطاع الصحة  سوف تسهم في زيادة ثقة المواطن والتعاون بين القطاعين العام والخاص.  
تيسير تقديم الخدمات  وتحسين ضوابط األداء في قطاع المياه مساهمة أكبر في الركيزة اإلستراتيجية اإلقليمية المعنية بتجديد العقد االجتماعي وذلك عن طريق  

ءات المسبقة التي تدعم اإلصالحات المعنية باستقرار ونزاهة القطاع المالي تدعم كالً من قدرة القطاع الخاص  للجميع وعلى نحو يخضع للمساءلة. واإلجرا
 جل. على الصمود في وجه الصدمات الخارجية، وتسهم كذلك في بناء بيئة يمكن ها تعظيم تمويل التنمية لزيادة وتصعيد التمويل البديل طويل األ 

 

 اإلنمائية المقترحة ج. األهداف  

 
( تحسين اإلدارة  2( تعزيز ضوابط االلتزام في الوزارات التنفيذية وتحسين ممارسة المشتريات العامة الشاملة، و) 1األهداف اإلنمائية للعملية المقترحة هي: )

 ة القطاع المالي. ( تعزيز استقرار ونزاه3الرشيدة على مستوى القطاعات في تقديم خدمات المياه والرعاية الصحية، و)
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 النتائج الرئيسية
لمتوقع أيضاً أن تسهم  ستعزز اإلجراءات المعتمدة في الركيزة األولى ضوابط االلتزام في الوزارات التنفيذية وتحسن ممارسات المشتريات العامة إجماالً. ومن ا 

السياسات المستندة إلى الشواهد في   في التصدي للفجوات بين الجنسين في المشتريات العامة. وفي إطار الركيزة الثانية، من المتوقع أن تدعم اإلجراءات وضع
وسوف تعمل اإلجراءات التي تركز على قطاع المياه بموجب الركيزة الثانية   قطاع الصحة لسد الفجوات في الموارد البشرية وتتيح خدمات صحية أكثر شموالً. 

فضالً عن تحسين معدل التحصيل بين المستهلكين في وحدات الحكم   على تحسين الشفافية إجماالً في القطاع، وذلك بنشر تقارير األداء لمقدمي خدمات المياه،
وتركز اإلجراءات تحت الركيزة الثالثة على تحسين ضوابط   المحلي التي وقعت على مذكرة تفاهم مع سلطة المياه الفلسطينية لتركيب عدادات الدفع المقدم. 

اإلرهاب في القطاع المصرفي، لتعمل بذلك على رفع المتطلبات الدنيا لرأس المال التنظيمي لكل   الرقابة الداخلية المعنية بمكافحة غسل األموال/ محاربة تمويل 
 البنوك وكذلك توحيد األدوات المالية اإلسالمية بين البنوك والمؤسسات المالية اإلسالمية غير المصرفية. 

 

 د. وصف المشروع   
ة، والتي أثبتت أنها مواتية  تم تصميم هذه العملية لتكون مستقلة ال أن تكون عملية برامجية لدعم الموازنة، إذ أنها تتيح مرونة كافية في اختيار اإلجراءات المسبق

لم تُغفل الطبيعة البرامجية إلصالحات معينة،    في سياق أمني وسياسي شديد التقلبات، غالباً ما يؤدي إلى إعادة ترتيب أولويات اإلصالحات. وعلى أية حال، فإنها
 إذ تبني عدة إجراءات مسبقة في هذه العملية على اإلصالحات المهمة التي دعمتها المنح ألغراض سياسات التنمية السابقة.  

 
لمشتريات عبر إطالق بوابة مشتريات موحدة  إن الركيزة األولى للعملية، والتي تركز على تقديم ضوابط االلتزام في الوزارات المعنية وتحسين ممارسات ا

السلطة الفلسطينية.  وفرض استخدام وثائق مناقصات موحدة في كل المشتريات العامة، ستساعد في االرتقاء باإلدارة الرشيدة ونزاهة المالية العامة في عمليات 
الصحية كي تتيح وضع السياسات المستندة إلى الشواهد. وتركز الركيزة الثانية أيضاً  ويتمثل هدف الركيزة الثانية في االرتقاء باإلدارة الرشيدة في تقديم الخدمات  

ضفي عليه المزيد من  على تركيب عدادات مياه للدفع المقدم، والتي من شأنها أن تحد من عدم سداد المستهلكين للفواتير وأن تحسن السالمة المالية للقطاع، فت 
الحد من صافي اإلقراض )االستقطاعات التي تقوم بها الحكومة اإلسرائيلية من الضرائب على الواردات التي تحصلها  الجاذبية الستثمارات القطاع الخاص و

دين اإلسرائيليين(. وأخيراً  ، وبموجب الركيزة الثالثة  نيابة عن السلطة الفلسطينية لتعويض فواتير المرافق التي تدين بها وحدات الحكم المحلي الفلسطينية للمور 
ما يتصل بكفاية  ؤدي تعزيز ممارسات مكافحة غسل األموال / محاربة تمويل اإلرهاب وإلزام البنوك باتباع المتطلبات الواردة في اتفاقية بازل الثالثة في سي 

 ل من النهوض بمهامهما بكفاءة.رأسمالها إلى تحس ن كبير في استقرار القطاع المالي، وهو من العوامل األساسية المهمة التي تمكن القطاع الخاص وبيئة األعما
 

 . التنفيذ ـه
 

 الترتيبات المؤسسية وترتيبات التنفيذ 
لمقترح واالتفاق عليه مع  يبني تصميم نهج الرصد والتقييم المعتمد في هذه المنحة على النُُهج التي تم إعدادها في عمليات سابقة.   وتمت مناقشة إطار النتائج ا 

لنتائج لرصد التقدم المحرز في كل من  السلطة الفلسطينية، وتم تطويره بالتشاور مع شركاء آخرين في التنمية. وبالتوازي مع عمليات سابقة، يستهدف إطار ا
تمويلية المقدمة من  منحة أغراض سياسات التنمية وتنفيذ الصندوق االستئماني  لخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية، إذ أنه أحد المصادر الرئيسية للموارد ال

 ً  من المنحة والصندوق االستئماني يساند تنفيذ األهداف الرئيسية المحددة  الجهات المانحة من أجل الموازنة، باالتساق مع أجندة السياسات الوطنية. بما أن كال 
ك لكليهما ميزة إضافية  الستراتيجية السلطة الفلسطينية، ويهدف إلى توفير دعم مالي مستقر ومنتظم لموازنة السلطة الفلسطينية، فقد أتاح وجود إطار نتائج مشتر

قياسات مباشرة لألهداف اإلنمائية، فيما قامت على جمع البيانات دائرة اإلحصاءات، ووزارة المالية والوزارات   لتنفيذ اإلصالح. والمؤشرات المستخدمة هي
 المعنية، وسلطة النقد، وتتمتع السلطة الفلسطينية بالمسؤولية الكاملة عنها.

 

تعد السلطة الفلسطينية    وتم إضفاء الطابع المؤسسي على ترتيبات الرصد في وزارة المالية الفلسطينية. استناداً إلى مدخالت الوزارات المعنية والهيئات األخرى،
التقدم المحرز قياساً على برنامج  بشكل منتظم تقارير ربع سنوية لرصد األداء في إطار كل من المنحة والصندوق االستئماني. ويُستخدم الترتيب ذاته لرصد

ي سياق منح أغراض  السلطة الفلسطينية متوسط المدى. وهذه التقارير مرفوعة على الموقع اإللكتروني لوزارة المالية. لم تُستخدم ترتيبات الرصد الموضوعة ف
لعمليات فحسب، بل هناك شواهد على مساهمة هذه الترتيبات في بناء  سياسات التنمية والصندوق االستئماني للخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية ألغراض هذه ا

 ترتيبات مؤسسية أقوى لرصد جهود السلطة الفلسطينية اإلصالحية األوسع نطاقاً.    

 

 و. الفقر واآلثار االجتماعية، والجوانب الخاصة بالبيئة والغابات وغيرها من الموارد الطبيعية 
 

 االجتماعية الفقر واآلثار 
ابياً إلى حد كبير أو  من المتوقع أن يكون التأثير على أوضاع الفقر واألوضاع االجتماعية عموماً من جراء اإلجراءات المسبقة التي ستساندها هذه العملية إيج

مارسات المشتريات العامة الشاملة هي إجراءات  محايداً. والجهود المبذولة في إطار الركيزة األولى لتعزيز ضوابط االلتزام في الوزارات المعنية وتحسين م
اع العام. ومن المتوقع أن  إدارية تهدف إلى تحسين إدارة المالية العامة في السلطة الفلسطينية، ومن ثم االرتقاء بمستويات  الشفافية والموثوقية في حسابات القط

حايداً. وفي إطار الركيزة الثانية، يُتوقع أن يكون للجهود المبذولة لتحسين اإلدارة الرشيدة  يكون األثر على أوضاع الفقر واألوضاع االجتماعية لهذه اإلجراءات م
في المنشآت   في قطاع الصحة أثراً إيجابياً على أوضاع الفقر واألوضاع االجتماعية ألنها ستؤدي في نهاية المطاف إلى إتاحة خدمات طبية بأسعار أرخص
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حاالت الطبية الخارجية باهظة التكلفة. ومن شأن اإلجراءات المتبعة في قطاع المياه أن تعزز من شفافية واستدامة مقدمي  المحلية فتحد من االعتماد على اإل
ن  راً محايداً. ورغم أالخدمات بهدف تحسين األداء العام، وبالتالي من المتوقع أن يكون أثر الخدمات التي يقدمونها على أوضاع الفقر واألوضاع االجتماعية أث 

ى أوضاع الفقر  استحداث تركيب عدادات دفع مقدم سوف ينتج عنه مستويات أعلى من تحصيل الفواتير أظهر التحليل الذي قام به الفريق أنه من حيث األثر عل 
الستقصاء اإلنفاق واالستهالك في  ال يُتوقع أن يكون ثمة تغييرات ذات أهمية إحصائية وبالتالي ال يوجد أثر ملموس على األوضاع االجتماعية. ويرجع ذلك وفقاً  

في المائة في أشد شريحة خمسية   2.5فلسطين إلى أن اإلنفاق على المياه منخفض للغاية كنسبة من اإلنفاق األسري الكلي. وفي الواقع، فإنه يصل إلى حوالي 

ركيزة الثالثة من أجل تحسين مكافحة غسل األموال / محاربة تمويل  فقراً في الضفة الغربية حيث سيجري تنفيذ اإلصالح. وينبغي لإلجراءات المبذولة في إطار ال
خاص وإيجاد  اإلرهاب ورفع مستويات كفاية رأس المال للقطاع المصرفي أن تزيد من قدرته على الصمود وتحسن بدورها من قدرته على دعم أنشطة القطاع ال

 على أوضاع الفقر واألوضاع االجتماعية. فرص العمل. ومن المتوقع أن يكون لهذه اإلجراءات آثار إيجابية 
 

 الجوانب الخاصة بالبيئة والغابات وغيرها من الموارد الطبيعية
في إطار الركيزتين  من غير المرجح أن تكون لإلصالحات التي تساندها هذه العملية آثار بيئية سلبية كبيرة. وتهدف اإلجراءات المسبقة التي يتوفر لها الدعم

عم  إلى تحسين ممارسات المشتريات وتعزيز اإلدارة الرشيدة في قطاعي المياه والصحة ومن المرجح أن يكون لها آثار إيجابية على البيئة. وتد األولى والثانية
المة القطاع، وليس  وساإلجراءات المسبقة التي تغطيها الركيزة الثالثة اإلصالحات في القطاع المالي من واقع تحسينها للقدرة على الصمود والتعافي واستقرار 

 من المتوقع أيضاً أن يكون لها أي آثار سلبية على البيئة.   
 

 ز. المخاطر وإجراءات تخفيفها 
حاسمة  خابات برلمانية لم تكن  التصنيف العام لمخاطر هذه العملية يُعد مرتفعاً. وتزداد المخاطر السياسية واألمنية اشتداداً من واقع أن إسرائيل قد عقدت جولتي انت 

، مما يخلق حالة من انعدام اليقين على الصعيد السياسي. ولئن حدثت انتكاسة في  2020، فضالً عن جولة ثالثة غير مسبوقة في مارس/ آذار  2019النتائج عام 

ات المانحة الدولية بمراقبة ورصد  الوضع األمني فلربما كان للهبوط االقتصادي آثار سلبية على رغبة السلطة الفلسطينية في تنفيذ اإلصالحات. وتقوم الجه
لسلطة الفلسطينية القوي  النشاط االقتصادي عن كثب في الضفة الغربية وقطاع غزة، كما تقوم حالياً بمساندة السلطة الفلسطينية بمنح ومساعدات فنية. إن التزام ا

ة والضغوط على المالية العامة سيتيح أساساً لزيادة ثقة القطاع الخاص ومساندة  بمواصلة تنفيذ اإلصالحات الهيكلية على الرغم من البيئة االقتصادية الصعبة للغاي 
رها على أنماط  شركاء التنمية. تعد مخاطر هذه العملية على االقتصاد الكلي مرتفعة. وكان ألزمة السيولة التي نجمت عن النزاع حول إيرادات المقاصة أث 

شاط االقتصادي.  وفضالً عن ذلك، وعلى الرغم من بدء التخفيف التدريجي من الضغوط على المالية العامة  االستهالك واالستثمار وكذلك أثر سلبي على الن 
التجارة بين السلطة  بسبب استئناف تحويالت إيرادات المقاصة التزال مطالب المالية العامة مرتفعة للغاية.  كما أن التصعيد األخير في النزاعات المتعلقة ب 

ذ خطة  يل يشكل مخاطر. وتبعث منحة سياسات التنمية بإشارة قوية إلى المانحين مفادها أن البنك الدولي يعير أهمية كبيرة إلحراز تقدم في تنفي الفلسطينية وإسرائ 
ً من خالل الص 25السلطة الفلسطينية للتنمية. ويُضاف إلى ذلك أن العملية سوف تؤدي إلى تدبير موارد إضافية قدرها  ندوق االستئماني  مليون دوالر تقريبا

مالية والتعاقدية  للخطة الفلسطينية لإلصالح والتنمية. سيخفف هذا من مخاطر انخفاض مساعدة المانحين على ماليات السلطة الفلسطينية. وتُعتبر المخاطر ال
مويلية الكبيرة والقدرة المحدودة على حشد موارد  مرتفعة. ويتعرض نظام إدارة الماليات العامة تحت ضغوط بسبب التراكم المستمر للمتأخرات نتيجة للفجوة الت 

ياً. وتم إصدار التقارير  تمويلية بطريقة مثلى. وهناك تأخير في إصدار القوائم المالية، غير أن هذا التراكم في األعمال المتأخرة في طريقه إلى أن يختفي تدريج
وُرفعت إلى ديوان الرقابة المالية   2017و 2016زارة المالية القوائم المالية لعام . وأنهت و2019في نوفمبر/تشرين الثاني  2015و 2014المدققة لعامي 

ر في تنفيذ بعض أحكام قانون  2020. وثمة توقع أن القوائم المالية المدققة ستكون محدثة في 2019واإلدارية للتدقيق في نوفمبر/تشرين الثاني  . وحدث تأخ 

حيث دخلت جوانب مهمة من القانون إلى حيز التنفيذ، بما في ذلك اإللزام باستخدام بوابة مشتريات   2019لزخم في عام المشتريات  العامة؛ بيد أنه تم تعزيز ا

ً ويشمل ما يلي: لم يتم العمل بعد بآلية   موحدة ووثائق مناقصات موحدة، وتساند منحة أغراض سياسات التنمية هذه الجهود. ويظل عدد من األمور عالقا
داري لشكاوى مقدمي العطاءات، وهناك حاجة إلى تعزيز قدرات العاملين في المشتريات. وقد تمثل أوجه الضعف هذه عقبة أمام قدرة السلطة  االستعراض اإل

ك الدولي  ال البن الفلسطينية على تحقيق النتائج التي تدعمها العملية، وعلى تحقيق الهدف اإلنمائي للمشروع بشكل عام. وفي إطار إجراءات التخفيف، ال يز
عزيز نظام إدارة  وجهات مانحة أخرى يساندان السلطة الفلسطينية في السنوات األخيرة من خالل مساعدات فنية متعددة تُقدم إلى وزارة المالية وتهدف إلى ت 

 . الماليات العامة والمشتريات العامة. 
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