
[﴿د,…“رألؤًٌُّ
[ئمبوُّ“[ئهجلدُّّ
ْيŞ,ن“نخلَّ
موعة �لبنك �لد��

نشر� فصلية تصد� عن مكتب  �لضفة �لغربية �قطا� غز�   نيسا� - حزير�� ٢٠٠٣

�لتطو��% �ملالية ��ملو�"نة ٩
�الغال( ��حلصا� ' �لضفة �لغربية �قطا� غز� ١١
�لتطو��% �القتصا/ية �جلديد� ١٢
عمليا% 5موعة �لبنك �لد�0 ٢١
�خبا� 5موعة �لبنك �لد�0 ٣٩
�صد���% �لبنك �جلديد� ٤٠

تقرير �لبنك �لد�لي حو! �ثر �النتفاضة

  �ملحتويا'  �لصفحة

تقييم تقديرK للحصا� ��إلغال( ��أل"مة �القتصا/ية �لفلسطينية بعد مر�� سبعة �عشرين شهر�ً على �ندال� �النتفاضة هو تقرير تم >عد�/; 
 Lألهد�� M<� ."خمسة عشر شهر�ً من �النتفاضة ��إلغالقا% ��أل"مة �القتصا/ية" M٢٠٠٢ بعنو� Pما�/��RS كمتابعة لتقرير صد� في شهر
�لرئيسة لهذ� �لتقييم �لتقديرK �لثاني ترمي- مر� WخرV – >لى مساعد� �لمانحين ��لسلطة �لفلسطينية للتغلب على �أل"مة �القتصا/ية �لفلسطينية 
�لمستعصية في �لضفة �لغربية �قطا� غز�، �>لى �لتشجيع على مناقشة �لمسائل �القتصا/ية �لفلسطينية فيما بين �لمانحين ��لسلطة �لفلسطينية 
�حكومة >سر�ئيل >لى جانب >ثر�b هذ� �لنقاa �لمبني على �لمعلوما%. �مع MW �لتقرير ينشغل Wصًال بصو�� حتمية في �لقضايا �لطا�ئة �لقصير� 
�لمدV، >ال Wنه يسعى >لى �لمحافظة على َقْد� من �لتركيز على Wنو�� من �لسياسا% �القتصا/ية ��لمؤسسية �لمتوسطة �لمدV، �لتي ستعو/ >لى 
��جهة �ألحد�n حالما يتوقف �لنز�� �لد�ئر حاليًا عن �لسيطر� على �لحيا� �ليومية للفلسطينيين ��إلسر�ئيليين. �للحصوl على ُنَسخ من هذ� 

�لتقرير، نرجو �التصاl مع مكتب �لبنك �لد�لي. 

مر�جعة ألثر حاال' �إلغال/ ��حلصا, �حظر �لتجّو! 
على �القتصا: �لفلسطي7

�عالما'  �لفلسطيني  لالقتصا:  لالهتما=  �لمثير  �لتر�جع 
A,ستقر��

�قطا�  �لغربية  �لضفة  في  �لد�لي  للبنك   Kلقطر� �لمكتب  Wنهى  لقد 
غز�، في �آل�نة �ألخير�، تقييمه �لتقديرK لألثر �القتصا/K لالنتفاضة 
 Mكانو - حتى  �عشرين شهر�ً  سبعة   lفخال �لمستمر�.  �لفلسطينية 
>سر�ئيليًا   ٦٩٤ � فلسطينيًا  لقي ١,٩٧٢   - �أل�l//يسمبر ٢٠٠٢ 
حتفهم، �Wصيب ما يزيد على ٢٠,٠٠٠ فلسطيني �حو�لي ٥٠٠٠ 
من   vأل�قا� هذ;  خلفية  �على  مختلفة.  �>صابا%   wبجر� >سر�ئيلي 
�لوفيا% ��إلصابا% ��لصدما% بأنو�عها، �ما حدn من فقد �خسا�� 

في Wسباz �لعيش �كسب �لر"( �ُسبله �ضيا� لألمل، يحا�l هذ� 
�لتقرير: "تقييم تقديرK للحصا� ��إلغال( ��أل"مة �القتصا/ية �لفلسطينية 
بعد مر�� سبعة �عشرين شهر�ً على �ندال� �النتفاضة". يحا�l �سم 
�لد�ليين  �لمانحين  �لفلسطيني �لجهو/  صو�� ��قعية لحالة �القتصا/ 

�لر�مية للحفا| على Rلك �القتصا/ من �لدما�. 
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Cغز Dخبا, تنموية، �لضفة �لغربية �قطا�

٢٠٠٣                                                                                                                                                 ٢ Mحزير� - Mنيسا

�لقد شهد �لعاv �لثاني على مر�� �النتفاضة مزيد�ً من �النحد�� ��لتر�جع 
 ،٢٠٠٢ vنهاية عا lفي جميع �لمؤشر�% �القتصا/ية �لفلسطينية. فبحلو
عن  �لمئة  في   ٣٦ بنسبة  �لحقيقي  �إلجمالي  �لقومي  �لدخل  تقّلص 
مستو�; في كانوM �أل�l//يسمبر ٢٠٠٠. �>�R ما تم تضمين �لعاملين 
 lمعد Mفإ ،("Mلمَثبَّطو� lلعما�") على �لعمل lغير �لساعين للحصو
 K٢٠٠٢ يبلغ ٣٧ في �لمئة من مجمو� �أليد vلبطالة في نهاية عا�
�لعاملة بعد بلوغه ألعلى مستوV �صل >ليه �قد�; ٤٥ في �لمئة في 
�لربع �لثالث من �لعاv �لمذكو�١. �مع �حتساz �لنمو �لسكاني بنسبة ٩ 
في �لمئة في �لضفة �لغربية �قطا� غز� على مدV �لعامين �لماضيين، 
فإM �لدخوl �لحقيقية لحصة �لفر/ هي �آلW Mقل بنسبة ٤١ في �لمئة 
عما كانت عليه في كانوM �أل�l//يسمبر ٢٠٠٠، �>M �لفقر يبتلي 

٦٠ في �لمئة من �لسكاM �لفلسطينيين تقريبًا.
�أل�l//يسمبر   Mكانو >لى   ٢٠٠٠ Wيلوl/سبتمبر  من  �لفتر�   lخال�
٢٠٠٢، تقلصت �لصا/��% ��لو��/�% �لفلسطينية كالهما بمقد�� ثلث 
حجمها تقريبًا، ��نخفض مجمو� �لتدفقا% �الستثما�ية من حو�لي 
 M١٩٩٩ >لى حو�لي ١٣٠ مليو vمريكي في عاW ١,٤٥ مليا� /�ال�
/�ال� Wمريكي في عاv ٢٠٠٢، �هو �نخفا� يمثل نسبة ٩٠ في �لمئة٢. 
Wما �لضر� �لما/K �لخاv �لناجم عن �لنز��، فقد قفز من ٣٠٥ ماليين 
/�ال��ً Wمريكيًا في نهاية عاv ٢٠٠١ >لى ٩٣٠ مليوM /�ال� Wمريكي 
بحلوl نهاية عاv ٢٠٠٢. �>�R ما Wخذنا في �لحسباM �لتلف �إلضافي 
�لناجم عن �الستهال� جّر�b �الستعماl �العتيا/K لألجهز� ��لمعد�% 
��لبنية �لتحتية، فإM مجمو� قيمة �لضر� تقفز >لى حو�لي ١,٧ مليا� 
/�ال� Wمريكي. �كنتيجة لهذ; �ألضر�� �لالنخفا� في �الستثما� معًا، 
فقد �نخفضت �لموجو/�% �إلنتاجية لرPW �لماl �لقومي بحو�لي مليا� 
/�ال� Wمريكي خالl �لفتر� بين ١٩٩٩ �٢٠٠٢ (�W بنسبة ١٩ في 

�لمئة من حيث �لحصة �لحقيقية للفر/).
لقد بلغت �لخسا�� �لكلية في �لدخل �لقومي �إلجمالي ٥,٢ مليا��% 
/�ال� Wمريكي بعد مر�� ٢٧ شهر�ً على �ندال� �النتفاضة. �عند �ألخذ 
في �العتبا� MW �لدخل �لقومي �إلجمالي كاM قد بلغ ٥,٤ مليا��% 
/�ال� Wمريكي في عاv ١٩٩٩، فإM تكلفة �أل"مة من حيث �لفر� 
�لضائعة كاM من �لمفتر� MW تعا/l حصيلة سنة كاملة من تكوين 

�لثر�� �لفلسطينية.

�يعاني  بالمخاطر  محفوفًا  �لفلسطينية  للسلطة  �لمالي  �لوضع  �يظل 
من عدv �الستقر��. �كنتيجة لمعدال% �لبطالة �آلخذ� في �ال�تفا�، 
 vتقو �لتي  للضر�ئب  >سر�ئيل  حكومة  ��حتجا"  �لطلب،  ��نخفا� 
بتحصيلها نيابة عن �لسلطة �لفلسطينية، فقد �نخفضت �إلير�/�% �لشهرية 
��Wخر  Wمريكي في  مليوM /�ال�  �لفلسطينية من حو�لي ٩١  للسلطة 
 .٢٠٠٢ vنهاية عا lمريكي بحلوW ال��/ M٢٠٠٠ >لى ١٨ مليو vعا
�قد تم تجنُّب حد�n �نهيا� في �لسلطة �لفلسطينية عن طريق �لدعم 
�لطا�� للمو�"نة �لمقدv من �لد�l �لمانحة، �لذK بلغ في �لمتوسط 
�لشهرK له طو�l عاv ٢٠٠٢ مبلغ ٤٢ مليوM /�ال� Wمريكي، �هو 
ما يمثل حو�لي نصف نفقا% مو�"نة �لسلطة �لفلسطينية طو�l �لفتر�٣. 
�ضمن هذ� �لسيا( يأتي �لقر�� �لصا/� مؤخر�ً عن حكومة >سر�ئيل 
�لفلسطينية كخطو�  �لتحويال% �لشهرية إلير�/�% �لسلطة   Lباستئنا

بالغة �ألهمية.
�لتي  �لصدمة  من  كبير�ً  َقْد��ً  �لفلسطيني  �لخا�  �لقطا�  �متص  لقد 
تعر� له �القتصا/. حيث شهد �لقطا� �لخا� تسريح ما يزيد على 
�لمحلي  �لناتج  �النتفاضة٤، ��نخفض  قبل  �لعاملة   Kأليد� �بع حجم 
بنسبة  له)  �لمكّونة  �لعو�مل  بتكلفة  (ُمقاسًا  �لخا�  للقطا�  �لحقيقي 
تقّد� بحو�لي ٣٥ في �لمئة خالl �لفتر� بين ١٩٩٩ �نهاية ٢٠٠٢. 
�تحمَّلت موجو/�% �لقطا� �لخا� �لز��عية ��لتجا�ية ما يزيد على 
تقدمها  �لتي  (�لقر��)  فاالئتمانا%  �لما/ية.  نصف مجمل �ألضر�� 
 vنهاية عا lبحلو� .zخذ� في �لنضوS لبنو� �لتجا�ية للقطا� �لخا��
٢٠٠٢، بلغت /يوM موّ�/K �لقطا� �لخا� على �لسلطة �لفلسطينية 
Wقل من ٢٠٠ مليوM /�ال� Wمريكي بقليل تمّثلت في صو�� فو�تير غير 
مدفوعة. �مع MW �لمساعد�% �لمباشر� من �لمانحين >لى �لشركا% 
 %/W نفقا% �لمانحين MW لخاصة كانت ضئيلة �يمكن >غفالها، >ال�
/���ً �ئيسًا في >/�مة نشا� �لقطا� �لخا� عن طريق �ستنها� �لطلب 

على �لبضائع ��لخدما% �لفلسطينية.
يتمثل في �إلغال(  �لفلسطينية  �لمباشر لأل"مة �القتصا/ية  �لسبب   M<
��لحصا�؛ KW في �لقيو/ �لتي تفرضها �لحكومة �إلسر�ئيلية على حركة 
�بين  �لحد�/  عبر  Wنفسهم  �لفلسطينيين  �حركة  �لفلسطينية  �لبضاعة 
�لضفة �لغربية �قطا� غز� . �هي قيو/ تر�ها حكومة >سر�ئيل ضر��ية 
لحماية مو�طنيها من �لعنف. �حاال% �إلغال( ��لحصا� هذ; تأخذ 
 ،lشكلين �ئيسين: �لقيو/ �لد�خلية �لتي ُتعّز"ها حاال% حظر �لتجّو

 lملعد� Mفإ ،("ملثبطني� lلئك "�لعما�W bستثنا� KW) لبطالة� v١ مبقتضى �لتعريف �ألكثر حتديد� ملفهو
� بنسبة ٢٧ ' �ملئة، بعد بلوغه Wعلى مستوVً له: ٣٦ ' �ملئة. �لر�هن للبطالة ُيقدَّ

٢ من حيث تكلفة �لفر� �لضائعة، ميثل هذ� �ال�فا� مبلغ ٣,٢ مليا��% /�ال� Wمريكي من 
�الستثما��% �لضائعة (فيما لو منا �الستثما� بالوت�� �Rִדا كما كاM متوقع� للدخل �لقومي �إل�ا0 

' غياz �النتفاضة).

 M٢٠٠٢، منها ٨٠٠ مليو vاية عا¡ lمريكي ¢لوW ٣ بلغ 5مو� �لدعم حو�0 ١,١ مليا� /�ال�
/�ال� Wمريكي من /�l �جلامعة �لعربية �٢٦٠ مليوM /�ال� Wمريكي من �الحتا/ �أل���£.

٤ يشمل هذ� �لرقم �Wلئك �لعاملني ' >سر�ئيل. �' �لربع �لثالث من عاv ٢٠٠٢، �فر �لقطا� 
�خلا� عد/� من �لوظائف يقل بنسبة ٤٢ ' �ملئة عما �فر; ' Wيلوl/سبتم¤ ٢٠٠٠.



Cغز Dخبا, تنموية، �لضفة �لغربية �قطا�

٣                                                                                                                                                 ٢٠٠٣ Mحزير� - Mنيسا

بما  �لفلسطينية،  >سر�ئيل ��لمناطق  بين  للحد�/  �لخا�جي  ��إلغال( 
في Rلك �لقيو/ �لمفر�ضة على >مكانية حصوl �لعاملين �لفلسطينيين 
على فر� �لعمل في >سر�ئيل ��لمستوطنا% �إلسر�ئيلية. �Wما �لتقلص 
 Mكا فقد   ٢٠٠٢  vعا في  �لفلسطيني  �القتصا/  في  �إلضافي  �لحا/ 
�إلغال(  �حاال%   lلتجو� حظر  �حاال%  �لدما�  حجم  عن  ناتجًا 
��لحصا� �لمحكمة �لمرتبطة بما سّمي بعملية �لد�� �لو�قي �ما تبعها 

من عو�قب �نتائج.
 n٢٠٠٢، �بعد حد� vمن عا (بريلW/Pما�) Mنيسا/��RS ففي �لفتر�
�لجيش �إلسر�ئيلي  �لعنف، حّولت عمليا% قو�%  تصعيد في /�جة 
مناطق عسكرية  >لى  �لفلسطينية   Vلقر�� ��لبلد�%   Mلمد� من  �لكثير 
 lلتجّو� حظر  تحت  فيها  �لمقيمين   Mلسكا� ��ضعت  محظو��، 
�لمتو�صل �لذK كاM يستمر لعد� Wياv في كل مر� ُيفر� فيها. �قد 
�لغربية عن طريق  /�خل �لضفة  �لبضاعة تعطًال خطر�ً  تعطلت حركة 
 l(َظهر�ً لَظهر)، يتطلب >نز� VخرW نظمةW ;"مني جديد ُتعزW vفر� نظا
جميع �لبضائع �لمحتوية على مو�/ غير مخصصة لألغر�� �إلنسانية 
من على ظهو� �لشاحنا% �لقا/مة، �>عا/� تحميلها على متن شاحنا% 
محلية في ثماM نقا� تفتيش Wقيمت بالقرz من مدM �لضفة �لغربية. 
�على صعيد �لتطبيق �لعملي لهذ; �لقيو/، فقد تم تطبيقها – بصو�� 
Wشد صر�مة – على �لصانعين ��لتجا� �لذين يحا�لوM نقل �لبضاعة >لى 
خا�§ �لمدM �لفلسطينية، منها على �Wلئك (�لصانعين ��لتجا�) �لذين 

.Mلبضاعة من >سر�ئيل >لى تلك �لمد� Mُيحضر�
 ١٢٨,٠٠٠  MW >لى  �لتقدير�%  Wشا�%   ،٢٠٠٠ Wيلوl/سبتمبر  في 
عامل فلسطيني كانو� يعملوM في >سر�ئيل ��لمستوطنا% �إلسر�ئيلية. 
�مع �ندال� �النتفاضة خّفضت حكومة >سر�ئيل، في �لبد�ية، >صد�� 
تصا�يح �لعمل تخفيضًا بالغًا، �لكنها عا/% مر� WخرV في �ألشهر 
بلغ عد/  �لتصا�يح، حيث  هذ;  من  كبير�  Wعد�/  توفير  >لى  �ألخير� 
�لتصا�يح �لتي كانت تصد� في نهاية عاv ٢٠٠٢ حو�لي ٣٢,٠٠٠ 
تصريح مع Wنه لم يكن يتم �ستعماl >ال نصف هذ; �لتصا�يح تقريبًا 
 lنظر�ً لما ُتحدثه �إلغالقا% ��لحصا��% �لد�خلية من مصاعب تحو
/�M �نتقاl �لعاملين عبر �لضفة �لغربية �قطا� غز� >لى مو�قع �لعمل 

ا� في �لتصا�يح. �لمسمَّ
�مع Rلك، فقد شهد �لربع �لر�بع من عاv ٢٠٠٢ �نتعاشًا قويًا على صعيد 
�لتشغيل، حيث ��تفعت Wعد�/ �لذين تم تشغيلهم >لى Wعلى مستوV له 
منذ بد�ية �النتفاضة مما يبعث �ألمل على MW �القتصا/ �لفلسطيني قد 
تكيَّف مع �لصدمة �لتي Wَحدثتها عملية �لد�� �لو�قي للجيش �إلسر�ئيلي. 
غير MW �لتمّعن في "يا/� �لتشغيل بنسبة ١٩ في �لمئة توحي بالحاجة >لى 

توّخي �لحذ�. فحو�لي نصف فر� �لعمل �لجديد� كانت في �لز��عة 
�تعكس طلبًا موسميًا قويًا (�بخاصة لحصا/ ثما� �لزيتوM). ��بع Sخر 
من تلك �لفر� كاM في Wعماl �إلنشاb �يبد� Wنه مرتبط بجهد مقّيد 
"منيًا �يهدL >لى >صالw �لضر� �لما/K �لناتج عن �لعملية �لعسكرية 
�لمذكو��. �عند تقييم هذ; �لزيا/� من منظو� �لوضع �لر�هن للتشغيل، 
نجد - >ضافة >لى Rلك - MW �بع "فر� �لعمل �لجديد�" تأخذ شكل 

عمل �ُألسر� غير �لمدفو� �ألجر.
�بالتالي قد يكوM من �لسابق أل��نه �العتقا/ بأM �نتعاشًا في �القتصا/ 
�لفلسطيني قد بدW يأخذ مجر�;. فإلى MW تظهر >لى �لوجو/ عالقا% 
�/الئل على �فا( �تناغم سياسي حقيقي، فإM �القتصا/ �لفلسطيني 

- �Sفا( �لتنافس �لطويل �لمدV - سوL تو�صل ضعفها.

J:تجّنب �النهيا, �القتصا
قبل عاv مضى، Wعرz �لكثير من �لمر�قبين عن خشيتهم من MW �القتصا/ 
لالنحد��  تعرضه  �مع  �لكن  �النهيا�.  شفير  على   Mكا �لفلسطيني 

�لشديد، >ال >نه ما يز�l يؤ/K �ظائفه.
�من �ألسباz �لرئيسة الستمر��;، بقاb �لسلطة �لفلسطينية تؤ/K عملها 
موظف  فهنا� ١٢٥,٠٠٠  �ألساسية.  �لخدما%   lيصا< على  قا/�� 
حكومي يتلّقوM ���تب شهرية منتظمة �يوّفر�M �لخدما% �ألساسية 
��لضر��ية للسكاM، �يرجع �لفضل في Rلك – >لى حد كبير – >لى 
�لحاضر  �لوقت  �لوطنية تشغِّل في  فالسلطة  للمو�"نة.  �لمانحين  /عم 
نسبة ٢٦ في �لمئة من �Wلئك �لذين ما يز�لوM يعملوM /�خل �لضفة 
�لغربية �قطا� غز�، �هي تدفع نسبة ٤٠ في �لمئة من مجمو� �ألجو� 
�لمحلية. �قد كاM لهذ; �ألجو� /�� ِجّد مفيد في /عم Wسباz �لعيش 
بين  فرقًا  �لخا�، �Wحدثت  �لقطا�  في  �لعاملين  للكثير من  ��لر"( 
�لبقاb �لمتعثر للقطا� �لخا� �لمحلي، �ما هو Wشد من Rلك بكثير: 

�الختفاb �لد��ماتيكي (�لمثير لالهتماv) لهذ� �لقطا�.
�الستثنائي  �لدعم  من  �لمئة  في   ٦٠ نسبة  �لمو�"نة  /عم  شّكل  لقد 
 ،٢٠٠٢ vمريكي في عاW مبلغ ١,٠٥١ /�ال� Lصر Kلذ� vلمستد��
 ٢٠٠١ vمريكي في عاW ال��/ Mقد تضاعف >لى ٩٢٩ مليو Mكا MW بعد
عن مستوياته ما قبل �ندال� �النتفاضة. �قد V/W /عم �لمانحين بمختلف 
 vثر �لصدما% �القتصا/ية عاW ساسيًا في تخفيف �طأ�W ً���/ شكالهW

.٢٠٠٢
�ثمة عامل Sخر حاM�/ l �النهيا� �القتصا/K؛ Wال �هو MW �لمجتمع 
تلك  مع  �لتعامل  في  كبيرين  �تماسكًا  مر�نًة  Wظهر  قد  �لفلسطيني 
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�لصدما%. فحتى مع �ندال� �لعنف، ��لمعانا� �القتصا/ية، �حاال% 
�إلثبا� �ليومية من �لعيش في ظل حظر �لتجو�l ��لحصا� ��إلغال(، 
فقد ظّلت ظاهر� �إلقر�� ��لتشا�� بين �ُألسر �لفلسطينية فاعلة في 
معظمها. �حتى مع ند�� �جو/ شبكا% �ألماM �الجتماعي �لرسمية، 
 Mمحد�/�ً: فمن يتلقى من �لسكا lلفقر �لمدقع �لمباشر ما يز�� Mفإ
/خًال يتقاسمه، عمومًا، مع من ال يتلّقى. �قد �ستوعبت �لضفة �لغربية 
�لنسيج  تمزِّ(   MW �لبطالة كاM من شأنها  �قطا� غز� مستويا% من 

.Vالجتماعي في �لكثير من �لمجتمعا% �ألخر�

�ثر �ألNمة �القتصا:ية على �لعامة من �لفلسطينيين
 zعلى حسا %bجد% �أل"مة �القتصا/ية حلوًال �سطًا خطر� جا�W لقد
 lلحصو� M�/ فالكثير من �ألسر عانت لفتر�% طويلة .Kلرفا; �ألسر�
على عمل �W /خل. �حتى مع �لجهو/ �لمختلفة �لتي ُبذلت إليجا/ 
فر� �لتشغيل، سو�W bٌكاR Mلك من �لسلطة �لفلسطينية vW من �لمانحين 
��لمنظما% غير �لحكومية، فإM �لكثير من هذ; �ُألسر تعتمد في �لوقت 
�لحاضر على �لمعونا% �لغذ�ئية في توفير قوتها �ليومي. �قد كاM �لتغّلب 
لموجو/�تها،  �ألسر  بيع   ،lيز� �ال  يعني  �لوضع  هذ�  مصاعب  على 
��القتر�� من �ُألسر �ألخرV ��لجير�W� Mصحاz �لحو�نيت، �خفض 

.vلك �ستهال� �لطعاR الستهال� بما في�
�باستخد�v �لبنك �لد�لي لخط �لفقر �لمتمثل في تحديد مبلغ ٢,١ 
 Mنسبة ٢١ في �لمئة من �لسكا Mال� يوميًا للفر/ �لو�حد، قّد� �لبنك بأ�/
�ندال�  عشية  �لفقر  مستوV خط  تحت   Mيعيشو كانو�  �لفلسطينيين 
 Mكانو lالنتفاضة، �هي نسبة ��تفعت >لى حو�لي ٦٠ في �لمئة بحلو�
 Mيكو ،Mلحسبا� �لسكاني في  �لنمو  �أل�l//يسمبر ٢٠٠٢. �بأخذ 
عد/ �لفقر�b قد تضاعف ثالn مر�%: من ٦٣٧,٠٠٠ >لى Wقل من 
 ،١٩٩٨ vكثر فقر�ً: ففي عاW Mيغد� bلفقر�� M<� .مليونين �ثنين بقليل
بلغ متوسط �الستهال� �ليومي للشخص �لفقير ما يعا/l ١,٤٧ /�ال� 
Wمريكي يوميًا، �لكن هذ� �لمبلغ تر�جع �آلM >لى ١,٣٢ /�ال� Wمريكي 
 ،bفي قطا� غز� فقر� Mكثر من ٧٥ في �لمئة من �لسكاW غد�� .vفي �ليو
فالمعدl �لمرتفع لنمو �لسكاM �لفلسطينيين (٤,٣ في �لمئة سنويًا) يعّز" 

نمو �لفقر ��نتشا�;.
لقد Wثر% �أل"مة �القتصا/ية على فئا% �جتماعية متنوعة بطريقة مختلفة. 
��ستضعافًا  تأثر�ً  �ألسر�  هم  �لجنسين  من   Mليافعو�  �W  Mفالمر�هقو
�لمعانا�  حاال%  فهم  من  تمّكنهم  عمرية  مرحلة  في  فهم  بخاصة: 
�القتصا/ية �لتي تو�جهها Wسرهم، �لكنهم – عمومًا – صغير�M سنًا 
>لى حد كبير، �تعو"هم �لخبر� ��لتجربة كثير�ً من MW يكونو� قا/�ين 

�لخصو�،  �جه  على  عرضة،  �هم  كبير�.  بد�جة  �لمساعد�  على 
للصدما% بمختلف Wنو�عها �>لى �لشعو� بال حوl �ال قو�، �بالغضب 
�لعنفي  �لسلو�  �"/يا/  �لمعلموM من جانبهم عن   nلحنق. �يتحد��
في �لمد��P، �ال يرV �لكثير من �لمر�هقين معنًى لمو�صلة تعلمهم، 
�قد ��تفعت معدال% �لتسرz من �لمد��P بين Wفر�/ هذ; �لمجموعة 
�لعمرية - بصو�� ملحوظة - Wثناb �ندال� �النتفاضة، مع MW �لمر�هقين ال 
تتو�فر لهم >ال فر� محد�/� جد�ً للتشغيل في سو( �لعمل �لرسمي. 
�قد يجد �لكثير�M من هؤالb �لمر�هقين Wنفسهم �قد �قعو� في بر�ثن 
�لفقر �لطويل �لمدV �في ظل Sفا( ضعيفة للخر�§ منها عندما ينتعش 
 Vجريت على �لمستوW لتي� nالقتصا/. �في هذ� �لسيا(، تظهر �لبحو�
 lعليه �لبطالة �لمدمر� �لتي يطو Mتكو MW ُيمكن Kلد�لي، �لوضع �لذ�
Wمدها في �لمجتمعا% �ألبوية، �كيف ُيمكن لهذ; �إلطالة MW تترجم 
>لى عنف على �لصعيد �لمحلي. �كانت مجموعة متنوعة من �لمنظما% 
�الجتماعية �منظما% حقو( �إلنساM - �لتي تعمل على مستوV �ألسر� 
 Vيا/� في مستو" nفي �لضفة �لغربية �قطا� غز� - قد الحظت حد�

�لعنف ضد �لمر�W ��لطفل كلما طاW lمد �أل"مة.

ما �لذJ ُيمكن عمله؟
للمساعد�  �لمحد�/�  �لقو�  �لد�لي  �لبنك  Wجر�;   Kلذ� �لتحليل  يبّين 
 .٢٠٠٢ vبعا �لصلة  �ثيقة   Lلظر�� في ظل   Mلمانحو� يقدمها  �لتي 
Wمريكيًا  /�ال��ً   ٣١٥ حو�لي   Mلمانحو� �ّفر  �النتفاضة،  بد�ية  فمنذ 
للشخص �لو�حد في �لسنة، �هو مستوV من �اللتز�v �لمالي �لد�لي لم 
يسبق له مثيل٥. �مع Wهمية هذ; �إلسهاما% في تجّنب �لتفكك �لمالي 
للسلطة �لفلسطينية ��ختفائها كموّفر حيوK قا/� على �الستمر��، >ال 
 Mمن شأ M<� .القتصا/ �لفلسطيني تقّلص بمقد�� �لنصف تقريبًا� MW
مضاعفة �لنفقا% �لتي يصرفها �لمانحوM >لى مليا�K /�ال� Wمريكي 
خالl �لعامين ٢٠٠٣ �٢٠٠٤ – �هو �فتر�� ال يوجد سبب يبعث 
على �العتقا/ بإمكانية حد�ثه – MW يعمل على خفض معدl �لفقر فقط 

بنسبة سبع نقا� مئوية بحلوl نهاية عاv ٢٠٠٤ ٦، هذ� من ناحية.

 VخرW %٥ ميكن مقا�نة �ملبالغ �ملصر�فة للضفة �لغربية �قطا� غز� ' �لعامني ٢٠٠١ �٢٠٠٢ ¢اال
من حاال% “ما بعد �ل®��” �ل¬ حظيت مبصر�فا% كب�� كالبوسنة مثًال (صرL ٥,٤ مليا� 
/�ال� Wمريكي على مدV ٥ سنو�% على ُقر�بة ٥ ماليني نسمة، �W مبعدl ٢١٥ /�ال�� Wمريكي� 
 M٣٥٠ مليو Lخر (صرS lتقريب� لكل شخص سنوي�)، �كتيمو� �لشرقية ' �آل�نة �ألخ�� كمثا
/�ال� Wمريكي على مدV سنتني على حو�0 نصف (٠,٥) مليوM نسمة �W مبعدl ٢٣٥ /�ال�� 

Wمريكي� تقريب� لكل شخص سنوي�).

٦ �يرجع Rلك ' جزb منه >° حاال% �إلغال( ��حلصا� �ل¬ ُتضعف مقد�� �ملساعد�% �ألجنبية 
على >±ا/ /خوl حقيقية، فمعظم �ألمو�l تترجم >° ���/�% �تضّخم بدًال من تر�تها >° >نتا§ 

/�خلي.
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�من ناحية WخرV، فإM �لناتج �لقومي �إلجمالي يمكن MW يندفع مرتفعًا 
 MW لفقر يمكن� lمعد M<� ،٢٠٠٣ vلى حو�لي ٢٠ في �لمئة في عا<
يتر�جع بنسبة ١٩ في �لمئة بحلوl نهاية عاv ٢٠٠٤ ٧. هذ� >�R ما 
�فترضنا �فع حاال% �لحصا� ��إلغال( �لد�خلي �تيسير �لصا/��%. 
 Vلسياسية هي �لتي ُتحّد/ مستو� Mلشؤ�� Mألمر لو�ضح جلّي: فإ� M<�
عافية �القتصا/ �لفلسطيني، �>M ما �ستطا� جميع �لمانحين فعله في ظل 
 K/لتر�جع �القتصا� lمعد bُمنا² سياسي معاكس لتيا� �القتصا/ هو >بطا
��نحد��;. كما MW �لعو/� >لى �النخر�� في عملية سياسية Wمر ال منا� 
منه �ال يمكن �الستغناb عنه من Wجل �ستئناL مسير� عجلة �لتنمية 

�القتصا/ية ��الجتماعية في كل من >سر�ئيل ��لمناطق �لفلسطينية.

توصيا' �لبنك للسلطة �لفلسطينية
لقد كافح موفِّر� �لخدما% �ألساسيوM – �هم �"���% �لصحِة ��لتعليِم 
��لبلدياُ% – إل/�مة شبكة Wساسية من �لخدما% في بيئة تكتنفها حاال% 
متنوعة من حظر �لتجوl، ��إلغال( ��لحصا�، ��لعنف �لد��K ��لضغط 
�لمالي �لشديد. �قد ��صلت هذ; �لمؤسسا% �ال تز�l تو�صل Wعمالها، 
بفضل �لتز�S vالL �لفلسطينيين �لعاملين في �لمد��P ��لعيا/�% �/��ئر 
�لخدما% �لبلدية مدعومة ميد�نيًا من منظومة �ألمم �لمتحد� (�بخاصة 

�أل�نر��) �من �لمنظما% غير �لحكومية، �لفلسطينية منها ��لد�لية.
بيد MW �لسلطة �لفلسطينية لم تستطع – على �لمستوV �الستر�تيجي 
– MW توّضح >لى عامة �لفلسطينيين �لطريقة �لتي تستخدمها في �لتغلب 
بجهو/   Mلفلسطينيو� �ستخّف  لذلك،  جزئية  �كنتيجة  �أل"مة.  على 
�لسلطة �لفلسطينية في �أل�ضا� �لطا�ئة �قّد��ها بأقل مما ينبغي. لذ� 
فإM �لسلطة بحاجة >لى صياغة خطة �قتصا/ية ��ضحة �لمعالم، �>لى 
�ستخد�v عملية �إلعد�/ للخطة لحشد جهد �جتماعي فاعل للتعامل 

مع �أل"مة.
في  يتمّثل  �هو   ،vعا قبل   Kيجر  Mكا عما  �ئيس   Lختال� �هنا� 
 Lيهد� بالجّدية،  يّتسم  >صالحي  لبرنامج  �لفلسطينية  �لسلطة  تبّني 
>لى �جتثاn �لفسا/ من جذ��; عن طريق تطبيق مبدW �لمساbَلة �لمالية 
 vنظا bلكاملة، �>لى >يجا/ بيئة قانونية شفافة �يمكن �لتنبؤ بها، �>لى بنا�
حديث للخدمة �لمدنية يقوv على �لجد���. �قد كّرست �للجنة �لو"��ية 
لإلصالw �لتابعة للسلطة �لفلسطينية، نفسها قلبًا �قالبًا لهذ; �لقضية. 
�قد تم تحقيق تقدv كبير في بعض مجاال% �إلصالw، �ال سيما على 

صعيد >/��� Wمو�l �لسلطة حتى مع �جو/ مقا�مة قوية نابعة من مصالح 
��سخة ال تلين. لقد تم عمل �لكثير بهدL >صالw مصد�قية �لسلطة 
�لفلسطينية من منظو� �لمجتمع �لد�لي. �بعد قوR lلك، فليس ثمة من 
سبيل >لى �لتر�جع: فقد Wقر% �لسلطة �لفلسطينية بالحاجة >لى محا�بة 
�لفسا/ �>لى �لتحّوl >لى W/�� من W/��% �لد�لة �لديمقر�طية �لحديثة 
��لقابلة للمساbلة، �يتعيَّن عليها >ما MW تقوv بتنفيذ برنامج >صالحي 

ناجح MW �W تفقد مشر�عيتها على �لصعيدين �لمحلي ��لد�لي. 

توصيا' �لبنك للمانحين
 vحتى هذ; �للحظة �اللتز� Mلمانحين يعتزمو� Mلبنك �لد�لي بأ� � ُيقدَّ
بمبلغ ١,١٧٥ مليوM /�ال� Wمريكي �بإنفا( مبلغ ٨٢٠ مليوM /�ال� 
 v٢٠٠٣. �هذ; �لمبالغ تقل عن �لتز�ماتهم في عا vمريكي منها في عاW
٢٠٠٢ �لتي بلغت ١,٥٢٧ مليوM /�ال� Wمريكي �عن ما Wنفقو; منها 

�قد�; ١,٠٥١ مليوM /�ال� Wمريكي. 
�الحتياجا%  مقابل  في  �لمهمة  �لقصو�  جو�نب  تشخيص  �ُيمكن 
�جه  على  �لتالية  �لقصو�  �Wجه  Rكر  مع  �لمجاال%،  من  عد/  في 

�لخصو�: 
ما   Lتم صر  ،٢٠٠٢ vعا في  �لفلسطينية:  �لسلطة  مو�Nنة  • :عم 
مجموعه ٥٠٨ ماليين /�ال� Wمريكي �فق مو�"نة �لسلطة �لفلسطينية 
 Lبصر قيامهم   lباحتما يوحي  �لمانحين  لنو�يا  ��قعي  تقييم  �ثمة 
شعو�  على   lيد مما   ،vلعا� هذ�  في  /�ال�   Mمليو  ٢٥٠ حو�لي 
�لمانحين باإلعياb في هذ� �لمجا٨l. �قد قّد�% �لسلطة �لفلسطينية 
حجم متطلبا% �لدعم �لخا�جي لمو�"نتها لعاv ٢٠٠٣ بحو�لي ٥٣٥ 
ماليين /�ال� Wمريكي حتى مع �ستمر�� تدفق �لتحويال% �لشهرية 
فإننا نحث  لذ�  �لضريبية من حكومة >سر�ئيل.  �لمنتظمة لإلير�/�% 
�لمانحين على عمل كل ما بوسعهم لدعم مو�"نة �لسلطة �لفلسطينية 
�لعامة  خالl عاv ٢٠٠٣ مما يمكنها من ضماM تقديم �لخدما% 
�ألساسية بمستوV يفي بالغر�. كما يجب >عا/� تطمين �لمانحين 
�لمثلية  ��لتبا/لية  �لمناقلة  >مكانية   lحو �لر�هن  �لوقت  في  �لقلقين 
fungibility  في �لدعم �لعاv للمو�"نة �Rلك عن طريق �ستعد�/ 

>سر�ئيل الستئناL عملية تحويل �إلير�/�%. 

٧ �إلبقاb على ثبا% �لدفعا% �ل¬ يصرفها �ملا¾وM عند مستوV مليا� /�ال� Wمريكي سنوي�.

٨ يتنا�l �لتقرير بالتفصيل �ملصاعب �ملرتبطة مبعا/لة تقاسم �َألعباb، �ل¬ مت تبنِّيها ' مؤمتر �لقمة 

�لعر£ �لذK عقد ' ب��% ' ��RS/ما�P ٢٠٠٢، >° جانب تنا�له ملباعث �لقلق �ل¬ Wعرz عنها 
�ل¤ملانيوM �أل���بيوM من �حتمالية حتويل مساÂتهم ' �ملو�"نة >° متويل �Áجما% على �إلسر�ئيليني. 
كما يش� �لتقرير >° حقيقة مؤ/�ها MW حكومة >سر�ئيل قد �ستأنفت حتويل �إلير�/�% �لضريبية 
كإشا�� مهمة من �لثقة �إلسر�ئيلية - �آلخذ� ' �لتنامي - ' �لطريقة �ل¬ تد�� ֲדا Wمو�l �لسلطة 

�لفلسطينية ' �لوقت �حلاضر. 
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• :عم بر�مج �أل�نر��: تتولى �كالة �ألمم �لمتحد� إلغاثة �تشغيل 
�لخدما%  توفير  عن  �لمسؤ�لية  (�أل�نر��)  �لفلسطينيين  �لالجئين 
�ألساسية لمليوM �نصف �لمليوM الجئ فلسطيني مسجلين لديها في 
�لضفة �لغربية �قطا� غز� (�W >لى نصف عد/ �لسكاM تقريبًا)، �هي 
 ،٢٠٠٢ vعا ففي  �لمانحين.  مساهما%  على  كليًا  �عتما/�ً  تعتمد 
صرفت �أل�نر�� ٢٢٠ مليوM /�ال� Wمريكي. �لم يكن �لمانحوM قد 
تبرعو� >ال بمبلغ ٤٨ مليوM /�ال� Wمريكي – حتى �قت >عد�/ هذ� 
�� بمبلغ  �لتقرير – >لى �لمو�"نة �لنظامية لأل�نر�� لعاv ٢٠٠٣ �لمقدَّ
٣٤٤ مليوM /�ال� Wمريكي٩. كما تبرعو� – حتى �قت >عد�/ هذ� 
لند�b �لطو���  �لتقرير Wيضًا – بمبلغ ٣٤,٥ مليوM /�ال� Wمريكي 
>لى  �لحاجة   M<� .مريكيW ال��/ Mلبالغة قيمته ٩٤ مليو� �لخامس 

ًا.  توفير �لدعم �إلضافي تعتبر Wمر�ً ُملحَّ

من �لو�ضح MW �لمانحين لم يتخلُّو� عن بر�مجهم �لتنموية �لمتوسطة 
�لمدV، �ُتعتبر مؤشر�% �لمعونة ��لمساعد�% لعاv ٢٠٠٣ Wعلى من 
 Mلمانحين يد�كو� Mية نقطة سابقة في ظل �النتفاضة١٠. �هذ� يوحي بأW
 lسياسي مفاجئ خال vتقد �W )ختر�� nجو/ >مكانية حقيقية لحد��
لهذ;   � ُقدِّ ما   �R<� تباعًا.  لذلك  Wنفسهم   M�ُُّيِعد �Wنهم   ،٢٠٠٣ vعا
نفقا%  في  �لمقلق  �لتر�جع  توقف   Lسو فإنها  تتحقق،   MW �لخطط 

�لمانحين �لتنموية. 

توصيا' �لبنك لحكومة Yسر�ئيل
Wبلغ  تأثير  >سر�ئيل  حكومة  تتخذها  �لتي   %�bلإلجر�  Mيكو  Lسو
 Kلذ� �لتأثير  من   ٢٠٠٣  vعا في  �لفلسطيني  �القتصا/  على  �Wشد 
�لتي  �ألنشطة   �W �لفلسطينية  للسلطة  �القتصا/ية  �لسياسا%  تحدثه 
يؤ/يها �لمانحوM. �ُيعدُّ �فع �لحصا� ��إلغال( بأشكالهما �لمختلفة، 
�بخاصة �إلغال( ��لحصا� �لد�خليين - شرطًا ضر��يًا ال بد منه لتحقيق 
�لفلسطيني   K/القتصا� ظل  �طالما  ��نتعاشه.   K/القتصا� �الستقر�� 

�لد�خلي مجز�bًَّ بالصو�� �لتي يشهدها في �لوقت �لر�هن، �طالما بقي 
�القتصا/ خاضعًا >لى /�جة ُمفِرطة من عدv �لقد�� على معرفة مصير; 
 Mتجاهه �>لى �لتكاليف �لثقيلة �لمرهقة للمعامال% ��لصفقا%. فإ��
من �آلفا( بعيد�  �لفلسطيني سيظل ��حد�ً  �لد�خلي  �نتعاa �القتصا/ 

�لمناl، �سيو�صل �لرفا; �لفلسطيني تر�جعه �لتد�يجي. 
>M �لحق �لمشر�� إلسر�ئيل في �لدفا� عن مو�طنيها من �لهجما% 
ليس محلَّ جدl ��ختالL، �لكن يجب MW ال ُينظر >لى �لتطبيقا% 
 aلمعيَّنة لحاال% �إلغال( ��لحصا� كموضو� خا�§ عن نطا( �لنقا�
��لبحث. فثمة متَّسع لمزيد من �لتباحث ��لتد��l حو�W lجه �لحصا� 
 Kال تحمي، �ألمن �إلسر�ئيلي. �يتمثل �لتحد �W ،إلغال( �لتي تحمي��
�لذK يو�جه جميع �لمعنيين في >يجا/ �لسبل �لكفيلة بالحفا| على �ألمن 
/�M خنق �القتصا/ �القتصا/K �لفلسطيني �تقييد; �>فسا/ Wسباz �لعيش 

��لر"( للعامة من �لفلسطينيين. 
�>M قر�� حكومة >سر�ئيل في �آل�نة �ألخير� �ستئناL تحويل �إلير�/�% 
�لضريبية �لشهرية للفلسطينيين يعتبر مبا/�ً� مهمة جدير� بالثناb. فقد 
�أل�l//يسمبر ٢٠٠٢   Mكانو منذ  منها  تحويال%  تنفيذ خمسة  تم 
بلغت قيمة �لتحويل �لو�حد منها – في �لمتوسط - ٣١ مليوM /�ال� 
 PساW تتو�صل على MW ما ُقدِّ� لهذ; �لتدفقا% �لنقدية �R<� .مريكي١١W
 K/تؤ Lُتفصل عن �لضغو� �لسياسية �ليومية، فإنه سو MW� ،منتظم
/���ً حيويًا في تحقيق �الستقر�� لالقتصا/ �لفلسطيني. كما MW مو�صلة 
حكومة >سر�ئيل لتسديد �لمبالغ �لمتأخر� �لسد�/ (�لمتأخر�%) �لمتجمعة 
تر�كميًا ��لمحجو"� لديها١٢ سوL يسمح للسلطة �لفلسطينية – >لى 
جانب Rلك – بتسديد /يونها للقطا� �لخا� �لد�خلي �لنظاv �لتقاعد 
بالغتي  تعتبر�M خطوتين  �لخطوتين Wعال;  �لفلسطيني. علمًا MW كلتي 

�ألهمية لمصد�قية �لسلطة �لفلسطينية على �لصعيد �لد�خلي.
كما MW �لزيا/� �ألخير� في عد/ �لتصا�يح �لصا/�� للفلسطينيين للعمل 

في >سر�ئيل ��لمستوطنا% ُتَعدُّ هي �ألخرV خطو� >يجابية. 
 %�bلمزيد من �إلجر�� Rسر�ئيل باتخا< vلى قيا< Mهذ� �يحتا§ �لمانحو
لتسهيل عمل �لوكاال% �إلنسانية، سو�W bكانت من �لمانحين vW من 

٩ �منها حو�0 نسبة ٤٥٪ W/�جت ' مو�"نة �لضفة �لغربية �قطا� غز�. 

 Vلقد��% لل¤�مج �لتنموية على �ملد� bلبنية �لتحتية �بنا� l١٠ ��فضت �اللتز�ما% �خلاصة بأعما

�ملتوسط من ٤٨٢ مليوM /�ال� Wمريكي ' عاv ١٩٩٩ >° ٢٧٩ مليوM /�ال� Wمريكي ' ٢٠٠١ 
Æ >° ١٩٧ مليوM /�ال� Wمريكي ' عاv ٢٠٠٢. �بلغت نسبة �ملساعد�% �لتنموية >° �ملساعد�% 
�لطا�ئة حو�0 ١:٧ ' عاv ٢٠٠٠ لصاÇ �ملساعد�% �لتنموية, �ُ¢لوl عاv ٢٠٠٢، تغيَّر% �لنسبة 
>° ١:٥ لصاÇ �ملساعد�% �لطا�ئة. �مع MW �اللتز�ما% �لكلية �"/�/% بنسبة ٥٧ ' �ملئة ' تلك 
�لفتر�، فإM �ملساعد�% �لتنموية تر�جعت بنسبة ٧٠ ' �ملئة، ' حني ��تفعت �ملساعد�% �لطا�ئة 
� �اللتز�ما% – ' �لوقت �لر�هن – مببلغ ٥٤٨  مبعامل مقد��; ١٠. �لكن بالنسبة لعاv ٢٠٠٣، تقدَّ

� �ملصر�فا% �ملحتملة مببلغ ٢٤٥ مليوM /�ال� Wمريكي.  مليوM /�ال� Wمريكي �ُتقدَّ

 Mيناير (٣٠ مليو/Èلثا� Mكانو '� ،(مريكيW ال��/ M٢٩ مليو) ¤يسم//lأل�� M١١ بلغت ' كانو

/�ال� Wمريكي)، �' شبا�/ف¤�ير (٣٩ مليوM /�ال� Wمريكي)، �' ��RS/ما�P (٣١ مليوM /�ال� 
Wمريكي) �' نيساW/Mبريل (٢٥ مليوM /�ال� Wمريكي). 

�ملذكو��،  �ملحتجز�  �ملبالغ  من  Wمريكي  /�ال�   Mمليو مبلغ ١١٤  >سر�ئيل  سد/% حكومة   ١٢

 Mو�0 ٥٣٢ مليو¢ (ية �قتطاعا% منهاW قبل) يقد� ما تبقى منها مستحق للسلطة �لفلسطينية�
/�ال� Wمريكي.
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�ألمم �لمتحد� vW من �لمنظما% غير �لحكومية. �يصف �لتقرير �لعالقة 
/� بين �لمانحين ��لحكومة �إلسر�ئيلية ضمن سيا( فريق �لعمل  �لمتشدِّ
�لعمل  بعالقا%  �لخاصة  ��لمالحظا%  �لمشا�يع،  لتنفيذ  �لمساند 
ق  �لتشا�كية �لتي تطو�% بين مانحي فريق �لعمل �لمذكو� �مكتب ُمنسِّ
�أل��ضي �لمحتلة (COGAT). �لكن �لتقرير يشير Wيضًا >لى نقا� 
�النفصاl �لمهمة فيما بين �اللتز�ما% �لتي يوفرها �لمكتب �لمذكو�، 
 ��W لتي يتخذها جنو/ قو�% �لجيش �إلسر�ئيلي على� %�bبين �إلجر��
�لو�قع. فهذ; �إلجر��b% ال تقوِّ� كفا�b �لجهو/ �إلنسانية فحسب، 
بل >نها ُتعرِّ� كو�/� �لمساعد�% >لى خطر جسماني ُيمكن تقدير; 
�>/��كه. كما Wشا� �لمانحوW Mيضًا - �بعبا��% قوية - >لى ضر��� 
تجنُّب قو�% جيش �لدفا� �إلسر�ئيلي >لحا( �لمزيد من �لتدمير بالبنى 

�لتحتية �مر�فق �لمشا�يع �لمموَّلة من �لمانحين١٣. 
�قد طالب �لمانحوW Mيضًا حكومة >سر�ئيل بالسماw بحرية �لحركة 
للمسؤ�لين �لفلسطينيين �للبرلمانيين �لذين يقوموM بد�� حاسم �مهم 
في تنفيذ عملية �إلصالw �لفلسطيني. �هو ما يتناغم مع /عو� >سر�ئيل 
بعينها >لى >صالw �لسلطة �لفلسطينية. �>ضافة >لى Rلك، من �لمهم 
MW تعمل حكومة >سر�ئيل على تسهيل �الجتماعا% �لد��ية للمجلس 
�إلصالحية  �لتشريعا%  >جا"�  من  نه  ُتمكِّ لكي  �لفلسطيني  �لتشريعي 

 .wعلى عملية �إلصال Lلمهمة، �لتتيح �لفرصة لإلشر��

�لتطلع Yلى �لمستقبل 
في حين KW MW �نتعاa قصير �لمدV لالقتصا/ �لفلسطيني سوL يتوقف 
يكفي  لن   aالنتعا� هذ�   Mفإ ��إلغال(،  �لحصا�  حاال%  �فع  على 
لوضع �القتصا/ �لفلسطيني على مسا� �لنمو �لمستد�M<� .v �التحا/ 
�كتسب   Kلذ�� �لو�قع  �ألمر  يفرضه   Kلذ� >سر�ئيل،  مع  �لجمركي 
صبغته �لرسمية بمقتضى بر�توكوl با�يس، يجعل �القتصا/ �لفلسطيني 
 Mفإ Rلك،  ��لحصا�. �مع  �إلغال(  بحاال%  �لتأثر  مستضعفًا سريع 
>مكانية �لنمو �القتصا/K �لفلسطيني على �لمدV �لطويل قد تقزَّمت 
 Kسعا� �أليدW من منظو� هيكلي – بفعل �لضغط �لمتصاعد على –
 lللعما ُتدفع  �لتي  �ألجو�  ُتحدثه   Kلذ� �لد�خلية،  �لفلسطينية  �لعاملة 

�لفلسطينيين في >سر�ئيل. �قد تجا�"% �لزيا/�% �لتي حدثت في �ألجو� 
�لمحلية KW نمو Wساسي في �إلنتاجية، �قوَّضت مقد�� �لفلسطينيين 
على تصدير �لسلع �لُمسعَّر� تنافسيًا >لى بقية /�l �لعالم. �يبيِّن �لتحليل 
MW �ضع سياسة لتنمية �لصا/��%، تتَّصف بالجر�W ��لمبا/�� �يتم من 
 MW قل تمييز�ً، ال بد له منW� كثر �نفتاحًاW Kتجا� vخاللها تبنِّي نظا
يؤ/K بحلوl عاv ٢٠١٠ >لى تحقيق /خوW lعلى من �لدخوl �لتي 
تتحقق في ظل �لعو/� >لى �لمستويا% �لسابقة لتشغيل �أليدK �لعاملة 

�لفلسطينية في >سر�ئيل. 
 ١٩٦٨ vلفتر� بين عا� lفي �لضفة ��لقطا�، خال Mلقد �تبع �لفلسطينيو
�عاv ٢٠٠٠، �ستر�تيجية تنموية �تَّسمت بتصدير �أليدK �لعاملة بدًال 
�ندال�  قبل   KW  –  ٢٠٠٠ حزير�M/يونيو  ففي  �لسلع.  تصدير  عن 
�النتفاضة �لفلسطينية �لحالية بثالثِة Wَشهٍر – عمل ٢١ في �لمائة - من 
مجمو� �أليدK �لعاملة �لفلسطينية �لمستخدمة – في >سر�ئيل، �بصفة 
 .Vساسية في �ظائف >نشائية �"��عية تتطلب مها�� متدنية �لمستوW
�قد �فَّر% �لدخوl �لصافية �لو��/� >لى �لضفة ��لقطا� Wكثر من ٢١ 
في �لمئة من �لدخل �لقومي �إلجمالي، مما يجعل �القتصا/ �لفلسطيني 
�لمالية في  �لتحويال%  �لتي تعتمد على  ��حد�ً من Wكثر �القتصا/�% 
�لعالم. �هذ� ما يفّسر سبب �ألثر �لقوK �لذK خلَّفه فقد �لوظائف في 
 ،VخرW سر�ئيل على �القتصا/ �لفلسطيني في �لسنتين �لماضيتين. �بعبا��<
فإM �النتفاضة Wظهر% بجالb مدV هشاشة �الستر�تيجية �لتنموية �لتي 

�عتمد% �عتما/�ً كبير�ً على صا/��% �أليدK �لعاملة >لى >سر�ئيل. 
 MW لى سياسة تصديرية تستند على �لسلع ��لبضائع يمكن< lلتحّو� M<
يستغر( بعض �لوقت، �MW يكوM ُعرضة لكثير من �لشكو� ��لاليقين، 
�MW يتطلب تعا�نًا نشطًا من >سر�ئيل لكي يشق طريقه بنجاw. �بذلك 
فإM �لتحّوl ُيعدُّ جز�bً ال يتجزW من �فا( ��ئاv سياسيين بين �لفلسطينيين 
 Kأليد� lستعا/� �إلمكانية لوصو� Mيضًا بأW lإلسر�ئيليين. �يصح �لقو��
�لعاملة �لفلسطينية >لى سو( �لعمل �إلسر�ئيلي ُيمكن MW يمثَّل Wسر� 
�لسبل >لى "يا/� �لدخوl لعد/ ضخم من �لفلسطينيين �لعا/يين. �مع 
Rلك، فإM �لعو/� >لى مستويا% تشغيل �لفلسطينيين في >سر�ئيل - �لتي 
كانت سائد� قبل Wيلوl/سبتمبر ٢٠٠٠ - تبد� Wمر�ً غير مرّجح من 
بإ/�مة   L"ُتجا MW - lحا KW لو�قعية، �يمكن لها - على� �لناحية 
 Kمن �تِّكالية �القتصا/ �لفلسطيني على >سر�ئيل، �ألمر �لذ lٍعا Vمستو
 K/مكانية للنمو �القتصا< %�R ستر�تيجية تنموية متنوعة� nيعيق �نبعا

 .Vكبر بكثير من �الستر�تيجيا% �ألخرW لطويل، تعتبر� Vعلى �لمد
� �لبنك �لد�MW 0 قيمة �لضر� �لذK حلق – منذ Wيلوl/سبتم¤ ٢٠٠٠ – بالبÏ �لتحتية  ١٣ يقدَّ

�مر�فق �ملشا�يع �ملموَّلة من �ملا¾ني تبلغ حو�0 ١٥٠ مليوM /�ال� Wمريكي. 
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ص �تجاها' �توقعا' �القتصا: �لفلسطيني �لكلي ملخَّ

٢٠٠٢ ٢٠٠١ ٢٠٠٠ ١٩٩٩ ١٩٩٨
٣,٧٦٨ ٤,٥٢٦ ٥,٤٥٥ ٥,٠٥٦ ٥,٠٥٨ �لدخل �لقومي �إلجمالي بالمليوM /�ال� Wمريكي
٣,٣٩٦ ٤,٠٣٤ ٤,٦٣٧ ٤,١٩٨ ٤,٢٣٠ �لناتج �لمحلي �إلجمالي بالمليوM /�ال� Wمريكي

٣٧٢ ٤٩٢ ٨١٧ ٨٥٩ ٨٢٨ صافي �لدخل من عو�مل �إلنتا§ بالمليوM /�ال� Wمريكي
١,٥٨١ ١,٩٤٧ ٢,٨٠٠ ٣,٢٥٠ ٣,٠٥٢ �لو��/�% بالمليوM /�ال� Wمريكي

٣٤٥ ٥١٥ ٥٩٦ ٦١٦ ٦٢٤ �لصا/��% بالمليوM /�ال� Wمريكي
١,٧٥٧ ١,٨١٠ ١,٧٣٦ ١,١٨٥ ٩٧٦ �ستهال� �لقطا� �لخا� بالمليوM /�ال� Wمريكي
٢,٧٥٦ ٣,٤٤٧ ٤,١٢٢ ٤,١٨٢ ٤,٠١٤ �ستهال� �لقطا� �لعاv بالمليوM /�ال� Wمريكي

١١٩ ٢٠٩ ٩٨٤ ١,٤٦٤ ١,٦٦٨ �الستثما� �لمحلي �إلجمالي بالمليوM /�ال� Wمريكي

�لتغّير �لسنوK �لحقيقي
-٢٣,٤٪ -٢٣,٢٪ -٧,٥ ٣,٩٪ ٧,٧٪ حصة �لفر/ من �لدخل �لقومي �إلجمالي 
-٢٢,٥٪ -١٩,٥٪ -٥,٣٪ ٣,١٪ ٣,٩٪ حصة �لفر/ من �لناتج �لمحلي �إلجمالي
-١٤,٨٪ -١٥,٥٪ -٥,٦٪ ٧,٥٪ ٩,٠٪ �ستهال� �لقطا� �لخا�
-٠,٦٪ -٢,١٪ ٣١,٠٪ ٢٠,٣٪ ٧,٠٪ vستهال� �لقطا� �لعا�

-٤٤,٠٪ -٧٦,٩٪ -٢٨,٣٪ -٨,٣٪ ٨,٤٪ مجمو� �الستثما� في �ألصوl �لثابتة
-٢٤,٣٪ -١٣,٤٪ -٨,٨٪ ٢,٣٪ ٦,٦٪ �لصا/��%
-١٢,٩٪ -٢٩,٠٪ -١٦,٢٪ ٥,٤٪ ٧,٤٪ �لو��/�%

VخرW /بنو
٥٨,٦٪ ٤٥,٧٪ ٣٠,٧٪ ٢٠,١٪ ٢٣,٢٪ �لفقر، نسبة �لسكاM �لو�قعين تحت خط �لفقر
٤,٧٤ ٤,٢١ ٤,٠٨ ٤,١٤ ٣,٨١٪ �لجديد  �إلسر�ئيلي  �لشيك   Lصر  lلمعد  Kلسنو� �لمتوسط 

مقابل �لد�ال� �ألمريكي
٥,٧٪ ٢,١٪ ٢,٧٪ ٥,٥٪ ٥,٦٪ �لتغّير �لسنوK في �لرقم �لقياسي ألسعا� �لمستهلكين

ال ينطبق ٢١٠ ٧٥ ١٦ ٢٦ عد/ Wياv �إلغال( في �لسنة
٣,٢٣١ ٣,٠٩٦ ٢,٩٦٦ ٢,٨٤٢ ٢,٧٣١ عد/ �لسكاM في منتصف �لعاv (١٠٠٠ نسمة)

مالحظة: �يع �لبيانا% تستثÐ �لقدP �لشرقية.
�ملصا/�: تقدير�% موظفي �لبنك �لد�0، �ملكتب �ملركزK �لفلسطيÐ لإلحصاb، مكتب �ملمثل �خلا� لألمم �ملتحد� (�أل�نسكو). 
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ال يز�l �لوضع �لمالي في �لضفة �لغربية �قطا� غز� يو�جه صعوبة حتى 
 .٢٠٠٢ vخر عا��W عد/ من �لتطوُّ��% �إليجابية �لمهمة منذ nمع حد�
 Kيسمبر، �ستأنفت حكومة >سر�ئيل �لتحويل �لد��//lأل�� Mففي كانو
�لفلسطينية.  �لسلطة  نيابة عن  �لتي تجمعها  �لضريبة  �لشهرK إلير�/�% 
�قد بلغت قيمة هذ; �إلير�/�% �لضريبية حو�لي ثلثي >جمالي �إلير�/�% 
من   ً�bبتد�� تحويلها  تجميد  �Wسهم  �النتفاضة،  �ندال�  قبل  �لفلسطينية 
��Wخر عاv ٢٠٠٠ – بد�جة كبير� �R% مغزVً – في �أل"مة �لشديد� 
�لتي تعانيها �لمو�"نة في �لوقت �لر�هن، ��لتي هي متفاقمة سوW ً�bصًال 
جرb�َّ �لوضع �القتصا/K �لعسير. �نتيجة لذلك، فقد تر�كمت /فعا% 
ضخمة متأخر� �لسد�/ (متأخر�%). كما �ستأنفت حكومة >سر�ئيل – منذ 
كانوM �لثاني/يناير ٢٠٠٣ – عملية سد�/ �إلير�/�% �لضريبية �لمتجمعة 
 lكتوبر ٢٠٠٠، بمعدW/lلديها منذ تشرين �أل� تر�كميًا ��لمحجو"� 

شهرK مقد��; ١٠٠ مليوM شيكل >سر�ئيلي جديد. 
�قد جاb% عملية �ستئناL تحويال% �إلير�/�% �لضريبية عقب تنفيذ 
خطو�% مهمة في �لبرنامج �إلصالحي �لطموw لو"ير �لمالية (سالv فيَّا�) 
نحو �لمزيد من �لشفافية ��لمساbَلة حوW lمو�l �لسلطة �لفلسطينية. �قد 
 lعماW lلخطو� �لتالية على جد�� Rيضًا من �تخاW مكنَّت هذ; �لعملية
�إلصالw �لمالي �لفلسطيني: �هي >جا"� �لمجلس �لتشريعي �لفلسطيني في 
�قت سابق”passage ex-ante“ للمو�"نة �لتقديرية �لمموَّلة بالكامل 
لعاv ٢٠٠٣. حيث ترتكز هذ; �لمو�"نة – �لمنشو�� تفاصيلها كاملًة 
على موقع �"��� �لمالية �لفلسطينية على شبكة �إلنترنت – على موقف 
>نفاقي متقشف �مقيَّد، �تحوM�/ l تر�كم متأخر�% �لدفع ��القتر�� 
من �لبنو� في ظل �الفتر�� بأM >سر�ئيل سوL تو�صل �لقياv بالتحويال% 
�لشهرية لإلير�/�% �لضريبية، �MW �لمانحين سيو�صلوM تمويل �لمو�"نة 
بمبالغ يبلغ مستو�ها ٤٤,٦ مليوM /�ال� Wمريكي شهريًا. �من ثم يتم 
�ستخد�v �لتحويال% - من �لمبالغ �لمتجمعة تر�كميًا لإلير�/�% �لضريبية 
�لمحتجز� لدV >سر�ئيل - بصو�� حصرية في تسديد �لمتأخر�% �لمحلية 

�خفض حجم مديونية �لسلطة �لوطنية للبنو� �لمحلية. 
لقد سا�% عملية >/��� �لمو�"نة طو�l �لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٣ بطريقة 
جيد� جد�ً حتى �آلR� Mلك بالقْد� �لذW Kنهت فيه Rلك �لربع بتحقيق 
�صيد >يجابي صغير �لحجم، �سدَّ/% فيه مبلغًا كبير�ً من �لمتأخر�% 
للقطا� �لخا� /�MW M تتحمل �لفتر� �بع �لسنوية هذ; Wية متأخر�% 
جديد�. غير MW ثمة عد/�ً كبير�ً من جو�نب �لقصو� في كل من �لتمويل 
�لخا�جي ��لتحويال% من �لمبالغ �لمتجمعة تر�كميًا لإلير�/�% �لضريبية 
شهد%  فقد  �إليجابي،  �لجانب  على  Wما  >سر�ئيل.   Vلد �لمحتجز� 
�بلغت  �ستقر���ً  >سر�ئيل  من  �لضريبية  لإلير�/�%  �لشهرية  �لتحويال% 
٣٤ مليوM /�ال� Wمريكي في �لمتوسط على مدV �لثالثة شهو� �أل�لى 
 K٢٠٠٣، �هو ما يزيد على �لمبلغ �لمفتر� في �لمو�"نة �لذ vمن عا
تم تقدير; بمبلغ ٢٧ مليوM /�ال� Wمريكي شهريًا. Wما �إلير�/ �لضريبي 

�لتطو,�' �لمالية �تطو,�' �لمو�Nنة
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 bمريكي شهريًا فقد جاW ال��/ Mبلغ ١٦ مليو Kلمحلي/�لد�خلي �لذ�
Wقل من توقعا% �لمو�"نة (١٧ مليوM /�ال� Wمريكي)، �Rلك ألM شهر 
>جمالي   Mكا فقد   ،vلعمو� �على  طويلة.  عطلة  شهد  فبر�ير   / شبا� 
 bعلى من �إلير�/ �لمتوقع في �لمو�"نة، �قد جاW lإلير�/�% في �لربع �أل��
متو�ئمًا مع �لتقدير�% �ألخير� �لصا/�� عن �لمكتب �لمركزK �لفلسطيني 
 Mبأ تفيد  �لتي   ،٢٠٠٣ vلعا �لد�لي  �لنقد  �عن صند�(   %�bلإلحصا
�لنشا� �القتصا/K �لفلسطيني قد �ستقرَّ بدًال من MW يتر�جع بنسبة ٧ في 

�لمئة كما تفتر� �لمو�"نة. 
بيد MW /عم �لمانحين للمو�"نة ��لتحويال% �لتي تقوv بها >سر�ئيل من 
�لمبالغ �لمتجمعة تر�كميًا لديها لإلير�/�% �لضريبية، قد شهد� كالهما 
�نخفاضًا Wكثر مما كاM متوقعًا. Wما �لمستوV �لمنخفض بد�جة تبعث على 
�إلحبا� في �لدعم من �لمانحين فيرجع – في جزb منه – >لى �لقصو� 
في �لمساعد�% �لمقدمة من /�l �لجامعة �لعربية ��لتي �نخفضت Wكثر 
 Mمليو �لو��/: ١٥,٤  (�لمبلغ  �لمو�"نة  في  �لمفتر�  �لمبلغ  من  بكثير 
�لمفتر�: ٣٠ مليوM /�ال� Wمريكي في  �لمبلغ  /�ال� Wمريكي مقابل 
�لشهر). �هو يرجع، في �لجزb �آلخر منه، >لى �لقصو� في /عم �لمو�"نة 
 lتوقف منذ تشرين �أل� Kمن �التحا/ �أل���بي (١٠ ماليين يو��) ��لذ
٢٠٠٢. �قد بلغ >جمالي �لدعم �لخا�جي للمو�"نة ٢٢,٧ مليوM /�ال� 
Wمريكي شهريًا في �لمتوسط، �هو ما يزيد "يا/� طفيفة فقط على Wكثر 
من نصف �لمو�"نة �قد�ها ٤٤,٦ مليوM /�ال� Wمريكي. �بحساz هذ� 
�لقصو� على WساP سنوK، يبد� في �لوقت �لحاضر MW هنا� فجو� مالية 
مقد��ها ٢٥٠ مليوM /�ال� Wمريكي في �لدعم �لخا�جي للمو�"نة مقا�نة 
�إلير�/�%  تحويال%  >لى  �باالستنا/  Wنه  غير  لها.  �لتقديرية  بالتوقعا% 
�لضريبية �لشهرية من حكومة >سر�ئيل، من �لمحتمل خفض هذ� �لدعم 
�لمقدv للمو�"نة بمبلغ ٦٠ مليوM /�ال� Wمريكي شريطة MW ُتلبِّي مصا/� 

�إلير�/�% �ألخرV �لتوقعا% �لمفترضة في �لمو�"نة. 
لقد شهد% �إلير�/�% �لضريبية �لمحتجز� لدV حكومة >سر�ئيل، ��لتي 
عة  �لمتجمِّ �لمبالغ  من  �لفلسطينية  �لسلطة  >لى  �لحكومة  هذ;  تحّولها 
 Mمليو  ٢١  Kلشهر� معدلها  بلغ  حيث  ثابتًا  �ستقر���ً  لديها،  تر�كميًا 
�لمبلغ �لمتوّقع كإير�/�%  /�ال� Wمريكي، �هو ما يمثل حو�لي نصف 
للمو�"نة، �قد�; ٤٠ مليوM /�ال� Wمريكي. �>�R ما تو�صل هذ� �لتوّجه، 
 Mتو�جه فجو� في �لمو��/ تبلغ ٢٢٨ مليو Lلسلطة �لفلسطينية سو� Mفإ
ر �لمعدl �لمنخفض لتحويال%  /�ال� Wمريكي في عاv ٢٠٠٣. �ُيفسَّ
�لضريبة �لمحتجز� – في جزb منه – بسبب �لمبالغ �لضخمة �لمجمد� 
بفعل �لمحاكم �إلسر�ئيلية بانتظا� صد�� قر�� حوl مطالبا% �لقطا� 
�لخا� �إلسر�ئيلي بحق �لسلطة �لفلسطينية. غير Wنه قد تم �القتطا� من 
�لمبالغ �لمتجمعة تر�كميًا لإلير�/�% �لضريبية �لمحتجز� لدV >سر�ئيل 
�Rلك Wيضًا بناbً على طلب من �لسلطة �لفلسطينية لتسوية فو�تير صا/�� 
من مر�فق �شركا% �لقطا� �لعاv �إلسر�ئيلي لقاb خدما% تم تقديمها 
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>لى �لبلديا% �لفلسطينية. �مع Rلك، فإM عدv "يا/� �لتدفقا% �لنقدية 
�لشهرية من /عم �لمانحين للمو�"نة �من تحويال% �إلير�/�% �لضريبية 
�لمحتجز� لدV >سر�ئيل، سوL تو�جه �لسلطة �لفلسطينية فجو� تمويلية 
� بحو�لي ٤٢٠ مليوM /�ال� Wمريكي �Rلك مع �فتر�� بقاb >ير�/�%  ُتقدَّ

�لضريبة �لمحلية / �لد�خلية �معدال% �إلنفا( متو�فقة مع �لمو�"نة. 
�لمزيد  تر�كم   vعد� �لوضع  هذ�  مو�جهة  �لمالية  لو"���  يتسنى  �لكي 
�ألجو�“  ”غير  بند  نفقا%  خفض  >لى  عمد%  فقد  �لمتأخر�%،  من 
من  بكثير  Wقل  بمقد��  �لمعنية  �لو"���%  على  >نفاقه  عن طريق خفض 
مخصصا% �لمو�"نة، حيث بلغ >نفا( بند “غير �ألجو�” في �لمتوسط 
١٧,٨ مليوM /�ال� Wمريكي فقط مقا�نة بالمبلغ �لمخصص في �لمو�"نة 
تنفيذ  Wنتج  فقد  لذلك،  �نتيجة  Wمريكي.  /�ال�   Mمليو  ٣٤,٦ �قد�; 
 Mبلغ مقد��; ٠,٧ مليو vمن �لعا lلمو�"نة فائضًا صغير�ً في �لربع �أل��
َن �"���  /�ال� Wمريكي شهريًا (شامًال /عم �لمو�"نة). �ألمر �لذK مكَّ
�لمالية من �ستخد�v �لتحويال% �لو��/� من �إلير�/�% �لضريبية �لمجمَّد� 

لدV >سر�ئيل في تسديد حو�لي ٨٠ مليوM /�ال� Wمريكي من متأخر�% 
�لقطا� �لخا�، مما سيساعد �لقطا� �لخا� على �النتعاa >لى حد 
ما من ضغط W �W"مة �لسيولة �لتي ��جهها في بحر �لسنتين �لماضيتين. 
�لمتأخر�%  �لسد�/ في  �لمستوV من  �لمالية حققت هذ�  �لكن �"��� 
على حساz بقاb مديونية �لخزينة للبنو� �لتجا�ية على مستوV مرتفع. 
�إلئتمانا%  لتقديم  �ستعد�/  لم تكن على  �لبنو�  تلك   Mأل نظر�ً  �لكن 
�لمالية  نشر �تو"يع �"���  فقد عمل  �لخا�،  �لقطا�  >لى  (�لقر��) 
�لمالية >لى منفعة  �لبنكية من �"���  �لبنكية على نقل �لوساطة  للمو��/ 
 Mفي �إلنفا( لن يكو vلخفض �لصا�� Mلك، فإR لقطا� �لخا�. �مع�
قابًال لالستمر�� طو�l �لمد� �لمتبقية من �لسنة /�MW M يعمل على تر�كم 
متأخر�% جديد�. �بناb على Rلك، فإM �لزيا/� في �لتمويل �لمقدv من 
 bحاسمًا في قد�� �لمو�"نة على �لبقا ً���/ K/تؤ MW لمانحين من شأنها�
 Vلتسريع في تحويال% �إلير�/�% �لمحتجز� لد� Mالستمر��، �من شأ��

>سر�ئيل MW يقوv بالد�� 

�لجد�! ١- �لتطو,�' �لمالية في �لضفة �لغربية �قطاD غزC خال! �لفترC كانو� �لثاني/يناير – �ef,/ما,c ٢٠٠٣ (بالمليو� :�ال, �مريكي)

٢٠٠٣ �لمو�Nنة �لشهرية لعا= ٢٠٠٢
,�ef jشبا كانو� �لثاني
٥٤,٣٦ ٥٠,٩٣ ٤٧,٢٧ ٤٤,٢٥ �إلير�/�%
١٩,١٨ ١٢,٢٦ ١٦,٩١ ١٧,٢٥ �لمحلية
٣٥,١٨ ٣٨,٦٧ ٣٠,٣٦ ٢٧ �لضريبية

  
٧٦,١٦ ٦٩,٥٦ ٧٢,٦٥ ٨٨,٨٣ مجمو� �إلنفا( 
٥٤,٨٤ ٥٤,٧٢ ٥٥,٣٩ ٥٢ نفقا% بند �ألجو�
٢١,٣٢ ١٤,٨٤ ١٧,٢٦ ٣٤,٥٨ نفقا% بند "غير �ألجو�"

٠ ٠ ٠ ٢,٢٥ �لنفقا% �لرWسمالية لتمويل �لسلطة �لفلسطينية 
  

-٢١,٨ -١٨,٦٣ -٢٥,٣٨ -٤٤,٥٨ �لرصيد
  

٢٢,٦٥ ٢٧,٣٦ ١٧,٩٥ ٤٤,٥٨ �لدعم �لخا�جي للمو�"نة
  

٠,٨٥ ٨,٧٣ -٧,٤٣ ٠ �لرصيد شامًال /عم �لمو�"نة
  

-٠,٨٤ -٨,٧٢ ٧,٤٣ ٠ Vمجمو� �لتمويال% �ألخر
٢٠,٨٣ ٢٠,٧٩ ٢١,٠١ ٤٠ �لتحويال% من >سر�ئيل من �لمبالغ �لمتجمعة تر�كميًا لإلير�/�% �لضريبية

-٣٦,٧٢ -٤٧,٧٩ ١,٥٦ -٣٤,٥٨ سد�/ �لمتأخر�% (-) 
١٥,٠٥ ١٨,٢٨ -١٥,١٤ -٥,٤٢ �لتمويل من �لبنو� �لمحلية

  
٤,٨ ٤,٨١ ٤,٧٦ ٥ سعر صرL �لشيكل �إلسر�ئيلي �لجديد//�ال� Wمريكي

تقدير�% �"��� �ملالية �صند�( �لنقد �لد�0
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Cغز Dإلغال/ ��لحصا, في �لضفة �لغربية �قطا�
�لتقرير ,قم ٢ ملكتب �ملنسق �خلاm لألمم �ملتحدC (�ُألنسكو) 

��صلت >سر�ئيل – خالl �ألشهر �لثالثة �أل�لى من عاv ٢٠٠٣ – فر� 
�لقيو/ على جميع طر�ئق �لسفر ��لمر�� /�خليًا بين �لضفة �لغربية �قطا� 
 M/غز�، �خا�جيًا بين �لمناطق �لفلسطينية من جهة، �>سر�ئيل �مصر ��أل�

دً�.  من جهة WخرV. كما ظلت حركة �لسفر َعبر �لممر �آلمن مجمَّ
منح  لسياسا%  تخضع  �لفلسطينيين  �لمسافرين  حركة  كذلك  �ظلت 
�لتصا�يح بالنسبة لجميع Wنو�� �لتنقل ��لسفر. فالسفر من قطا� غز� >لى 
�لضفة �لغربية �>سر�ئيل كاM محظو��ً باستثناb بضع حاال% ال ُتذكر. �في 
�لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٣، عمل (٧٠٠٠) عامل غزKِّ – في �لمتوسط 
يوميًا – في >سر�ئيل ��لمستوطنا% �إلسر�ئيلية ��لمناطق �لصناعية، �هو 
 lما يمثل نسبة ٢٤ في �لمئة من �لمتوسط �ليومي للعاملين في �لربع �أل�
من عاv ٢٠٠٠. �عال�� على Rلك، ��جه �لعاملوM �لفلسطينيوM �لذين 
يستخدموM معبر ">يريز" مستوV من �إلغال( ��لحصا� بلغ نسبة عشرين 
في �لمئة من �لوقت �لكلي خالl �لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٣. �في �لمعبر 
�لحد�/K بين �فح �مصر، ��جه �لمسافر�M مر���ً �تكر���ً حاال% من 
�إلغال( ��لحصا� في مناسبا% عديد� مكث فيها �لمئا% من �لمدنيين 
�لفلسطينيين /�MW M يتو�فر لهم >ال �لحد �أل/نى من �لمر�فق ��لتسهيال% 
�لصحي   Lلصر�� vبالنو �لخاصة  يوّفر �الحتياجا%  �لمعبر ال  .. فهذ� 
لإلقامة فيه Wثناb �لليل. كما ظل مطا� غز� مغلقًا بالكامل منذ �لربع �لثاني 

 .٢٠٠١ vمن عا
�كذلك ظلت �لحركة �لتجا�ية �لفلسطينية محظو�� عبر نقطة �لتفتيش في 
معبر ">يريز" منذ تشرين �أل�W/lكتوبر ٢٠٠٠. ���صلت >سر�ئيل تطبيق 
نظاv �ألمن �لمعزَّ" (ظهر�ً لظهر) في معبرK "كا�ني" ��فح في قطا� غز� 
(�على جسر �للنبي �لذK يربط �لضفة �لغربية باأل�/M). Wما في قطا� غز�، 
فقد بقي مستوV حموال% �لشاحنا% �لو��/� عند نسبة ٨٣ في �لمئة 
فقط من مستو�ها عاv ١٩٩٧، بينما بقي مستوV حموال% �لشاحنا% 

 .١٩٩٧ vلصا/�� عند نسبة ٧٨ في �لمئة فقط من مستو�ها عا�
تعرضت هي �ألخرV مر���ً  فقد  �لد�خلية في قطا� غز�،  �لحركة  Wما 
�تكر���ً لفر� �لقيو/ على طوl �لشرياM �لرئيسي �لعابر من شماl �لقطا� 
>لى جنوبه (شا�� صالw �لدين) في نقطة �لتفتيش "Wبو هولي" ��لتي كانت 
ُتغلق يوميًا لمد� >حدV عشر� (١١) ساعة Wثناb �لربع �أل�l من ٢٠٠٣. 
�ظل مو�طنو "�لمو�صي" يتعرضوM لمعاملة غير عا/ية بد�جة عالية، >R لم 
ُيسمح لهم بالعبو� من نقا� �لتفتيش في �لمنطقة Wثناb �لساعا% �لست 
(٦) �لمقر�� يوميًا. �لم يكن يسمح للذكو� ��إلناn من �لفئة �لعمرية 

١٥-٣٥ سنة بعبو� نقا� �لتفتيش �إلسر�ئيلية في "�لمو�صي". 

�لسفر  حركة  طر�ئق  جميع  �تدفق  نبض  تنظيم  >سر�ئيل  ��صلت  لقد 
��لمر�� في Wنحاb �لضفة �لغربية كافة. فقد ظلت قيو/ �لحركة �لمفر�ضة 
على �لبضائع �لفلسطينية ��لسكاM �لفلسطينيين شديد� �لقسو� طو�l �لربع 
�أل�l من عاv ٢٠٠٣. �ما "�لت حركة تنقل �لمسافرين �لفلسطينيين 
خاضعًة الستخد�v سيا��% متعد/� في �لتنقل باإلضافة >لى �لسفر سير�ً 
على �ألقد�v من Wجل �اللتفاL على �لحو�جز �لما/ية �لكثير� �لمنتشر� 

في Wنحاb �لضفة �لغربية كافة. 
�إلسر�ئيلية  �لسلطا%  سمحت   ٢٠٠٠ �أل�l//يسمبر   Mكانو �في 
لشركا% �لحافال% �لفلسطينية بتيسير عد/ محد�/ من �لحافال% بين 
Wجر�ها  �لتي  �لمقابال%  �توحي  �لغربية.  �لضفة   Mمد من  ًى  مسمَّ عد/ 
�لحافال% هذ;  بأM حركة  �لحافال%  "�أل�نسكو" مع مشغِّلي  مكتب 
– مع Rلك – تعتبر خا�جة عن �لمألوL، �هي تو�جه تأخير�ً كبير�ً عند 
تاكسي  بو�سطة سيا��%   Mيسافر� �لمسافرين   Mفإ لذ�  �لتفتيش.  نقا� 
تكاليف  قا/�ين على تحمل  >�R كانو�   bلصفر�� �للوحا%   %�R ألجر��
 LضعاW لمعهو/� ثالثة� lجرتها في �ألحو�W لسفر بو�سطتها ��لتي تبلغ�

Wُجر� �لسفر في �لحافال%.
 Mلكي يعبر فلسطينيو �لضفة �لغربية نقا� �لتفتيش تلك، فإنهم يحتاجو�
 M< �W ،لمنظما% �لد�لية� Vلد Mلم يكونو� يعملو M< عمومًا >لى تصا�يح
لم يكن بوسعهم �إلثبا% بأنهم من �لكو�/� �إلنسانية �W كو�/� �إلغاثة 

كاألطباb ��لممرضين. 
�>M �لتصا�يح �لال"مة لعبو� نقا� �لتفتيش ال تصد� بوجه عاv >ال في 
ظر�L محد�/�، �هي تصد� في �لعا/� من Wجل �لعمل >ما في �ظيفة 
�>ما لمما�سة Wعماl خاصة. �في �لربع �لثالث من عاv ٢٠٠١، ظل عد/ 
 ٢٥ Vجل �لعمل في �لضفة �لغربية عند مستوW لتصا�يح �لتي صد�% من�
 vفي �لمئة فقط من عد/ �لتصا�يح �لتي صد�% في �لربع �لثالث من عا
٢٠٠٠. �كانت تلك �لتصا�يح ُتصرL – بصفة Wساسية – للمتز�جين 
�لعاملين ممن تزيد Wعما�هم على ٣٥ عامًا، �للمتز�جا% �لعامال% ممن 

تزيد Wعما�هن على ٢٥ عامًا. 
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Cلتطو,�' �القتصا:ية �جلديد�

J:القتصا� qلُمْخَر� �

 ٢٠٠٢ vعا Pما�/��RS صد�; �لبنك �لد�لي في شهرW Kفي �لتقرير �لذ
بعنو�M ”�لحصا� ��إلغال( ��َأل"مة �القتصا/ية �لفلسطينية بعد خمسة 
عشر شهر�ً من �النتفاضة“، قّدv �لبنك �صفًا لوضع �القتصا/ �لفلسطيني 
ل �لحصا� ��إلغال( �لقو� �لرئيسة  في ظل ضغو� خا�جية ضخمة ُيشكِّ
 vلتقرير صو�� مؤلمة لمجتمع محر�� للتر�جع. �قد �سم  �لمحركة 
من �لعمل بصو�� متز�يد� �يعاني من �النتقاl �لسريع >لى حالة �لفقر 
�إلجمالي  �لمحلي  �لناتج  من  �لفر/  حصة  كانت  حيث   .Mلحرما��
بنسبة   ٢٠٠١ �أل�l//يسمبر   Mكانو  lبحلو تر�جعت  قد  �لحقيقي 
١٩,٥ في �لمئة مقا�نة بحصته قبل سنة من Rلك �لتا�يخ. كما تر�جعت 
حصته من �لدخل �لقومي �إلجمالي �لحقيقي بما يزيد على نسبة ٢٣ 

في �لمئة١.
�لذكر - �هو  للتقرير سالف  �لوصيف ��لمتمِّم  �لحالي  �لتقرير  �في 
بعنو�M ”�لحصا� ��إلغال( ��أل"مة �القتصا/ية �لفلسطينية بعد سبعة 
 vعا  lلتر�جع خال� Rلك  َتو�َصل   - �النتفاضة“  من  شهر�ً  �عشرين 
٢٠٠٢. حيث �نخفضت حصة �لفر/ من �لناتج �لمحلي �إلجمالي بنسبة 
تقد� بحو�لي ١٩ في �لمئة في عاv ٢٠٠٢، كما �نخفضت حصته من 
�لدخل �لقومي �إلجمالي بنسبة ٢٣ في �لمئة. �كانت حصة �لفر/ من 
 vقل مما كانت عليه في عاW ٢٠٠٢ vلدخل �لقومي �إلجمالي في عا�

١٩٩٩ بحو�لي ٤٦ في �لمئة. �نظر �لشكل ١.

�ملصد�: تقدير�% �لبنك �لد�0 – �لبيانا% تستثÐ �لقدP �لشرقية

يبلغ مجمو� �لخسائر �لكلية في �لدخل �لقومي �إلجمالي ٥,٢ خمسة 
مليا��% �مئتي مليوM /�ال� Wمريكي خالl ٢٧ شهر�ً، عندما يأخذ 
�لمرb في �لحسباM تقدير�% �لدخل �لقومي �إلجمالي بحو�لي ٥,٤ 
خمسة مليا��% ��Wبعمئة مليوM /�ال� Wمريكي في عاv ١٩٩٩. �على 
Rلك، فإM تكلفة �أل"مة من حيث �لفر� �لضائعة تبلغ تقريبًا حصيلة 
 vلخا� K/سنة كاملة من تكوين �لثر�� �لفلسطينية. فقد قفز �لضر� �لما
�لتر�كمي في �لسنة �ألخير� >لى حو�لي ٩٣٠ مليوM /�ال� Wمريكي، 
مليا��%  ثالثة   ٣,٢ �لضائعة  �الستثما��%  في  �لخسا��  بلغت  كما 

�مئتي مليوM /�ال� Wمريكي٢.
�حسبما ��/ في تقا�ير �لبنك �لد�لي �من جها% WخرV، فإM �لسبب 
�لرئيسي لأل/�b �لوضيع لالقتصا/ �لفلسطيني يظل عائد�ً >لى حالة �لحصا� 
��إلغال( �لد�خليين ��لخا�جيين للضفة �لغربية �قطا� غز�. >R ُتو�صل 
سلبي  Wثر   nحد�< ��ألشخا�  �لسلع  حركة  على  �لمفر�ضة  �لقيو/ 
 Kلذ� بالَقْد�  �لقطاعا%،  جميع  في   K/القتصا� �لنشا�  على  عميق 
 lعملت فيه على خفض �إلنتاجية �لكلية لالقتصا/ �لفلسطيني من خال

عد/ من �لقنو�%.
تحويال%  حصيلة  ُتخفِّض  �لخا�جية  ��إلغال(  �لحصا�  فحاال% 
�لعاملين، �تستلزv تباعًا >حد�W nثر سلبي ُمضاِعف على جانب �لطلب 
على �لبضاعة �لمحلية. ��لجمع بين حاال% �لحصا� ��إلغال( �لخا�جية 
��لد�خلية معًا V/W >لى "يا/� حا/� في تكلفة �لمعامال% ��لصفقا% 
�لفلسطينية،  ��لشركا%  �لمؤسسا%  �تنافسية  >نتاجية  خفض  �>لى 
�لتكّيف  �لكلية على  �لفلسطينية  �لقد�� �القتصا/ية  >لى خفض  >ضافة 
مع �لتر�جع في جانب �لطلب عليها. �مع MW �لمعدال% �لمرتفعة للبطالة 
قد تو�صلت، >ال MW �ألسعا� ��ُألجو� لم تتكيَّف نز�ًال بد�جة كافية، 
مما ُيحمِّل �القتصا/ ��لمجتمع ككل تكلفة مرتفعة، بشكل ملحو|، 
من حيث �لعد�لة (�لفقر) ��لقو� �لشر�ئية �لكلية. ��غم صر�مة �لحصا� 
 lلموّ�/ين �لفلسطينيين باستعما� vفر� قيا Mإلغال( �لد�خليين، فإ��

١ �لدخل �لقومي �إل�ا0 (5مو� �لدخل �لذK يكتسبه �ملقيموM ' بلد ما) يسا�K �لناتج �ملحلي 
�إل�ا0 (5مو� �لدخل �ملكتسب /�خل Rلك �لبلد) مضاف� >ليه صا' /خل عو�مل �إلنتا§ (>±اب� 
كاvW M سلب�) �لو��/ >° �لبلد من �خلا�§. �' �لضفة �لغربية �قطا� غز� يعت¤ صا' /خل عو�مل 

�إلنتا§ >±ابي�، �يتألف ' معظمه من حتويال% �لعاملني ' >سر�ئيل.
٢ ُيعّرL مصطلح ”�الستثما� �لضائع“ ' هذ� �لسيا( بَأنه �لفجو� �حلاصلة بني ما كاM من �ملحتمل 
 Mل®��، �بني �الستثما� �حلقيقي (مع �الفتر�� بأ� zضع �الستثما� عليه ' ظل غيا� Mيكو MW

�الستثما��% قد منت بالوت�� نفسها �ملتوقعة ' �لدخل �لقومي �إل�ا0).
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�لُمدخال% �لمحلية بدl �لبضاعة �لمستو�/� في عملية �إلنتا§ تظل 
�لمستو�/�  �لمو�/  بالفعل نسبة  ��تفعت  فقد  �R% مستوV متو�ضع. 
في �لناتج �لمحلي �إلجمالي من ٧٠ في �لمئة عاv ١٩٩٨ >لى ٧٤ 

.٢٠٠٢ vفي �لمئة عا
>M �لتكلفة �الجتماعية �لمقدَّ�� لالنخفا� في �لدخل �في جانب �لطلب 
 ،Mنسبة �لسكا َّMW لبنك �لد�لي� � نتيجة لأل"مة ُتَعدُّ تكلفة باهظة. �ُيقدِّ
�لذين يعيشوM تحت خط �لفقر (٢,١ /�ال��M �عشر� سنتا% يوميًا) في 
�لضفة �لغربية �قطا� غز�، قد تضاعفت ثالn مر�% تقريبًا Wثناb �أل"مة، 
 lمن ٢١ في �لمئة عشية �ندال� �النتفاضة، >لى ٣٣ في �لمئة بحلو

.٢٠٠٢ v٢٠٠٠، ثم >لى ٥٩ في �لمئة في نهاية عا vنهاية عا
�تظل Sفا( �النتعاa �القتصا/K - بصو�� سريعة �مستد�مة - قاتمة 
غير ��ضحة �لمعالم. حيث ُفِقَد% �لقد��% �لُمنتجة ��ألسو�( بشكل 
��لشركا%/ �ُألسر  �تبّنت  /�ئمة.  بصو��  ُفِقَد  منها  ��لبعض   ،vعا

�لمؤسسا% ��لسلطة �لفلسطينية �ستر�تيجيا% Wثبتت فّعاليتها في �لتعامل 
�لكثير من هذ; �الستر�تيجيا% غير مستد�v على   MW مع �أل"مة، مع 

�لمدV �لمتوسط.
َ� لحالة �لحصا� ��إلغال( MW تتو�صل، فإM �لمساعد� �ألجنبية  �>�R ما ُقدِّ
v في �لوقت �لمناسب – ُيمكنها MW تساعد في  – مع Wنها مفيد� �ُتقدَّ
>/�مة �لحد �أل/نى من �لرفا; �الجتماعي، �لكنها ال ُيمكنها MW تدَّعي 
بأنها تعمل على تعزيز �النتعاa �القتصا/K �لحقيقي. �ال ُيمكن تشجيع 
Rلك �النتعاa >ال بالتوصل >لى حل للنز�� �إلسر�ئيلي �لفلسطيني على 

MW ير�فقه تغيُّر عميق في �لبيئة �القتصا/ية �لفلسطينية.

� �لتجا,C �لخا,جية

�القتصا/  في  مهمًا   ً���/ �لتجا��   %/W فقد  �لتقليدية،  �لناحية  �من 
�لفلسطيني �لصغير �لحجم �لمفتوw �آلفا(. فخالl �لسنو�% �لخمس 
�لماضية، مّثلت �لو��/�% من �لبضائع �لنهائية، ��لخدما%، ��ألجهز� 
��لمعد�% ��لُمدخال% �لوسيطة نسبة ٧٠ في �لمئة تقريبًا من �لناتج 
�لمحلي �إلجمالي، في حين مثَّلت �لصا/��% من �لبضائع ��لخدما% 

Wقل من ٢٠ في �لمئة منه.
�لتجا�� – لسوb �لحظ – من سوb �لرصد ��لتسجيل؛  �تعاني هذ; 
�Rلك ألM معظمها يتم فيما بين �لضفة �لغربية �>سر�ئيل حيث ال توجد 
على �لحد�/ بينهما محطا% جمركية (خالفًا للتجا�� بين قطا� غز� 
�>سر�ئيل). غير MW �لمكتب �لمركزK �إلسر�ئيلي لإلحصا�b% ُيصد� 

تلك  على  نعتمد  بد��نا  �نحن  �لتجا�ية،  �لتدفقا%  لتلك  تقدير�% 
�لبيانا% في �سم صو�� تطوُّ� �لتجا�� في �لضفة �لغربية �قطا� غز� 
منذ عاv ١٩٩٨. �هذ� ما يغطي فقط تجا�� �لفلسطينيين مع >سر�ئيل، 
 bلتجا�� مع >سر�ئيل تمّثل �لجز� MW لعالم. غير� l�/ ليس مع بقية�
�ألكبر من >جمالي �لتجا�� �لفلسطينية٣. �عال�� على Rلك، فإM حصة 
مهمة من �لبضاعة �لمستو�/� من >سر�ئيل تنشأ – في �ألصل �بصـو�� 
فعلية – من /�W lخرV، �هي ما تعرL �صطالحًا بعبا�� ”�لو��/�% 
غير �لمباشر�“. �>ضافة >لى Rلك، فإM هذ; �لعالقا% �لتجا�ية ال يبد� 
 Lسعا� صرW %نها قد تأثر% – بصو�� جدير� باالعتبا� – بحركاW
�لشيكل �إلسر�ئيلي �لجديد، �ال ُيعتقد MW هبو� قيمته في �قت مبكر 
من عاv ٢٠٠٢ �W ما Wعقب Rلك من ��تفا� في تلك �لقيمة، قد عمال 
على تغيير تركيبة �لو��/�% �لفلسطينية – بد�جة مهمة – من حيث 

َطَرفا �لشر�كة في �لتجا��.
�ندال�  بعد  ��إلغال(  �لحصا�  حاال%  خلَّفته   Kلذ� �ألثر،   MW كما 
�النتفاضة، �/�جة �شتد�/ تلك �لحاال% – بصو�� متصاعد� �تد�يجية 
– خالl صيف عاv ٢٠٠٢، ينعكس بوضوw في �نخفا� �لو��/�% 
�لفلسطينية من >سر�ئيل. �قد شهد �لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٣ كذلك 
�نخفاضًا في مستوV �لو��/�% عن �لمستويا% �لتي شهدها �لنصف 
�لثاني من عاv ٢٠٠٢، حيث بلغ مستو�ها في �لفتر� كانوM �لثاني/يناير 
– ��RS/ما�P من عاv ٢٠٠٣ (٢٠٩ ماليين /�ال� Wمريكي)؛ KW نسبة 
�لفتر� تمو"/يوليو  ٤٤ في �لمئة من �لمستوV �لذK كانت عليه في 
– Wيلوl/سبتمبر من عاv ٢٠٠٠ (٤٧٨ مليوM /�ال� Wمريكي)، �نظر 

�لشكل ٢.
 M٢٠٠٣ (٣٩ مليو vمن عا lبلغت �لصا/��% �لفلسطينية في �لربع �أل�
 vمريكي) نسبة ٥١ في �لمئة من صا/��% �لربع �لثالث من عاW ال��/
/�ال�   Mمليو  ٧٧) �النتفاضة  �ندال�  سبق   Kلذ� �لربع   KW ٢٠٠٠؛ 
Wمريكي). (�ُيعتقد MW �لتحّسن �لذK طرW على �لصا/��% �لفلسطينية 
– �لتي تم تسجيلها في �لربع �لر�بع من عاv ٢٠٠٢ – عندما بلغت ٦٢ 
 �W Mمنه، نتيجة لصا/��% �لزيتو bمريكي، يأتي، في جزW ال��/ Mمليو
"يت �لزيتو�W M كليهما معًا كمحصوl ُتجنى فائدته مرتين في �لسنة). 
 Kالنخفا� في �لصا/��%، �لذ� wثمة ما ال يقل عن ثالثة عو�مل تشر�

٣ ' عاv ١٩٩٨، مثَّلت �لو��/�% من >سر�ئيل �َعْبرها >° �لضفة �لغربية �قطا� غز� نسبة ٧٥ 
' �ملئة من >�ا0 �لو��/�% �لفلسطينية، ' حني مثَّلت �لصا/��% >° >سر�ئيل من �لضفة �لغربية 
�قطا� غز� نسبة ٩٦٪ من >�ا0 �لصا/��% �لفلسطينية (Wستر�z �/يسوP، ٢٠٠١، خيا��% 
 )���W �لو�قة ٢١ من سلسلة   ،Orders of Magnitude ،Ðلفلسطي� لالقتصا/  �لتجا�� 

�ملناقشة �خلاصة مبنطقة �لشر( �أل�سط �Üاl >فريقيا، �لبنك �لد�0).
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شهدته �لضفة �لغربية �قطا� غز� خالl �لعامين �لماضيين: �لزيا/� في 
تكاليف �لنقل نتيجة �لحصا� ��إلغال( مما جعل �لمنتجا% �لفلسطينية 
Wقل تنافسية من مثيالتها، تحوlُّ �لمشترين �ألجانب >لى مصا/� بديلة 
على /�جة Wعلى من �العتما/ية في �لتو�يد في مو�جهة حاال% �النقطا� 
في >نتا§ �شحن �لمنتجا% �لفلسطينية، �تحوlُّ �لمنتجين �لفلسطينيين 

>لى �ألسو�( �لد�خلية للخدما%.

%�bإلسر�ئيلي لإلحصا� Kملصد�: �ملكتب �ملركز�

� �سو�/ �لعمل

َفَقَد ما يقا�z ١٠٠,٠٠٠ عامل فلسطيني فر� عملهم في >سر�ئيل منذ 
Wيلوl/سبتمبر ٢٠٠٠ نتيجة لحاال% �لحصا� ��إلغال( �لتي تفرضها 
>سر�ئيل. �يعتبر �لتر�جع �لضمني لتحويال% �لفلسطينيين �لعاملين في 
>سر�ئيل من �ألمو� �لبالغة �ألهمية �R% �لتبعا% �لمباشر� على /خل 
�ُألسر �لفلسطينية؛ �Rلك ألM تلك �لتحويال% مّثلت حو�لي ١٨ في 
 Lلتصّر� يمكن  �لتي   ،١٩٩٩  vعا في  /خولهم  مجمو�  من  �لمئة 
�إلسر�ئيلي   Kلمركز� �لمكتب  عن  �لصا/��  للبيانا%  (��فقًا  بها. 
لإلحصا�b%، بلغت تحويال% �لربع �لثالث من عاv ٢٠٠٠ مبلغ ٣٢٨ 
مليوM /�ال� Wمريكي في حين بلغت ٧٩ مليوM /�ال� Wمريكي في �لربع 
�أل�l من عاv ٢٠٠٣؛ KW بتر�جع نسبته ٧٦ في �لمئة (�نظر �لشكل 
٣). �تبعًا لذلك، فقد Wّثر% �لدخوl �لمنخفضة، بصو�� حتمية، على 
جانب �لطلب على �لبضائع ��لخدما% �لفلسطينية، مما Wّثر بالتالي على 
جانب �لطلب على �أليدK �لعاملة �لفلسطينية �لتي ُتنتج تلك �لبضائع 

��لخدما% /�خل �لضفة �لغربية �قطا� غز�.

%�bإلسر�ئيلي لإلحصا� Kملصد�: �ملكتب �ملركز�

لقد عملت �لصعوبا% �لتي تو�جه تنفيذ �ألعماl ��لمشر�عا% في �لضفة 
�لغربية �قطا� غز� على تفاقم حجم �ألثر �لسلبي – �لذK خّلفه َفْقُد 
فر� �لعمل في >سر�ئيل – على تشغيل �أليدK �لعاملة على �لصعيد 
�لد�خليين �حظر  �لمحلي. حيث ��فقت حاالِ% �لحصا� ��إلغال( 
�لتجوl، تكاليُف كبيرٌ� للمعامال% ��لصفقا%، ��نقطا� في /���% 
 %�R %�/إلنتا§، �خسا��% في �لمنتجا% �لقابلة للتلف �توليد �قتصا�
 M٢٠٠٢، كا vلر�بع من عا� �لربع   lلحجم. فبحلو� >نتا§ منخفض 
٢٩,٠٠٠ عامل من مجمو� �لعاملين في �لقطا� �لخا� – �لذين بلغ 
 bعضاW لعاملين من� bعد/هم ٢٤٩,٠٠٠ عامل عشية �النتفاضة (باستثنا
�ألسر غير مدفوعي �ألجر) قد فقد�� فر� �لعمل في �لضفة �لغربية (٩ 
في �لمئة من مجمو� فر� �لعمل). في حين ظل عد/ فر� �لعمل 
 Vمدفوعة �ألجر في �لقطا� �لخا� مستقر�ً في قطا� غز� عند مستو
 ٢٠٠٠ vلفتر� من �لربع �لثالث من عا� l٨٦,٠٠٠ فرصة عمل خال
�حتى �لربع �لر�بع من عاv ٢٠٠٢، مما يعكس تدهو��ً Wكبر في �لبيئة 
�القتصا/ية في �لضفة �لغربية مقا�نًة مع نظيرتها في قطا� غز�. �على 
�لعموv، فقد بقي عد/ فر� �لعمل لدV �لقطا� �لعاv مستقر�ً في �لضفة 
�لغربية �قطا� غز� عند مستو�; قبل �ندال� �النتفاضة (١١٥,٠٠٠ 
فرصة عمل)، �بلغ في �لمتوسط ١١٨,٠٠٠ فرصة عمل خالl �لربع 

.٢٠٠٢ vلر�بع من عا�
�قد شهد �لربع �لر�بع من عاv ٢٠٠٢ Wيضًا "يا/� في عد/ فر� �لعمل 
في كل من �لضفة �لغربية �قطا� غز�، ففي حين لم ُتعمِّر هذ; �لزيا/� 
طويًال في �لضفة �لغربية >ال Wنها ترّكز% في قطا� �لز��عة (��تبطت 
 vمن عا lسًا على عقب في �لربع �أل�W� ثم �نقلبت Mبحصا/ �لزيتو
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٢٠٠٣) �في بعض Wعماl �إلصالحا% �لتي ُتنّفذ لمر� ��حد�- في 
�لبنى �لتحتية، ��لتي �ّلد% فر� تشغيل في قطا� �إلنشاW .%�bما في 
قطا� غز�، فقد نتج �لنمو في فر� �لعمل عن b�/W ضعيف في �القتصا/، 
على �جه �لخصو�، في �لربع �لثالث من عاv ٢٠٠٢، �ترّكز Wيضًا 
في قطا� �لز��عة (�قد لوحظ Wيضًا حد�n ��تفا� موسمي مماثل في 
�لربع �لر�بع من عاv ٢٠٠١ ��لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٢، مرتبط بقطِف 
محصوl �لحمضيا%). �على غر�� ما شهدته �لضفة �لغربية في �لربع 
�لر�بع من عاv ٢٠٠٢، فإM �لكثير من هذ; �لزيا/� تمّثل في عد/ فر� 

�لعمل �لتي تو�فر% ألفر�/ �ألسر� �لعاملين غير مدفوعي �ألجر.
�في ظل نمو سكاني بمعدl ٤,٣ في �لمئة سنويًا، فقد �"/�/% نسب 
�إلعالة بصو�� /��ماتيكية مثير� لالهتماv (ُتحسب نسبة �إلعالة بقسمة 
مجمو� عد/ �لسكاM على عد/ �ألشخا� �لعاملين منهم). �في حين 
�لضفة  �لثالث من عاv ٢٠٠٠ في  �لربع  MW كل عامل فلسطيني في 
�لغربية، كاM ُيعيل ٤,٣ شخص، كاM هذ� �لعامل يعيل ٦,٦ شخص 
بحلوl �لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٣. �بالمثل، فقد ��تفعت نسبة �إلعالة 

في قطا� غز� من ٥,٩ >لى ٧,٥.
 Vلعاملة، ��لتر�جع في مستو� Kعد�/ �أليدW� Mفي ظل نمو عد/ �لسكا�
تشغيل �لفلسطينيين في >سر�ئيل ��لمستوطنا% �إلسر�ئيلية، ��الفتقا� 
�لغربية �قطا� غز�، يتو�صل نمو  �لعمل في �لضفة  >لى >يجا/ فر� 
ففي   .vلالهتما مثير�  /��ماتيكية  بصو��  معدالتها  ���تفا�  �لبطالة 
�لضفة �لغربية، ��تفع معدl �لبطالة في �لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٣ >لى 
٣١,٤ في �لمئة بالغًا Wعلى مستوV له منذ بد�ية �النتفاضة، ���فعًا عد/ 
�لباحثين عن �لعمل >لى ١٥٧,٠٠٠ شخص. (خالl �لربع �لثالث من 
عاv ٢٠٠٠، بلغ عد/ �لعاطلين عن �لعمل في �لضفة �لغربية ٣٨,٠٠٠ 
شخص �معدl �لبطالة ٧,٥ في �لمئة). Wما في قطا� غز�، فقد �صل 
مستوV �لبطالة في �لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٣ >لى ٢٨,٦ في �لمئة 
�لبطالة قبل �ندال� �النتفاضة   lمعد Mبينما كا (٧٠,٠٠٠ شخص) 
١٥,٤ في �لمئة (٣٥,٠٠٠ شخص). (�بمقتضى �لتعريفا% �لموحد� 
لدV منظمة �لعمل �لد�لية، فإM �لشخص ال ُبّد له من MW يكوM باحثًا 

عن �لعمل بالفعل حتى يتم �عتبا�; ”عاطًال“ عن �لعمل).
�عندما يتم توسيع نطا( تعريف ”�لقوV �لعاملة“ ليشمل ”�لعاملين 
�لُمحَبطين“ – �هم �ألشخا� �لذين توّقفو� عن �لبحث عن فر� �لعمل 
نتيجة تشاÝمهم بشأS Mفا( �لحصوl �لفعلي عليها - فإM ”�لتعريف غير 
�لرسمي“ للبطالة ُيظهر �تجاها% مماثلة التجاها% �لتعريف �لرسمي 
 lفقًا لذلك، فقد ��تفع معد�� .(منظمة �لعمل �لد�لية Vلموّحد لد� KW)
�لبطالة في �لضفة �لغربية من ١٦,٩ في �لمئة (٩٥,٠٠٠ شخص) في 

�لربع �لثالث من عاv ٢٠٠٠ >لى ٤٠,٣ في �لمئة (٢٣٢,٠٠٠) في 
�لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٣. Wما في قطا� غز� فقد ��تفع من ٢٦,٩ 
 l(٧١,٠٠٠ شخص) >لى ٣٧,٣ في �لمئة (١٠٤,٠٠٠ شخص) خال

�لفتر� �Rتها. (�نظر �لشكل ٤).
تجد� �لمالحظة >لى MW هذ; هي �لمر� �أل�لى �لتي تتجا�" فيها معدال% 
�لبطالة في �لضفة �لغربية نظيرتها في قطا� غز� (سو�W bكاR Mلك �فق 
�لتعريفا% �لموحد� لدV منظمة �لعمل �لد�لية vW كاM �فق �لتعريف 

غير �لرسمي).
بيد MW متوسط �ألجو� �لحقيقية في �لضفة �لغربية �قطا� غز� قد تطو� 
 vلربع �لر�بع من عا� lبطريقة مختلفة مما يعكس شد� �أل"مة. فخال
٢٠٠٢، ��تفعت �ألجو� �لحقيقية في قطا� غز� بنسبة ٥,٤ في �لمئة 
منذ �لربع �لثالث من عاv ٢٠٠٠، في حين Wنها تر�جعت بنسبة ١٣,٣ 

في �لمئة خالl �لفتر� �Rتها.

�ملصد�: �ملكتب �ملركزK �لفلسطيÐ لإلحصا�b%. �لبيانا% تشمل �لقدP �لشرقية.

.%�bلإلحصا Ðلفلسطي� Kملصد�: �ملكتب �ملركز�



Cغز Dخبا, تنموية، �لضفة �لغربية �قطا�

٢٠٠٣                                                                                                                                                ١٦ Mحزير� - Mنيسا

�ملصد�: �ملكتب �ملركزK �لفلسطيÐ لإلحصا�b%. بيانا% �لضفة �لغربية تشمل �لقدP �لشرقية.

� �ألسعا,

��تفعت �َألسعا� للمستهلك في كل من �لضفة �لغربية (بنسبة ٢,١ في 
�لمئة) �في قطا� غز� (بنسبة ٢,٨ في �لمئة) خالl �ألشهر �لخمسة 
�أل�لى من عاv ٢٠٠٣: كانوM �لثاني/يناير – Wيا�/مايو. �مع MWَ هاتين 
�لنسبتين تعا/الM – كأ�قاv سنوية – ��تفا� �ألسعا� بنسبة ٥,١ في 
�لمئة في قطا� غز�، �هما Wعلى  �لغربية �٦,٩ في  �لمئة في �لضفة 
بكثير من معدال% �لتضخم �لسنوية �لمسجلة لعاv ٢٠٠١ (٢,٦ في 
�لمئة في �لضفة �لغربية �سالب ١,١ في �لمئة في قطا� غز�)، �Wعلى 
 vبالنسبة >لى قطا� غز� – من �ال�تفا� في �ألسعا� للمستهلك لعا –

٢٠٠٢ كذلك (٦,١ في �لمئة في �لضفة �لغربية �٢,٢ في �لمئة لقطا� 
غز�)، فإM معدl �لتضخم �لمتوّقع للفتر� �لمتبقية من �لعاv، من �لمتوّقع 

.zسباW قل لعد�W Mيكو MW
فقد جاb �لكثير من هذ; �لزيا/�، �لتي شهدها هذ� �لعاv ٢٠٠٣ حتى 
�آلM، في Wسعا� �لمو�/ �لغذ�ئية، �هي ُتظهر نوعًا من �ألسعا� �لموسمية 
�لقوية، �قد بلغت ��Rتها، بصو�� عامة، في �لربع �لثاني (�نظر �لشكل 
�لغذ�ئية  �لمو�/  Wسعا�  تتر�جع   MW �لمتوقع  فمن  لذلك،  �نتيجة   .(٧
بد�جة كبير� في �لربع �لثالث قبل MW ُتعاِ�/ �ال�تفا� مر� WخرV في 

�لربع �لر�بع.

�ملصد�: حسابا% �لبنك �لد�0 �ستنا/� >° بيانا% �ملكتب �ملركزK �لفلسطيÐ لإلحصا�b%. يوضح 
�لشكل متوسطا% متحركة لثالثة Wشهر ُيعا/ >سنا/ها >° �لربع �لثالث (متو"/يوليو - Wيلوl/سبتم¤) 

.٢٠٠٠ = ١٠٠

(tباآلال) لعمل للفلسطينيين� mلجد�! ١ – عد: فر�

�لربع 
�أل�! 
٢٠٠٣

�لربع 
�لر�بع 
٢٠٠٢

�لربع 
�لثالث 
٢٠٠٢

�لربع �لثاني 
٢٠٠٢

�لربع �أل�! 
٢٠٠٢

�لربع �لر�بع 
٢٠٠١

�لربع 
�لثالث 
٢٠٠١

�لربع �لثاني 
٢٠٠١

�لربع �أل�! 
٢٠٠١

�لربع �لر�بع 
٢٠٠٠

�لربع 
�لثالث 
٢٠٠٠

٣٠٠ ٣٣٤ ٢٨٨ ٢٨٧ ٣٠٤ ٣١٦ ٣١٤ ٣١٤ ٢٩٢ ٣١٦ ٣٥٢ �لعاملوM في 
�لضفة �لغربية

١٦٩ ١٥٠ ١١١ ١٣١ ١٣٨ ١٣٤ ١٢٩ ١٢٧ ١٢٦ ١٢٠ ١٦٣ �لعاملوM في 
قطا� غز�

�لعاملوM في �لضفة �لغربية
٤٣ ٤٩ ٥٠ ٣٠ ٥٦ ٦٦ ٦٠ ٧٢ ٦٩ ٤٠ ١١٦ في >سر�ئيل

�لعاملوM في قطا� غز�
٦ ٧ ٢ ٢ ٢ ٢ ٣ ٢ ٣ ٣ ٣٠ في >سر�ئيل

٥١٨ ٥٤٠ ٤٥٢ ٤٥١ ٥٠١ ٥١٨ ٥٠٦ ٥١٥ ٤٩٠ ٤٧٩ ٦٦٢ �لمجمو�
�ملصد�: �ملكتب �ملركزK �لفلسطيÐ لإلحصا�b%. مالحظة: >سر�ئيل تشمل �ملستوطنا% �إلسر�ئيلية. ��لضفة �لغربية تشمل �لقدP �لشرقية.
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�لدV �ستبعا/ �لمو�/ �لغذ�ئية من مؤشر Wسعا� �لمستهلك (�W: ”�لرقم 
�لقياسي ألسعا� �لمستهلك“)، نجد MW هذ� �لمؤشر �W �لرقم قد ��تفع 
�أل�l//يسمبر   Mكانو منذ  �لمئة  في   ١,٠ بنسبة  �لغربية  �لضفة  في 
٢٠٠٢ (KW بنسبة سنوية مقد��ها ٢,٥ في �لمئة). Wما في قطا� غز�، 
فقد �نخفض هذ� �لمؤشر للمو�/ غير �لغذ�ئية بنسبة ١,٠ في �لمئة منذ 
كانوM �أل�l//يسيمبر ٢٠٠٢ (KW بنسبة سنوية مقد��ها سالب ٢,٦ 
في �لمئة) – �هي معدال% W/نى من �لمعدال% �لتي شهدتها �لسنو�% 
�لسابقة. �في عاv ٢٠٠١، ��تفعت Wسعا� �لمو�/ غير �لغذ�ئية بنسبة 
٤,٦ في �لمئة في �لضفة �لغربية، ��نخفضت بنسبة ٠,٦ في �لمئة في 
قطا� غز�. Wما في عاv ٢٠٠٢، فقد ��تفعت تلك �ألسعا� بنسبة ٨,٧ 

في �لمئة في �لضفة �لغربية �٣,٠ في �لمئة في قطا� غز�.
�عند �ستبعا/ تكاليف �لنقل منها Wيضًا – حيث كانت Wسعا� �لنقل 
��لمو�صال% هي �ألكثر تأثر�ً بالتغّير�% في نظاv �لحصا� ��إلغال( 
– نرV بوضوW wثر حركا% سعر �لصرL على �ألسعا�. فاألسعا�، 
�لمستثنا� منها Wسعا� �لمو�/ غير �لغذ�ئية �Wسعا� �لخدما% غير �لنقل 
��لمو�صال%، ��تفعت هي �ألخرV في �لضفة �لغربية بنسبة ٠,٣ في 
 Mلفتر� كانو� lبنسبة سنوية مقد��ها ٠,٧ في �لمئة خال KW) لمئة�
�لثاني/يناير – Wيا�/مايو ٢٠٠٣، بينما �نخفضت بنسبة ١,١ في �لمئة 
 ،٢٠٠٢ vعا lما خالW .في قطا� غز� (بنسبة سنوية مقد��ها ٢,٦ KW)
فقد ��تفعت تلك �ألسعا� (�لمستثنا� منها Wسعا� �لمو�/ غير �لغذ�ئية 
�Wسعا� �لخدما% غير �لنقل ��لمو�صال%) بنسبة ٤,٦ في �لمئة في 
�لضفة �لغربية �٢,٩ في �لمئة في قطا� غز�. Wما في عاv ٢٠٠١، فقد 
��تفعت هذ; �ألسعا� بنسبة ٢,٠ في �لمئة في �لضفة �لغربية ��نخفضت 

في قطا� غز� بنسبة ١,٨ في �لمئة (�نظر �لشكل ٨).

�ملصد�: حسابا% �لبنك �لد�0 �ستنا/� >° بيانا% �ملكتب �ملركزK �لفلسطيÐ لإلحصا�b%. يوضح 
�لشكل متوسطا% متحركة لثالثة Wشهر ُيعا/ >سنا/ها >° �لربع �لثالث (متو"/يوليو - Wيلوl/سبتم¤) 

.٢٠٠٠ = ١٠٠

في  �لجديد  �إلسر�ئيلي  �لشيكل  قيمة  في   Kلقو� �النخفا�   MW كما 
�لنصف �أل�l من عاv ٢٠٠٢ (ممثًال كحركة صعو/ية في �لشكل ٩) 
�ما تال; من ��تفا� (ُممثٍَّل كحركة نز�لية في �لشكل �Rته)، �بخاصة 
في �لفتر� منذ كانوM �لثاني/يناير ٢٠٠٣ يشرحاM – >لى حد كبير 
�ما   ٢٠٠٢ vعا من  �Rتها  �لفتر�   lلتضّخم: خال�  lمعد تسا��   –

Wعقبها من تباطؤ.

�ملصد�: �لبنك �ملركزK �إلسر�ئيلي.

فخالl �لفتر� من كانوM �أل�l//يسمبر ٢٠٠١ >لى Wيا�/مايو ٢٠٠٢، 
َفَقَد �لشيكل �إلسر�ئيلي ١٥,٨ في �لمئة من قيمته في مقابل �لد�ال� 
�ألمريكي. �نتيجة لذلك، فقد ��تفعت – بصو�� Sلية – Wسعا� �لبضائع 
�لمستو�/� >لى >سر�ئيل من /�W lخرV – ��متّد هذ� �ال�تفا� ليشمل 
�لضفة �لغربية �قطا� غز�. كما ��تفع �لمؤشر �لكلي ألسعا� �لمستهلك 
– ُمقاسًا بالشيكل �إلسر�ئيلي – هو �آلخر، فبلغ حد�ً Wصبحت معه سلة 
�لسو(، �لتي يقوv عليها مؤشر Wسعا� �لمستهلك، تتألف من بضائع 
�خدما% ُمسعَّر� بالد�ال� �ألمريكي (كاإليجا��% مثًال). �في ظل 
��تفا� قيمة �لشيكل – حيث ��تفعت قيمته بنسبة ٩,٧ في �لمئة في 
�Wخص  �لو��/�%  Wصبحت  Wيا�/مايو ٢٠٠٢ –  منذ  �لد�ال�  مقابل 
 M�/م – ُمقاسًا بالشيكل (طالما ظل �لمستو� سعر�ً، �قّل معدl �لتضخُّ

ُيمرM��ِّ هذ; �النخفاضا% >لى �لمستهلكين).
ر �التجاها% �ألساسية في  �في حين MW حركا% Wسعا� �لصرL ُتفسِّ
�ألسعا� للمستهلك (�ال سّيما في Wسعا� �لمو�/ غير �لغذ�ئية، �حيثما 
�لحصا�   Mفإ Wيضًا)،  باالعتبا�  جديرً�  عامًال  �ألسعا�  موسمية  ُتَعدُّ 
 lخال غز�  �قطا�  �لغربية  �لضفة  على  بشد�  �لمفر�ضين  ��إلغال( 
�لفتر� �Rتها قد Wَّثر� عمومًا على �ألسعا� للمستهلك، علمًا MW هذ� �لتأثر 
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�لتغّير�% في  يحدn من خالl قنو�% مباشر� �غير مباشر�، �هي: 
 Mسعا� �لمستهلك (�هو �لمكّوW لنقل ��لمو�صال% في مؤشر� Mِّمكو
�لذK يقيس Wسعا� �لنقل ��لمو�صال% – �لتي �"/�/% بصو�� مباشر� 
كنتيجة للحصا� ��إلغال( �لمتفاقمين، كما �"/�/% من خالl �لتغّير�% 
�النعكاسية في �ألسعا� �لعالمية للنفط، ��لتغّير�% في سعر �لصرL نظر�ً 
ألM �لنفط من �لمو�/ �لمستو�/� �لمسعَّر� بالد�ال�)، ��"/�/% Wيضًا 
بصو�� غير مباشر� من خالl تكاليف �لشحن �لتي ��تفعت كذلك 
بالنسبة للمنتجين ��لمو"عين، �لذين مّر��ها بد��هم – كزيا/�% في 

�ألسعا� �لنهائية لجميع �لبضائع - >لى �لمستهلكين في �لسو(.
��تبطا  �للذين  ��إلغال(،  �لحصا�  قبضة  �شتد�/   Mفإ Rلك،  �على 
قطا� غز�  Wّثر على  قد   ،٢٠٠٠ vالنتفاضة في خريف عا� باندال� 
��لضفة �لغربية كليهما. في حين MW �الجتياحا% �لعسكرية �إلسر�ئيلية 
في �لضفة �لغربية في خريف ٢٠٠١ ��بيع ٢٠٠٢ تشرw �لفر( في 
حركة مؤشر Wسعا� �لنقل ��لمو�صال% في �لضفة �لغربية �قطا� غز�. 
�هذ; ُتَعدُّ – في �لو�قع – صدما% سلبية ترفع مستوV مؤشر Wسعا� 

�لنقل ��لمو�صال%.

�ملصد�: حسابا% �لبنك �لد�0 �ستنا/� >° بيانا% �ملكتب �ملركزK �لفلسطيÐ لإلحصا�b%. يوضح 
�لشكل متوسطا% متحركة لثالثة Wشهر ُيعا/ >سنا/ها >° �لربع �لثالث (متو"/يوليو - Wيلوl/سبتم¤) 

.٢٠٠٠ = ١٠٠

� �لقطاD �لمالي

>M تر�جع �لنشا� �القتصا/K �لكلي في �لضفة �لغربية �قطا� غز� منذ 
بد�ية �النتفاضة يتّضح بجالb من مجمو� قيمة �لشيكا% �لتي تمت 
�قطا�  �لغربية  �لضفة  في  �لعاملة  �لبنو�   Vلد تسويتها   �W مقاصتها 
غز�، �بخاصة خالl �لفتر�% �لتي تز�يد% فيها �لعمليا% �لعسكرية 

�إلسر�ئيلية. فخالl �لشهو� �لتسعة �أل�لى من عاv ٢٠٠٠؛ KW قبل 
�ندال� �النتفاضة، بلغت قيمة �لشيكا% �لمقدمة للمقاصة �W للتسوية 
شهريًا، ٤٤٩ مليوM /�ال� Wمريكي في �لمتوسط (٣٠١ مليوM /�ال� 
Wمريكي في �لضفة �لغربية �١٤٨ مليوM /�ال� Wمريكي في قطا� غز�). 
�طو�l عاv ٢٠٠٢، بلغ متوسط �لقيمة �لشهرية لشيكا% �لمقاصة Wقل 
من نصف مستوياتها في فتر� ما قبل �النتفاضة: ١٤٨ مليوM /�ال� 
 KW مريكي في قطا� غز�؛W ال��/ Mمريكي في �لضفة �لغربية �٦٧ مليوW
ما مجموعه ٢١٦ مليوM /�ال� Wمريكي. �قد شهد شهر نيساM/>بريل 
/�ال�   Mمليو قيمتها ١٥٣  بلغت  �لمقاصة  لشيكا%  ٢٠٠٣ حركة 
Wمريكي في �لضفة �لغربية �٧٨ مليوM /�ال� Wمريكي في قطا� غز�. 
�بالنسبة لألشهر �أل�بعة �أل�لى من عاv ٢٠٠٣، فقد تر�جعت �لقيمة 
�لمئة (ففي  �لتي تمت مقاصتها بنسبة ٧,٥ في  �إلجمالية للشيكا% 
حين Wنها تر�جعت بنسبة ١٣,٠٠ في �لمئة في �لضفة �لغربية، ��تفعت 
بنسبة ٧,٦ في �لمئة في قطا� غز�) مقا�نة بالفتر� كانوM �لثاني/يناير 
– >بريل/نيساM ٢٠٠٢. �بالمثل، فقد �نخفض عد/ �لشيكا% Wيضًا 
بنسبة ٢٠,٤ في �لمئة عمومًا (٢٣,٩ في �لمئة في �لضفة �لغربية �٤,١ 

في �لمئة في قطا� غز�).

�ملصد�: سلطة �لنقد �لفلسطينية.

ُيو�صل �لقطا� �لمصرفي �لفلسطيني سعيه للتكّيف مع Wَجو�b �أل"مة 
�القتصا/ية �لر�هنة عن طريق �لحفا| على �لمو�قف �الستثما�ية �لمحاِفظة 
بشد� ��لتي �عتمدها َعْبر �لسنين. فقد ظلت �لبنو� تنعم بسيولة ��فر� 
��متلكت >يد�عا% في �لضفة �لغربية �قطا� غز�، ال بل – ��ألهم من 
Rلك – في �لخا�§ Wيضًا. كما Wنها ��صلت �لعمل على "يا/� نسب 
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�لسيولة لديها منذ Wيلوl/سبتمبر ٢٠٠٠. فبحلوl نهاية نيساW/Mبريل 
٢٠٠٣، كانت �لبنو� �لتجا�ية �لعاملة في �لضفة �لغربية �قطا� غز� 
تحتفظ بنسبة ١٧,١ في �لمئة من Wصولها �لموّحد� �W �لمشتركة >ما 
نقد�ً �>مَّا كإيد�عا% لدV �لبنو� �ألخرV، كما كانت تحتفظ بنسبة 
٥٣,٧ في �لمئة من Wصولها لدV بنو� Wجنبية. �هذ; تمّثل "يا/�% 
مهمة في تو"يع �ألصوl مقا�نة بمستو�ها في شهر Wيلوl/سبتمبر ٢٠٠٠ 
عندما كانت تلك �لبنو� �لتجا�ية تحتفظ بنسبة ١٤,٣ في �لمئة من 
مجمو� Wصولها نقد�ً �>يد�عا% لدV �لبنو� �لمحلية �ألخرV، �بنسبة 

٤٧,٦ في �لمئة كإيد�عا% لدV �لبنو� �ألجنبية.

�ملصد�: سلطة �لنقد �لفلسطينية.

لقد ��كب هذ; �لزيا/َ� في �ألصوl �لسائلة لدV �لبنو�، تر�ُجٌع في 
نشا� �لقر�� �لبنكية. فطو�l فتر� �النتفاضة، َتو�َصَل تر�ُجُع حجم 
�الئتمانا%/�لقر�� �لمقدمة >لى �لقطا� �لخا�، مما يعكس Wمرين: 
 lٍعا Vًنخفا� حجم �لطلب من جانب �لمقترضين �تجّنب مستو�
 K/القتصا�  aالنكما� من  فتر�   lخال �لبنو�  جانب  من  للمخاطر 
�لُمنا²، فقد تر�جع مستوV منح  ��لاليقين �لسياسي. �في مثل هذ� 
تسهيال%  تجديد  �تير�  �Wصبحت  �لجديد�،  �الئتمانا%/�لقر�� 

�إلقر�� ��لسحب على �لمكشوL تتم بصو�� تلقائية Wقل.
�قد �نخفض مستوV �لقر��/�الئتمانا% �لممنوحة للقطا� �لخا� 
 �W Wمريكي  /�ال�   Mمليو  ٩١ (بمبلغ  �النتفاضة  فتر�   lطو� �لمقيم 
بنسبة ٧,٢ في �لمئة في �لشهر �أل�l من �النتفاضة؛ KW في تشرين 
بلغ مجمو�  نيساM/>بريل ٢٠٠٣   lبحلو� �أل�W/lكتوبر ٢٠٠٠). 
/�ال�   Mمليو  ٧٦٨ �لخا�  للقطا�  �لممنوحة  �لقر��/�الئتمانا% 

Wمريكي؛ KW بتر�جع مجموعه ٢٩٦ مليوM /�ال� Wمريكي (٢٧,٨ في 
�لمئة) عن �لمستوV �لذK كاM عليه في Wيلوl/سبتمبر ٢٠٠٠.

�ملصد�: سلطة �لنقد �لفلسطينية.

�بالتعبير عن �لقر��/�الئتمانا% �لممنوحة >لى �لقطا� �لخا� كحصة 
من مجمو� �ألصوl �لبنكية، نرW Vنها قد تر�جعت من نسبة ٢٢,١ 
نهاية  في  �لمئة  في   ١٧,٦ >لى   ٢٠٠٠ Wيلوl/سبتمبر  في  �لمئة  في 
نيساM/>بريل ٢٠٠٣. �مع Wنه ُيعتقد بأM نوعية َمحاِفظ �لقر�� �لبنكية 
قد عانت هي �ألخرV (��تفعت �لقر�� �لمتعثر� �لسد�/ �تعّرضت 
بعض ضماناتها للتدمير نتيجة للعمليا% �لعسكرية)، فإM �لنسبة �لمئوية 
�لمتدنية للقر�� >لى مجمو� �ألصوl ُتهدِّ�، حتى �آلM، من مباعث 

قلق معظم �لبنو� بشأM �لتعّر� لحالة من �إلعسا� �لمالي.
�مثلما حدn من �نكماa /��ماتيكي مثير لالهتماv في جانب �إلقر��، 
فقد شهد% حصيلة �/�ئع �لقطا� �لخا� �لمقيم هي �ألخرV تر�جعًا 
في �لشهر �أل�l من �النتفاضة، تال; �نخفاضا% متو�صلة حتى نهاية 
�لربع �أل�l من عاv ٢٠٠٢. �بعد MW شهد% هذ; �لحصيلة ��تفاعًا 
تشرين  نهاية  حتى  عامًَّا  ��ستقر���ً  نفسه،   vلعا� من  �لثاني  �لربع  في 
�ألخير  �لشهر  في  ثانيًة  �إليد�عا%  �نخفضت  �أل�l/نوفمبر ٢٠٠٢، 
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 aبريل ٢٠٠٣ تو�صًال في �النتعا</Mكما شهد شهر نيسا .vمن �لعا
�لمتو�ضع في >يد�عا% �لمقيمين �لتي بدW% في كانوM �لثاني/يناير من 
بلغ  نيساM/>بريل قد  نهاية  �لعاv. �كاM مجمو� �إليد�عا% في  هذ� 
 Mمليا��  ٢,٧) Wمريكي  /�ال�   Mمليو ��Wبعمئة  مليا��%   nثال  ٣,٥
 Mمريكي في �لضفة �لغربية � ٠,٨ ثمانمئة مليوW ال��/ Mسبعمئة مليو�
/�ال� Wمريكي في قطا� غز�). �منذ Wيلوl/سبتمبر ٢٠٠٠، ��تفعت 
>يد�عا% �لمقيمين بنسبة ٤,٥ في �لمئة، مع Wنها �نخفضت في قطا� 

غز� بنسبة ٣٠,١ في �لمئة.

�ملصد�: سلطة �لنقد �لفلسطينية.
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عمليا' موعة �لبنك
�لمانحة  �لجها'  صند�/   C,�:Y - �

C:لمتعد�

� �لبرنامج �لفلسطيني للمساعدC �القتصا:ية 

�توسيع �لتعا��
تم تأسيس هذ� �لبرنامج، �هو خليفة صند�( 
مانحة،  �يتكوM من عد� جها%  "هولست" 
من  عد/  عنها   zعرW �لتي  للحاجة  �ستجابة 
�لمانحين >لى برنامج متعد/ �ألطر�L (/�لي) 
�ألنشطة  لدعم  بمثابة مظلة   Mبرنامج يكو  �W
غز�،  �قطا�  �لغربية  �لضفة  في  �لمستهدفة 
�لفنية  �لمساعد�  تقديم  بين   wتتر�� ��لتي 

�تنفيذ �لمشر�عا%.

لهذ�  �لنطا(  �لو�سع   Lلهد� يرمي   :tلهد�
�لبرنامج >لى �لمساعد� على تخفيف �لمعانا� 
�أل"مة  عن  �لناجمة  ��الجتماعية  �القتصا/ية 
�لر�هنة في �لضفة �لغربية �قطا� غز�، �ما نتج 
للحد�/ �إلسر�ئيلية  عنها من حصا� �>غال( 
لهذ�   Mلحاليو�  Mلمانحو� �ّكز  �قد  معهما. 
�لمشر�عا%  على  �هتمامهم  ُجلَّ  �لبرنامج 
قصير�  عمل  فر�  >يجا/   Lتستهد �لتي 
�لمدV لألشخا� ��ألسر �ألكثر تأثر�ً باأل"مة 

�لسياسية �لمستمر�. 

Dتقد= سير �لعمل بالمشر�

• �لوكالة �لكندية للتنمية �لد�لية 
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٣,٢٥ بمبلغ  منحة 
�لثاني  تا�يخ سرياM مفعولها في ١٤ تشرين 
�لمتوقع إلغال(  ��لتا�يخ  نوفمبر ٢٠٠١،   /
 ،٢٠٠٣  Pما�  /  ��RS  ٣١ في  �لصند�( 
لتشغيل  � لفر�   Kلتقدير � ��لمجمو� 
شخص   ٨٠,٠٠٠ سُتوجدها  �لتي  �لمباشر 
– يوv (٤٢,٠٠٠ شخص في �لضفة �لغربية 
 v٣٨,٠٠٠ في قطا� غز�). �قد تم �اللتز� �

بمبلغ �لمنحة كامًال في حو�لي ٤٧ مشر�عًا 
فرعيًا، �قاv �لبنك �لد�لي بصرفه كامًال، كما 
 nستحد��� فرعيًا،  مشر�عًا   ٤٦ >نجا"  تم 
٧٠,٣١٤ فرصة عمل / شخص – يوv حتى 

تا�يخه. 

• �لمساعدC �لتنموية �لد�لية �لدنما,كية
�لمساهمة �لدنما,كية:

منحة بمبلغ ٣,٥٣ مليوM /�ال� Wمريكي، تا�يخ 
سرياM مفعولها في ٢٥ تشرين �لثاني / نوفمبر 
٢٠٠١، ��لتا�يخ �لمتوقع إلغال( �لصند�( في 

٣١ كانوM �أل�l / /يسمبر ٢٠٠٢. 
نجاحًا  �لدنما�كية  �لمساهمة  حققت  لقد 
توفير  في  �لمتمثِّل  هدفها  تحقيق  في  كبيرً� 
 lغير �لَمَهر� ��لعما lفر� تشغيل مؤقتة للعما
�WَنصاL �لَمَهر� في �لمنطقة �لوسطى من قطا� 
عز�. فقد عملت على تخفيف �لضغط �لشديد 
للبطالة عن طريق �ستحد�n ١١٣,٤٣٣ فرصة 
عمل/شخص – يوW vثناb مد� �لمشر�� �لبالغة 
١٣ شهر�ً، مقا�نة بالفر� �لتي تم �لتخطيط 
فرصة   ٥٠-٦٠,٠٠٠ �قد�ها  إليجا/ها 
عمل/شخص – يوv. �باستخد�v معدl لَألجر� 
مقد��; ١٠ /�ال��% Wمريكية في �ليوv، فقد 
تم تقدير محتوV �لعمل في �لمشر�� بنسبة 
٣٢ في �لمئة، �تقدير تكلفة �لشخص �لو�حد 
يوميًا بمبلغ ٣١,٢ /�ال� Wمريكي. �هو >نجا" 
 Vفضل من >نجا"�% �لمشر�عا% �ألخرW يعتبر
�لتي موَّلها �لبنك �لد�لي خالl �لمد� ٢٠٠٠-

 M٢٠٠١، ��لمشر�عا% �لتي موَّلها �لمانحو
�آلخر�M خالl �لمد� ١٩٨٩-١٩٩٦، ��لتي 
يوميًا  �لو�حد  �لشخص  كلفة  فيها  تر��حت 
بين ٤٧,٢ /�ال� Wمريكي � ١٠٢,٦ /�ال� 
للمنتفعين  �لعد/ �إلجمالي  بلغ  Wمريكي. �قد 
من هذ; �لمساهمة مجمو� عد/ �لسكاM تقريبًا 
(١٧٠,٠٠٠) في �لمنطقة �لمستهدفة: �سط 

قطا� غز� .

• :�ئرC �لتنمية �لد�لية �لبريطانية
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٢,١٦ بمبلغ  منحة 
�لثاني   Mكانو  ٥ في  مفعولها   Mسريا تا�يخ 
إلغال(  �لمتوقع  ��لتا�يخ   ،٢٠٠٢ يناير   /
�لصند�( ٣١ تشرين �أل�W / lكتوبر ٢٠٠٣، 
��لمجمو� �لتقديرK لفر� �لتشغيل �لمباشر 
�لتي سُتوجدها ٣٥,٠٠٠ شخص – يوv . لقد 
تم �اللتز�v بمبالغ �لمنحة كاملة في ٣٣ مشر�عًا 
 ٢٨ �>نجا"  منه،   ٪٩٠  Lصر �تم  فرعيًا، 
 ٤٠,٠٠٠ nمشر�عًا فرعيًا، كما تم �ستحد�

فرصة عمل / شخص – يوv حتى تا�يخه. 

• �لبنك �إلسالمي للتنمية
تا�يخ  Wمريكي،  مليوM /�ال�  بمبلغ ٧  منحة 
سرياM مفعولها في ٣ تمو" / يوليو ٢٠٠٢، 
 Mلتا�يخ �لمتوقع إلغال( �لصند�( ٣١ كانو��
 Kيسمبر ٢٠٠٣، ��لمجمو� �لتقدير//lأل��
لفر� �لتشغيل �لمباشر �لتي سُتوجدها ١٦٠ 
 Lقد تم صر� .v١٧٠,٠٠٠ شخص – يو –
٥١٪ من مبلغ �لمنحة، ��اللتز�v بمبلغها كامًال 
في ١١٢ مشر�عًا فرعيًا في �لضفة �قطا� غز�. 
في قطاعا% �لتعليم ��لصحة ��لبنية �لتحتية مثل 
�لطر( ��لميا; ��لصرL �لصحي ��لمنظما% 
 ٣٩ >نجا"  �تم  �لمحلية،  �لحكومية  غير 
 nمشر�عًا منها. �قد تم حتى تا�يخه �ستحد�
١١٤,٣٣٩ فرصة تشغيل/شخص – يوv تحت 

مختلف مكّونا% �لمشر��.

• �لمساهمة �لتعا�نية �إليطالية
تا�يخ  Wمريكي،  مليوM /�ال�  بمبلغ ٩  منحة 
سرياM مفعولها في ١٩ كانوM �أل�l//يسمبر 
�لصند�(  �لمتوقع إلغال(  ��لتا�يخ   ،٢٠٠٢

في ٣١ كانوM �أل�l//يسمبر ٢٠٠٤.
 nستحد��" لمشر��  �إليطالية  �لمنحة   lِّتمو
لتنمية  � Wجل  من  لطا�ئة  � لتشغيل  � فر� 
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�الجتماعية" تنفيذ ٩٠ مشر�عًا فرعيًا في عد/ 
�لغربية  �لضفة  في  �لمحلية  �لمجتمعا%  من 
للمجتمعا%  �أل�لوية  �ُتعطى  غز�.  �قطا� 
�لوقت  في  حا/�  معانا�  تو�جه  �لتي  �لمحلية 

�لر�هن جر�b �أل"مة �لمستمر�.
��لمجمو� �لتقديرK لفر� �لتشغيل �لمباشر� 
�لتي سُيوجدها �لمشر�� على مدV ١٥ شهر�ً 
 .vيو  – تشغيل/شخص  فرصة   ٢٠٠,٠٠٠
مكوِّنًا صغير�ً  Wيضًا  �لمشر��   lِّيمو  Lسو�
لبناb قد��% �"��� �لصحة. �قد �قَّعت �لسلطة 
 Mلفلسطينية على �تفاقية �لمنحة في ١٩ كانو�
�أل�l//يسمبر ٢٠٠٢ ��لعمل جاٍ� في تنفيذ 

�لمشر��. 

x - �ملشا,يع �الستثما,ية
 Vلد  Mكا  ،٢٠٠٣ شبا�/فبر�ير  من  �عتبا��ً 
تحت  مشر�عًا   ٢٢ �لد�لي  �لبنك  مجموعة 
 VخرW ُنجز% �٤ مشا�يعW لتنفيذ، �٨ مشا�يع�

يجرK �لتحضير لها. 

Cمشا,يع �لبنك �لد�لي �لمستمر

�لتعليم  قطاعي  تأهيل   C:عاY  Dمشر� �

��لصحة
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٢٠ �لد�لي:  �لبنك 
�لسعو/ية: ٢٠ مليوM /�ال� Wمريكي، >يطاليا: 
٨,٦٥ مليوM /�ال� Wمريكي، Wستر�ليـا: ٠,٤ 

مليوM /�ال� Wمريكي.
تا�يخ �لمو�فقة: ٩ تمو" / يوليو ١٩٩٥. 

 ٣٠ �لد�لي:  �لبنك  صند�(  >غال(  موعد 
حزير�M / يونيو ٢٠٠١. 

موعد >غال( صند�قّي �لسعو/ية �>يطاليا: ٣١ 
كانوM �أل�l / /يسمبر ٢٠٠٣.

من  �لمشر��  يتألف   :Dلمشر�� �صف 
�لمكوِّنا% �لتالية: 

 Lلُبنية �لتحتية �لما/ية. �يهد� �b١. �فع كفا
هذ� �لمكوMِّ >لى: 

�لُبنى   lستبد��� �لمر�فق،  تأهيل  (W ) >عا/� 
�لمد�سية   Lلصفو�� �لخطر�  ��لهيكليا% 
�لتي هي /�M �لمستوV �لمعيا��W K �لصغير� 
 �W lلحجم في ٢٤ مد�سة �بتد�ئية، ��ستبد��

>صالw �ألثاn �لتالف. 
(z ) >نشاb �تأثيث / تجهيز مد��P جديد� 

في �لمناطق �لمحر�مة. 
�لصحية  للرعاية  مر�فق   ١٠ �bكفا �فع   ( §)
�تأثيثها/ لها  ��ستبد� �توسيعها  �أل�لية 

تجهيزها.
هذ�   Lيهد� �لخدمة.  نوعية  ٢. تحسين 

�لمكوMِّ >لى: 
�لنوعية  لتحسين  برنامج  �تنفيذ  �ضع   ( W)
 lخال من  ��لثانوية  �لرئيسية  �لخدما%  في 

�لمساعد� �لفنية ��لتد�يب. 
�لصحي  للتثقيف  برنامج  /عم   ( z)

.Pللمد��
٣. تطوير �لقد��% �لمؤسسية. �يهدL هذ� 

�لمكوMِّ >لى: 
(W ) توفير �لمساعد� �لفنية لتطوير خطة خمسية 

(لمد� خمس سنو�%) لقطا� �لصحة. 
 lحو �قتصا/ية   Vجد� /��سة   bجر�<  ( z)
�لر��بط �التصالية بين �لمر�فق �لصحية في �لضفة 
�لغربية �قطا� غز� للتمكين من تبا/l �لخبر�% 

�لطبية �تعزيز نظاv تحويل �لمرضى.
(§ ) توفير �لمساعد� �لفنية ��لتد�يب ��لدعم 

�لتشغيلي لوحد�% تنسيق �لمشا�يع. 

 Mِّلمكو�  bنها< لقد تم  �حد} �لمستجد�': 
>نجا"  تقرير  �>صد��  �لد�لي  بالبنك  �لخا� 
 bلتنفيذ. �ضمن �لمنحة �لسعو/ية، تم �النتها�
�تأثيثها  مد�سة   (١٣) ثالn عشر�   bبنا من 
 bمن بنا bتجهيزها بالكامل، كما تم �النتها /

�Wبع (٤) عيا/�%، �مستشفيين (٢) [في /ير 
�لبلح بقطا� غز� �في يطا في �لضفة �لغربية]، 
>ضافة >لى �النتهاb من توسعة مستشفى �لر�فدية 
في نابلس، �تأثيثها بالكامل �تركيب �ألجهز� 
��لمعد�% فيها. �قد تم �النتهاW bيضًا من تنفيذ 
�لمنحة  �ضمن  �لصحة.   ���"�  vقساW مبنى 
عشر�   Vحد<  bبنا من   bالنتها� تم  �إليطالية، 
(١١) مد�سة �خمسة (٥) مر�كز مجتمعية 
��لعمل  بالكامل.  �تأثيثها/تجهيزها  للمعاقين 
 ،VخرW مد�سة ��حد� �توسعة bجاٍ� في >نشا
�يتقدv �لعمل في مركزين مجتمعيين للمعاقين 
بصو�� جيد�. �قد تم �النتهاb من تز�يد تلك 
للمعّوقين  �لمجتمعيين  ��لمركزين  �لمد�سة 
لتعليمية  � لوسائل  �� ��لمعد�%  باألجهز� 
��لتعّلمية. Wما �لمنحة �ألستر�لية فقد تضمنت 
�لسياسا%،  ُصنع  عملية  تعزيز  من   bالنتها�
�لتربية  لو"���  �لبحثية  ��لقد��%  ��لتخطيط، 
��لتعليم، �تأسيس قاعد� بيانا% ترسم خريطة 
للمد��P، ��ضع نظاv �لجد�لة �لزمنية لصيانة 

�لو"���. 

� مشر�D �لعمل �لتعليمي

Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٧ �لد�لي:  �لبنك 
 Mلمقتر� (�لسلطة �لفلسطينية): ٠,٦٣ مليو�

/�ال� Wمريكي 
تا�يخ �لمو�فقة: ١٨ تمو" / يوليو ٢٠٠١. 

موعد >غال( �لصند�(: ٣٠ Wيلوl / سبتمبر 
 .٢٠٠٤

�لعمل  مشر��  يدعم   :Dلمشر�� �صف 
�لتربية   ���"� تضطلع   Kلذ� �لعمل  �لتعليمي 
��لتعليم فعًال بتنفيذ; في مجاl تطوير خطتها 
�لخمسية ٢٠٠١-٢٠٠٥ ��ضع �ستر�تيجيتها 
�لمشر��،  �لمدV. �سيدعم  �لتعليمية طويلة 
خالl مدته �لبالغة ٣ سنو�%، تنفيذ نشاطا% 
�لخطة �لخمسية من خالl �لعمل مع مديريا% 
بعينها ضمن عملية �لتخطيط، �هي: مديريا% 
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�لتخطيط، ��لتعليم �لمهني �لثانوK، ��لتد�يب، 
 .lلمباني ��ألعما��

�يهدL مشر�� �لعمل �لتعليمي بصفة Wساسية 
>لى تعزيز قد�� �"��� �لتربية ��لتعليم على >/��� 
 lخال من  Wكثر  فعَّالة  بصو��  �لتعليم   vنظا
�لسياسا% ��لتخطيط  تحسين مستوV �ضع 
 Vلمستو� على  �لتقديرية  �لمو�"نا%  ��ضع 
�ُيمكن  �لمقاطعا%.   Vمستو�  Kلمركز�
للمشر�� Wيضًا MW يدعم تنفيذ �لنشاطا% في 
خطط  في  �لمشمولة  �لمستهدفة  �لمجاال% 
خطة  من  �لمستمد�  للد��ئر،  �لسنوية  �لعمل 
>لى  بالضر���   K/لخمسية. �هذ� يؤ� �لتعليم 
تحسين مستوV �ستعماl �لتمويل من �لمو�"نة 

��لمانحين �لد�ليين. 
 Mتكميليا  Mنا مكوِّ �لمشر��  �لهذ� 
جوهرياM: �أل�l، �يوفِّر �لمساعد� في تطوير 
ر �لتخطيط في جميع  �الستر�تيجيا% �لتي ُتيسِّ
�لمشا�يع.   ���/< لوحد�  ��لدعم  �لد��ئر، 
��لثاني، يدعم �ستثما��% معيَّنة في مجاال% 
 Vلتربية ��لتعليم بما فيها برنامج لتحسين مستو�
�لمد��P من خالl مر�جعة �Wضا� �لكو�/�، 
�لمعايير  �تطوير   ،Pلمد��� لتطوير  �برنامج 
�/عم   ،Pلمد��� �مدير�%   Kلمدير �لمهنية 

�لتعليم �لمهني. 

�حد} �لمستجد�': على �لرغم من �لوضع 
�لر�هن، فقد حقق �لمشر�� تقدمًا جوهريًا في 
 lمفعو Mتا�يخ سريا bمعظم مكوناته منذ بد
�الئتماM (�لقر�) في ٢١ تشرين �لثاني/نوفمبر 
�لنشاطا%  �لعمل تقدمًا في  ٢٠٠١. �يحقق 
�لتالية:  >نشاb توسعـة من طابقين لمبنى �لو"��� 
�لقائم حاليًا في ��v �هللا، �Wعماl �لتشطيبا% في 
مركز �لمناهج �لمقترw للو"���، �>عد�/ /ليل 
�إل/��� �لمالية، ��ختيا� بر�مج تد�يب محد/� 
للمعلمين ��لمشرفين �لتربويين، �>عد�/ �لمو�/ 
للمعلمين  �لنمطية  �لتد�يب  لوحد�%  �لال"مة 

��لمشرفين �لتربويين. 

�يتضمن �لدعم �لذK يتم توفير; للتعليم �لمهني 
�جنين  غز�  في  مهنية  �حد�%  �Wبع   bنشا<
تعليمي  منها§  �تطوير  �سلفيت  �قلقيلية 

 .nثاW� %جهز� �معد�W bمهني �شر�
�لفتر�  في  �إلسر�ئيلية  لالجتياحا%  �نتيجة 
�>عا/�   ،٢٠٠٢ نيساM/>بريل   –  Pما�/��RS
�لغربية،  �لضفة  �لفلسطينية في   Mلمد�  lحتال�
فقد Wُعيد% هيكلة Wجز�b من مكّونا% مشر�� 
�لعمل �لتعليمي، �تم �ستخد�v مبلغ ٣٥٠,٠٠٠ 
فئة  تخصيصه ضمن  Wُعيد   – Wمريكي  /�ال� 
مباني   wإلصال  – �لطا�ئة  �لمدنية   lألعما�

�لمد��P في �لضفة �لغربية. 
�>ضافة >لى Rلك، يتحمل Wعضاb فريق مساند� 
�لمشا�يع منذ W/zSغسطس ٢٠٠٢ مسؤ�لية 
�لمشا�يع  �مر�قبة  �لمشتريا%  �ظيفتي  تنفيذ 
ضمن مشر�� /عم �لخدما% �لطا�ئة – ١، 
 Mمشر�� /عم �لخدما% �لطا�ئة - ٢ بالتعا��

مع �لمديرية �لعامة للشؤ�M �لمالية. 

� مشر�D تطوير نظا= �لصحة

�لبنك �لد�لي: ٧,٩ مليوM /�ال� Wمريكي
/يسمبر   /  lأل��  Mكانو  ٩ �لمو�فقة:  تا�يخ 

 .١٩٩٩
 Pما�  /  ��RS  ٣٠ �لصند�(:  >غال(  موعد 

 .٢٠٠٤

 �W لتطويرية� Lتتمّثل �ألهد� :Dصف �لمشر��
�لتنموية للمشر�� في تعزيز �لقد��% �إل/��ية 
لو"��� �لصحة �تحسين >مكانية �لحصوl على 
خدما% �لرعاية �لصحية �أل�لية عالية �لنوعية 
 Lبأسعا� ُيمكن تحّملها، �ال سيما في �أل�يا
 .zلمطلو� Vلمستو� M�/ لمناطق �لمخد�مة��
 lأل�� �Wبع مكّونا%:  �لمشر�� من  �يتألف 
يدعم �فع كفا�b شبكة �لرعاية �لصحية �أل�لية 
من خالl �ستبد�l ٤٠ مرفقًا من مر�فقها �لتي 
يقل مستو�ها عن �لمستوV �لمعيا�K، بما في 

 ،nألثا�� ��لمعد�%  �ألجهز�   lستبد�� Rلك 
يدعم  ��لثاني  �لوظيفية،  معاييرها  �تطوير 
في  �لصحية،  �إل/���  معلوما%   vنظا تأسيس 
�لوقت �لذK سيعمل فيه �لمكّوM �لثالث على 
تحسين نوعية �كفا�b �لرعاية �لصحية، �يوّفر 
من  �لمشر��  تنفيذ  �حد�  >لى  �لدعم  �لر�بع 

Wجل تنسيق �لمشر�� �>/��ته. 

�حد} �لمستجد�': نظر�ً للوضع �لر�هن، فقد 
�لمشر��،  مكّونا%  بعض  �تو�جه  ��جهت 
تأخير�ً في �لتنفيذ �بخاصة في �لضفة �لغربية. 
�أل�لية  �لصحية  �لرعاية  مر�كز   MW حين  ففي 
�لخمسة تؤ/K عملها في قطا� غز�، تأخر% 
Wعماl >نشاb تسعة من �لمر�كز ضمن �لمرحلة 
مركز   bنشا<� لغربية  � �لضفة  في  �أل�لى 
مع  �حتى  نابلس.  في  �لصحية  �لمعلوما% 
�لمشر��  �ستطا�  فقد  �لتأخير،   nحد�
تطوير نظاv معلوما% �إل/��� لد�ئر� �لمعالجة 
�لتأمين  �لمرضى �/�ئر�  �لخا�§ �تحويل  في 
 vنظا من  �أل�لى  �لنسخة  �تطوير  �لصحي، 
معلوما% �لعيا/�%، �>عد�/ �لنسخة �أل�لى من 
�لفلسطينية >ضافة >لى طباعة  �لبيانا%   Pقامو
�تو"يع �لنسخة �أل�لى من �لقائمة �لفلسطينية 
�لطبية.  �لوصفا%   zكتا� �ألساسية  لأل/�ية 
تطوير  في  جاٍ�  �لعمل   Mفإ Rلك،  >لى  >ضافة 
�إل�شا/ية  ��لمبا/�  �لعيا/�%  بر�توكوال% 
لها، �في �حد� تد�يب نمطية للتعّلم عن بعد 
�لمشر��  تد�يب  نشاطا%  تنفيذ  Wجل  من 
�لصحية  لمر�فق  � �صيانة  بإ/���  �لخاصة 
�أل/�ية  �قائمة  �لبيانا%   Pقامو  vستخد���
 ���/<� �لطبية  �لوصفا%   zكتا� �ألساسية 

�لنفايا% �لطبية ��إل/��� �لبيئية. 

� مشر�D تطوير �لُبنى �لتحتية في مناطق 

�لبلديا' – ١
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٤٠ �لد�لي:  �لبنك 
�ليوناM: ١,٧٤ مليوM /�ال� Wمريكي، >يطاليا: 
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٣,٦٧ مليوM يو��.
يونيو   /  Mحزير�  ١٢ فقة:  لمو� � تا�يخ 

 .١٩٩٦
حزير�M/يونيو   ٣٠ �لصند�(:  >غال(  موعد 

 .٢٠٠٣

�صف �لمشر�D: يهدL هذ� �لمشر�� >لى 
�لتحتية  �لُبنى  �Wنظمة  شبكا%  تأهيل  >عا/� 
�لبلدية �R% �أل�لوية �لعالية في �لضفة �لغربية 
�قطا� غز� من خالl �لعمل �لمباشر مع خمس 
�لخليل، �فح  نابلس،  بلديا% مختا�� (غز�، 
�جنين)، �مع �"��� �لحكم �لمحلي، ��"��� 
�لفلسطينية  �لميا;  �سلطة  �لعامة،   lألشغا�
للتنمية  لفلسطيني  �  K/القتصا� ��لمجلس 
��إلعما� (بيكد��). �يرّكز �لمشر�� �هتمامه 
�لمؤسسي   wلشر�� في عملية �إلصال� على 
�لحكوما%   Vمستو على  �لقد��%   bبنا�

�لمحلية. 
�لمشر��،  هذ�  في  �لقد��%   bبنا  Mِّمكو Wما 
�لمحلي �خمس  �لحكم  ��لذK شمل �"��� 
تتعلق  لقضايا   V تصدَّ فقد  منتقا�  بلديا% 
 Vبتطوير ُبنى �هيكليا% �لتخطيط على مستو
�إل/���  �هيكليا%  ُبنى  �تطوير  �لبلديا%، 
�لمالية، ��ضع خطط �ستثما�ية ثالثية (لمد� 
 vساسية، �تأسيس نظاW سنو�%) بصفة nثال
معلوما%   vنظا� �لمالية،  �إل/���  معلوما% 

 .lإل/��� �لمعّد�

موعد  تمديد  تم  لقد  �لمستجد�':  �حد} 
 VخرW Wشهر  ستة  لمد�  �لصند�(  >غال( 
بسبب عمليا% �لتصعيد �لعسكرK، �بخاصة 
�نتيجة   .٢٠٠٢  vعا من  �لثاني  �لنصف  في 
لذلك فقد تأخر بد�جة كبير� >نجا" �لمشا�يع 
�لفرعية �لتي كاM من �لمقر� >نجا"ها في نهاية 
 Mآل� �لتزمت  �قد  �أل�l//يسمبر.   Mكانو
مؤسسة �لتنمية �لد�لية ��لممّولين �لمشا�كين 
 Lآلخرين بجميع �لمبالغ �لمتو�فر�، �تم صر�
�من  �لمؤسسة  هذ;  من  �لمقدمة   lألمو��

 Lصر �يتوقع  بالكامل،  �ليوناني  �لصند�( 
�ألسابيع   lخال �إليطالي  �لصند�(   lمو�W
�لقليلة �لقا/مة. �يقوv �لبنك �لد�لي ��لسلطة 
�لفلسطينية في �لوقت �لر�هن بإعد�/ تقرير >نجا" 
�لتنفيذ �لذK تم >تماv �لنسخة �أل�لى منه في 
 MW �لثاني/يناير ٢٠٠٣، �يتوقع   Mنهاية كانو
يتم �النتهاb من >عد�/ �لنسخة �لنهائية منه في 

نهاية حزير�M/يونيو ٢٠٠٣. 
/zS في  �لمتبقية:   lألمو�� تخصيص  >عا/� 

>لى  �لحاجة  >لى  ��ستجابة  Wغسطس ٢٠٠٢ 
تم  �لتي  �ألضر��   wلفو�ية إلصال� �لمساعد� 
قامت  �لتي   wالجتيا� عمليا%   bجّر� تكّبدها 
في  ئيلي  �إلسر� لدفا�  � جيش  قو�%  بها 
��RS/نيساM (ما�P/>بريل) ٢٠٠٢، فقد Wعا/ 
�لبنك �لد�لي تخصيص مبلغ ٢,٥ مليوM /�ال� 
Wمريكي من �لرصيد �لمتبقي �لمخّصص Wصًال 
كثيفة  �ألضر��   wصال< >لى  �لقد��%،   bلبنا
�لعمل. �قد تم تو"يع هذ; �العتما/�% �لمالية 
ال فيما بين �لبلديا% �لخمس �لمشا�كة في هذ� 
�لبرنامج فحسب، بل فيما بين ما ال يقل عن 
٢٥ مجتمعًا من �لمجتمعا% �لمحلية �ألصغر 
�لمساعد�. �قد تم  >لى  حجمًا ��لتي تحتا§ 
>نجا" معظم �لمشا�يع �لفرعية تقريبًا. �قد تم 
حتى �آلM >نشاb ما يزيد على ٢٢٠ كيلومتر�ً 
من �لطر( � ١٠٠ كيلومتر من Wنابيب �لميا; 
��لمجا�K، هذ� >لى جانب �النتهاb من �فع 
كفا�b ثالثة Wحياb في مدينة غز�. كما تمت 
 bلشركا� >عا/� تخصيص مماثلة لألمو�l من 
 Mلممولين لهذ; �لمنحة �لمشتركة (٠,٥ مليو�
 ٠,٢ �ليوناني،  �لصند�(  من  Wمريكي  /�ال� 
�قد  �إليطالي).  �لصند�(  من  يو��   Mمليو
تخصيصها  �لمعا/  �العتما/�%  هذ;  مّولت 
Wعماl >عا/� تأهيل �لبنية �لتحتية �لتي تحتا§ 
>ليها �لمجتمعا% �لمحلية �لصغير� في �لضفة 
معظم  >نجا"  �تم  ة،  ماسَّ بصو��  لغربية  �

�لمشر�عا% �لفرعية. 

Wما مكوMِّ بناb �لقد��% فيتو�صل تقدv �لعمل 
ترتب  �لسياسي �ما  �الستقر��   vفيه �غم عد
حتى   – تستطع  �لم  مصاعب.  من  عليه 
تا�يخه – >ال بلديا% �لخليل �غز� ��فح من 
 ،wبنجا �لثالثية  �الستثما�ية  خططها  >نجا" 
 lنابلس �جنين من >كما بلديتا  �نتهت  بينما 
غير  بقيتا  �لكنهما  �لتشخيصية،  �لد��سا% 
 %�bلعطا�  wطر عملية  مو�صلة  على  قا/�تين 
�لثالثية. �قد تم  �لال"مة للخطط �الستثما�ية 
�النتهاb من تنفيذ Wعماl نظاv معلوما% >/��� 
�إلير�/�% لَعْشر (١٠) من �لبلديا% �لمشا�كة، 
��ضع  �>صالحه  �لخلل   Kِّتحر عملية  �تمر 
مرحلتها  في  �لبر�مج  على  �ألخير�  �للمسا% 
�ألخير�. كما تم تنفيذ نظاv معلوما% جغر�في 
 %�bلعطا�  wطر �تأخر  غز�  مدينة  بلدية  في 
�نابلس  �لخليل  لبلديتي   vلنظا� بهذ�  �لخاصة 
لهما.  �إلسر�ئيلية   wالجتيا� عمليا%  بسبب 
�كذلك تم تنفيذ مر�كز للحاسوz ��لشبكة 
�جنين  غز�  في  �لتقنيا%   nبأحد مجّهزً� 
 bالنتها� >لى  >ضافة  ��فح،  ��لخليل  �نابلس 
من /��سة لشبكة �لكهرباb في �لخليل، �توقُّف 
/��سة مماثلة لها في نابلس بسبب عدv �لقد�� 

على �ستكماl �لد��سة. 

� مشر�D تطوير �لُبنى �لتحتية في مناطق 

�لبلديا' - ٢
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٧,٥ �لد�لي:  �لبنك 

�لسعو/ية: ٥ مليوM /�ال� Wمريكي
(تنظر >يطاليا، في �لوقت �لر�هن، في �لمساهمة 
بمبلغ مقد��; ٥,٧ مليوM /�ال� Wمريكي، منها 
٢,٥ مليوM /�ال� Wمريكي يخّصص للطر(، � 

٣,٢ مليوM /�ال� Wمريكي للميا;).
يونيو   /  Mحزير�  ٢٠ فقة:  لمو� � تا�يخ 

 .٢٠٠٠
 / lأل�� Mموعد >غال( �لصند�(: ٣١ كانو

/يسمبر ٢٠٠٤. 
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�لرئيسي   Lلهد� يتمثَّل   :Dلمشر�� �صف 
مناطق  في  لتحتية  � لُبنى  � تطوير  لمشر�� 
�لُبنى  خدما%  تحسين  في   ٢– �لبلديا% 
�لميا;)  �تصريف  ��لميا;،  (�لطر(،  �لتحتية 
�لعالية  �أل�لوية   %�R  bألجز�� Rلك  في  بما 
من شبكة �لطر( في �لمناطق، �>عا/� تأهيل 
شبكا% �لميا; �لبلدية �شبكا% ميا; �لقرV في 
�لضفة �لغربية �قطا� غز�. Wما �لجها% �لقائمة 
 lعلى تنفيذ هذ� �لمشر�� فهي: �"��� �ألشغا
�لعامة، ��"��� �لحكم �لمحلي �سلطة �لميا; 

�لفلسطينية. 
 ���"� >لى  Wيضًا  �لدعم  �لمشر��  �سيوّفر 
إل/���   vنظا  l�W لتأسيس  �لعامة   lألشغا�
�لمشر��  �سيو�صل  لديها،  �لطر(  صيانة 
– >لى جانب Rلك – توفير �لدعم >لى �"��� 
�لحكم �لمحلي ألجل تأسيس نظاv محاسبي 
�تنفيذ �إلصالw �لمؤسسي فيها. �سيتم تقليص 
�لبلديا%  في  �لقد��%   bبنا في  �لعمل   lمجا
�لست في �لضفة �لغربية �قطا� غز�، �>عا/� 
تخصيص �العتما/�% �لمالية �لمتو�فر� من Rلك 

لعمليا% >صالw �ألضر��. 

 lحد} �لمستجد�': تو�صل �"��� �ألشغا�
تخصيصها،  �لمعا/   lباألمو� �لتز�مها  �لعامة 
في   ٥٠ بنسبة   vاللتز��  Mآل� حتى  تم  �قد 
�لمئة من �لمبلغ �لذW Kعيد تخصيصه �مقد��; 
 vباستخد�� Wمريكي.  /�ال�   Mمليو  ٣,١
�لعامة   lألشغا�  ���"� تو�صل   ،lألمو�� هذ; 
��إلسكاM >صالw ما تضرَّ� من �لُبنى �لتحتية 
�لسلطة  �مؤسسا%  ��لعيا/�%   Pلمد����
�لمحلي،  �لحكم   ���"� �منها  �لفلسطينية 
 ���"��  Mإلسكا�� �لعامة   lألشغا�  ���"��

�لصحة ��"��� �لتربية ��لتعليم. 
��"��� �ألشغاl �لعامة تحقق تقدمًا Wيضًا في 
تنفيذ �لمكوMِّ �لما/K من هذ� �لمشر��. �قد 
تم حتى �آلM �اللتز�v بمبلغ ١,٦ مليوM /�ال� 
Wمريكي، �تم �ستخد�مه في تنفيذ Wعماl >عا/� 

�لو�قعة  �لمناطق  بين  �لممتد�  للطر(  �لتأهيل 
تم  كما  �لفلسطينية.  �لسلطة  �الية  تحت 
�لخا�   Mِّلمكو� بمبلغ  كامًال  �لتز�مًا   vاللتز��
بهذ; �لو"��� إلعا/� تأهيل شبكة �لميا; �مقد��; 
٠,٥٠ مليوM /�ال� Wمريكي، ��لعمل في Rلك 
 Mمكّو حجم  تقليص  تم  �قد  تقدمًا.  يحقق 
بناb �لقد��% �لخا� بو"��� �لحكم �لمحلي 
بسبب �لظر�L �لر�هنة، �سيكوM �لتركيز على 
 Kمعلوما% >/��� �إلير�/�% (�لذ vتجديد نظا
بدW تنفيذ; تحت مشر�� تطوير �لبنى �لتحتية 
في مناطق �لبلديا% – ١) ليشمل ١٥ بلدية 
 Mِّلمكو� لهذ�  �لطاقا%  WُخرV. �سيتم حشد 

خالl �ألسابيع �لقليلة �لقا/مة. 

� مشر�C,�:Y D �لنفايا' �لصلبة ��لبيئة 

�لبنك �لد�لي: ٩,٥ مليوM /�ال� 
(من �لمتوقع MW تقدv �لسلطة �لفلسطينية مبلغ 

١,٢٥ مليوM /�ال� Wمريكي)
Wكتوبر   /  lأل�� تشرين  �لمو�فقة: ١٠  تا�يخ 

 .٢٠٠٠
 / lأل�� Mموعد >غال( �لصند�(: ٣١ كانو

/يسمبر ٢٠٠٥. 

�لمشر��  هذ�   lيمّو  :Dلمشر�� �صف 
�لصلبة  �لنفايا%  جمع  في  �لتدّخال%   lعماW
�نقلها ��لتخلص من �لنفايا% في قضاb جنين. 
�يتوّلى >/��� هذ� �لمشر�� مجلس �لخدما% 
�لمشتركة إل/��� �لنفايا% �لصلبة، �يتم تنفيذ; 
�لمشا�يع  تنفيذ  �حد�%   Vحد<  lخال من 
�لتابعة للمجلس �لمذكو�. �يساعد �لمشر�� 

في تعزيز قد��% سلطة جو/� �لبيئة. 

شركة  �نتهت  لقد  �لمستجد�':  �حد} 
هيد��بالM (Wلمانيا) من >عد�/ �لمسو/� �أل�لى 
للتصميم �لتفصيلي للمكب �لصحي للنفايا% 
"هر�  في  �أل��)  باطن  في  تطمر  (�لتي 
�لفنجاM، �تقوv �لسلطة �لفلسطينية بمر�جعته 

 wفي �لوقت �لر�هن. �يتضمن �لتصميم �لمقتر
مر�حل   nثال على  �لِمَكبِّ   bإلنشا  �ً� تصوُّ
 Vلبلدية على مد� �لنفايا% �لصلبة   zالستيعا
٢٠ عامًا. �مع MW �لقيو/ �لر�هنة تؤثر على تنفيذ 
�لمشر��، يو�صل مجلس �لخدما% �لمشتركة 
إل/��� �لنفايا% �لصلبة من خالl �حد� تنفيذ 
�لتي  �لمناطق  على  جهو/;  تركيز  �لمشا�يع 
�لجهو/  �لتقدv فيها. �تتو�صل  ُيمكنه تحقيق 
لتي  � لنفايا%  � مكّبا%  إلغال(  لمبذ�لة  �
تأهيل  �إلعا/�  ��لرقابة  للسيطر�  تخضع  ال 
>طالة /���   Lبهد Vلمناطق �ألخر� مكبا% 
حياتها �لتشغيلية. �قد تم حتى تا�يخه >عا/� 
في  جا�  ��لعمل  مكبًا،   ٢٠ �>غال(  تأهيل 
>عا/� تأهيل �Wبعة مكبا% WخرV (في جنين، 
تعمل  لكي  عر�بة)   � ��لمحطة  �سر�§، 
��لرقابة  للسيطر�  تخضع  للمناطق  كمكبا% 
خالl �لفتر� �لمؤقتة، كما تجرK >عا/� تأهيل 

�لطر( �لموصلة >لى هذ; �لمكبا%. 

� مشر�D تحسين �لمياA ��لصرt �لصحي 

في �لمنطقة �لجنوبية
�لبنك �لد�لي: ٢١ مليوM /�ال� Wمريكي، بنك 

�الستثما� �أل���بي: ٣٠ مليوM يو��
تا�يخ �لمو�فقة: ٥ حزير�M / يونيو ١٩٩٩. 

موعد >غال( �لصند�(: ٣١ حزير�M / يونيو 
 .٢٠٠٤

 (W) :لمشر�� من� Mيتكّو :Dصف �لمشر��
توفير ُمشغِّل /�لي بموجب عقد >/��� قو�مه 
�Wبع (٤) سنو�%  تنفيذ) �مدته  �أل/�b (عقد 
لمحافظتي  �لخدما%  لتحسين  برنامج  لتنفيذ 
 (z) �لغربية.  �لضفة  في  ��لخليل  لحم  بيت 
تشغيلية  �ستثما�ية  لية  ما �عتما/�%  توفير 
لتمويل  �إل/���،  عقد  ضمن  من  للمشغِّل 
�لمصر�فا% �َألساسية للتشغيل ��لصيانة �لتي ال 
تغطيها �إلير�/�% �لتي يتم تحصيلها، ��لتي هي 
مطلوبة لتحقيق Wهد�L �أل/��W b �لتنفيذ �لسنوية 
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في عقد �إل/���. (جـ) توفير �لمساعد� �لفنية 
لدعم تعزيز �لقد��% �لمؤسسية لسلطة �لميا; 
�لفلسطينية �سلطة �لميا; ��لمجا�K من Wجل 
/عم تنفيذ �مر�قبة �لمشر��، �توفير مر�جعي 
حسابا% مستقلين لمر�قبة �أل/�b �لفني ��لمالي 
للمشغِّل. �سلطة �لميا; �لفلسطينية هي �لجهة 
�لمنفذ� لهذ� �لمشر��. (/) توفير �العتما/�% 
�لمالية (من بنك �الستثما� �أل���بي) لتمويل 
لية  لرWسما � لتحسينا%  � تصميم  عمليا% 
�تنفيذها ��إلشر�L عليها، �منها على سبيل 
�لمثاl >عا/� تأهيل �لشبكا% �تحسين خدما% 
�لميا;  لنقل  �لرئيسة  ��لخطو�  �لميا;،  تز�يد 
بكميا% كبير�، �>عا/� هيكلة �>عا/� تأهيل 
�الستثما�  >لى جانب  �لميا;،  تو"يع  شبكا% 

.Lفي تو�يد �لميا; لأل�يا

�حد} �لمستجد�': Wُعيد% هيكلة �لمشر�� 
مع   vلمبر� �إل/���  عقد   bنها< ليعكس  حديثًا 
بالتز�ماته   bلوفا� عن  عجز;  بسبب  �لمشغِّل 
�لوضع  في  �لمستمر  للتدهو�  نظرً�  �لتعاقدية 
هي  كما  �لمشر��   Lهد�W �تظل  �ألمني. 
/�M تغيير. �قد تم �ضع خطة عمل من Wجل 
 Lلميا; ��لصر� >/��� خدما%  >عا/� هيكلية 
��لخليل.  لحم  بيت  محافظتي  في  �لصحي 
�سوL تتولى �حد� >/��� �لمشر�� في سلطة 
 bلميا; �لفلسطينية – �لمدعومة بفريق من �لخبر��
– مسؤ�لية تنفيذ خطة �لعمل �لتي ترّكز على 
تأسيس منظمة تقوv بالوظائف �لرئيسة لمرفق 
للميا; ��لميا; �لعا/مة. �قد جرV تصميم هذ� 
�ليعمل  �لمتغيِّر�   Lلظر�� مع   vbليتو� �لنهج 
 wلوضو� vفي �لفتر� �لحالية من �لاليقين �عد
هي  كما  �لمصر�فا%  بلغت  �قد  �لسياسي. 
 Mيا�/مايو ٢٠٠٣ حو�لي ١٣,١ مليوW في ٧
�لمئة من  في  نسبة ٦٢  تمّثل  Wمريكي  /�ال� 

 .Mالئتما�

� مشر�D �لتطوير �لقانوني 

Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٥,٥ �لد�لي:  �لبنك 
�لسعو/ية: ١٢ مليوM /�ال� Wمريكي

يونيو   /  Mحزير�  ٢٤ فقة:  لمو� � تا�يخ 
 .١٩٩٧

 / lأل�� Mموعد >غال( �لصند�(: ٣١ كانو
/يسمبر ٢٠٠٣. 

>لى  �لمشر��   Lيهد  :Dلمشر�� �صف 
لمساعد�  �ألمد  طويلة  عملية  في  �لشر�� 
�لتشريعا%  تحديث  على  �لفلسطينية  �لسلطة 
يفي  قانوني  >طا�  إليجا/  �مو�bمتها  �لحالية 
�لحديث  �لسو(  �قتصا/  لدعم  بالغر� 
كما  �لخا�.  �لقطا�  في  �لنمو  �لتشجيع 
�كو�/�  �لقضا�  تد�يب  �لمشر��  يدعم 
في  ��لشفافية   �bلكفا� /�جة  لرفع  �لمحاكم 

�لعملية �لقضائية. 

 /  lأل��  Mكانو في  �لمستجد�':  �حد} 
 Mمليو  ٢,٧ مبلغ   bلغا< تم   ،٢٠٠١ /يسمبر 
/�ال� Wمريكي من قيمة �إلئتماM بسبب �لتنفيذ 
Wما  �لمشر��.  من  معيَّنة  لمكّونا%   bلبطي�
تنفيذ بقية �لمكّونا% – �هي مو�bمة �تطوير 
�لتشريعا% �نشر �لمعلوما% �لقانونية – فهي 
�لمقر�  �من  ُمْرضية.  بصو��  مها  تقدُّ تو�صل 
>غال( �لمشر�� في ٣١ كانوM �أل�l//يسمبر 

.٢٠٠٣

� برنامج �لمهنيين �لمغتربين �لفلسطينيين

�لبنك �لد�لي: ٣ مليوM /�ال� Wمريكي، هولند�: 
٠,٣ مليوM /�ال� Wمريكي.

تا�يخ �لمو�فقة: ٢٢ Wيا� / مايو ١٩٩٨. 
موعد >غال( �لصند�(: ٣١ حزير�M / يونيو 

 .٢٠٠٤

لبرنامج  � هذ�  يدعم   :Dلمشر�� �صف 
�ستوظاL �لفلسطينيين �لمغتربين في �لوظائف 

في  �لعليا  �لفنية  ��لوظائف  �لمهمة  �إل/��ية 
تد�بير  كأحد  �لفلسطينية  �لسلطة  مؤسسا% 
�لبناb �لمؤسسي للسلطة. �قد نجح �لبرنامج منذ 
 L١٩٩٧ في �ستوظا vخر عا��W نطالقه في�
١٧ شخصًا في �ظائف مو"َّعة على ١١ �"��� 
 %���"� فيها:  بما  فلسطينية  �/�ئر�/مؤسسة 
 ،Mإلسكا�� �لعالي  ��لتعليم  ��لصحة  �لمالية 
�لنقد  �سلطة  �لفلسطينية،  �إل�Rعة  �مؤسسة 

�لفلسطينية �لجنة بيت لحم ٢٠٠٠. 

�حد} �لمستجد�': مع MW �أل"مة تؤثر على 
على  �لبرنامج  في  �لحاليين  �لمشا�كين  قد�� 
�لمشا�كين   MW >ال  بفّعالية،  عملهم  مو�صلة 
في  كبيرتين  �شجاعة   aجأ �باطة  Wظهر�� 
فالبرنامج  �لصعوبا%.  �غم  �لعمل  مو�صلة 
 bألطبا� من  �لعديد  �لر�هن  �لوقت  في  يدعم 
�الختصاصيين �لذK ُيجر�M عمليا% جر�حية 
لم يكن ليتسنَّى >جر�Ýها في قطا� غز� ��لضفة 
�لغربية بسبب �الفتقا� >لى �ألطباb �لمؤهلين، 
�لطبية  للكو�/�  �لتد�يب  يوّفر  Wنه  >لى  >ضافة 

فيهما كل في مجاl �ختصاصه. 

�لحكومية  غير  �لمنظما'   Dمشر� �

�لفلسطينية –٢
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٨ �لد�لي:  �لبنك 
�لمملكة �لمتحد� / /�ئر� �لتنمية �لد�لية: ٧,٨ 
 Mمليو  ٢,٤ >يطاليا:  Wمريكي،  /�ال�   Mمليو

/�ال� Wمريكي.
يونيو   /  Mحزير�  ٢١ فقة:  لمو� � تا�يخ 

 .٢٠٠١
فبر�ير   / �لصند�(: ١٥ شبا�  >غال(  موعد 

 .٢٠٠٤

�لمشر��   Lيستهد  :Dلمشر�� �صف 
تعزيز قد��% �لمنظما% غير �لحكومية على 
>يصاl خدما% مستد�مة للفقر�b ��لجماعا% 
�لسكانية �لُمهمَّشة، في �لوقت �لذK يدعم فيه 
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�لتنمية �لكلية، �لمهنية ��الستر�تيجية، لقطا� 
 vلفلسطينية. �يقو� �لحكومية  �لمنظما% غير 
�لرفا;  �تحا/ مؤسسا%  �لمشر��  تنفيذ  على 
�لرفا;  مؤسسة  من  يتألف   Kلذ� �الجتماعي 
لبريطاني  � لثقافي  � ��لمجلس  �الجتماعي 

�مؤسسة �لمع.�نا% �لخيرية. 

�يتألف �لمشر�� من �Wبعة مكوِّنا% �ئيسة: 
 Mمليو  ٩,٥) �لشر�كا%  ِمَنح  ١. برنامج 
منظما%  >لى  �لِمَنَح   vيقّد� Wمريكي)،  /�ال� 
 Kمدير lغير حكومية صغير� �لحجم من خال
ِمَنح �لشر�كا%، �لذين يوفِّر�W Mحد مكوِّنا% 
بناb قد��% �لمنظما% غير �لحكومية �لمتلقية 
 Mسع نطاقًا يتولو�W من برنامج قطاعي bكجز

>/��ته. 
٢. برنامج �لِمَنح �لتنموية (٢,٥ مليوM /�ال� 
غير  �لمنظما%  >لى  �لِمَنْح   v �يقدِّ Wمريكي)، 
�لحكومية �W �لمشر�عا% �لتي Wظهر% نجاحًا 
�لحكومية  غير  �لمنظما%  برنامج  تنفيذ   bثناW
�لفلسطينية –١، ��لتي لديها �إلمكانية ��لقد�� 

�لكامنة على �الستد�مة �لذ�تية طويلة �ألمد. 
 Mمليو  ١,٥) �لقطاعي  �لدعم  ٣. برنامج 
/�ال� Wمريكي) يعمل مع شبكا% �لمنظما% 
غير �لحكومية من Wجل: W) �ال�تقاb بالتفكير 
تعّلم   (z �لقطا�.   ��/  lحو �الستر�تيجي 
كل ما يتعلق بالقطا� �تبا/l �لمعلوما% عنه. 
�لفلسطينية  �لسلطة  بين  �لحو��  تعزيز  جـ) 
�لبر�مج  ��ضع  �لحكومية  غير  ��لمنظما% 
�لمشتركة فيما بينهما. � /) تحسين �لخدما% 
�لتي تقدمها �لشبكا% >لى �لجماهير �لمناصر� 

لها. 
٤. برنامج �لِمَنح �لطا�ئة (٢,٥ مليوM /�ال� 
Wمريكي) �لذK يصرL �لِمَنح >لى �لمشر�عا% 
�لطا�ئة �R% �لُمد/ �ألقصر طوًال مع �لتركيز 
 nستحد��� �لمعانا�  تخفيف  على  �لمباشر 
�لمنظما%  مشر��  �يتضمن  �لعمل.  فر� 

خامسًا  ُمكوِّنًا  �لفلسطينية-٢  �لحكومية  غير 
 Lُمموًَّال بالكامل من �لحكومة �إليطالية، �يهد
في  يعشن  �للو�تي   bللنسا مركز  تأسيس  >لى 
تتولى   Lلحم. �سو بيت  في  ظر�L صعبة 
�لمنظما% غير �لحكومية >/��� �لمركز بصو�� 
 Mلية، �لكن ملكيته ستنتقل >لى �"��� �لشؤ��W

�الجتماعية في نهاية �لمشر��. 

�حد} �لمستجد�': 
�لمو�فقة  تمت  �لشر�كا%:  ِمَنح  ١. برنامج 
على سبع ِمَنح شر�كا% بمبلغ >جمالي قد�; 
٦,٣ مليوM /�ال� Wمريكي ضمن مكوMِّ هذ� 
�لمشر��، �ستفا/ منها ما مجموعه ٧٠ منظمة 
�لمتلقِّين  �من  �لحجم.  صغير�  حكومية  غير 
ِمَنح  مدير�  �هم   - �لِمنح  لهذ;  �لمباشرين 
�لعربية//�ئر�  �لد��سا%  جمعية  �لشر�كا%: 
تنمية �لشباANERA، MA’AN z / مركز 
�إلغاثة  جمعيا%  ��لتنمية،   nللبحو  Mبيسا
�لطبية �لفلسطينية، �لمركز �لفلسطيني لتطوير 
�لمشا�يع �لميكر�ية، �تحا/ �لجمعيا% �لخيرية/

مركز �لمبا/��% من Wجل ���Wبا ��لمجموعة 
�لفنية  �أل��/�للجنة  ميا;   vلعلو �لفلسطينية 
لشؤ�M �لمر�W. �جاb �لتو"يع �لقطاعي للمنح 
�لمو�فقة عليها كما يلي: ٣٥ في  �لتي تمت 
�لز��عة  قطاعي  في  �لمئة ستمّوl مشر�عا% 
��لميا;، � ٣٠ في �لمئة لمشر�عا% في �لتربية 
��لتعليم ��لطفولة �لمبكر�، �١٨ في �لمئة في 
مجاl �لصحة ��لنسبة �لمتبقية �قد�ها ١٧ في 

 .zلشبا� lلمئة في مجا�
٢. برنامج �لِمَنح �لتنموية: ��فقت هيئة �لرقابة 
بمبلغ >جمالي �قد�;  تنموية  على ١٩ منحة 
٣,٢ مليوW Mمريكي في كانوM �أل�l//يسمبر 
مع  ِمَنح  �تفاقيا%   vبر�< تم  �قد   .٢٠٠٢
�من  لمتلقية،  � �لحكومية  غير  لمنظما%  �
قريبًا.  �العتما/�%   Lصر  Wيبد  MW �لمتوقع 
/�ال�   Mمليو  ٣,٢ �لبالغة  �العتما/�%  �من 
 l ُتموِّ عليها،  �لمو�فقة  تمت  �لتي  Wمريكي 

 lمجا في  مشر�عا%  �لعليا  �لمئوية  �لنسبة 
�الحتياجا%   K�R �ألشخا�  تأهيل  >عا/� 
للدخل،  �لمد��  �لمشر�عا%  تليها  �لخاصة، 
��لتربية  �لمبكر�،  �لطفولة  تنمية  �مشر�عا% 

 .bلتعليم �>عا/� تأهيل مساكن �لفقر���
�لمو�"نة   � ُتقدَّ �لقطاعي:  �لدعم  ٣. برنامج 
 Mمليو  ١,٣ بحو�لي   Mِّلمكو� لهذ�  �لتقديرية 
جملة  من   ،lُِّتَمو  Lسو� Wمريكي،  /�ال� 
على  �ليكتر�ني  موقع   bنشا<  ،VخرW Wنشطة 
�لحكومية  غير  للمنظما%  �إلنترنيت  شبكة 
معلوما%   vنظا  bنشا< >لى  >ضافة  �لفلسطينية 
�Wخال(   z�/S قو�عد  �تطوير  >ليكتر�ني، 
�لحكومية،  غير  �لمنظما%  لقطا�  �لمهنة 
�عقد مؤتمر /�لي للمنظما% غير �لحكومية 
��لتر�يج  غز�،  �قطا�  �لغربية  �لضفة  في 
لتنفيذ قانوM �إلعفاb �لضريبي، ��لتد�يب على 
�لتبرعا%، ��لتر�يج لالستثما� �لخا�  جمع 
�تنفيذ  �لحكومية  غير  �لمنظما%  Wنشطة  في 
بر�مج بناb �لقد��% لشبكا% هذ; �لمنظما% 

��لتكليف ��لتفويض للقياv بشؤ�نها. 
عامي   lخال لطا�ئة:  � لِمَنح  � ٤. برنامج 
 ���/< مكتب  �ستطا�   ،٢٠٠٣ /٢٠٠٢
مشا�يع �لرفا; �الجتماعي تدبير ما مجموعه ٤ 
�لطا�ئة، تم منه  للمنح  Wمريكي  مليوM /�ال� 
تخصيص ٢,٣ مليوM /�ال� Wمريكي، Wُخذ% 
من مساهمة /�ئر� �لتنمية �لد�لية �Wُعطيت >لى 
مشر�� �لمنظما% غير �لحكومية �لفلسطينية 
– ٢، �Wُخذ مبلغ ٦٠٠,٠٠٠ /�ال� Wمريكي 
من مساهمة �كالة �لتنمية �لد�لية �لكندية >لى 
�القتصا/ية  للمساعد�  �لفلسطيني  �لبرنامج 
�توسيع �لتعا�Wُ� ،Mِخذ مبلغ ١,١ مليوM /�ال� 
Wمريكي من مساهمة �لبنك �إلسالمي للتنمية 
>لى �لبرنامج �لفلسطيني للمساعد� �القتصا/ية 
�توسيع �لتعا�M. �قد تم صرL �لِمَنح �لُمَموَّلة 
من �كالة �لتنمية �لد�لية �لكندية بالكامل تقريبًا 
/�ئر�  �لُمَموَّلة من  �لِمَنح   Lيستمر صر بينما 
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�إلسالمي  ��لبنك  �لبريطانية  �لد�لية  �لتنمية 
�لمذكو��   lألمو�� �ستخدمت  �قد  للتنمية. 
� بحو�لي ٦٠  لتمويل عد/ من �لمشا�يع يقدَّ

مشر�عًا. 

� مشر�D بيت لحم ٢٠٠٠

Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٢٥ �لد�لي:  �لبنك 
�لنر�يج: مليوM /�ال� Wمريكي، >يطاليا: ٢,٢٦ 
 Mمريكي، �لنمسا: ٠,٧٣ مليوW ال��/ Mمليو

/�ال� Wمريكي
نوفمبر   / �لثاني  تشرين   ٢ �لمو�فقة:  تا�يخ 

 .١٩٩٨
موعد >غال( �لصند�(: ٣٠ حزير�M / يونيو 

 .٢٠٠٣

من  �لمشر��  يتألف   :Dلمشر�� �صف 
�لمكوِّنا% �لتالية: 

١. /عم �الحتفاال%: �فَّر هذ� �لمكوMِّ /عمًا 
مشر��  عن  �لمسؤ�لة  للجهة  �لنطا(  ��سع 
بيت لحم ٢٠٠٠ لالستعد�/ الحتفاال% �أللفية 

�لثانية �>/��تها. 
 nعا/� تأهيل �لُبنية �لتحتية ��لتر�< lعماW .٢
�لثقافي: يدعم هذ� �لمكوW Mِّعماl >عا/� �لتأهيل 
 lعماW (W :لما/ية، �يتألف من مكوِّنين فرعيين�
 Mِّعا/� تأهيل �لبنية �لتحتية، �قد �فَّر هذ� �لمكو<
�لفرعي �لدعم >لى �لجهة �لمسؤ�لة عن مشر�� 
�لتابعة  �لمناطق  �بلديا%   ٢٠٠٠ لحم  بيت 
��لخدما%  �لتحتية  �لبنية  تأهيل  إلعا/�  لها 
�لطر( ��لميا;  �R% �أل�لوية، �هي تحديد�ً: 
��لصرL �لصحي، � z) /عم Wعماl >عا/� 
�لثقافي، �هذ� �لمكوMِّ �لفرعي   nلتر�� تأهيل 
يوّفر �لدعم >لى �لجهة �لمسؤ�لة عن مشر�� 
�لتابعة  �لمناطق  �بلديا%   ٢٠٠٠ لحم  بيت 
لها �/�ئر� �آلثا� بهدL >عا/� تأهيل �لمعالم 

�لتا�يخية في بيت ساحو� �بيت جاال. 
٣. /عم بناb �لقد��%: يوّفر هذ� �لمكوMِّ �لدعم 

في مجاl بناb �لقد��% >لى بلديا% �لمناطق 
�لثقافي،   nلتر�� عن  �لمسؤ�لة  ��لسلطا% 

�يتألف من مكوِّنين فرعيين: 
�هذ�  لحم،  بيت  مناطق  بلديا%  W ) /عم 
مناطق  لبلديا%  �لدعم  يوّفر  �لفرعي   Mلمكّو�
بيت لحم �لخمسة لتعزيز قد��تها على �لتخطيط 
�تمويلها  �لبلدية  ��لخدما%  �لتحتية  للبنية 

�>/��تها �صيانتها.
z ) /عم �لمحافظة على �لتر�n �لثقافي، �هذ� 
�لمكوMِّ �لفرعي يوّفر �لدعم لد�ئر� �آلثا� بو"��� 
 wإلصال� Wجل  من  �لثقافة  �لو"���  �لسياحة، 

�لمؤسسي �>صالw �لسياسا% �تطويرها. 
٤. /عم مر�قبة �لمشر�� �لكلي �>عد�/ �لتقا�ير 
عنه، �هذ� �لمكّوM يوّفر �لدعم لبرنامج �"��� 
�لحكم �لمحلي على صعيد �لمر�قبة ��لمحاسبة 
�>عد�/ �لتقا�ير، �لنشاطا% �لبرمجة ��لمر�قبة 

�لبيئية. 

�حد} �لمستجد�': 
�لطر(:   (W) �لتحتية:  �لبنية   lعماW  v ١. تقدُّ
�لطر(  تأهيل  >عا/�   lعماW  ،٤ �لمجموعة 
�لد�خلية في مقاطعة بيت لحم مكتملة بنسبة 
�لعمل   vيتقد �لثقافي:   nلتر��  (z)  .٪٩٥
حي  تأهيل  >عا/�   lعماW في  جيد�  بصو�� 
Anatra في مدينة بيت لحم �لقديمة. (جـ) 
�ألضر��   wصال<  lعماW �ألضر��:   wصال<

مكتملة بنسبة ٩٥ في �لمئة. 
٢. /عم بناb �لقد��%: (W) /عم بلديا% مناطق 
�لمكونا%  في   vتقد تحقيق  يتم  لحم:  بيت 
�الستثما�ية  �لخطة   (١ ) لية:  لتا � لفرعية  �
�لثالثية: �كتملت �لمسو/�% �لنهائية للد��سا% 
 vلتشخيصية لبلديا% مناطق بيت لحم، �يتقد�
�لثالثية  �لعمل في تطوير �لخطط �الستثما�ية 

للبلديا%. 
�لبنك   Vَّلمحاسبي: سو�  vلنظا�  wصال<  (٢)
�لد�لي موضو� �ثيقة شر�b �ألجهز� ��لمعد�% 

 Mِّعم مكو/ (z) .لمحاسبي�  vللنظا �لال"مة 
 vلثقافي: تم تحقيق تقّد� nلحفا| على �لتر��
 wإلصال�  (W) �لتالية:  �لفرعية  �لمكّونا%  في 
�لقانوني ��لسياسي: طوَّ� �الستشا�K مسو/� 
 nلتر�� سياسة >طا�ية لصياغة تشريع لحماية 
 Mلثقافي ��لطبيعي �لفلسطيني، �هي تخضع �آل�
للمناقشة مع �لجهة �لمسؤ�لة عن مشر�� بيت 

لحم ٢٠٠٠. 

� مشر�D �ستثما, �C,�:Y قطاD �لكهربا�

�لبنك �لد�لي: ١٥ مليوM /�ال� Wمريكي، بنك 
�التحا/ �أل���بي: ٣٨ مليوM /�ال� Wمريكي، 
�لسلطة  Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٣٥ >يطاليا: 

�لفلسطينية: ٣ مليوM /�ال� Wمريكي.
Wغسطس   /  zS  ٣١ فقة:  لمو� � تا�يخ 

 .١٩٩٩
موعد >غال( �لصند�(: ٣٠ حزير�M / يونيو 

 .٢٠٠٤

هذ�   Lهد�W تتمّثل   :Dلمشر�� �صف 
/�ال�   Mمليو  ٩١ قيمته  �لبالغة  �لمشر�� 
تو"يع  شبكا%  تأهيل  >عا/�  في  Wمريكي 
�جنوبها،  �لغربية  �لضفة  �سط  في   bلكهربا�
�معالجة �ضع �لبنية �لمؤسسية �لال"مة إل/��� 

 .lطوW Vلقطا� على مد�

من  لرغم  � على  �لمستجد�':  �حد} 
�الضطر�با% �لر�هنة يتقدv �لعمل على صعيد 
 :Mلنشاطين �لرئيسيين للمشر�� (�هما �لمكونا�
 bسلطة �لكهربا� Pمقاطعة �لقد bشركة كهربا
 bالنتها� تم  �قد  ُمْرضية.  بصو��  �لفلسطينية) 
من >جر�b /��سا% �إلطا� �لقانوني ��لتنظيمي 
 v �تأسيس شركة نقل �لطاقة �لكهربائية، �يتقدَّ
�لخليل  شركة  نين:  �لمكوِّ تنفيذ  في  �لعمل 
 ،zلجنو�  bكهربا �شركة  ��لطاقة   bللكهربا
تم  �قد  �لر�هن،  �لوضع  بسبب  بطيئة  بوتير� 
بالفعل تأمين �لخدما% �الستشا�ية للمساعد� 
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�لفنية لشركة كهرباb �لجنوz، �سيتم >صد�� 
طلبا% عر�� Wسعا� لتأمين خدما% مماثلة 
شبا�/ في  ��لطاقة   bللكهربا �لخليل  لشركة 

�لمساعد�  هذ;  تأمين  �يتوقع   ٢٠٠٣ فبر�ير 
�لفنية في حزير�M/يونيو ٢٠٠٣. 

 lأل�� تشرين  في  >شر�فية  بعثة  �صلت  �قد 
/Wكتوبر ٢٠٠٢، لمتابعة بدW bعماl: شركة 
 bللكهربا �لخليل  شركة   �  zلجنو�  bكهربا
 VخرW بعثة   lلوصو �لتخطيط  �تم  ��لطاقة، 
للقياv بالمر�جعة �لنصفية في Wيا�/مايو ٢٠٠٣. 
/�ال�   Mمليو  ٩,٩ حو�لي   Lصر تم  �قد 
Wمريكي من Wصل مبلغ �العتما/�% �قد�; ١٥ 

مليوM /�ال� Wمريكي حتى تا�يخه.

� مشر�D :عم �لخدما' �لطا,ئة

/�ال�   Mمليو  ٥٧,٢ لتمويل:  � >جمالي 
Wمريكي.

Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٢٠ �لد�لي:  �لبنك 
�لمملكة �لمتحد� / /�ئر� �لتنمية �لد�لية: ٧,٨ 
 Mمليو  ٥,٩ هولند�:  Wمريكي،  /�ال�   Mمليو
 Mمريكي، �التحا/ �أل���بي: ٩,٦ مليوW ال��/
/�ال�   Mمليو  ٤,٧ �لسويد:  Wمريكي،  /�ال� 
Wمريكي، فنلند�: ١,٢ مليوM /�ال� Wمريكي، 
�لدنما��: ٢,٧ مليوM /�ال� Wمريكي �>يطاليًا: 

٥,٣ مليوM /�ال� Wمريكي. 
تا�يخ �لمو�فقة: ٢٨ شبا� / فبر�ير ٢٠٠٢.

موعد >غال( �لصند�(: ٣٠ حزير�M / يونيو 
.٢٠٠٤

�لمشر��  هذ�   Lيهد  :Dلمشر�� �صف 
�لمسؤ�لة  ��لبلديا%  �لو"���%  تمكين  >لى 
>/�مة  من  �الجتماعية  �لخدما%   lيصا< عن 
�تعزيز توفير �لخدما% �الجتماعية �ألساسية، 
مما ُيساعد على تخفيف �لمزيد من �لتدهو� 
في �لمستوV �لمعيشي للسكاM �لفلسطينيين. 
/عم  على  �هتمامه  ُجّل  �لمشر��  �يصبُّ 
��لرفا;  �لتعليم  �خدما%  �لصحية  �لخدما% 

�ألساسية  لبلدية  � ��لخدما%  �الجتماعي 
 .(bلكهربا� �تز�يد  ��لميا;  �لصلبة  (�لنفايا% 
�>R يرّكز �لمشر�� على توفير تمويل تكاليف 
�لتشغيل، فإنه بذلك يستكمل تمويل �لمو�"نة 
�لفلسطينية  للسلطة  �فرتها  �لتي  �لفلسطينية 
/�l �لخليج �لعربي ��لبعثة �أل���بية/�التحا/ 
�أل���بي. �ُتدير �"��� �لمالية هذ� �لمشر�� 
�يتولى تنفيذ; �لمباشر �"���% �لصحة ��لتربية 
��لحكم  �الجتماعية   Mلشؤ��� لتعليم  ��

�لمحلي.

/lيلوW بين  �لفتر�  في  �لمستجد�':  �حد} 
سبتمبر ٢٠٠٢ �Wيا�/مايو ٢٠٠٣، بلغ متوسط 
�لمصر�فا% �لشهرية من مو�"نة هذ� �لمشر�� 
 ��RS/Pمريكي. �في ما�W ال��/ M٥,٥ مليو
٢٠٠٣ بلغت نسبة >يصاl �لخدما% �لُمَموَّلة 
من �عتما/�% مؤسسة �لتمويل �لد�لية ٩٨ في 
�لمئة، �من �العتما/�% �لهولندية ٤٠ في �لمئة 
�من �عتما/�% �لبعثة �أل���بية ٩٥ في �لمئة 
�من �عتما/�% /�ئر� �لتنمية �لد�لية �لبريطانية 

٤٠ في �لمئة. 

� مشر�D :عم �لخدما' �لطا,ئة – ٢ / 

�لمرحلة �لثانية
�لبنك �لد�لي: ٢٥ /�ال� Wمريكي

�أل�l//يسمبر   Mكانو  ١٧ �لمو�فقة:  تا�يخ 
 .٢٠٠٢

/lأل��  Mكانو �لصند�(: ٣١  >غال(  موعد 
/يسمبر ٢٠٠٤.

/عم  مشر��  غر��  على   :Dلمشر�� �صف 
 ،(١  – (�لمشر��   ١  – �لطا�ئة  �لخدما% 
�لطا�ئة  �لخدما%  مشر��  يدعم   Lسو
�لمو�"نا%  تمويل   (٢  – (�لمشر��   ٢  –
توفير  عن  �لمسؤ�لة  للو"���%  لتشغيلية  �
>/�مة  �لخدما% �الجتماعية مما يساعد على 
 Mلسكا� >لى  �لعامة  �لخدما%   lيصا< �تعزيز 

لن   ،١  – للمشر��  �خالفًا  �لفلسطينيين. 
يوّفر �لمشر�� -٢ �لدعم لمو�"نا% �لبلديا% 
مشر��   lخال من  سيتم  �لدعم  Rلك   Mأل
�لتابع  �لطا�ئة  �لبلدية  �لخدما%  تأهيل  >عا/� 
للبنك �لد�لي. لقد تم تقدير >جمالي �لمو�"نة 
�لتقديرية لبرنامج �لمشر�� -٢ بحو�لي ٨٤ 
مليوM /�ال� Wمريكي تكفي لتغطية فتر� مو�"نة 
تقديرية لمد� سنة ��حد�. هذ� �قد تعهد% 
كل من /�ئر� �لتنمية �لد�لية �لبريطانية ��لبعثة 
�أل���بية – من جديد – بتوفير تمويل >ضافي 
 Mبمبلغين مقد��هما ٣ مليو للمشر�� – ٢ 
Wمريكي  /�ال�   Mمليو  ٢٢  � Wمريكي  /�ال� 
�لتو�لي. �في نيساM/>بريل ٢٠٠٣، بلغ  على 

مجمو� �لمصر�فا% نسبة ١٨٪.

� مشر�D �لتنمية �لمجتمعية �لمتكاملة

�لبنك �لد�لي: ١٠ مليوM /�ال� Wمريكي
تا�يخ �لمو�فقة : ٢٣ Wيا� / مايو ٢٠٠٢.

موعد >غال( �لصند�(: ٣٠ حزير�M / يونيو 
٢٠٠٦

�تو�فر  نوعية  تحسين  >لى  �لمشر��  يسعى 
�ألساسية  ��القتصا/ية  �الجتماعية  �لخدما% 
��لمهمَّشة  �لفقير�  �لمحلية  �لمجتمعا%  في 
هذ�  �يأتي  غز�.  �قطا�  �لغربية  �لضفة  في 
�لتنمية  لتدخال%  �لمشر�� �لجديد �ستمر���ً 
�لمجتمعية �لتي يتم تمويلها من خالl �لبنك 
�لد�لي بمقتضى مشر�عي �لتنمية �لمجتمعية: ١ 
� ٢. �ستموlِّ �الستثما��% Wعماl >عا/� تأهيل 
�لطر( �Wعماl شبكا% تز�يد �لميا; �شبكا% 
�لصرL �لصحي ��لمد��P ��لعيا/�%، �ألمر 
�لذK يعمل على َصوW Mسهم �PW �لماl �لوطني 
في �لقرV ��لبلديا% �لصغير� �توسعة �متد�/ها. 
كما سيموlِّ �لمشر�� �لتدخال% �لال"مة في 
�لقطا� �لز��عي بما في Rلك >عا/� تأهيل �آلبا� 
��لطر( ��لتير�سا% (�لُجُز� �سط �لشو���). 
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�لمشر��   Mيكو  MW �لمحتمل  من  �Wخيرً�، 
في  جديد�  لمبا/��%   K/يا�  §Rنمو بمثابة 
مجاl تكنولوجيا �لمعلوما% ��التصاال% عن 
طريق تمويل تأسيس مر�كز لالتصاال% متعد/� 
ن �صوl �لفقر�b ��لفئا%  �ألغر�� مما ُيحسِّ
 Wلمهمَّشة >لى �لمعلوما% �تد�يبهم. لقد بد�
 ،٢٠٠٢ W/zSغسطس  في  �لمشر��  تنفيذ 
من  �أل�لى  �لمجموعة  تنفيذ   Mآل�  Kيجر�
�لمشر�عا% �لثمانية �لبالغة �لصغر (�لميكر�ية). 
�قد تم �ختيا� موقعين �ثنين للمر�كز �لمقترحة 
مدينة غز�،  Wحدهما في سلفيت ��آلخر في 
�يجرK حاليًا >عد�/ عقٍد �ستشا�Kٍ لتصميم 

�لموقعين �تشغيلهما.

�لبلدية  �لخدما'  تأهيل   C:عاY Dمشر� �

في �لحاال' �لطا,ئة
مليوM /�ال�  �لتقديرية: ٧٠  �لتكلفة  >جمالي 

Wمريكي
�لبنك �لد�لي: ٢٠ مليوM /�ال� Wمريكي

/�ال�   Mمليو  ٣٠,٥ �أل���بي:  �التحا/ 
Wمريكي

بلجيكا: ٧,٢ مليوM /�ال� Wمريكي
�لسلطة �لفلسطينية: ٣ مليوM /�ال� Wمريكي

تا�يخ سرياM �لمفعوl: ٢٢ كانوM �لثاني/يناير 
 .٢٠٠٣

موعد >غال( �لصند�(: ٣٠ حزير�M / يونيو 
 .٢٠٠٥

�تير�  تخفيف   (W) هي:   Dلمشر��  tهد��
�تغطية  نوعية  في  لتدهو�  � من  لمزيد  �
لميا;  � جمع  �بخاصة  لبلدية،  � �لخدما% 
 Lلصر� ��لميا; �خدما%   bلكهربا�� �لعا/مة 
�لصحي، (z) �ستحد�n فر� تشغيل مؤقتة 
فقد��  �لذين  �لعمل  عن  �لعاطلين  للعاملين 
 aبسبب �النكما �W ،ظائفهم /�خل >سر�ئيل�
غز�،  �قطا�  �لغربية  �لضفة  في   K/القتصا�
 Kّلية – �هي: �لصند�( �لبلدS l(جـ) >/خا

�لمو�"نا%  تخطيط  عمليا%  بين  للربط   –
��لحكومة  �لمحلية  للحكوما%  لتقديرية  �
�لمركزية بهدL تقوية �لقد�� �لفلسطينية على 
�الستجابة في �أل�ضا� �لطا�ئة، �تعزيز حشد 
 Vمستو �تحسين  �لمانحين  من  �لمساعد�% 
>لى  �لمو��/  تحويال%  في  ��لعد�لة   �bلكفا�

�لحكوما% �لمحلية. 
سوL تتضمن منحة �إلنعاa �لطا�ئة لمد� سنتين 
�لمكّونا% �لتالية: (W) مساعد� �لبرنامج �لطا�� 
 Mمريكي منها ١٧,٥ مليوW ال��/ M٦٧ مليو)
/�ال� Wمريكي من �لبنك �لد�لي)، (z) تصميم 
�>/��� صند�( �لبلديا% [١,٥ مليوM /�ال� 
Wمريكي جميعها (١,٥ مليوM /�ال� Wمريكي) 
من �لبنك �لد�لي]، � (جـ) �لمساعد� �لفنية 
Wمريكي،  �لقد��% (١,٥ مليوM /�ال�   bبنا�
منها مليوM /�ال� Wمريكي من �لبنك �لد�لي). 
تؤ/يها  �لتي  �لتكميلية  �أل/���   bضو �على 
في  �لمشا�كة  �لمختلفة  �لحكومية  �لهيئا% 
�لتنسيق  >لى  للحاجة  �>/��كًا  �لقطا�،  هذ� 
على مستوV �لحكومة �لمركزية، فقد شّكل 
�"ير �لحكم �لمحلي في تشرين �أل�W/lكتوبر 
من  تتألف  للمشر��  توجيهية  لجنة  �لماضي 
�"��� �لحكم �لمحلي ��"��� �لمالية ��"��� 
�ستجابة   Mلضما �لد�لي   Mلتعا��� �لتخطيط 
بر�مجية منّسقة لحاجا% �لمساعد�% �لطا�ئة 

على مستوV �لحكومة �لمحلية.
�لوقت  في  �لمشر��  تنفيذ  في  جاٍ�  �لعمل 
�لمئة  �لحاضر، �قد تم صرL نسبة ١٠ في 

من �العتما/�%.

مشا,يع �لبنك �لد�لي �لجا,Y Jعد�:ها

 tلصر��  Aلميا� خدما'   Dمشر� �

٢-Cغز Dلصحي �لمقتر� في قطا�
�لبنك �لد�لي: ٢٥ مليوM /�ال� Wمريكي

يأتي هذ� �لمشر�� متابعة لمشر�� خدما% 
غز�-١  قطا�  في  �لصحي   Lلصر�� �لميا; 
�لجا�K تنفيذ; حاليًا، �تتمّثل Wهد�فه �لتنموية 
ُبنية هيكلية مؤسسية مستد�مة  في (W) تطوير 
لقطا� �لميا; ��لميا; �لعا/مة في قطا� غز� عن 
طريق /عم عملية �لتأسيس �لوظيفي لمرفق ميا; 
�لبلديا% �لساحلية، �كذلك عن طريق تعزيز 
 lخال من  �لخا�  �لقطا�  مشا�كة  �تعميق 
عقد تشغيلي لمد� ثماM سنو�%، �تقوية �لقد�� 
�لتنظيمية ��لمؤسسية لسلطة �لميا; �لفلسطينية. 
 Lمو�صلة تحسين خدما% �لميا; ��لصر (z)
�لشبكا%  تأهيل  >عا/�  طريق  عن  �لصحي 
��لمر�فق �لموجو/� ��فع كفاbتها �توسيعها. 
تدهو�  بسبب  للمشر��  �إلعد�/  تأخر  لقد 
�لسياسي، �قد تم �النتهاb من توجيه  �لوضع 
طلبا% �لتأهيل للمشغِّلين �لد�ليين �لمحتملين، 
�تأهل لذلك �Wبعة مشغِّلين/شركا% متضامنة. 
�قد صد�% طلبا% عر�� �ألسعا� في ٣١ 
 Mيكو  MW �تقرَّ�   ٢٠٠٣ �لثاني/يناير   Mكانو
Sخر موعد لتقديم �لعر�� في ٢٠ Wيا�/مايو 
هذ�  تمديد  يتم   MW ح  �لمرجَّ �من   ٢٠٠٣
 Kالستثما�� لمنا²  � >لى  �ستنا/ً�  �لموعد 
�لميا;  مشر�� خدما%  غر��  �على  �لر�هن. 
��لصرL �لصحي في قطا� غز�-١، فإM هذ� 
 PWكبر لرW من برنامج ً�bلمشر�� يشّكل جز�
 Lلصر�� �لميا;  خدما%  لتحسين  مو�ٍ"   lما
�لصحي في قطا� غز�. �يتضمن �ستثما��% 
للميا;  تز�يد  شبكة  تأسيس  في  جوهرية 
في  �لبلديا%  مختلف  تربط  كبير�  بكميا% 
 Kقطا� غز�، ��ستثما��% في شبكة �لمجا�
�لعا/مة. �سيتم  �لميا;  معالجة  �في محطا% 
حو�لي  تبلغ  �لتي  �الستثما��%،  هذ;  تمويل 
٣٤٠ مليوM /�ال� Wمريكي خالl �لمد� من 
ر�  ٢٠٠٠ >لى ٢٠٠٥ عن طريق قر�� ُميسَّ
��لوكالة  �أل���بي  �الستثما�  بنك  �ِمَنح من 

.KfW � لد�لي� bألمريكية لإلنما�
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� مشر�D تطوير نظا= �لصحة-٢

�لبنك �لد�لي: ١٠ مليوM /�ال� Wمريكي

نوعية  تحسين  في  �لمشر��   Lهد�W تتمثل 
على  �لضر��ية  �لصحية  �لرعاية  خدما% 
 Mللسكا ��لثالث  (�لثاني)   Kلثانو� �لمستويين 
�لمقيمين في �لمناطق �لشمالية من قطا� غز� 
في  �كذلك  �لغربية،  �لضفة  في  �نظير�تها 
�لخدما%  هذ;  على   lلحصو� >مكانية  توفير 
�ألصلية  �لخطة  �في  لتكاليف.  � بأقل 
من  نظامين   lستبد�� �لمشر��   Lستهد�
�هما  كفاbتهما،  ��فع  �لمستشفيا%  Wنظمة 
�لشفاb في قطا� غز� ��لمستشفى  مستشفى 
�الستفا/� من  >لى  >ضافة  نابلس،  في  �لوطني 
 vنظا تطوير  مشر��  من  �لمكتسبة  �لخبر� 
تطوير  توسعة  في  عليها   bلبنا��  ١– �لصحة 
�لنظم �لمتكاملة للمعلوما% ��إل/��� لتحسين 
�إلنتاجية �نوعية خدما% �لرعاية �لصحية في 

�لمستشفيين �لمستهدفين. 
�لر�هن، فقد تأخر%  �لسياسي  للوضع  �نظر�ً 
 vلنظا� تطوير  لمشر��  �لتحضيرية   lألعما�
Rلك،  >لى  >ضافة  كبير�.  لمد�   ٢– �لصحي 
فقد تم خفض مبلغ �لتمويل �لمتو�فر من كل 
من �لبنك �لد�لي �مصا/� �لتمويل �لمشتركة 
 V/W Kبد�جة كبير� نتيجة لأل"مة، �ألمر �لذ
بالتالي >لى تخفيض مجاl عمل �لمشر�� >لى 
حدٍّ كبير. غير MW �لمكّونا% �لتالية من �لخطة 
في  بها  �الحتفا|  سيتم  للمشر��  �ألصلية 
�لخطة �لمعدلة لمشر�� تطوير �لنظاv �لصحي 
 lخطة ترشيد مستشفيا% منطقة شما (W :٢–
لمستشفى  �ئيسة  �لغربية. z) خطط  �لضفة 
�لشفاb بمدينة غز� ��لمستشفى �لوطني �لجديد 
في نابلس. جـ) برنامج �يا/K تجريبي إل/��� 
�لمعلوما%. هـ)  إل/���   vنظا  (/ �لنفايا%. 

تحسين �لنوعية. 

للحاال'  �لمقتر�   Aلميا�  Dمشر� �

�لطا,ئة
�لبنك �لد�لي: ١٢,٥ مليوM /�ال� Wمريكي

�لهدL �لرئيس للمشر�� يتمّثل في �لمساعد� 
�الجتماعي  لعبئين  � �طأ�  خفض  على 
��القتصا/K �لثقيلين على �لسكاM �لفلسطينيين 
في جنوz �لضفة �لغربية. �يمكن تحقيق Rلك 
�لتي من شأنها  �الستثما��%  عن طريق /عم 
في  �لمزمن  �لنقص  تخفيف  على  تساعد   MW
تكاليف  �خفض  �آلمنة،  �لميا;  >مد�/�% 
على  ��لحفا|  �لصحية  ��لمخاطر  لميا;  �
خفض  طريق  عن  �لشحيحة  �لميا;  مصا/� 
ُيمكن  كما  �لشبكة.  تفقدها  �لتي  �لكميا% 
 (W) �لتالية:  �لمكوِّنا%  �لمشر��  يتضمن   MW
>صالw �>عا/� تأهيل شبكة تز�يد �لميا; في 
�أل�ضا� �لطا�ئة في �لمناطق �لريفية �لنائية من 
 wباإلصال vلقيا� (z) .جنوبي �لضفة �لغربية
�>عا/� �لتأهيل لكي تحافظ مستويا% خدمة 
�لميا; ��لصرL �لصحي في قطا� غز� على 
�لمستويا% �لعالية �Rتها �لتي يوفرها مشر�� 
قطا�  في  �لصحي   Lلصر�� �لميا;  خدما% 
غز�، �غم �لظر�L �القتصا/ية ��ألمنية �آلخذ� 
 bفي �لتدهو�. (جـ) توفير �لمساعد� �لفنية �بنا
�لقد��% لسلطة �لميا; �لفلسطينية �لمرفق ميا; 
قطا�  في  حديثًا  �لُمنشأ  �لساحلية  �لبلديا% 
غز�، �لتأسيس مجالس خدمة مشتركة �يا/ية 
للبلد�% �لصغير� في جنوبي �لضفة �لغربية. �من 
�لمتوقع MW يخضع �لمشر�� للتقييم �أل�لي في 
للمجلس  تقديمه  يتم   MW� ،يا�/مايو ٢٠٠٣W

للمو�فقة عليه في حزير�M/يونيو ٢٠٠٣. 

� مشر�D �لتحويل �لمشر�j للنقد

�لبنك �لد�لي: ١٠ ماليين /�ال�

في  للمشر��  �لمباشر  �آلني   Lلهد� يتمثل 
تخفيف Wثر �أل"مة �الجتماعية ��القتصا/ية على 

��ألسر�  ضعفًا  �ألشد  �لسكانية  �لجماعا% 
 PW� حماية  طريق  عن  �Rلك  باأل"مة  تأثرً� 
�لماl �لبشرK �لمتمثل في �ألطفاl �لفقر�b في 
�لضفة �لغربية �قطا� غز� ��ال�تقاb بمستو�;. 
فيتمّثل  للمشر��   Vلمد� �لبعيد   Lلهد� Wما 
 PW� لمزيد من �لفقد �لحاصل في� bفي >بطا
�لماl �لبشرK، ��لذK ال يمكن عكس �ضعه 
(KW تحقيق كسب فيه) >�R ما حدn. �ينبغي 
تحقيق هذين �لهدفين عن طريق >ضافة خطة 
للتحويل �W �لنقل �لنقدK �لمشر�� >لى برنامج 
موجو/ حاليًا لدV �"��� �لشؤ�M �الجتماعية. 
�في ظل مو�جهة �لدخوl �ألسرية �لمنخفضة 
بد�جة حا/�، يمكن تحقيق هذ; �إلضافة عن 
طريق /عم �الستثما��% في �ُألسر� �لفقير� من 
�لعمرية ”٣- �لفئة  في  Wطفالها  تعليم   lخال

١٨“ عامًا، �من خالl توفير �لرعاية �لصحية 
��لتغذية ألطفاl تلك �ألسر في �لفئة �لعمرية 

منذ ”�لوال/� �حتى ٦ سنو�%“. 

�لد�لي  للبنك  �لمشتركة  �لمشا,يع 
�مؤسسة �لتمويل �لد�لية

� مشر�D �إلسكا� 

Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٢٥ �لد�لي:  �لبنك 
Wسهم  في  �ستثما�  �لد�لية:  �لتمويل  مؤسسة 
/�ال�   Mمليو  ٤ مبلغ  >لى  يصل   lلما�  PW�

Wمريكي.
تا�يخ �لمو�فقة: ١٤ نيساM / >بريل ١٩٩٨. 

 Pما�  /  ��RS �لصند�(:  >غال(  موعد 
 .٢٠٠٤

�لشركة  هي  �لمشر��  لهذ�  �ألكبر   Mِّلمكو�
 vلتي تقو� Mإلسكا�� Kلفلسطينية للرهن �لعقا��
قطا�  >لى  �لخا�   lلما�  PW� تدفق  بتيسير 
�إلسكاM. �كانت �لشركة قد باشر% Wعمالها 
في Wيلوl / سبتمبر ٢٠٠٠. �على �لرغم من 
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MW �لوضع �لر�هن قد V/W >لى تباطؤ عمليا% 
�لسيولة  تسهيال%  برنامج  بشقيها:  �لشركة 
�لنقدية – �لذK يوّفر �ألمو�l (�لقر��) طويلة 
�ألجل لإلقر�� عن طريق �لبنو� ��لمقرضين 
�لرئيسيين �آلخرين للرهونا% �لعقا�ية في �لضفة 
�لرهن  تأمين  �صند�(  غز�،  �قطا�  �لغربية 
جزئية  تأمينية  تغطية  يوّفر   Kلذ�  –  Kلعقا��
 MW للمخاطر للمقرضين �لرئيسيين �آلخرين، >ال
هذين �لقسمين ��صال بناb �"يا/� محفظتيهما 
�الستثما�يتين كل فيما يخصه. �تعتبر �لشركة 
�لكندية للرهن �لعقا�K ��إلسكاM �لشريك �لفني 
 ،Mإلسكا�� Kللشركة �لفلسطينية للرهن �لعقا�
�لذK يو�صل /عمه للشركة �لفلسطينية بتوفير 
�يتضمن  قد��تها.   bبنا� لها  �لفنية  �لمساعد� 
�لمشر�� Wيضًا مكوِّنًا Sخر لتطوير �لسياسا% 
تتولى   Kلذ� �لقطا�  في  �لمؤسسي  ��لتطوير 

�"��� �ألشغاl �لعامة ��إلسكاM تنفيذ;.

هذ�  هيكلة  Wُعيد%  �لمستجد�':  �حد} 
سنتين  >غالقه  موعد  تمديد  �تم  �لمشر��، 
 .٢٠٠٤ Pما�/��RS في ٣١ Mخريين تنتهياWُ
�كجزb من هذ; �لعملية، فقد تمت �لمو�فقة 
�لشركة   lعماW لتنمية  عمل  خطة  على 
�تم   Mإلسكا��  Kلعقا�� للرهن  �لفلسطينية 
في  �تتم  ��لمر�قبة،  للرصد   Lهد�W �ضع 
�لوقت �لر�هن مر�جعة تقدv سير Wعماl هذ; 
�لشركة. كما تم تمديد فتر� تنفيذ مكّوM تطوير 
>عا/�   Lبهد �لمؤسسي  ��لتطو�  �لسياسا% 
�قد��%   Mإلسكا� سياسة  �/��سة  مر�جعة 
 Mإلسكا�    ���"� سيا(  �لعاv ضمن  �لقطا� 

��ألسغاl �لعامة �لتي تم >/ماجها حديثًا. 

Cغز Dلمنطقة �لصناعية في قطا� �

Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ١٠ �لد�لي:  �لبنك 
/�ال�   Mمليو  ٩ �لد�لية:  �لتمويل  مؤسسة 
 Mمليو  ٧ بنو�:  تجّمع  من  قر��  Wمريكي، 
�أل���بي،  �الستثما�  بنك  Wمريكي،  /�ال� 

��لسلطة  �لد�لي   bلإلنما �ألمريكية  �لوكالة 
�لفلسطينية: ٦٥,٥ مليوM /�ال� Wمريكي

 .١٩٩٨ Pما� / ��RS تا�يخ �لمو�فقة: ٢٤
موعد >غال( �لصند�(: ٣٠ حزير�M / يونيو 

 .٢٠٠٤

�لمنطقة  هذ;  Wقيمت   :Dلمشر�� �صف 
�لصناعية عند معبر �لمنطا� على موقع مساحته 
(�لهكتا� يسا�K ١٠,٠٠٠ متر  ٥٠ هكتا��ً 
غز�  قطا�  من  �لشرقي   lلشما� في  مربع) 
�لمنطقة  �هي  �إلسر�ئيلية)،  �لحد�/  (بجو�� 
�لصناعية �أل�لى من نوعها �لتي Wنشأ% ألغر�� 
تصديرية بصو�� عامة، �تأسست بهدL >يجا/ 
فر� عمل مستد�مة ��ستنها� �حفز �لتنمية 
�لصناعية في غز�. لقد �ستقطب هذ� �لمشر�� 
 vقيا �سّهل  ��لمحلية  �ألجنبية  �الستثما��% 
لفلسطينيين  � بين  �لمشتركة  �لمشر�عا% 
�لشركة  �تتولى  �آلخرين.  ��لمستثمرين 
�لصناعية  �لعقا��%   ���/<� لتطوير  �لفلسطينية 
من �لقطا� �لخا� >/��� �تشغيل هذ; �لمنطقة 
�لصناعية، بينما تقوv سلطة �لعقا��% �لصناعية 
 Lإلشر�� بتوفير  �لفلسطينية  �لحر�  ��لمناطق 
�لُبنية  �تنفيذ خدما%  �لمنطقة  �لتنظيمي على 
�لتحتية خا�جها، �يوّفر �لبنك �لد�لي ��لوكالة 
�ألمريكية لإلنماb �لد�لي تمويل Wعماl �لبنية 
موقع  خا�§  �لمؤسسي  ��لتطوير  �لتحتية 
فيه   vتقو  Kلذ� �لوقت  في  �لصناعية  �لمنطقة 
�الستثما�  �بنك  �لد�لية  �لتمويل  مؤسسة 
�أل���بي بتمويل �لجها% �لمطوِّ�� ��لمشغِّلة 

للمشر��. 

بيئة  من  �لرُّغم  على  �لمستجد�':  �حد} 
�قطا�  �لغربية  �لضفة  في  �لُمحبطة   lألعما�
غز� عمومًا، تو�صل ١٨ مؤسسة/شركة عملها 
 lفي �لمنطقة �لصناعية في قطا� غز� مع /خو
�لموقع  في  للعمل  جديدين  �ثنين  مستأجرين 
 lأل�� Mسبتمبر ٢٠٠٢. �في كانو/lيلوW في

�لمنطقة  هذ;  في  �لعاملين  عد/  بلغ   ،٢٠٠٢
 Vلصناعية ٧٥٠ عامًال. �قد �نخفض مستو�
 Vمستو نصف  بحو�لي  �لمنطقة  في  �لتشغيل 
�أل"مة  �قو�  قبل  سائد�ً   Mكا  Kلذ� �لتشغيل 
 ���/< �لمستأجرين  من  �لكثير  مو�صلة  �غم 
�تشغيل Wعمالهم، �توفير فر� تشغيل مهمة 
�القتصا/K. غير   aفي �قت يسو/; �النكما
�لموقع  لتطوير  �إلضافية  �لتوسعة   lعماW  MW
�لصناعية  �لعقا��%  تم تأجيلها، �تنظر سلطة 
لهيئة  � �هي  �لفلسطينية،  �لحر�  ��لمناطق 
تنافسية  تحسين  ُسُبل  في  للموقع،  �لتنظيمية 
هذ;  في  �لمستأجر�  �لمؤسسا%/�لشركا% 
�لمنطقة �لصناعية عن طريق توفير �لدعم لرفع 
 lخال من  ��إلنتا§  �إل/���  عمليا%   �bكفا
هة، �بخاصة من  توفير خدما% حاضنة موجَّ
خالl �لتركيز على �لسلسلة �لعنقو/ية لصناعة 
�لبنية  مر�فق   Mفإ Rلك،  >لى  >ضافة  �لمالبس. 
هي  �لصناعية،  �لمنطقة  موقع  خا�§  �لتحتية 
�لتوصيال%  �عمل   wإلصال� قيد   Vألخر�
Wجل  من  �لرئيسة  �لمر�فق  شبكا%  مع  لها 
مو�صلة توفير �لخدما% للمستأجرين في هذ; 
 bبنا �لر�هن  �لوقت  في   Kيجر �لمنطقة. كما 
من  �لبيئية  ��لمر�قبة  �لبيئي  �لترخيص  قد��% 

خالl ُمهمة للمساعد� �لفنية.

مشا,يع �لبنك �لد�لي �لتي تم YنجاNها
�لحكومية  غير  �لمنظما'   Dمشر� �

�لفلسطينية –١
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ١٠ �لد�لي:  �لبنك 
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٢,٥ �لسعو/ية: 

>يطاليــا: ٢,٥ مليوM /�ال� Wمريكي.
/يسمبر   /  lأل��  Mكانو �لمو�فقة:  تا�يخ 

 .١٩٩٦
يونيو   /  Mحزير� �لصند�(:  >غال(  موعد 

 .٢٠٠٣
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 lلمشر�� >يصا� Lستهد� :Dصف �لمشر��
�لسكانية  ��لجماعا%   bلفقر�� >لى  �لخدما% 
 lلفلسطيني من خال� �لمجتمع  �لمهمَّشة في 
�لمنظما% غير �لحكومية، �تحسين �لقد��% 
تتسلَّم  لتي  �� لمنظما%  � لتلك  �لمؤسسية 
�لِمَنح بمقتضى هذ� �لمشر��، �تعزيز عالقة 
�لعمل فيما بين �لسلطة �لفلسطينية �بين قطا� 
 vلمنظما% غير �لحكومية �لفلسطينية. �قد قا�
�تحا/ مؤسسا% �لرفا; �الجتماعي �لذK يتألف 
من مؤسسة �لرفا; �الجتماعي ��لمجلس �لثقافي 
بتنفيذ  �لخيرية  �لمعونا%  �لبريطاني �مؤسسة 
�لمشا�يع  جميع  تنفيذ  �مع  �لمشر��.  هذ� 
لمنحة،  � هذ;  بموجب  لة  لُمموَّ � لفرعية  �
نهاية   lبحلو �لمشر��  >غال(  �لمتوقع  من 

حزير�M/يونيو ٢٠٠٣.

 tلصر��  Aلميا� خدما'   Dمشر� �

١ – Cلصحي في غز�
�لبنك �لد�لي: ٣١ مليوM /�ال�

تا�يخ �لمو�فقة: ٥ تمو" / يوليو ١٩٩٦. 
 / lأل�� Mموعد >غال( �لصند�(: ٣١ كانو

/يسمبر ٢٠٠٢. 

 (W) :لمشر�� من� Mَّيتكو :Dصف �لمشر��
 Lyonnaise des توفير مشغِّل /�لي (شركة
 (LEKA ;للميا ��لعلمي  ��لخطيب   Eaux
سنو�%   (٤) �Wبع  لمد�   ���/< عقد  بموجب 
لتنفيذ برنامج تحسين �لخدما%. (z) توفير 
لتشغيلية  � �الستثما�ية  �لمالية  �العتما/�% 
للمشغِّل ضمن عقد �إل/���، �هي �عتما/�% 
��ألجهز�  �لبضائع،  لتمويل  مطلوبة  ضر��ية 
�لمطلوبة  ��لخدما%   lألعما�� ��لمعد�%، 
 .b�/أل�  Lهد�W �تحقيق  �لخدما%  لتحسين 
قد��%  لتعزيز  �لفنية  �لمساعد�  توفير  (جـ) 
سلطة �لميا; �لفلسطينية، �لدعم تنفيذ �مر�قبة 
/ �صد �لمشر��، �توفير مر�جعي حسابا% 
مستقلين لمر�قبة �أل/�b �لفني ��لمالي للمشغِّل. 

Wما �لجهة �لقائمة على �لتنفيذ فهي سلطة �لميا; 
�لفلسطينية. 

تحقَّقت  �لتي  �لرئيسة  �إلنجا"�%  بعض  �من 
تنفيذ  على  سنو�%   (٤) �Wبع  مر��  بعد 
مر�جع  �/ققها  ��جعها  حسبما  �لمشر��، 
لما  �لميد�ني  �لمسح  �لمستقل:  �لحسابا% 
يزيد على ١,٩٠٠ كم من �ألنابيب بحثًا عن 
�لتسربا%، ��لتعرL على Wكثر من ١٦,٠٠٠ 
توصيلة ميا; غير قانونية، ��ستبد�l ما يربو على 
٢٢,٠٠٠ توصيلة ميا;، �>صالw ما يزيد على 
٢٠,٠٠٠ متر من �ألنابيب ��ستبد�W lكثر من 
 nحدW �تفيد  �ألنابيب.  من  متر   ٣٠,٠٠٠
�لقياسا% �جو/ حو�لي نسبة ٣٠٪ من �لميا; 
 ،(Mبالحسبا  �Rلمأخو� غير   �W) �لمفقو/� 
للميا;  موثوقة  تطهير  نسبة  على  ��لمحافظة 
من �لجر�ثيم مقد��ها ٩٨٪. �لقد تم >غال( 
�الئتماM في ٣١ كانوM �أل�l//يسمبر ٢٠٠٢ 
 Mآل� Kجميع �عتما/�ته كاملًة. �يجر Lصر�
>عد�/ تقرير >نجا" �لتنفيذ ”�لغني بالمعلوما% 
intensive learning“ �سيتم �النتهاb من 

>عد�/; بحلوl ٣٠ حزير�M/يونيو ٢٠٠٣.

� مشر�D �لتنمية �لمجتمعية -٢

�لبنك �لد�لي: ٨ مليوM /�ال� Wمريكي
/�ال�   Mمليو  ٨ �Wبك:  منظمة  صند�( 

Wمريكي
 .١٩٩٩ Pما�/��RS تا�يخ �لمو�فقة: ٣٠

/lأل�� تشرين  �لصند�(: ٣١  >غال(  موعد 
Wكتوبر ٢٠٠٢. 

مع MW مشر�� �لتنمية �لمجتمعية �لثاني Wُغلق 
 MW كتوبر ٢٠٠٢، >الW/lفي ٣١ تشرين �أل�
�لضفة  في  �لمجتمعية  �لتنمية  مشا�يع  برنامج 
 lخال من  عمله  يو�صل  غر�  �قطا�  �لغربية 
مشر�� �لتنمية �لمجتمعية �لمتكاملة �لذK تم 

تفعيله في �آل�نة �ألخير�. 

تم  �لثاني،  �لمجتمعية  �لتنمية  مشر��  ضمن 
من  مشر�عًا   ١٨٠ على  يزيد  بما   vاللتز��
تأهيل  >عا/�  مثل  من  �لتحتية  �لبنية  مشا�يع 
�لطر( ��لمد��P ��لمر�كز �لصحية �شبكا% 
 ١٦٠ تنفيذ  من   bالنتها� �تم  �لميا;،  تز�يد 
مشر�عًا منها. كما تم صرL جميع �عتما/�% 
صها لهذ� �لمشر��،  �لبنك �لد�لي �لتي خصَّ
��ستهدفت �لمشر�عا% �لمجتمعا% �لمحلية 
�لفقير� ��لمهمَّشة بما فيها مخيما% �لالجئين. 
هذ�  تنفيذ  على  �لر�هنة  �أل"مة  Wثَّر%  �قد 
��لصعوبا%  �لتأخير�%   lخال من  �لمشر�� 
 vلتي ��جهتها �لمجتمعا% �لمحلية في �إلسها�
في تكاليف �لمشر��. �مع Rلك، فقد ��صل 
�لمشر�� تحقيق �لتقدv، �نفَّذ �لكثير من �لعمل 
�لذK �حتاجت >ليه �لقرV ��لبلديا% �لصغير�. 
�على صعيد �لتمويل �لمشتر�، فبينما تتو�صل 
�ألنشطة �لتمويلية �لتي تقدمها منظمة �Wبك، 
ُعلِّقت مساهمة بنك �الستثما� �أل���بي بعد 

صرL حو�لي ٣ ماليين يو��. 
 K/لجهة �لمنفذ� للمشر��: �لمجلس �القتصا�

�لفلسطيني للتنمية ��إلعما� بيكد��. 

�لصغر  لبالغة  � �ألعما!   Dمشر� �

(�لميكر�ية)
�لبنك �لد�لي: ٥ مليوM /�ال� Wمريكي

/�ال�   Mمليو �لد�لية: ٧,٥  �لتمويل  مؤسسة 
Wمريكي

هولند�: ٣ مليوM /�ال� Wمريكي
�لبنو� �لمشا�كة: ٧,٥ مليوM /�ال� Wمريكي

تا�يخ �لمو�فقة: ٨ نيساM/>بريل ١٩٩٧. 
تمو"/يوليو   ٣١ �لصند�(:  >غال(  موعد 

 .٢٠٠٢

برنامجًا  �لمشر��  Wطلق   :Dلمشر�� �صف 
لتمويل مشا�يع �ألعماl �لميكر�ية في �لضفة 
�لبنكي   vلنظا�  lمن خال غز�  �قطا�  �لغربية 
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من  �لتشغيل  فر�  تعزيز   (W) يتسّنى:  لكي 
تحقيق   (z) �لخا�.  �لقطا�  تطوير   lخال
�لناحية  من  ��الستد�مة   bلبقا� على  �لمقد�� 
�لتجا�ية لمشا�يع �ألعماl �لميكر�ية. (جـ) 
بناb �لقد��% لدV كل من �لبنو� �لمشا�كة 
�مشا�يع �ألعماl �لميكر�ية عن طريق توفير 

�لمساعد� �لفنية لها. 
تم >غال( هذ� �لمشر�� بصفة �سمية في ٢٩ 
W/zSغسطس ٢٠٠٢. بعد MW تم صرL مبلغ 
يقل بقليل عن ٢,٢ مليوM /�ال� Wمريكي ضمن 
>ئتماM صند�( �لوصاية في تمويل جزb يزيد 
على ١,١٠٠ قر� ُتَقدَّ� قيمتها بحو�لي ١٢,٧ 
�لتقدير�% >لى  مليوM /�ال� Wمريكي. �تشير 
MW �لقر�� �لتي تم صرفها قد �ستحدثت ما 
يزيد على ١,٤٠٠ �ظيفة متفرغة �غير متفرغة. 
�قد تم �تخاR قر�� يقضي بعدv تمديد تا�يخ 
>غال( �لمشر�� بسبب بيئة �ألعماl �لصعبة 
�لسائد� في �لضفة �لغربية �قطا� غز� في �لوقت 
�لحاضر. �كانت مؤسسة �لتمويل �لد�لية قد 
Wلغت �لجزb غير �لمصر�L مما خصصته من 
 bعتما/�% مالية لهذ� �لمشر��. �قد تم �النتها�
�لذW Kشا�  �لتنفيذ -  >نجا"  تقرير  >عد�/  من 
>لى Wنه على �لرُّغم من MW �لمشر�� قد حقق 
برنامج تمويلي  >سهامًا جوهريًا نحو تأسيس 
مستد�v للمشا�يع �لصغير� ��لمتوسطة �لحجم 
يرتكز على �لسو(، >ال MW �لسنتين �لماضيتين 
�ليقين   vنعد�� �حالة  �القتصا/ية  �أل"مة  من 
�عدv �لوضوw قد حالت /�M �لتحقيق �لكامل 
 Lللظر� �لتنموية. �نظر�ً  ألهد�L �لمشر�� 
�لحالية، فإM �صيد �لتمويل �لمتبقي قد Wُعيد 
>لى صند�( �لوصاية لقطا� غز� ��لضفة �لغربية 

من Wجل �لعمليا% �لمستقبلية �لطا�ئة. 

� برنامج �الستجابة للطو�,�

�لبنك �لد�لي: ١١,٦١ مليوM /�ال� Wمريكي
 M٦ كانو :lلمفعو� Mتا�يخ �لمو�فقة � سريا

�أل�l / /يسمبر ٢٠٠٠
موعد >غال( �لصند�(: ٣١ W / zSغسطس 

٢٠٠١

تمثَّل �لهدL �لكلي لهذ� �لبرنامج في تخفيف 
من  للفلسطينيين  �القتصا/ية  �لمعانا�  حد� 
غير   lللعما مؤقتة  تشغيل  فر�  توفير   lخال
�لَمَهر� ��لعماW lنصاL �لَمَهر�. �قد ضمَّت 
كًال  لتنفيذ  با �ضطلعت  لتي  � �لمؤسسا% 
للتنمية  �لفلسطيني   K/القتصا� �لمجلس  من 
��حد�%  �لمحلي  �لحكم   ���"�� ��إلعما� 
�لحكم �لمحلي ��لمنظما% غير �لحكومية. 

Wهد�فه،  تحقيق  في  �لمشر��  هذ�  نجح  لقد 
>R تم �ستحد�W nكثر من ٢٤٦,٠٠٠ فرصة 
ثمانية   Vمد على   vيو  – لشخص  تشغيل 
في  �لعمل   Vمحتو متوسط  �بلغ  شهو�. 

�لمشر�� ٢٨٪.
�قد تضمن �لبرنامج تنفيذ ما مجموعه ٢٠٩ 
مشا�يع فرعية نّفذ% �لمنظما% غير �لحكومية 
�لمحلية منها ما مجموعه ٣٣ مشر�عًا فرعيًا. 
�قد تم �النتهاb من >عد�/ تقرير >نجا" �لتنفيذ 

لهذ� �لمشر��.

�لحاال'  في  �لتأهيل   C:عاY  Dمشر� �

�لطا,ئة – ١
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٣٠ �لد�لي:  �لبنك 
��لكويت:  سويسر�  �لدنما��،  �لسعو/ية، 

٦٣,٥ مليوM /�ال� Wمريكي.
نوفمبر   / �لثاني  تشرين  �لمو�فقة: ٢٩  تا�يخ 

.١٩٩٤
 / lأل�� Mموعد >غال( �لصند�(: ٣١ كانو

/يسمبر ١٩٩٨.

�لمجلس  نّفذ;   Kلذ�  – �لمشر��  هذ�   lمّو
��إلعما�  للتنمية  لفلسطيني  �  K/القتصا�
مشا�يع  من  مشر�عًا   ١٤٠ مجموعه  ما   –

�لبنية �لتحتية �شتملت على >نشاb ٤١٨ غرفة 
�لطر(،  من  كيلومترً�   ٢٦٠ �تعبيد  صفية، 
تز�يد  Wنابيب  من  كيلومتر�%   ٤١٠  bنشا<�
 Kلمجا�� خطو�  من  كيلومتر�ً   ٨٠� �لميا; 
�خطو� تصريف ميا; �ألمطا� �خمسة (٥) 

خّز�نا%.

�لحاال'  في  �لتأهيل   C:عاY  Dمشر� �

�لطا,ئة – ٢
Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ٢٠ �لد�لي:  �لبنك 

>يطاليا: ٣,٧ مليوM /�ال� Wمريكي
تا�يخ �لمو�فقة: ١٠ Wيا� / مايو ١٩٩٧.

موعد >غال( �لصند�(: ٣٠ حزير�M / يونيو 
.١٩٩٩

لتغطية  �لمتو�فر�   lألمو�� بجميع   vاللتز�� تم 
٧٧ مشر�عًا فرعيًا، �تم �النتهاb من تنفيذها 
��لميا;  ��لميا;،  �لطر(،  جميعًا في قطاعا% 
�لعا/مة ��لمد��P (�منها ٤٢ مشر�عًا مصّغر�ً 
�لتنفيذ  تم  �قد  �لعمل).  كثيف  ”ميكر�يًا“ 
�لفلسطيني   K/القتصا� �لمجلس   lخال من 
في  �لبلديا%  مع  �بالتنسيق  ��إلعما�  للتنمية 
�لضفة �لغربية �قطا� غز�، ��شتمل �لمشر�� 
على >نشاb حو�لي ١٢٣ كيلومتر�ً من �لطر(، 
�لميا;  Wنابيب  �حو�لي ١١٠ كيلومتر�% من 
��لمجا�K. �قد تم �النتهاb من >عد�/ تقرير 

>نجا" �لتنفيذ لهذ� �لمشر��.

� مشر�D �لتنمية �لمجتمعية –١

Wمريكي،  /�ال�   Mمليو  ١٠ �لد�لي:  �لبنك 
/�ال�   Mمليو  ١٠ �Wبك:  منظمة  صند�( 

Wمريكي
تا�يخ �لمو�فقة: ١٥ Wيا� / مايو ١٩٩٧.

 / lأل�� Mموعد >غال( �لصند�(: ٣١ كانو
/يسمبر ١٩٩٩.
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مصّغر�ً  مشر�عًا   ٢٦٠ حو�لي  تنفيذ  تم 
 Pلمد���� (�لطر(  �لتحتية  �لبنية   lمجا في 
 Kلمجا�� �خطو�  �لمجتمعية  ��لمر�كز 
�لمشر��  شهد  �قد  �لميا;)،  �خّز�نا% 
�ملكيتها  �لمشر�عا%  في  قوية  مشا�كة 
في  بما  �لمحلية  �لمجتمعا%  جانب  من 
من  �لمنتفعين  من  �لنقدية  �إلسهاما%  Rلك 
نسبة  �لمتوسط  في  بلغت  ��لتي  �لمشا�يع، 
١٠٪ من تكلفة �لمشا�يع. �قد نفَّذ �لمجلس 
�القتصا/K �لفلسطيني للتنمية ��إلعما� هذ� 

�لمشر��.

C,�:Y صند�/ عد: من �لجها' �لمانحة 
�لمغلق*

Holst صند�/ هولست �

٢٩١ مليوM /�ال� من ٢٧ مانحًا
تا�يخ �لمو�فقة: ٢٩ تمو" / يوليو ١٩٩٤

موعد >غال( �لصند�(: ٣١ W / zSغسطس 
٢٠٠١

Wغلق هذ� �لصند�(، �لممّوl من عد� مانحين، 
�تم  �لعمل،  من  سنو�%  سبع  بعد  Wعماله 
�ستخد�v مبلغ ٢٢٢,٥ مليوM /�ال� Wمريكي 
�لمؤسسا%  �تشغيل   nستحد�� في  منه 
�لصحة  �"��تي  تحديدً�  �هي  �لفلسطينية، 
 Mلتعليم. �قد تم تخصيص مبلغ ٦٣,٢ مليو��
 nالستحد� بر�مج  لتمويل  Wمريكي  /�ال� 
فر� �لتشغيل، تستهدL �لمناطق �لتي تأثر% 
بشد� من �لحصا��% ��إلغالقا% �لحد�/ية 
 lأل"مة �الجتماعية �لسياسية �لر�هنة. لقد مّو��
”صند�( هولست“ ما يزيد على ١,٠٠٠ 

�لعمل،  كثيف   (Kميكر�) مصّغر  مشر�� 
�ُيقدَّ� عد/ Wياv عمل �لفر� �لتشغيلية �لتي 
ثالثة  على  يزيد  بما  �لمشا�يع  هذ;  Wنتجتها 
(٣) مليوM يوv. �من �لمتوقَّع >�ساl تقرير 
>نجا" �لمشر�� >لى جميع �لمانحين �لسبعة 

��لعشرين (٢٧) قريبًا.

�لمساعد�'  على  �لوصاية  � صند�/ 

�لفنية
من  /�ال�   Mمليو  ٢٢,٩٧ مقد��ها  منحة 

١٢ مانحًا
١٩٩٤ Pما� / ��RS تا�يخ �لمو�فقة: ٣١

 / lأل�� Mموعد >غال( �لصند�(: ٣١ كانو
/يسمبر ٢٠٠١

 (W) في:  �لصند�(  هذ�   Lهد�W تمثَّلت 
�لفلسطينية  �لمؤسسا%   bبنا في  �لمساعد� 
�تعزيز �لقد�� �لفلسطينية على �لحكم �لذ�تي. 
�لسلطة  في  �الستثما��%  تنفيذ  تيسير   (z)
�لفلسطينية. (§) مساعد� �لسلطة �لفلسطينية 
على �ضع �لسياسا% ��لبر�مج �لمتكاملة. (/) 
تقييم جد�V �الستثما��% �لما/ية �لمقترحة 
على �لمدV �ألطوl. (هـ) تشجيع �لقطا� 

�لخا� على �لنمو.
لقد تم �النتهاb من تنفيذ ١٥ مهمة تصميم 
�W >شر�L (�قابة) � ٦٤ مهمة مساعد� فنية 
�W /��سة بما في Rلك عد/ كبير من Wنشطة 
/�ال�   Mمليو  ٢٣,٦  Lتم صر� �لتد�يب، 
�لفلسطينية.  �لسلطة  مؤسسا%  >لى  Wمريكي 
�من �لمتوّقع >�ساl تقرير >نجا" �لمشر�� >لى 

جميع �الثني عشر (١٢) مانحًا قريبًا. 

عملية صند�/ ضمانا' �الستثما,
(�لوكالة �لد�لية لضما� �الستثما,)

� صند�/ ضمانا' �الستثما,

�لبنك �لد�لي: ١٠ مليوM /�ال� Wمريكي

�لوكالة  تدير;   Kلذ�� �لصند�(،  هذ�  يوّفر 
�لد�لية لضماM �الستثما� (�لوكالة)، ضمانا% 
�لسياسية  �لمخاطر  ضد  تأمين  شكل  على 
�لغربية  �لضفة  في  �لخاصة  لالستثما��% 
�لصند�(،  شر��  �بمقتضى  غز�.  �قطا� 
فإM �لمستثمرين – من مو�طني �لضفة �لغربية 
�قطا� غز� �W من �لشركا% �لتي تأسست 
في >حدV �لبلد�M �ألعضاb في �لوكالة �لد�لية 
لضماM �الستثما�، �W من �لفلسطينيين �لمقيمين 
 Mمؤهلو  – غز�  �قطا�  �لغربية  �لضفة  في 
 zستجال� شريطة  ضمانا%  على   lللحصو
�قطا�  �لغربية  �لضفة  خا�§  من  �الستثما� 
�لر�هنة  �لمرحلة  للصند�( في  غز�. �تتو�فر 
�لقد�� على >صد�� ضمانا% تصل قيمتها >لى 
٥ مليوM /�ال� Wمريكي للمشر�� �لو�حد. 
�>�R ما �حتا§ KW مشر�� >لى قد�� تأمينية 
Wعلى، تتقدv بطلبها �لجهة / �لجها% �لر�عية 
>مكانية   bباستقصا �لوكالة   vتقو للمشر��، 
�لجها%  من  مشتر�  تأمين  على   lلحصو�
�لضامنة (�لمؤمِّنة) على تغطية �إلصد�� – من 
Rلك  في  بما   - ��لخا�   vلعا� �لقطاعين 
�لتعا�ني  �لبرنامج  ضمن  �لمشتر�  �لتأمين 
 lلتغطية �إلصد���% �لتابع للوكالة. ففي خال
 l�W صد�% �لوكالةW ،لسنة �لمالية ١٩٩٩�
عقد ضماM لها - نيابة عن صند�( �لوصاية - 
لمشر�� في صناعة �لسياحة، �لكنه Wُلغي في 
�لسنة �لمالية ٢٠٠١. �يظل صند�( �لوصاية 
�ستقبل   R< �لطلبا%،   lستقبا�  vماW مفتوحًا 
بلغت  يزيد على ٢٠ طلب  ما  تأسيسه  منذ 
Wمريكي  /�ال�   Mمليو  ٤٠٠ حو�لي  قيمتها 
�لغربية �قطا� غز�  لالستثما��% في �لضفة 
في قطاعا% �لبنية �لتحتية ��لتصنيع ��لعقا��%  bملحد�/ �ألعضا� *
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�اللتز�ما' ��لمبالغ �لمصر�فة منها 

�لمبالغ �لمصر�فة ضمن مشر�عا' �لبنك �لد�لي (بالمليو� :�ال, �مريكي) كما هي في �يا,/مايو ٢٠٠٣ 
Dمجمو

�لمبالغ �لمصر�فة
�لمبالغ �لمصر�فة �لمبالغ �لمخّصصة �لمشا,يع �لحالية

�لمشتركة  Dلصند�/ �لوصاية لقطا
غزC ��لضفة �لغربية

�لمشتركة  Dلصند�/ �لوصاية لقطا
غزC ��لضفة �لغربية

٤٥,١٢ ٥,١٢ ٤٠ ٥,٤١ ٤٠ تطوير �لبنى �لتحتية في مناطق �لبلديا% -١
٤,٥٥  ٤,٥٥  ١٧,٤ Mإلسكا�
٢,٤٣  ٢,٤٣ ١٥ ٢,٧٩ �لتطوير �لقانوني
٢,٠٥ ٠,٣٢ ١,٧٣ ٠,٣٢ ٣ برنامج �لمهنيين �لمغتربين �لفلسطينيين
٤,٦٥  ٤,٦٥  ١٠ �لمنطقة �لصناعية في غز�

٢٦,٧٨ ٣,٤١ ٢٣,٣٧ ٣,٦١ ٢٥ بيت لحم ٢٠٠٠
١٢,٤٧  ١٢,٤٧  ٢١ تحسين �لميا; ��لصرL �لصحي في �لمنطقة �لجنوبية
٩,٩٢  ٩,٩٢  ١٥ bستثما� �>/��� قطا� �لكهربا�
٥,٣٩  ٥,٣٩  ٧,٩ �لصحة
٢,٤٦  ٢,٤٦ ٥ ٧,٥ تطوير �لبنى �لتحتية في مناطق �لبلديا% –٢

٢  ٢  ٩,٥ �لنفايا% �لصلبة 
١,١٥  ١,١٥  ٧ �لعمل �لتعليمي
٤,٤٦ ٢,٣١ ٢,١٥ ١١,٦٢ ٨ �لمنظما% غير �لحكومية –٢

٣٧,٥٨ ١٧,٨٣ ١٩,٧٤ ٤٦,٣٦ ٢٠ /عم �لخدما% �لطا�ئة
٠,٥  ٠,٥  ١٠ �لتنمية �لمجتمعية �لمتكاملة 

٤,٦٣  ٤,٦٣ ٣,١٢ ٢٥ /عم �لخدما% �لطا�ئة – ٢
٢  ٢  ٢٠ مشر�� >عا/� تأهيل �لخدما% �لبلدية في �لحاال% �لطا�ئة

 �لمشا,يع �لتي تم YنجاNها
٩٣,٤٨ ٦٣,٤٨ ٣٠ ٦٣,٥ ٣٠ >عا/� �لتأهيل في �لحاال% �لطا�ئة –١

١٠  ١٠  ١٠ صند�( ضمانا% �الستثما� (�لوكالة �لد�لية لضماM �الستثما�)
٢٣,٧ ٣,٧ ٢٠ ٣,٥ ٢٠ >عا/� �لتأهيل في �لحاال% �لطا�ئة –٢

١٢,٧٣ ٢,٧٣ ١٠ ٢,٨١ ١٠ �لتنمية �لمجتمعية –١
٢,١٩  ٢,١٩  ٢,١٩ �لمشا�يع �لبالغة �لصغر (�لميكر�ية)

    ١٢ برنامج �الستجابة لخدما% �لطو���*
٨  ٨  ٨ �لتنمية �لمجتمعية –٢

٣٨,١٦ ١٨,١٦ ٢٠ ٢٩,١ ٢٠ >عا/� تأهيل قطاعي �لتعليم ��لصحة
٣١  ٣١  ٣١ خدما% �لميا; ��لصرL �لصحي �في غز�

١٤,٩ ٤,٩ ١٠ ٤,٦ ١٠ �لمنظما% غير �لحكومية
٤٠٢,٢٨ ١٢١,٩٨ ٢٨٠,٣ ١٩٣,٩٥ ٤٠٢,٢٨ Dلمجمو�

�مو�! �لقر�� �لمقدمة من عد: من �لمانحين
مجمو� �لمبالغ �لمصر�فة منها �لمبالغ �لمخصصة من �لمانحين

٢٨٥,٧٢ ٢٨٥,٧٢ صند�( هولست
٢٣,٦٠ ٢٢,٧٧ صند�( �لوصاية على �لمساعد�% �لفنية 
١٢,٦١ ٢٥,٠٧  Mلبرنامج �لفلسطيني للمساعد� �القتصا/ية �توسيع �لتعا��

٣٢١,٩٢ ٣٣٣,٥٥ Dلمجمو�

* متت تقنية منحة �لبنك �لد�0، �لبالغة ١٢ مليوM /�ال� Wمريكي، من خالl صند�( "هولست".
١ هذ; �أل�قاv ال تشمل �لتمويل �ملو�"K ��لتمويل �ملقدv من مؤسسة �لتمويل �لد�لية. 
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��لخدما% ��لسياحة. �تتو�صل بقو� �لرغبة 
من  �الستثما�  ضمانا%  على   lلحصو� في 

صند�( �لوصاية. 

مشا,يع مؤسسة �لتمويل �لد�لية
�لتمويل  لمؤسسة  �الستثما,ية  �لمحفظة 

�لد�لية

بمبلغ  لد�لية  � لتمويل  � مؤسسة  لتزمت  �
٢٥,٨٩ مليوM /�ال� Wمريكي لثالثة مشا�يع، 
�منها �لمشا�يع �لثالثة �لمشتركة �لمذكو�� 
Wعال;، ضمن برنامج �لمشا�يع �لسائد� ضمن 
مبا/��  �ضمن  للمؤسسة.  �لرئيسي  �لنشا� 
مشا�يع  /عمت  �لتي   – عة  �لموسَّ �يتش 
بقيمة تر��حت بين ٠,٢٥ � ٥ مليوM /�ال� 
Wمريكي، تم �اللتز�v بسبعة (٧) مشا�يع بمبالغ 
مقد��ها ٧,٤٢ مليوM /�ال� Wمريكي، �تم 
منها.  Wمريكي  /�ال�   Mمليو  ٤,٩٢  Lصر
عة نشاطها  �لموسَّ �قد �Wقفت مبا/�� �يتش 

 .٢٠٠٠ vفي منتصف عا
�لمتو�صلة  �لسياسية  باأل"مة  تأثر%  لقد 
جميع �لمشا�يع �لتي تمّولها مؤسسة �لتمويل 
�لد�لية، >R تم تقليص معظم Wنشطة �لقطا� 
معظم  �تو�جه  ملحوظة،  بصو��  �لخا� 
غز�  �قطا�  �لغربية  �لضفة  في  �لشركا% 
تشغيلية  �صعوبا%  �لسيولة  في  مشكال% 
��لحصا�  �إلغال(  حاال%  بسبب  ة  َجمَّ

للحد�/ �لد�خلية. 

 jلنشا� ضمن   Cلسائد� � �لمشا,يع 

�لرئيسي للمؤسسة
• بنك �الستثما, �لعربي �لفلسطيني 

 / Wيا�  في  �لد�لية  �لتمويل  مؤسسة  ��فقت 
 Mمايو ١٩٩٤ على �عتما/ مبلغ ٣,٧٤ مليو
 lسماW� سهمW مريكي كاستثما� فيW ال��/

�لبنك. 

�لفلسطيني  �لعربي  �الستثما�  بنك   Mكا لقد 
في  �لد�لية  �لتمويل  لمؤسسة  �ستثما�   l�W
في  Wسسه  �قد  غز�،  �قطا�  �لغربية  �لضفة 
�لعربي ��لشركة  �لبنك   ١٩٩٦ vهللا عا� v��
�أللمانية لالستثما� ��لتنمية �شركة �ستثما� 
 Mكا� �لد�لية.  �لتمويل  �مؤسسة  �لمشا�يع 
هذ� �لبنك Wيضًا l�W مؤسسة مصرفية تجا�ية 
�لغربية �قطا�  �لضفة  ��ستثما�ية شاملة في 
تمويل  على  �لرئيسي  �هتمامها  تركّز  غز�، 
�خصم  �العتما/  خطابا%  (مثل  �لتجا�� 
(�لمشر�عا%  ألجل  ��لتمويل  �لكمبياال%) 
توسعتها  Wجل  من  لتجا�ية  �� �لصناعية 
 lلما�  PW� حتياجاتها من� �تلبية  �تحديثها 
�ألجنبية  �لعمال%   Lصر  l/تبا� �لعامل)، 
�لمالية  �لخدما%  �تقديم   ،lألمو�� �تحويل 
�لمحلية  �لشركا%  (لقطا�  �الستشا�ية 
��لمستثمرين ما ���b �لبحا� �W �لخا�جيين) 
>ضافة >لى �لترتيبا% �لال"مة لعمل �لوكاال%. 
�قد كاM من �لمتوقع MW يقوv �لبنك بحشد 
�ألمو�l �لال"مة للعمليا% �لكبير� من �ألسو�( 
 Mكا� .(لبحا�� b��� ما) لد�خلية ��لخا�جية�
�لبنك  عمليا%  توسعة  تتم   MW �لمقر�  من 
 PW� �Wسو�(  �لنقد  Wسو�(  Wنشطة  لتشمل 
 ���/<� �لخزينة   ���/< �خدما%   ،lلما�
�لمصرفية  ��لعمليا%  �الستثما�ية  �لمحافظ 

للقطا� �لخا�. 
�حتى ٣١ كانوM �أل�l / /يسمبر ٢٠٠٢، 
كاM بنك �الستثما� �لعربي �لفلسطيني قد ��فق 
على منح ٣٠ قرضًا بقيمة ١٢,٧ مليوM /�ال� 
Wمريكي، ��حتفظ بمحفظة �ستثما�ية معلَّقة 
Wمريكي.  قيمتها ٧,٤ مليوM /�ال�  (قائمة) 
�نظر�ً لأل"مة �لمتو�صلة، فقد �نخفض مقد�� 
�ألمو�l �لجاهز� للقر�� �لجديد� �نخفاضًا 
كبير�ً، �تحّوl �الهتماv >لى >/��� �لمحفظة 

�الستثما�ية �لموجو/�. 

• صند�/ تكنولوجيا �لسال=

 /  zS في  �لمشر��  على  �لمو�فقة  تمت 
مؤسسة  �ستثما�  �بلغ   ،١٩٩٨ Wغسطس 
/�ال�   Mمليو  ١٢,٦ فيه  �لد�لية  �لتمويل 

Wمريكي. 
تم   lسماWبر �لصند�(  هذ�  تأسيس  تم  لقد 
/�ال�   Mمليو  ٦٣,٢ �مقد��;  به   vاللتز��
مساهم   lما  PW� لتوفير  �Rلك  Wمريكي 
لغربية  � �لضفة  في  لُمنتجة  � لالستثما��% 
�قطا� غز�. �يهدL �لصند�( >لى تشجيع 
�لتعا�M �القتصا/K بين �لشركا% �لفلسطينية 
مشر�عا%  في  ��الستثما�  ��إلسر�ئيلية، 
مشتركة بين �لشركا% �لفلسطينية ��لشركا% 
�إلسر�ئيلية �W �لد�لية – >M كاR Mلك مالئمًا، 
 nمّما يشّجع على نقل �لتكنولوجيا ��ستحد�
فر� �لتشغيل في �لضفة �لغربية �قطا� غز�. 
�الستثما�  �لصند�(،  من  �لمتوقَّع   Mكا�
�لصغير�  �لشركا%  في   - �ئيسة  بصفة   -
�لتي تشمل طيفًا ��سعًا  �لحجم  ��لمتوسطة 
 �W لقيمة �لمضافة �لعالية� %�R %من �لصناعا

�لتي ُتوجد فرصًا تشغيلية �W كليهما معًا. 
 lيلوW قبل  �ستثمر،  قد  �لصند�(   Mكا�
/�ال�   Mمليو  ١١ مبلغ   ،٢٠٠٠ سبتمبر   /
بسبب  �لكن  مشا�يع،  ثالثة  في  Wمريكي 
�أل"مة �لمستمر�، �Wُقفت جميع �الستثما��% 

�لجاهز� للتنفيذ مؤقتًا. 

لالستثما,�'  �لفلسطينية  • �لشركة 
C:لسياحية �لمحد��

>بريل   /  Mنيسا في  �لمشر��  �عتما/  تم 
١٩٩٩، ��ستثمر% مؤسسة �لتمويل �لد�لية 
مبلغ ١,٣٥ مليوM /�ال� Wمريكي في Wسهم 
�PW �لماl، �مبلغ ٨ مليوM /�ال� Wمريكي 

في قر�� طويلة �ألجل. 
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في   vُيقا /�لي  فند(   l�W �لمشر��   Mكا�
�لضفة �لغربية، �قد ُشيِّد في مدينة بيت لحم 
تكلفته  �بلغت  غرفة،   ٢٥٠ على   Kيحتو�
�لتقديرية ٥٢ مليوM /�ال� Wمريكي، �تضمنت 
 Lتجديد �لَمْعَلم �لشهير في �لمدينة �لمعر�
بقصر ”/�� جاسر“. �قد قدv بنك �الستثما� 
يو��   Mمليو  ١٢ مبلغ  للمشر��  �أل���بي 

كقر� طويل �ألجل. 
�لفند( في �ضع تشغيلي كامل  �قد Wصبح 
 lنتركونتيننتا� فنا/(  شركة   ���/< تحت 
 Intercontinental Hotel”
Company“ في Wيلوl / سبتمبر ٢٠٠٠. 
�لكن نظر�ً لأل"مة �لمستمر� في �لضفة �لغربية 
هو  �لسياحة  قطا�   Mكا فقد  غز�،  �قطا� 
�قف  >لى  �لفند(  �ضطر  مما  تضّر��ً  �ألشّد 
جميع عملياته في ��RS / ما�P ٢٠٠١، �قد 
 vلعا�  bثناW �لما/ية  �ألضر��  بعض  به  لحقت 

�لماضي �ظل ُمغلقًا. 
 

� مشا,يع مبا:,C ”,يتش“ �لموّسعة

• �لشركة �لعربية لمنتجا' �لخرسانة
��فقت مؤسسة �لتمويل �لد�لية على �لقر� 
�لبالغة قيمته ٠,٨ مليوM /�ال� Wمريكي في 

حزير�M / يونيو ١٩٩٧. 
�لقد مّكن �لمشر�� �لشركة �لعربية لمنتجا% 
قد�تها  من  �لكاملة  �الستفا/�  من  �لخرسانة 
�توسعة  �لخلط  جاهز�  للخرسانة  �إلنتاجية 
مؤسسة  �ّفر%  �قد  �لتو"يع.  على  قد�تها 
لهذ�  �ألجل  طويل  قرضًا  �لد�لية  �لتمويل 
Wمريكي  قيمته ٠,٨ مليوM /�ال�  �لمشر�� 
 ٢,٦ �لبالغة  �إلجمالية  �لمشر��  تكلفة  من 
لوقو� �أل"مة  Wمريكي. �نظر�ً  مليوM /�ال� 
��لمشكال% �لتي ُتجابه حركة �أليدK �لعاملة 
تر�جعًا  �لمشر��  فقد شهد   ،vلخا� ��لمو�/ 
بعض  �في  �لتشغيلية،  في مستوياته   Mشأ �R

�أل�قا% توقَّف توّقفًا تامًا. 

• شركة �,يحا للموتيال'
��فقت مؤسسة �لتمويل �لد�لية على �لقر� 
�لبالغة قيمته ١,١٧ مليوM /�ال� Wمريكـي 

في W / zSغسطس ١٩٩٨. 
�Wيحا  في  �لسياحية  �لمنتجعا%  قرية  تتألف 
مساحتها   ��W قطعة  على  Wقيمت  �لتي   –
٣١,٠٠٠ متر مربع – من فند( يضم ٦٠ 
��حد  طابق  من  �يفيًا  بيتًا   ٤٨  � غرفة، 
للتر�يح ��الستجماv. �من  (بنغالو) �مر�فق 
�لبالغة ٨,١  للقرية،  �إلجمالية  �لتكلفة  Wصل 
مليوM /�ال� Wمريكي، �ّفر% مؤسسة �لتمويل 
/�ال�   Mمليو  ١,١٧ مقد��;  قرضًا  �لد�لية 
لمد� عشر سنو�% �نصف، ��شتملت خطة 
�لتمويل قر�ضًا طويلة �ألمد من بنكين محليين 
�من مؤسسة >قر�� /�لية WخرV. �قد فتح 
في  �لتشغيلية  لألغر��  Wبو�به  ع  �لمجمَّ هذ� 
لأل"مة  �نظر�ً  Wنه  غير   .١٩٩٨  vعا ��Wخر 
�لمتو�صلة �لظر�L �إلغال( ��لحصا�، فقد 
�ضطر �لمشر�� للتوقف عن �لعمل في �قت 
مبكر من تشرين �أل�W/lكتوبر ٢٠٠٠. �مع 
�فتتاw معظم  �لقرية  Rلك، فقد Wعا/% هذ; 
مر�فقها خالl �ألشهر �لقليلة �لماضية نتيجة 
لتر�خي قيو/ �لحصا� ��إلغال( �لمفر�ضين 

على �Wيحا.

• �لشركة �لعربية �لفلسطينية للتخزين
��فقت مؤسسة �لتمويل �لد�لية على �لقر� 
�لبالغة قيمته ٠,٢ مليوM /�ال� Wمريكي في 

 .١٩٩٨ lيلوW/"تمو
�لمشر�� من مرفق تخزين مبَّر/ في  يتألف 
حو�لي  >لى  تصل  تخزينية  بطاقة  غز�  قطا� 
�لقابلة  �لغذ�ئية  �لمنتجا%  من  طن   ٥,٠٠٠
من  كًال  �لتخزين  طريقة  �تشمل  للتلف، 
�لغذ�ئية  �لمنتجا%  لحفظ  ��لتجميد  �لتبريد 

Wيضًا  �لمشر��  �يتضمن  طويلة.  لمد� 
�بشكل  ��لخضر���%،  بالفو�كه  �لمتاجر� 
�ئيسي لبيعها في غير مو�سمها. �قد �ّفر% 
 ٠,٢ قيمته  قرضًا  �لد�لية  �لتمويل  مؤسسة 
تكلفة  >جمالي  من  Wمريكي  /�ال�   Mمليو
�لمشر�� �لبالغة ٥,٩ مليوM /�ال� Wمريكي. 
لقد باشر �لمشر�� عمله في Wيلوl / سبتمبر 
��لحصا�  �إلغال(  حاال%   MW >ال   ،١٩٩٩
�أل"مة  ��ستمر��  غز�  قطا�  في  �لحد�/ية 
عملت جميعها على خفض حجم عمليا% 
�لمشر�� بد�جة كبير�، �في بعض �لحاال% 

توقّفت هذ; �لعمليا% بالكامل. 

�لتمويل  مؤسسة  من  �لفنية   Cلمساعد� �

�لد�لية
�ستهدفت جهو/; �لمساعد� �لفنية �لتي �ّفرتها 
مؤسسة �لتمويل �لد�لية /عم مساعي �لسلطة 
لقطا�  � نطا(  توسيع   Lبهد لفلسطينية  �
�تعميقه.  Wكبر   Vلى مد< �لفلسطيني  �لمالي 
�قد عملت �لمؤسسة عن كثب مع �لسلطة 
على  للتشجيع  �لخا�  ��لقطا�  �لفلسطينية 
على  جديد�  فاعلة  �جها%   %��/W  bنشو
ساحة �لقطا� �لمالي ��ألسو�( �لرWسمالية من 
خالl تطوير �لقو�نين �إلطا�ية ��لمؤسسا%. 
�كانت مؤسسة �لتمويل �لد�لية قد شا�كت 
��أل���(  �لتأمين  قو�نين  مشا�يع  >عد�/  في 
�صنا/يق  �لمالية  �ألسو�(  �سلطة  �لمالية 
 ،Kلعقا� � لرهن  �� �لمشتر�،  �الستثما� 

��لضريبة، ��لتنافس. 
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�خبا, موعة �لبنك �لد��
 Cفتر ثنا�  � �لمعونا'  ”تنسيق  � تقرير 

�النتفاضة“ 
�لمحلية  للجنة   Mلمشتركو�  bساÝلر� Wصد� 
لتنسيق �لمعونا% (�هم �لبنك �لد�لي ��لنر�يج 
في  �لمتحد�  لألمم  �لخا�  �لمنّسق  �مكتب 
�لشر( �أل�سط ”�أل�نسكو“) تفويضًا يقضي 
�لمعونا%  �تنسيق   ���/<  lحو تقرير  بإعد�/ 
تقييم  �ضع  >لى   Lيهد �النتفاضة،   bثنا W
�الستجابا%  �نجاعة  فاعلية   Vلمد  Kتقدير
�لسلطة  بين  فيما  �النتفاضة   Mبشأ قة  �لمنسَّ
بين  �فيما  جهة،  من  ��لمانحين  �لفلسطينية 
�لمانحين Wنفسهم من جهة WخرR� ،Vلك من 
Wجل مر�جعة مدV تجا�z �لسلطة �لفلسطينية 
لتنسيق  �لمحلية  للجنة  �لمشتركين   bساÝلر��
مع  �آلخرين  �لرئيسيين  ��لمانحين  �لمعونا% 
هذ; �لمعونا% �مدV مالbَمتها �نوعية �لقيا/� 

�لتي يوفر�نها.  
�قد �نتهى �لفريق من >عد�/ �لمسو/� �أل�لى 
 Lبريل ٢٠٠٣، �سوW/Mللتقرير في ٢٧ نيسا
تتو�فر �لنسخة �لمكتملة من �لتقرير في �لقريب 

�لعاجل. 

تقريرً�  ُيصد,��  �لد�ليو�  � �لمانحو� 

جديدً� بعنو��: ”تقرير �لجد�,“
Wصد� �لمانحوM �لد�ليوM للفلسطينيين تقرير�ً 
 K/بالتفصيل �ألثر �الجتماعي/�القتصا lيتنا�
�لضفة  في  فاصًال  حاجزً�  >سر�ئيل   bإلنشا

�لغربية. 
من  سلسلة  عن  عبا��  �لفاصل  �لحاجز  فهذ� 
��ألسو��  ��لخنا/(  ��لحو�جز   Mلجد���
”�لجد��“.  بلفظ  عامًة  >ليها  يشا�  �لتي 
>نشائه  في  باشر%  قد  ئيل  >سر� �كانت 
�لعنف  سيا(  ضمن   ٢٠٠٢  vعا صيف  في 
�لمتو�صل ��لهجما% �إل�هابية على �لمدنيين 
�إلسر�ئيليين. �كاM مجتمع �لمانحين قد فّو� 
مختصين بإعد�/ هذ� �لتقرير على خلفية �لقلق 
��لهمِّ من >مكانية MW يعمل هذ� �إلنشاb على 
>لحا( �ألVR بأ�"�( �ُسُبل عيش �لفلسطينيين، 
على  �لمحلية  �القتصا/�%  قابلية   Vمد �على 
�لحيا� ��الستمر��، >ضافة >لى Wنه من �لمحتمل 

MW يؤثِّر َسلبًا على >يصاl �لمعونا% �إلنسانية 
�ُيلحق �لضر� بمشر�عا% �لمساعد�%. 

�لقد قاv بإجر�b �لبحوn �لال"مة لهذ� �لتقرير 
�للجنة  من  بتوجيه   bلخبر�� من  فريق  �كتابته 
�لمحلية لتنسيق �لمعونا% �مجموعة �لسياسا% 
عضويتها:  في  تضم  �لتي  ��لطا�ئة  �إلنسانية 
��لواليا%  ��لنر�يج،  �أل���بي،  �التحا/ 
“�أل�نسكو”  �مكتب  �ألمريكية،  �لمتحد� 
على  �لتقرير  نشر  تم  �قد  �لد�لي.  ��لبنك 
�لموقع �إلليكتر�ني في شبكة �إلنترنت لمكتب 
�إلنسانية:  Mلشؤ�� لتنسيق  �لمتحد�  �ألمم 
www.reliefweb.int/hic-opt/docs/

.HEPG/Wallreport.pdf
 

� منصب جديد لنائب ,ئيس �لبنك �لد�لي 

لمنطقة �لشر/ �أل�سط �شما! �فريقيا
 Kتم تعيين �لسيد ” جين-لويس َسْربيب“– �لذ
كاM يشغل منصب نائب �ئيس �لبنك �لد�لي 
منذ  Wفريقيا   lشما� �أل�سط  �لشر(  لمنطقة 
شهر Wيا�/مايو ٢٠٠٠ – في منصب ”كبير 
نوz�َّ �لرئيس ��ئيس شبكة �لتنمية �لبشرية في 
�نتقالية  فتر�  �لد�لي“. �ستكوM هنا�  �لبنك 
 Mيتولى نائب �لرئيس، �لسيد كريستيا MW لى<

بو��َتماM، �لمعّين حديثًا مهاv منصبه. 

�لمدنية  �لخدمة  نظا=  Yصال�  � بعثة 

��لتقاعد
من  مؤلفة   - �لد�لي  �لبنك  من  بعثة  قامت 
Wنير�/� بونيرجي، جانا  ”غا�K هيند�يكس، 
����W �جو"يفين باسنيت“ (TTL) - بزيا�� 
>لى �لضفة �لغربية �قطا� غز� خالl �لفتر� من 
٣ >لى ١٧ Wيا�/مايو ٢٠٠٣ بهدL �لمشا�كة 
 wصال< lفي �لحو�� مع �لسلطة �لفلسطينية حو
نظاv �لخدمة �لمدنية ��لتقاعد. �كاM �لغر� 
 Kمن "يا�� فريق �لتقاعد - �لمؤلف من ”غا�
هيند�يكس �Wنير�/� بونيرجي“ - يتمثل في 
 zصحاW على  �تو"يعه  �لتقاعد  تقرير  نشر 
 lلمصلحة �لمعنيين، �تشكيل لجنة عمل حو�
>صالw نظاv �لتقاعد �>شر�� �لسلطة �لفلسطينية 
في �لحو�� حوl >صالw نظاv �لتقاعد. �عال�� 
على Rلك، فقد WبدV ممثلو �لسلطة �لفلسطينية 

�هتمامًا - ال بل �طالبو� - بتحديث �لتقرير 
ليشمل تحليًال لنظاv تقاعد قو�% �ألمن. �قد 
 zلتحليل �لمطلو� bفق فريق �لبعثة على >جر���
بالَقْد� �لذK تتو�فر فيه �لبيانا% �لمطلوبة. هذ� 
��لقطا�  �لضفة  >لى  للعو/�  �لبعثة  �تخطط 
 zصحاW لُتشر�  �لصيف  فصل  منتصف  في 
�لمصلحة �لمعنيين في �لتد�يب �بناb �لقد��% 
 wلقر���% �لخاصة بإصال� Rلتمكينهم من �تخا

نظاv �لتقاعد. 

� �لبعثة �لخاصة بمشر�D �لتنمية �لمجتمعية 

�بمشر�C,�:Y D �لنفايا' �لصلبة ��لبيئة
تقرير  مسو/�  مناقشة  في  �لبعثة   Lهد تمثَّل 
لتنمية  � بمشر��  �لخا�  لتنفيذ  � >نجا" 
 Kعلى �لتنفيذ �لجا� Lلمجتمعية-٢ ��إلشر��
��لبيئة  �لصلبة  �لنفايا%   ���/< لمشر��  حاليًا 
�مشر�� �لتنمية �لمجتمعية �لمتكاملة. �ضمن 
�جتماعًا   Mيامو بلدية  نظمت  �لسيا(،  هذ� 
�لفرصة  لتوفير  �لمعنيين  �لمصلحة   zألصحا
للمنتفعين لمناقشة �لنتائج �لتي حققها مشر�� 
�لتنمية �لمجتمعية-٢. �قد حضر �الجتماعا% 
ما يزيد على ٣٠ مشا�كًا من �لقرV ��لبلديا% 
 /�/�  %bجا� جنين،  مقاطعة  في  �لصغير� 
�لفعل �لكلية من Wصحاz �لمصلحة �لمعنيين 
�لتنمية  مشر��  منجز�%   lحو جد�ً  >يجابية 
"يا��%  بعد�  �لبعثة  �قامت  �لمجتمعية-٢. 
(لطمر   Mلفنجا� "هر�  مكّب  لموقع  ميد�نية 
حاليًا   Kيجر� �أل��)،  باطن  في  �لنفايا% 
 . �ستكماl مسو/� �لتصميم �لتفصيلي للِمَكبِّ
v �لعمل في �لمكوِّنا%  �على صعيد Sخر، يتقدَّ
�لصلبة  �لنفايا%   ���/< لمشر��   Vألخر�
�لبعثة  قامت  كما  ُمرضية.  بصو��  ��لبيئة 
�لغربية  �لضفة  في   VخرW ميد�نية  بزيا��% 
تمويلها  يتم  �لتي  �لمشر�عا%  >لى  ��لقطا� 
من خالl مشر�� �لتنمية �لمجتمعية �لمتكاملة. 
Wما �لجها% �لمنفِّذ� للمشر�� (�هي بيكد�� 
 ���"�� DORA� ،لحكم �لمحلي� ���"��
>عد�/  بصد/   Mآل� فهي   (MOA �لز��عة 
�لمجموعة �لثانية من مشر�� �لتنمية �لمجتمعية 

�لمتكاملة. 



Cغز Dخبا, تنموية، �لضفة �لغربية �قطا�

٢٠٠٣                                                                                                                                                ٤٠ Mحزير� - Mنيسا

Cصد�,�' �لبنك �لد�� �جلديدY
�لد�لي:  �لبنك  من  �لقانونية  � �لمر�جعة 

�لقانو� ��لعد�لة من �جل �لتنمية
 Vلمستو vيعتمد كل من �لتخفيض �لمستد�
�نتشا� �لفقر ��لتنمية �القتصا/ية �لعا/لة على 
 .Mلقانو� لُحْكم  ��لر�سخ  �لمتين  �لتأسيس 
Wسس  على   Mيقوما  Mإلصالحا�  Mفهذ�
هذ;  Wكانت   bسو� �لقانوني،   wإلصال� من 
معامال%/صفقا%   �bكفا لرفع  �ألسس 
�ألعماvW l لالستفا/� من سياسا% �لعولمة، 
vWَ لتحسين طريقة >يصاl �لحكومة للخدما% 
�لضر��ية، vWَ لتيسير �لوصوl >لى نظاv للعد�لة 
Wكثر كفا�b �فعَّالية. �تقتضي �لحاجة، على 
 Mلتعا�� �Wطر  قو�عد  تو�فر  �لد�لي،  �لصعيد 
لكي تتسنى مو�جهة �لمخاطر �لعالمية �لجديد� 
كاألمر�� �لُمْعدية ��العتد��b% على �لقو�سم 
�لبيئية �لمشتركة، �نز� صبغة �الستقر�� عن 

 .lغسل �ألمو�� lألمو�� P�Ý� حركة
�تأتي هذ; �لمر�جعة �لقانونية �لتي Wعدها �لبنك 
�لد�لي – �هي �لمر�جعة �أل�لى من سلسلة 
�لمر�جعا% �لسنوية �لجديد� - لُتقدvِّ مجموعة 
 ،Mلقانو� lمتآلفة من �لِمَنح �لد��سية في مجا
��لد��P �لمستفا/� من �لتجا�z ��لخبر�%، 
�لتقا�ير   nحدW� �لقانونية،  ��لتطوير�% 
يعمل  �لتي  �لمتعد/�  بل  �لسُّ  lحو �لصا/�� 
�لعد�لة  Wنظمة  �تحسين   Mلقانو� تطبيق  فيها 
على تعزيز خفض مستوV �نتشا� �لفقر، >ضافة 
 .Mلى تعزيز �لتنمية �القتصا/ية �ُحْكم �لقانو<
�يعتبر هذ� �لكتاz – �هو من >نتا§ هيئة نيابة 
�ئيس �لبنك �لد�لي للشؤ�M �لقانونية – من 
هة >لى صانعي �لسياسا%  �لمطبوعا% �لموجَّ
�مستشا�يهم �لقانونيين، >ضافة >لى �لمحامين 
 lلمهنيين �لمحترفين �آلخرين �لمعنيين بمجا��

�لتنمية �لد�لية. 

� كتاx مرجعي عن �ستر�تيجيا' �لحد 

من �نتشا, �لفقر
(كتاx من مجلدين)

>لى   Lيهد /ليل  بمثابة  يعتبر   zلكتا� هذ� 
مساعد� �لد�l �لمنخفضة �لدخل على تطوير 
من  �لحد  >لى  �لها/فة  �ستر�تيجياتها  �تعزيز 

كمرجع  تصميمه   Vجر �قد  �لفقر.  �نتشا� 
بسياسا%  لمتعلقين  �  zلخطا�� للتحليل 
على  �لفقر  �نتشا�   Vمستو خفض  �بر�مج 
من  فصل  كل  �يتبنى   .Kلقطر�  Vلمستو�
 ً�/ مز�َّ متد�جًا،  منحًى   �W نهجًا   zلكتا�
 lبملخص �جيز يوّفر �لمساعد� �لشاملة حو
يوفر  تفصيلي  �بدليل  يتنا�لها،  �لتي  �لقضايا 
Wساليب �مناٍحَي لتطوير �لتحليل ��لسياسا%، 
/��سا%  تشمل  بمو�/  تز�يد;  جانب  >لى 
فنية  �مالحظا%  �ألقطا�،  لبعض  �لحالة 

 .�bتوصيا% للمزيد من �لقر��
�لمرجعي   zلكتا� هذ�  تنظيم  تم  لقد 
�لفقر“  �نتشا�  من  �لحد  ”�ستر�تيجيا% 
ز على �ألساليب  في مجلَّدين: �أل�l، �ُيركِّ
�لتقنية �ألساسية بما فيها قياP �لفقر �تحليله 
هذ�  يبحث  كما  �تقييمه.  �مر�قبته/�صد; 
مثل  من  عامة  شاملة  قضايا  في  �لمجلد 
�لمشا�كة، �>/��� �لحكم ��لنو� �الجتماعي. 
مناحي  على  ز  ُيركِّ فهو  �لثاني،  �لمجلد  Wما 

�القتصا/ �لكلي ��ألساليب �لقطاعية. 

� مؤشر�' �لتنمية �لد�لية - ٢٠٠٣

�تنظيم  تجميع  Wكبر  تمثِّل  �لمؤشر�%  هذ; 
سنوK للبيانا% �لمتعلقة بالتنمية لدV �لبنك 
�Wبعمئة  من  �لمؤلفة  �لطبعة  فهذ;  �لد�لي. 
 lلمجا� ُتفسح  مطبوعة  صفحة   (٤٠٠ )
 (٦٠٠) ستمئة  >لى  للرجو�  لمستخدميها 
مؤشر ُ�ضعت لمائة ��ثنين �خمسين (١٥٢) 
في  مجموعة   (١٤) عشر�  �أل�بع  �قتصا/�ً 
Wكثر من سبعة �ثمانين (٨٧) جد�ًال. �َيعِر� 
�لبيانا%   nألحد ��هنة  عامة  نظر�   zلكتا�
�لمتو�فر� >لى جانب عر� �لبيانا% �إلقليمية 
�لمهمة ��ضع تحليل لفئا% �لدخوl (جمع 
موضوعا%  تبحث   lفصو ستة  في  َ/ْخل) 
�لبيئة،   ،Pلنا� �لعالمية،  �لنظر�  هي:  �ئيسة، 
�القتصا/، �لد�l ��ألسو�(، ��لر��بط �لعالمية 
(Wما موضوعا% �W محا�� �لمؤشر�% فهي: 
لفقر  � فية،  لديموغر� � لنو�حي  ��  Mلسكا�
��لو��/�%،  �لصا/��%  �لدخل،  �تو"يع 
�لخا�جية،   Mلديو� �لمد�فوعا%،   Mميز�
�لنقل ��لمو�صال%، �لمعونا% ��لمساعد�% 
�لتنموية �W �إلنمائية، تكنولوجيا �لمعلوما%، 

�لقومي  ��لدخل  �إلجمالي  �لمحلي  �لناتج 
�إلجمالي، �غيرها. 

�لعناصر  من  �لموثوقة  �لكمية  �لبيانا%  �ُتَعدُّ 
�لضر��ية لفهم �لتنمية �القتصا/ية ��الجتماعية؛ 
�Rلك ألنها توفِّر �لبيِّنة بمختلف Wنو�عها .. 
�لبيِّنة لوضع �لسياسا%، �لرصد �لتقدv �لتقييم 
�لنتائج. فمؤشر�% �لتنمية �لد�لية تتيح �لفرصة 
�لُمْحَر"   vلتقد� للمستخدمين لمر�قبة ��صد 
�أللفية.  �لتنمية   Lهد�W تحقيق  طريق  على 
�هذ; �َألهد�L - �لتي ��فقت عليها جميع 
�لد�l �َألطر�L لدV �ُألمم �لمتحد� – ُتحدِّ/ 
بد�ية  في   Pللقيا قابلة  ُمَعيَّنة  تنموية  غايا% 

�لقرM �لحا/K ��لعشرين. 

� �لتمويل �لتنموJ �لعالمي ٢٠٠٣

>لى  �لجا/َّ  �لسعي  كاملة):  مطبوعة  (طبعة 
Kالستقر�� في �لتمويل �لتنمو�

تعتبر مطبوعة �لتمويل �لتنموK �لعالمي ٢٠٠٣ 
فريد� من نوعها من حيث �لتعمُّق في تغطيتها 
للقضايا �لمرتبطة بالتمويل �لتنموK �لعالمي. 
�لمالية  �لتدفقا%  جميع  معًا  تجمع   R< فهي 
متو�ئم،  منسجم  >طا�  في  بالتنمية  �لمرتبطة 
�لمسؤ�لين   vماWَ  lلمجا� لفسح  تسعى  >نما 
�لحكوميين، �علماb �القتصا/، ��لمستثمرين، 
��ألكا/يميين،  ليين  لما � ��لمستشا�ين 
برمَّته   Kلتنمو � ��لمجتمع  ��لمصرفيين، 
لكي يفهمو� – بصو�� Wَفضل – �لتحديا% 
�لرئيسة للتنمية �لتمويلية، �يعملو� على >/��تها 

�>بر�"ها. 
�لمطبوعة  هذ;  من   ١-bلجز� ُيعتبر  كما 
 :٢٠٠٣-١ �لعالمي   Kلتنمو� ((�لتمويل 
�لتحليل ��لملحق �إلحصائي)) بمثابة �لمر�جعة 
�لسنوية �لتي ُيجريها �لبنك �لد�لي لالتجاها% 
 lللد� �لتمويلية  للتدفقا%  �لحديثة  ��آلفا( 
�لنامية. �هي >لى جانب Rلك تحتوK توقعا% 
�لبنك �لد�لي للنظر� �لمستقبلية �لعالمية من 
في  �ليقين   vنعد��� �لشك  حاال%  منظو� 
�لسياسي)  (�لجغر�في  �لجيوسياسي  �لوضع 

�لعالمي �لر�هن. 
Wما �لجزb -٢ من هذ; �لمطبوعة ((�لتمويل 
�لملخص   :٢٠٠٣-٢ لعالمي  �  Kلتنمو �
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مجموعة  يتضمن  فهو  �لقطرية))   lلجد����
بيانا%  على  �لمحتوية   lلجد��� من  شاملة 
/�لة   (١٣٨) �ثالثين   Mثما� لمئة  >حصائية 
مدينة بموجب نظاv تقا�ير �لمدينين لدV �لبنك 
�لد�لي، >لى جانب �حتو�ئه على بيانا% موجز� 
 Kيحتو كما   .lلدخو� �فئا%  �لمناطق  عن 
 Mمجمو� �لديو lعلى بيانا% حو bهذ� �لجز
�لخا�جية �إلجمالية �تدفقا% �لديوM �لخا�جية 
�إلجمالية، ��لمجاميع �لكلية، ��لِنَسب �لرئيسية 
 Mللديو لة  مفصَّ صو��  يرسم  �هو   ،Mللديو

لمختلف �ألقطا� �لو�حد تلو �آلخر. 

 Cنشا� جمعيا' �لمعرفة: تحديا' جديدY �

للتعليم في �لمرحلة �لثالثة
 يصف �لتقرير �لطريقة �لتي ُيسهم بها �لتعليم 
 bفي بنا (لتعليم �لثالث� �W) في �لمرحلة �لثالثة
�قتصا/  في  �لمشا�كة  على  �لد�لة  قد��% 
متز�يد�.  بصو��  �لمعرفة  على   vيقو عالمي 
�لال"مة  �لسياسا%  خيا��%  يستقصي  �هو 
فيها  تتو�فر  �لتي  �لثالثة،  �لمرحلة  في  للتعليم 
�لنمو �القتصا/K ��لحد من  لتعزيز  �إلمكانية 
�نتشا� �قعة �لفقر. �>لى جانب Rلك، يبحث 
�لتقرير في �ألسئلة �لتالية: ما هي Wهمية �لتعليم 
�لثالث بالنسبة للتنمية �القتصا/ية ��الجتماعية؟ 
ما هي �لوضعية �لتي يجب على �لد�l �لنامية 
��لتي تمر في مرحلة �نتقالية MW تضع نفسها فيها 
لكي تفيد >فا/� كاملة من �لمساهمة �لممكنة 
�لد�لي  �لبنك  يستطيع  �لثالث؟ كيف  للتعليم 
 MW  Vألخر� �إلنمائية   �W �لتنموية  ��لوكاال% 

ُتساعد في تحقيق هذ; �لعملية؟ 
�لتي  ��لتحاليل   nألبحا� من  �لتقرير  يستفيد 
 lُيجريها �لبنك �لد�لي بصو�� مستمر� في مجا
/يناميا% (ِحر�كيا%) �قتصا/�% �لمعرفة �في 
��لتكنولوجيا،   vلعلو� �تنمية  تطوير   lمجا
�يبني على ما حققته هذ; �ألبحاn ��لتحاليل. 
�باستخد�v هذ� �لتقرير لتلك �لخلفية �لمعرفية 
��لمعلوماتية، فإنه َيْعمُد >لى �ستقصاb �لطر�ئق 
�لتي تتكيَّف �لد�l بو�سطتها �تصوW öنظمة 
بنجاw من  تتمكن  لديها لكي  �لثالث  �لتعليم 
�لوقوL صامدً� في �جه �لمجموعة �لمتآلفة 
من �لتحديا% �لجديد� ��لقديمة ضمن سيا( 
�لد�خلية  �لسو(   Vلقو �لمتصاعد�  �ألهمية 

جانب  �>لى  �لثالث.  �لتعليم  في  ��لد�لية 
ص �لتقرير مسوِّغا% �ستمر�� �لدعم  Rلك، يتفحَّ
�لحكومي للتعليم �لثالث ��لد�� �لمالئم للد�لة 
في /عم �لنمو �القتصا/K �لذK ُتحرِّكه �تقو/; 
�ير�جع  ُيناقش  �لتقرير   Mفإ �Wخير�ً  �لمعرفة. 
�لد�لي  �لبنك  خبر�  من  �لمستفا/�   Pلد���
�لحديثة في /عم �لتعليم �لثالث، متضمنة ُسبل 
لإلصالحا%،  �لسلبي  �لسياسي  �ألثر  تقليل 
�لال"مة  �لتوصيا%  فيه   vُيقد  Kلذ� �لوقت  في 

لمشا�كة �لبنك في هذ� �لتعليم مستقبًال. 
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�,قا= مكتب �لضفة �لغربية
�لمقسم �لرئيسي  ٢٣٦٦٥٠٠-٠٢

�لفاكس   ٢٣٦٦٥٤٣-٠٢

�لمدير ��لممثل �لمقيم للبنك �لد�لي
نايجل ��برتس

٢٣٦٦٥٠٦-٠٢

تنمية �جتماعية/مؤسسا' غير حكومية
Mسيما كنعا

٢٣٦٦٥٣٦-٠٢

mلخا� Dالقتصا: ��لقطا�
جوM �تر

٢٣٦٦٥٢٢-٠٢

منسق �لبر�مج
كا"�كي Wتايا

٢٣٦٦٥٠١-٠٢

�لبنية �لتحتية
ماجد �لبيا�

٢٨٢٤٧٤٦-٠٨

تكنولوجيا �لمعلوما' 
عبد �هللا نصر

٢٣٦٦٥٢٧-٠٢ 

صحة / تعليم
Mكنعا vسال

٢٣٦٦٥٣٤-٠٢

لجنة �لتنسيق لتنفيذ �لمشا,يع
ستيفانو موتشي

٢٣٦٦٥٣٥-٠٢

صرt �مو�! �لمشا,يع
عا/l عو/�

٢٣٦٦٥١٥-٠٢ 

�لشؤ�� �لخا,جية �تنسيق �لمساعد�'
مأموM صبيح

٢٣٦٦٥١١-٠٢

�لمكتبة
ما�K كوسا

٢٣٦٦٥٢٩-٠٢

��قاv مكتب غز�:
�لمنسق

حساv �بو /قة
 ٢٨٢٣٤٢٢ /٢٨٢٤٧٤٦-٠٨

فاكس: ٠٨-٢٨٢٤٢٩٦

مؤسسة �لتمويل �لد�لية
يوسف حبش

٢٣٦٦٥١٧-٠٢ فاكس: ٠٢-٢٣٦٦٥٢١

�,قا= �التصا!: �لبنك �لد��

"Cغز Dخبا, تنموية، �لضفة �لغربية �قطا�"
طاقم �لتحرير
ما�K كوسا
جوM �تر

zستر�W Pكال�
يوسف حبش

ملزيد من �ملعلوما% يرجى �التصاl بـ:
ما,J كوسا 

(٩٧٢) ٢٣٦٦٥٢٩ ٢ Mتلفو
  mkoussa@worldbank.org :Èبريد >لكتر�

تتو�جد هذ; �لنشر� من
 "Wخبا� تنموية، �لضفة �لغربية �قطا� غز�" �نشر�% سابقه على �ألنترنت

http://www.worldbank.org/we

  


