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أ)

المقدمة والسياق
السياق القطري

 .1تفاقم ضعف الحالة االجتماعية االقتصادية في الضفة الغربية وقطاع غزة بسبب كوفيد .19-في عام  ،2020شهد
االقتصاد الفلسطيني انخفاضًا حادًا في النشاط بسبب ضعف النمو االقتصادي ،وارتفاع معدالت البطالة والعمالة
الناقصة ،والعجز المالي المستمر .ارتفعت معدالت الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة مدفوعة بحلقات متعاقبة من
النزاع خالل الفترة بين  ،2016-2011وبقيت معدالت البطالة بارتفاع مستمر.
 .2التحدي الذي تضعه أزمة كوفيد 19-أمام االقتصاد الفلسطيني يأتي فوق وضع معقد بالفعل ،حيث يوفر التحول
دورا رئيسيًا في التخفيف من حدة
صا واعدة لالستجابة للوباء والتعافي منه .تلعب التقنيات الرقمية
الرقمي فر ً
ً
ً
األزمة من خالل االتصال والحلول الرقمية األساسية .واستجابة لألزمة ،تبنت دول أخرى حلوال رقمية متقدمة
الستمرارية األعمال الحكومية ،وتقديم الخدمات ،وتنسيق الرعاية الصحية واالستجابة للطوارئ ،وتقليل حجم
االنقطاع عن المدارس والجامعات ،وتوفير قناة للتفاعل االجتماعي اآلمن .ستم ّكن الحلول الرقمية الفلسطينيين من
زيادة فرصهم إلى أقصى حد في بيئة يتم فيها تقييد حركتهم الجسدية ،والحد من المعامالت الشخصية بشكل متزايد.
وتشمل هذه الفرص على وجه الخصوص الوصول إلى الخدمات والمزايا العامة عبر اإلنترنت من خالل حلول
الحكومة اإللكترونية.
ب) السياق القطاعي والمؤسسي
 .3تتعرض الضفة الغربية وقطاع غزة لخطر التخلف عن الركب في تطوير اقتصاد رقمي نشط وشامل وآمن .ففي
أحدث مؤشر دولي لتنمية تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت لالتحاد الدولي لالتصاالت الذي نُشر في عام ،2017
احتلت الضفة الغربية وغزة المرتبة  123من أصل  176دولة ،أقل بكثير من المتوسط مقارنة بالدول العربية
األخرى أو البلدان النامية .وباستخدام بيانات أحدث عبر الركائز الخمس لالقتصاد الرقمي ،يبدو أن الضفة الغربية
وقطاع غزة بدأتا بالتطور في البنية التحتية الرقمية ،والمنصات العامة الرقمية ،واألعمال الرقمية ،وركائز المهارات
الرقمية ،بينما ال يزال تطوير قطاع الخدمات المالية الرقمية في مراحله األولى.
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أمرا أساسيًا لتنمية االقتصاد الرقمي ولكنه
 .4يعد الربط العريض النطاق (ً )Broadband connectivity
متأخر في الضفة الغربية وقطاع غزة .كانت الضفة الغربية وقطاع غزة من بين آخر األماكن في منطقة الشرق
األوسط وشمال إفريقيا إلطالق شبكة الجيل الثالث ،ولم يُسمح لها بذلك إال في الضفة الغربية في يناير  ،2018ولم
كبيرا في قطاع
يتم تفعيل خدمات الجيل الثالث في غزة بعد .ومع ذلك ،فقد أحرزت الضفة الغربية وقطاع غزة تقد ًما
ً
تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت ،على الرغم من التحديات االجتماعية والسياسية واالقتصادية التي تواجهها .زاد
استخدام اإلنترنت بنسبة  %40في  5سنوات ،مع امكانية وصول  %71.1من السكان إلى اإلنترنت في عام
 ،2019أي بزيادة عن عام  2018الذي بلغت نسبته .%64.4
 .5يواجه تطوير قطاع االتصاالت العريضة النطاق ( )Broadbandفي الضفة الغربية وقطاع غزة عقبات كبيرة
بسبب االفتقار إلى األطر القانونية والتنظيمية المواتية ،والثغرات الكبيرة التي يجب معالجتها .ال يزال قطاع
االتصاالت يحكمه قانون االتصاالت القديم رقم  3لعام  1996وال توجد استراتيجية لالقتصاد الرقمي لتوضيح رؤية
السلطة الفلسطينية في هذا القطاع.
 .6بينما يعد االنتقال إلى الحكومة اإللكترونية من أولويات الضفة الغربية وقطاع غزة ،اقتصر التقدم في هذا المجال
على تقديم الخدمات اإللكترونية للمواطنين والشركات ،وتحسين الرفاهية االجتماعية ،وتسهيل التنمية االقتصادية.
يعد تطوير البيئة التنظيمية وتعزيز المنصات العامة من المتطلبات األساسية لتقديم الخدمات اإللكترونية ،لكن
استيعاب الخدمات اإللكترونية وتبنيها يعتمدان على عوامل أخرى .في الوقت الحالي ،فإن اإلطار القانوني والتنظيمي
لدعم أجندة التحول الرقمي غير مكتمل ،ويفتقد إلى بعض العناصر مثل قوانين الوصول إلى المعلومات ،وحماية
البيانات الشخصية ،واألمن السيبراني ،والتوقيعات الرقمية والشهادات .يمكن أن تؤثر العوامل األخرى على
استيعاب الخدمات اإللكترونية واعتمادها ،بما في ذلك الفجوات في االتصال ،واألجهزة ،ومحو األمية ،والثقافة التي
يمكن أن تعيق وصول المواطنين للخدمات.
 .7كجزء من تحديث القطاع العام ،تعطي السلطة الفلسطينية األولوية أيضًا لتطوير وتنفيذ نظام المشتريات الحكومية
اإللكتروني ) .(e-GPوتمثل المشتريات العامة حوالي  %10من الناتج المحلي اإلجمالي .ويعد تنفيذ نظام
المشتريات الحكومية اإللكتروني وسيلة لتعزيز تقديم الخدمات ،والشفافية ،ورضا المواطن ،وتحسين الكفاءة
والفعالية ،وزيادة القدرة التنافسية بين الشركات الصغيرة والمتوسطة.
ج) الهدف/األهداف اإلنمائية المقترحة
الهدف/األهداف اإلنمائية (من وثيقة تقييم المشروع).
األهداف اإلنمائية المقترحة لهذا المشروع هي( :أ) زيادة الوصول إلى خدمات النطاق العريض ( )Broadbandعالية السرعة في مناطق مختارة( .ب)
تمكين تطوير خدمات إلكترونية مختارة لالستجابة والتعافي من الصدمات ومقاومتها ،مثل كوفيد.19-
النتائج الرئيسة
يمكناقياساتحقيقاالهدفااإلنمائياللمشروعامناخاللامؤشراتاالنتائجاأدناه:
أ -زيادة الوصول إلى خدمات النطاق العريض ( )Broadbandعالية السرعة في مناطق مختارة
• عدد األسر التي لديها امكانية نفاذ عريض النطاق من خالل توصيل األلياف الضوئية
الثابتة
ب -تمكين التحول الرقمي للخدمات اإللكترونية المختارة لالستجابة والتعافي والقدرة على تحمل األزمات ،مثل كوفيد19-
• عدد المواطنين الذين يحصلون على الخدمات اإللكترونية مع بيان عدد المستفيدين ونسبة
اإلناث منهم
• تقليص الوقت الالزم لالستجابة لخدمات الطوارئ المختارة (بالنسبة المئوية)
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د) وصف المشروع
 .8تم تصميم هيكل المشروع المقترح باتباع نهج مرحلي للسماح بتمويل إضافي محتمل من المانحين بمجرد وضع
األسس الرقمية التمكينية ،ويجب أن ينتج عن تطوير الخدمات اإللكترونية وتجريبها تأثير إيضاحي يمكن أن يشجع
التمويل المشترك المستقبلي الذي يمكن بدوره أن يوسع عدد الخدمات اإللكترونية في إطار نهج حكومي كامل .يمكن
أيضًا اقتراح تمويل إضافي لتمويل إنشاء موقع للتعافي من الكوارث لمركز البيانات السحابية.
المكونات

الميزانية المخصصة
(مليون/دوالر أمريكي)
3.75
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0.80

المكون  :1تمكين البيئة القانونية والتنظيمية لالقتصاد الرقمي
ي
المكوناالفرعيا.1.1اتعزيزاتنميةاالمؤسساتاالرئيسيةالالقتصاداالرقم ا
المكوناالفرعيا.1.2اتطويرااألطراالقانونيةاوالتنظيميةاوأمناالفضاءااإللكترونياوحمايةا
البياناتا
ت
المكوناالفرعيا.1.3ابناءاالقدرا ا
المكون  :2تنفيذ حلول البنية التحتية الرقمية لالستجابة للطوارئ والتعافي والقدرة على
الصمود
المكوناالفرعيا.2.1امركزاالستجابةاللطوارئ ) (ERCللقدرةاعلىاالصمود
المكوناالفرعيا.2.2ازيادةاإمكانيةاالوصولاإلىاالتصالاعريضاالنطاقا()Broadband
مناخاللانهجامستدامالتحقيقاالحدااألقصىالتمويلاالتنمية )(MFD
المكوناالفرعيا.2.3اتوسيعاالتصالامناخاللاتطويراالبنيةاالتحتيةالألليافاالضوئي اة
المكون  :3تعزيز تقديم الخدمات اإللكترونية الموجهة للمستخدم
المكوناالفرعيا.3.1ابيئةامواتيةاللتطوراالمتسارعاللخدماتااإللكتروني اة
المكوناالفرعيا.3.2اتقديماالخدماتااإللكترونيةاالموجهةاللمستخد ام
المكوناالفرعيا.3.3اتطويراوظائفاذاتااألولوية فيانظاماالمشترياتاالحكومايةااإللكترونيا
) (e-GPوتنفيذهاافياالجهاتاالحكوميةاالمستهدفةاذاتااإلنفاقاالمرتفع
المكون  :4دعم إدارة المشروع وتنفيذه

2.50

المكون  :5مكون االستجابة لحاالت الطوارئ
المجموع

0.00
20.00

0.60
5.50
2.50
1.00
2.00
8.25
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المكون  :1تمكين البيئة القانونية والتنظيمية لالقتصاد الرقمي ( 3.75مليون دوالر أمريكي)
 .9في إطار هذا المكون ،سيمول المشروع تعزيز البيئة القانونية والسياساتية ،والتنظيمية ،والقدرة المؤسسية على تصميم وتنفيذ
وتقييم السياسات لدعم التحول الرقمي ونشوء االقتصاد الرقمي في الضفة الغربية وقطاع غزة .سيساهم المشروع في إنشاء
وتشغيل هيئة تنظيم االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات الفلسطينية ،و–و هيئة المصادقات االلكترونية وتعزيز قدراتها التنظيمية
والفنية .وسيدعم المكون أيضًا تحديث وتطوير األطر القانونية والتنظيمية التي ستمكن من تشغيل هيئة تنظيم االتصاالت و– و
هيئة المصادقات االلكترونية كذلك سيدعم مكون فرعي آخر نقل المعرفة وبناء القدرات للسلطات المنشأة حديثًا ،هيئة تنظيم
االتصاالت و -و هيئة المصادقات االلكترونية  .وسيلعب التدريب التقني ،والدورات ،وورش العمل (االفتراضية والوجاهية)
دور أساسي للموظفين لبناء القدرات الفنية الالزمة للقيام بالوظائف التنظيمية والتشغيلية المطلوبة لعملية التشغيل الفعال لـ هيئة
تنظيم االتصاالت وسلطة التصديق.
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المكون  :2تنفيذ حلول البنية التحتية الرقمية لالستجابة للطوارئ والتعافي والقدرة على الصمود ( 5.5مليون دوالر أمريكي)
 .10الهدفامناالمكونا2اهوادعماتطويراالبنيةاالتحتيةاالرقمية،اوتسهيلااستخداماالتقنياتاالرقميةافيابناءاالقدرةاعلىاالصمودا
والتخفيفامناحالتاالطوارئاوالكوارث،اوربطاالمجتمعاتاواألعمالارقميًااوالتياغالبًاامااتكونامقيدةاماديًا.اسيدعماهذاا
ئ،او()2ازيادةاإمكانيةاالوصولاإلىاالتصالاعريضا
المكون:ا ا()1اإنشاءاالمركزاالوطنياالمتكاملالالستجابةالحالتاالطوار ا
النطاقا()Broadbandامناخاللانهجامستدامالتحقيقاالحدااألقصىالتمويلاالتنمية،ا او()3االتوسعااإلضافيالالتصالاعريضا
النطاقا()Broadbandاعالياالجودةامناخاللاتطويراالبنيةاالتحتيةالألليافاالضوئيةا.

المكون  :3تعزيز تقديم الخدمات اإللكترونية الموجهة للمستخدم ( 8.25مليون دوالر أمريكي )٪41.3 -
سيساهم هذا المكون في إنشاء عدد من الخدمات اإللكترونية الموجهة من الحكومة إلى المواطن وأخرى من الحكومة إلى
.11
األعمال عبر الضفة الغربية وقطاع غزة في إطار نهج حكومي متكامل .يفضل هذا النهج إحداث أثر على المستخدمين النهائيين .سيتم
تحديد أولويات اختيار الخدمات التي سيتم تطويرها في إطار هذا المشروع باستخدام معايير مثل حجم الطلب وعدد المستفيدين المحتملين.
ويشمل هذا المكون المكونات الفرعية التالية )1( :البيئة المواتية لتسريع تطوير الخدمات اإللكترونية )2( ،تقديم  5-3خدمات إلكترونية
تركز على المستخدم )3( ،تطوير وظائف نظام المشتريات الحكومية اإللكتروني ذات األولوية (  )e-GPوتنفيذها في الجهات الحكومية
المستهدفة ذات اإلنفاق المرتفع.
المكون - 4إدارة المشروع ودعم التنفيذ ( 2.5مليون دوالر أمريكي)
ت.ااستكونااهذها الوحدةا
يقترحااالمشروعااإنشاءااوحدةاامخصصةااإلدارةااالمشروعاافيااوزاراةااالتصالتااوتكنولوجياااالمعلوما ا
.12
مسؤولةااعنااإدارةااوتنسيقااالمشروعاابشكلااعام،ااوالمشتريات،ااواإلدارةااالمالية،ااوإشراكااالمواطنين،اااوآليةااالتفاعلا معااالمستفيدين،اا
تا
والضماناتاالبيئيةاوالجتماعية،اوالمتابعةاوالتقييما،اوالتواصل.اوستقوماوحدةاإدارةاالمشروعابالتنسيقامعاأصحاباالمصلحةامنامؤسسا ا
ت االشرا اء االعاما.ا
س ااألعلى السياسا ا
السلطة االفلسطينيةاصاحبةاالختصاصاعنامكونات امحددة احسب امااتقتضياالحاجة ،ابما افي اذلك االمجل ا
ومنا أجلا ضمانااالتنفيذااالسلسااللمشروع،ااسيتمااإعداداامذكرةااتفاهمااأواااتفاقيةاامؤسسيةااداخليةاا(يتمااتحديدهاااأثناءااالتقييم)ااتحدداااألدوا ارا
ىاالسياساتااالشراءااالعامااللنظراافيهااامنااقبلااالسلطاتا
والمسؤولياتاالك الاامنااوزارةا التصالتا وتكنولوجياا المعلوماتااوالمجلساااألعل ا
المختصةا.
المكون - 5االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة ( 0.0مليون دوالر أمريكي)
في سياق أزمة كوفيد 19-تمت إضافة مكون االستجابة في حاالت الطوارئ المحتملة إلى هيكل المشروع للسماح بالصرف السريع
لألرصدة غير الملتزم بها كتدبير استجابة ألي أزمة (حالية أو مستقبلية) .سيكون لها قيمة صفرية أولية ولكن قد يتم تمويلها أثناء تنفيذ
المشروع للسماح باالستجابة السريعة لألحداث المحتملة ،مع إعادة توجيه األموال من المكونات األخرى.

ا

السياساتاالتشغيليةاالقانونية ا
ا
مشاريعاعلىاالممراتاالمائيةاالدوليةاOP 7.50
مشاريعافيامناطقامتنازعاعليهااOP 7.60
ملخصافحصاالمخاطراالبيئيةاوالمجتمعية ا

هلاتماتفعيلها ا
لا
ااااا ا
لا
ااااا ا
ا
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 .13للمشروع تأثيرات بيئية محدودة وتم تصنيف المخاطر البيئية على أنها متوسطة .المعاييرااالبيئيةااوالجتماعيةااذاتااالصل اةا
()ESSااهيااالمعيارااالبيئيااوالجتماعياا1اا()ESSاابشأنااتقييمااوإدارةااالمخاطرااواآلثارااالبيئيةااوالجتماعية،ااوالمعيارااالبيئيا
فااوالعمل،ااوالمعيارااالبيئيااوالجتماعياا3اابشأناافعاليةااالمواردااومنعااالتلوثااوإدارته،ا
والجتماعياا2اابشأنااالعمال اةااوظرو ا
با
والمعيار االبيئي اوالجتماعي ا 4ابشأن االصحة اوالسالمة افياالمجتمع ،اوالمعيار االبيئي اوالجتماعي ا 10ابشأن امشارك اة اأصحا ا
المصلح اةاوالكشفاعناالمعلومات.اولاتتضمنامكوناتاالمشروعاأياأنشطةاإنشائيةاجديدةا.
 .14للمشروع تأثيرات اجتماعية محدودة وتم تصنيف المخاطر االجتماعية على أنها متوسطة .ويمكناتلخيصاالمخاطراالجتماعي اةا
نا
ي :ا(أ) االمخاطر االمتعلقة اباإلقصاء االجتماعي ابأشكاله االمختلفة االتي ايجب االتخفيف امن احدتها امن اخال ال اضما ا
على االنحو االتال ا
إمكانية االوصول اإلى امنافع االمشروعاوتحقيقاأكبرااستفادةامنه اللفئات ااألكثر اضعفاً ،ابما افي اذلك افي االمجتمعات االفقيرة اوالنائية،ا
فا
ج)ااالمخاطرااالمتعلقةاابالعمالةا وظرو ا
ب)ااخطرااتعرضااالعمالااوالمجتمعاتااالضعيفةااللتحرشااأوااالستغاللااالجنسي،ا او( ا
و( ا
العملاللعمالاالمتعاقدينامعاالمشروعاأواموظفياوحدةاإدارةاالمشروعا.
ه .التنفيذ
الترتيباتاالمؤسسيةاوالتنفيذية ا
 .15تعكس ترتيبات تنفيذ المشروع المقترحة مستوى التنسيق ،ومشاركة مختلف الجهات المشاركة في تصميم وتنفيذ أنشطة
المشروع .وتستند الترتيبات إلى آليات تنسيق التحول الرقمي المطبقة حاليا بما في ذلك اللجنة الوزارية العليا التي يرأسها
رئيس الوزراء والمجالس المتخصصة المشتركة بين الوزارات (مثل تلك الخاصة بالتشغيل البيني) .ستعمل اللجنة الوزارية
العليا مؤسسة والمجالس كمنصات تنسيق وستوفر التوجيه الالزم بشأن استراتيجية التحول الرقمي وسياساته ورؤيته.
 .16سيتم دعم التنفيذ العام من قبل وحدة إدارة المشروع التي ستنشأ في وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات .وسيرأس
وحدة إدارة المشروع هذه منسق المشروع الذي سيكون مسؤوالً عن اإلدارة اليومية له .ستكون وحدة إدارة المشروع مسؤولة
عن الجوانب اإلدارية للمشروع بما في ذلك اإلدارة المالية ،والمشتريات ،ومتابعة المشروع ،وإعداد التقارير .وسيتم صياغة
دليل تنفيذ المشروع الذي سيتضمن عمليات وإجراءات لتنفيذ ومراقبة وتقييم المشروع ،وضمان االمتثال لسياسات البنك
الدولي ،وكذلك تنفيذ آلية معالجة المظالم .بمجرد أن يتم صياغة هذا الدليل ،سيتم مراجعته من قبل البنك الدولي ويتم تنقيحه إذا
لزم األمر .من المتوقع أن يتم صياغة دليل عمليات المشروع بطريقة فعالة.
 .17سيتم تنفيذ المكون  3.3من قبل المجلس األعلى لسياسات الشراء العام .ولضمان االتنفيذ االسلس ،اسيتم اإعداد اترتيب امشتركا
بيناالمؤسساتايحددااألدواراوالمسؤولياتالكلامناوزارةاالتصالتاوتكنولوجيااالمعلومات والمجلسااألعلىالسياساتاالشرا اءا
با
العاماالدراستهاا منا قبلااالسلطاتا المختصة.ااوسيتمااتحديدااالمزيداامنااأدوار،ااومسؤوليات،ااومتطلباتااالتنفيذاالجميعااأصحا ا
المصلح اةافياالمشروعافيادليلاتنفيذاالمشروعا.
جهةاالتصا ال
البنك الدولي
جيروميابيزينا ا
يا
خبيراأولافياالتطويراالرقم ا
ا
اكمبرليا.د.اجون از
خبيراأولافياحوكمةاالقطاعاالعا ام ا
ا
لينااتوتنجيا ا
ت
خبيراأولافياالمشتريا ا
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ر
المقبض/الزبون/الجهة المستلمة
منظمةاالتحريراالفلسطينيةا(لصالحاالسلطةاالفلسطينية ا)
افاديامرجانةامديراعام،االحكومةااللكتروني اة ا
laith.daraghmeh@mtit.gov.psا
هيئات تنفيذ ر
المرسوع
وزارة االتصاالت وتكنولوجيا المعلومات
سامراعلي ا
يا
رئيساوحدةاالبنكاالدول ا
samer.ali@mtit.gov.ps
يرج االتصال ب:
للحصول عىل مزيد من المعلومات ى
الدوىل
البنك
ي
شارع  H 1818شمال غرب
س20433 ،
واشنطن دي ي
هاتف1000-473 )202( :
ر
ونhttp://www.worldbank.org/projects :
الموقع اإللكب ي

الموافقة

وم ببينا
جب ي
رئيس/رؤساء فريق العمل:

كمب يىل د .جونز
ر
توتنج
لينا
ر ي

وافق عليه:
اإلقليم
مدير/مدراء الممارسات العالمية
ي
المدير القطري:

كانثان شانكار

 ،14رفباير 2021
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