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تقرير حول “مجاالت الرتشيد والتقشف يف اإلنفاق الحكويم”



ملخص تنفيذي

 11/8/2015 بتاريخ  الوزراء  اتخذ جمل�س  فقد  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  منه  تعاين  الذي  املايل احلرج  للو�سع  نتيجة 
واعتبارات  اأ�س�س  على  ومبنية  مف�سلة  خطة  بو�سع  تقم  مل  احلكومة  اأن  اإال  احلكومية.  النفقات  يف  بالتق�سف  قرارا 
االإنفاق1 يف  الرت�سيد  اأو  التق�سف  فيها  يتم  اأن  ميكن  التي  واالأولويات  القطاعات  فيها  حتدد  زمنيًا  وجمدولة   منهجية 
 ومل حتدد االآليات التي ت�سع قرارها هذا مو�سع التطبيق العملي، ومعاجلة ما ميكن اأن ينتج عن ذلك من اإ�سكاليات وحتديات 
اقت�سادية واجتماعية. بل اعتمدت يف اجتماعاتها الالحقة قرارات تكلمت عن رغبة يف التق�سف يف جمال ا�ستخدام املركبات 
النظر يف رواتب  واإعادة  اأو االإحداثيات اجلديدة  النقالة وخم�س�سات املحروقات والتعيينات  الهواتف  احلكومية وخم�س�سات 
ومزايا روؤ�ساء املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية التي هي خارج نطاق قانون اخلدمة املدين. وبدون اإعتماد مرجعية توجيهية اأو خطة 
ممنهجة معتمدة وبدون حتليل كايف لتداعياتها. وبالتاأكيد اإن تنفيذ هذه التو�سيات قد توؤدي اإىل بع�س التخفي�س يف حجم االإنفاق 
اجلاري العام، ولكنها لن تكون كافية لتحقيق الهدف املركزي واملتمثل يف حتقيق توازن ن�سبي يف املوازنة اجلارية لل�سلطة كايف 
للو�سول اإىل م�ستوى مقبول من اال�ستدامة املالية. وهذا الهدف لن يتحقق اإال يف اإطار خطة �سمولية مدرو�سة ميكن تتبع نتائج 
تطبيقها وقيا�س تداعياتها من �سنة الأخرى. وتكت�سب هذه اخلطة اأهمية اإ�سافية يف ظل ن�سوب الهبة ال�سعبية واجتاه االأو�ساع نحو 
املزيد من التاأزم ب�سبب ت�ساعد احتماالت املواجهة املفتوحة مع االحتالل االإ�سرائيلي وما �سينجم عنه من اأ�سرار بالغة لالإقت�ساد 

الفل�سطيني وبالتايل ارتفاع ال�سغوط على موازنة ال�سلطة.

اأن اأي خطة ناجحة وناجعة  فتجارب الدول على هذا ال�سعيد واالأدبيات املن�سورة ذات ال�سلة باملو�سوع ُت�سري بو�سوح اإىل 
للتق�سف يف االإنفاق يجب اأن جُتيب على عدد من االأ�سئلة الهامة وهي:

ما هي الأ�ش�س اأو الإعتبارات التي يجب اأن حتكم اخلطوط العامة للتق�شف؟. 1
يف اأي جمالت اأو قطاعات يجب اأن يكون التق�شف اآخذين بالإعتبار الأ�ش�س املعتمدة؟. 2
اأن تخ�شع للتق�شف على قاعدة . 3 اأو القطاعات التي يجب  ما هي بنود الإنفاق التف�شيلية يف كل واحد من هذه املجالت 

الأوىل ثم الأوىل؟
 الإقت�شادية والإجتماعية وال�شيا�شية؟. 4
واأخريا من الذي �شيتحمل اأعباء اأو كلفة التق�شف اأفراداً وفئات؟ . 5

وترى موؤ�س�سة اأمان اأن هناك قطاعات كثرية كقطاع اخلدمة املدنية مبا يت�سمنه من امتيازات مالية تتمتع بها الفئات العليا 
يف الوظيفة العامة والعقود واالعتمادات املالية اخلا�سة والعاملني خارج االأطر الر�سمية يف التنظيمات واالإحتادات ومكاتب 
ال�سخ�سيات املتنفذة واحت�ساب �سنوات اخلدمة التنظيمية، وكذلك مظاهر اإ�ساءة ا�ستخدام  املوارد املالية يف قطاعات االأمن 
اأن ذلك يتطلب  اإال  اأن ت�سملها عملية التق�سف املن�سودة.  والطاقة وال�سوؤون اخلارجية وال�سحة وال�سوؤون االجتماعية ميكن 
درا�سة معمقة لهذه القطاعات ا�ستنادًا اإىل عدد من االأ�س�س لتحديد الثغرات التي يتم من خاللها اإهدار املال العام، ومن ثم 
حتديد تدخالت اإ�سالحية حمددة يف هذه القطاعات يتم من خاللها اإزالة هذه الثغرات وبالتايل تخفي�س االإنفاق العام باأقل 

كلفة ورفع كفاءة توظيف اأو ا�ستغالل املوارد املالية املتاحة على قلتها.

1. بالرغم اأن كال هذين امل�سطلحني ُي�ستخدما يف هذا التقرير ب�سورة تبادلية، اإال اأنهما قد يختلفا يف م�سمونهما الفني. فالتق�سف قد يعني تخفي�س حجم االإنفاق 
الكلي مع تغيري يف هيكله اأو بقائه على حاله، بينما الرت�سيد قد يعني تغيري يف هيكل االإنفاق دون تغيري حجمه اأو �سقفه الكلي بال�سرورة. فاالأول يهتم بتخفي�س 

االإنفاق بغ�س النظر عن توزيع التخفي�س على بنود االإنفاق املختلفة، بينما يهتم الثاين بحجم ونوعية التخفي�س بحيث تتحقق الكفاءة يف االإنفاق.
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هدف التقرير

يسعى هذا التقرير إىل:

املطلوبة  بالتدخالت ال�شالحية  القرار  الفل�شطينية من خالل تقدمي تو�شيات حمددة ل�شانع  امل�شاندة للحكومة  تقدمي 
للحد من الإنفاق يف بع�س املجالت كم�شاهمة يف اإعداد خطة وطنية للتق�شف والرت�شيد من قبل احلكومة الفل�شطينية.

منهجية إعداد التقرير

 ترتكز منهجية اإعداد هذه املبادرة وتقريرها اإىل عدد من االإجراءات واخلطوات نلخ�سها فيما يلي:
• مراجعة االأدبيات والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع االإدارة املالية العامة يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سواء من 	

حيث االإطار القانوين والتنظيمي اأو من حيث اأدوات الرقابة على ال�سرف وذلك لتحديد االأ�س�س واالإعتبارات التي يجب اأن 
ت�ستند لها اأي خطة تق�سف اأو تر�سيد لالإنفاق العام. 

• جمع املعلومات ذات ال�سلة خا�سة تلك املتعلقة بخطط االإ�سالح املايل واالإداري التي مت اإقرارها اأو مت اقرتاحها �سابقًا من قبل 	
احلكومة اأو من قبل موؤ�س�سات معنية بال�ساأن املايل الفل�سطيني مثل اأمان.

• للوقوف على وجهات نظرهم بخ�سو�س 	 امل�ستهدفة  الوزارات واملوؤ�س�سات  ال�سخ�سية مع م�سوؤويل  اإجراء عدد من املقابالت 
جماالت التق�سف املمكنة.

• ت�سخي�س وحتليل اأحجام واجتاهات االإنفاق العام يف املجاالت امل�ستهدفة من واقع البيانات املالية احلقيقية، وهذه املجاالت 	
ت�سمل ب�سكل عام:

الرواتب والأجور والتي متثل اأكرث من %50 من النفقات اجلارية. و�شيتم التمييز بني رواتب موظفي اخلدمة املدنية . 1
اأي�شا لختالف النظام  ورواتب منت�شبي القطاع الأمني نظرا لختالف املرجعية القانونية والتنظيمية لكليهما ونظراً 

املايل التنفيذي الذي يحكمهما. وي�شكل هذا البند قا�شما م�شرتكا بني جميع مراكز امل�شوؤولية يف ال�شلطة.
موظفني . 2 تعيني  مبوجبها  يتم  التي  اخلا�شة  العقود  وكذلك  العليا  للوظائف  امل�شاحبة  املالية  واملخ�ش�شات  الإمتيازات 

عاديني اأو خرباء وم�شت�شارين ب�شورة موؤقتة. وهذه المتيازات والعقود غالباً ما ترتكز يف قطاع احلكم والأمن )موؤ�ش�شة 
الرئا�شة وجمل�س الوزراء والأجهزة الأمنية وجمل�س الق�شاء ووزارة العدل ووزارة املالية(.

النفقات . 3 بند  �شمن  تظهر  والتي  الإجتماعية،  ال�شوؤون  وزارة  خالل  من  تتم  والتي  املحتاجة  لالأ�شر  النقدية  الإعانات 
التحويلية.

الفل�شطينية، والذي تقوم . 4 الأرا�شي  املزودين واملوزعني يف  واملاء من قبل  الكهرباء  ا�شترياد  الناجم عن  الإقرا�س  �شايف 
اإ�شرائيل بخ�شمه من م�شتحقات ال�شلطة املالية يف اإطار عملية التقا�س املعتمدة بني الطرفني.

التحويالت الطبية للم�شت�شفيات اخلا�شة يف الداخل واخلارج. وياأتي جزء من خم�ش�شات هذه التحويالت يف بند �شايف . 5
الإقرا�س.
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اإلطار العام

من املتفق عليه اأن االأزمة املالية ونق�سد بها حتديدًا يف هذا التقرير، العجز املزمن الذي تعاين منه موازنة ال�سلطة الوطنية، هي 
اأزمة هيكلية تكوينية ن�ساأت مع اأول يوم الإقامة ال�سلطة. والأنها كذلك فاإن معاجلة اأ�سبابها وو�سع حلول لها ال ميكن اأن يكون باأدوات 
فنية اأو اإدارية فقط. فالعامل الرئي�س امل�سبب لها هو االإحتالل االإ�سرائيلي نظرًا ل�سيطرته الكاملة على املعابر واحلدود وا�ستئثاره 
باملوارد الطبيعية مبا فيها اأرا�سي منطقة )ج( واملياه والطاقة باأنواعها باالإ�سافة اإىل حتكمه �سبه الكامل باأكرث من ثلثي املوارد 
ال�سبب جيدا ونقف عنده طويال، الأن كافة  اأن ندرك هذا  القيمة امل�سافة واجلمارك. وعلينا  املتمثلة يف �سريبة  لل�سلطة  املالية 
احللول واملقرتحات التي من املمكن اإتباعها ومنها التق�سف اأو الرت�سيد يف االإنفاق العام على اأهميته املالية واالأخالقية �ست�سهم بال 

�سك يف التخفيف من حدة االأزمة املالية ولكنها بالتاأكيد لن تعاجلها اأو حتلها بالكامل. 

اإن �سيا�سة االإنفاق الع�سوائية والغري م�ستندة ل�سيا�سة و�سوابط �سفافة والتي مت اإتباعها منذ ن�سوء ال�سلطة م�سوؤولة عن زيادة حدة 
االأزمة وتفاقمها من حني الآخر. وميكن تلخي�س اأبرز مالمح نتائج �سيا�سة االإنفاق التي مت انتهاجها على النحو التايل: 

االإنفاق اجلاري ا�ستمر باالإزدياد يف معظم ال�سنوات املا�سية وبوترية اأ�سرع من االإيرادات اإىل اأن اقرتب من 4 مليار دوالر  «
يف موازنة 2015. فهدف تر�سيد النفقات اجلارية واإعادة هيكلتها مل ينجح بغ�س النظر عن حماوالت التق�سف التي كانت 
احلكومة تتبناها من فرتة الأخرى. فمثاًل ارتفع االإنفاق اجلاري من 2923 مليون دوالر عام 2010 اإىل حوايل 4000 
مليون دوالر يف عام 2014. ومعظم هذه الزيادة كانت يف بند الرواتب واالأجور وبند النفقات الت�سغيلية االأخرى غري الرواتب 
وحتديدًا النفقات التحويلية. باملقابل فاإن بند �سايف االإقرا�س بقي متذبذبًا يف حدود �سيقة منذ عام 2010 بعدما انخف�س 
اأما النفقات التطويرية الفعلية  250 مليون دوالر.  اإىل حوايل  2007 )550 مليون دوالر(  من اعلى م�ستوى له يف عام 

ف�سهدت تراجعًا من �سنة الأخرى بعك�س املنطق االإقت�سادي.
 مل يطراأ اأي تغري يذكر على هيكل النفقات العامة، حيث بقيت هذه النفقات جارية يف معظمها )تراوحت بني 88-92%  «

من اإجمايل االإنفاق( وجامدة يف توزيعها )غري مرنة(، ويبدو اأنها ال زالت تقوم على اأ�سا�س البنود بالرغم من قرار اعتماد 
موازنة الربامج واالأداء.

كما اأن التوزيع القطاعي لهذه النفقات مل يختلف كثريًا عرب ال�سنوات. فال زالت ح�سة القطاع الإقت�شادي مثاًل من النفقات  «
 1% %5 )ويف معظمها نفقات جارية ولي�ست تنموية(، ويحظى القطاع الزراعي منها باأقل من  اجلارية ترتاوح بني -3 

فقط، مقارنة بقطاع احلكم وخ�سو�سًا القطاع االأمني مثاًل )%45( والقطاع االإجتماعي )46%(.
ا�ستمر االإنفاق على فاتورة الرواتب يف االإرتفاع من �سنة الأخرى يف اآخر 7 �سنوات بالرغم من اإتباع قاعدة ال�سفر يف �سايف  «

التعيينات، بحيث ارتفع هذا االإنفاق من حوايل 1.4 مليار دوالر يف عام 2005 اإىل ما يقارب 2 مليار دوالر يف عام 2014. 
وبقيت هذه الفاتورة ترتاوح بني %50 و%60 من اإجمايل االإنفاق اجلاري. 

اإتباع ال�سلطة الوطنية ل�شيا�شة تو�شعية يف الإنفاق الت�شغيلي مثل االإيجارات ونفقات ال�سفر واالإمتيازات الوظيفية ب�سكل ال  «
املا�سية توجهات  الفرتة  اآخر. ف�سادت طيلة  بعد  العجز عاما  تفاقم  �ساهم يف  املتاحة مما  واملوارد  االإمكانيات  يتنا�سب مع 
حكومية نحو االإنفاق اإىل حد التبذير والهدر للمال العام. وميكن و�شف هذا ال�شلوك ب »با�شت�شهال الإنفاق اأو الإفراط فيه«. 

وقد و�سل حجم هذا االإنفاق يف موازنة 2015 اإىل حوايل 1.5 مليار دوالر اأي بن�سبة %48 من االإنفاق اجلاري.
تبدو منف�سلة عن  « اأنها  العامة(، كما  املوازنة  االأخرية )%8-6 من  ال�سنوات  ب�سكل كبري يف  تقل�ست  التطويرية  املوازنة 

املوازنة اجلارية ومتول بالكامل عن طريق امل�ساعدات الدولية التي قد ال تن�سجم يف اأولوياتها وتوجهاتها مع الروؤية وامل�سلحة 
الوطنية. هذا مع العلم بان ن�سبة ال�سرف الفعلي لهذه املوازنة بقيت ترتاوح بني %70-60 العتماد متويل هذه النفقات 

ب�سكل كامل على امل�ساعدات الدولية.
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بنظرنا، فاإن تخفي�س النفقات اجلارية كان يجب اأن يتم منذ �شنوات وب�شكل خا�س بعد حدوث النق�شام وحرمان اخلزينة من 
اإيرادات قطاع غزة. فكان وا�شحاً للجميع اأن ال�شلطة مقبلة على اأزمة خانقة ت�شتدعي معاجلتها عرب �شل�شلة اإجراءات تق�شفية 
�شارمة وجادة ولكن هذا مل يتم بل مار�شت احلكومة �شيا�شة اإنفاق تو�شعية غري اآخذة بالعتبار امل�شتجدات التي ح�شلت منذ 
النق�شام وعدم انتظام امل�شاعدات واملنح مما ا�شطرها اإىل اللجوء لالإقرتا�س الداخلي واخلارجي والذي �شاهم بدوره يف زيادة 

حدة امل�شكلة.

ويف املقابل تدل الإيرادات ال�شريبية واجلمركية املرتفعة ن�شبياً والتي ت�شكل حوايل %25 من الناجت املحلي على اأن املجتمع 
الفل�شطيني ي�شاهم ب�شكل متزايد يف تغطية الإنفاق العام. فالقت�شاد الفل�شطيني لي�س ريعيا واإمنا يعتمد على جهد الأفراد 
واملوؤ�ش�شات يف اإنتاج ال�شلع واخلدمات يف ظل ظروف �شيا�شية واأمنية �شعبة ويف ظل موارد طبيعية حمدودة جًدا. ويتحمل 
املجتمع الفل�شطيني عبًئا �شريبًيا عالًيا ن�شبًيا مرتبًطا بالدخول وال�شتهالك. وعليه فاإن كون املواطن الفل�شطيني م�شدراً 
مهًما ورمبا الأهم للموارد املالية املتاحة لالإنفاق احلكومي، يعزز من حقوق املجتمع الفل�شطيني يف م�شاءلة احلكومة عن 

ال�شيا�شات العامة وامل�شاركة فيها، ويوجب على احلكومة اأن تكون اأكرث �شفافية يف �شياغة وتنفيذ هذه ال�شيا�شات.

أسس التقشف الرشيد!

اإن خطة التق�سف يف االإنفاق العام يجب اأن تكون عادلة ومتوازنة مما يتطلب حتلياًل فنيًا وتف�سيليًا جلميع بنود االإنفاق لتحديد اأين 
وكيف يجب اأن يتم التق�سف. فاملطلوب اإعداد خطة تق�سف ناجعة حتقق وفورات مالية اأكرب من االأعباء االإقت�سادية واالإجتماعية 
اأن ت�ستند اإىل املعايري واالأ�س�س التالية حتى تكون ناجعة وجمدية وحتقق االأهداف  املحتملة. وبراأينا فاأن اأي خطة تق�سف يجب 

املن�سودة منها:
مراعاة العدالة االإقت�سادية واالإجتماعية يف توزيع اأعباء التق�سف.. 1
املحافظة على احلقوق املكت�سبة وامل�سروعة للموظفني.. 2
االإبقاء على فر�س النمو االإقت�سادي وتناف�سية القطاع اخلا�س. . 3
عدم امل�س بجودة اخلدمات االأ�سا�سية املقدمة للجمهور مثل التعليم والرعاية ال�سحية واالإجتماعية.. 4
مراعاة الظروف االإقت�سادية واالإجتماعية للمواطنني وخ�سو�سًا ما يت�سل منها مبعدالت البطالة والفقر.. 5
�سرورة م�ساهمة القطاع اخلا�س يف حتمل بع�س االأعباء )�سندوق امل�سوؤولية املجتمعية(.. 6

استنتاجات رئيسية

اأوًل: الأزمة املالية التي تواجه ال�سلطة الفل�سطينية هي يف جلها اأزمة بنيوية تعود لظروف و�سروط اإن�ساء ال�سلطة. ولكن هناك 
ب�سكل  االأزمة  يتم حل هذه  اأن  املتوقع  فاإنه من غري  وعليه  فيها.  ال�سبب  تكن  وان مل  االأزمة  تفاقم  اإىل  اأدت  ذاتية  اأ�سباب 
جذري طاملا بقي امل�سهد ال�سيا�سي واالأمني القائم حاليا على حاله. ولكن من املمكن احلد من تفاقم هذه االأزمة والتخفيف 
من تداعياتها من خالل عدد من االإ�سالحات املالية، ويف مقدمتها الرت�سيد والتق�سف يف االإنفاق. ولكن يجب اأن ال يغيب 
عن البال اأن خيار التق�سف وحده بالرغم من اأهميته العالية هو كايف ملواجهة هذه االأزمة ولو جزئيًا. فيجب اأن يرافق اأي 

اإجراءات تق�سف خطوات اإ�سالحية اأخرى يف ال�سق الثاين من املعادلة وهو ال�سيا�سة ال�سريبية. 

ثانياً: حتى يحقق التق�سف اأهدافه باأقل التكاليف يجب اأن يتم يف اإطار خطة مدرو�سة ووفق اأ�س�س متوافق عليها وطنيًا. 
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واأكربها وزنا يف  االإنفاق  بنود  اأهم  القطاع املدين من  واالأجور يف  الرواتب  ُتعترب فاتورة   ، الرواتب  النفاق على فاتورة  ثالثاً: 
النفقات اجلارية. وهذا البند هو من البنود املر�سحة للتخفي�س يف اإطار اأي خطة تق�سف يف االإنفاق احلكومي. ولكن هذا 
البند يحمل الكثري من التفا�سيل والتعقيدات التي بحاجة لتحليل تف�سيلي ومعمق لتحديد فيما اإذا كان من املمكن تخفي�سه 
ويف اأي من بنوده التف�سيلية يكون هذا التخفي�س واقعي وجمدي وبدون تكاليف اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية قد تفوق 
اإىل انه من غري املمكن تخفي�س  الوفورات املالية املتحققة من جراء ذلك. وت�سري التحليالت يف هذا التقرير لهذا البند 
م�ستويات الرواتب نف�سها، وال تخفي�س عدد كبري من املوظفني من خالل اإنهاء خدماتهم، ولكن من املمكن اإحالة جزء من 
املوظفني وخ�سو�سا الذين ميكن اعتبارهم وهميني اأو الذين يعملون يف اأعمال اأخرى اإىل جانب وظائفهم يف احلكومة. ولكن 
خيار التقاعد يجب اأن ياأتي وفق �سروط عادلة ومتوافق عليها مع املوظفني امل�ستهدفني. كما انه من املمكن تر�سيد االإنفاق 
ولي�س بال�سرورة تخفي�سه من خالل اعتماد �سيا�سة مدرو�سة لتدوير عدد من املوظفني من خالل نقلهم اإىل وظائف تتالءم 
مع موؤهالتهم وترفع من اإنتاجيتهم. وميكن اأن ياأتي هذا االإجراء يف اإطار اإعادة هيكلة مراكز امل�سوؤولية يف ال�سلطة من خالل 

اإلغاء اأو دمج بع�س هذه املراكز مع مراكز اأخرى تت�سابه يف طبيعة وظائفها.

رابعاً: بالن�سبة للعقود اخلا�سة �سواء للموظفني العاديني اأوامل�ست�سارين، فانه من املمكن اأن تكون اإحدى خيارات التق�سف من خالل 
و�سع �سيا�سة ملزمة للتعيني على هذه العقود بدون اأن ي�سمح باالإ�ستثناءات يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة كما هو احلال االآن. 

خام�شاً: قد تكون االإمتيازات الوظيفية وهي يف الغالب مرتبطة بالفئات االإدارية العليا احد اأهم واأ�سهل جماالت التق�سف واأكرثها 
قبوال وتاأييدًا من اجلمهور الفل�سطيني.

�شاد�شاً: الإنفاق على قطاع الأمن، ال يزال االإنفاق على قطاع الأمن ي�ستحوذ على الن�سيب االأكرب من موازنة ال�سلطة الفل�سطينية، 
واأن اجلزء االأكرب منه يخ�س�س لبند الرواتب واالأجور. مع االإ�سارة اإىل ارتفاع متو�سط االأجر ال�سهري للع�سكريني مقارنة 
باملوظفني املدنيني. وتبقى املوازنة الت�سغيلية املخ�س�سة لقطاع االأمن مرتفعة اأي�سًا، ويرتافق ذلك مع �سبابية و�سوء اإدارة 
يف اإجراءات ال�سرف يف االإنفاق على امل�ساريف الت�سغيلية. كما يظهر �سعف يف اأ�س�س واأدوات الرقابة الداخلية واخلارجية 
على اأولويات واإجراءات ال�سرف مما يفتح املجال وا�سعًا للهدر واإ�ساءة الت�سرف يف املال العام. ويبدو اأن اإجراءات التق�سف، 
وتخفي�س االإنفاق على قطاع االأمن، خيارات �سعبة التحقق ب�سبب ا�ستحواذ فاتورة الرواتب واالأجور على حوايل %80 من 
املوازنة اجلارية لالأمن، واجلزء االأكرب من موظفي القطاع االأمني هم من اأ�سحاب الرتب املنخف�سة والرواتب القليلة اأ�ساًل، 
اأو اإجراء تخفي�س على رواتبهم. ناهيك طبعًا عن املقيدات القانونية املرتبطة باحلقوق املكت�سبة  وبالتايل ي�سعب اقرتاح 
للموظف. ويف جانب اآخر، جند اأن النفقات الت�سغيلية لقطاع االأمن، وخالفًا لالنطباعات ال�سائدة لدى قطاعات وا�سعة يف 
املجتمع الفل�سطيني، كانت اأقل من نظريتها يف القطاع املدين. تبدو فر�س التق�سف واحلد من النفقات الت�سغيلية حمدودة. 
الإجراء  �سوابط  وو�سع  العام  املال  اإهدار  من  واحلد  االإنفاق  وتر�سيد  اأعلى،  رقابة  فر�س  على  اأكرث  الرتكيز  ميكن  ولكن 

ال�سرف يف قطاع االأمن، وخ�سو�سًا يف جمال النفقات الت�سغيلية. 

�شابعاً: النفقات اخلا�شة ب�شايف الإقرا�س، اإن املكون االأ�سا�سي لبند �شايف الإقرا�س هو:
وما  البند  لهذا  املر�شودة  املخ�ش�شات  بني  كبرية  انحرافات  البيانات  وتظهر  ال�شلطة.  تتحملها  التي  الكهرباء  اأثمان  أ.  
يتحقق فعلياً. ومتكن اأن ُيعزى ا�شتمرار وتزايد �شايف الإقرا�س اإىل �شعف م�شتويات حت�شيل اأثمان الكهرباء من قبل 
�شركة التوزيع والبلديات. وامتناع هذه اجلهات عن حتويل الأثمان املح�شلة ملزودي اخلدمة اأو لل�شلطة )كجهة متويل(، 
اأ�شف اإىل ذلك الأ�شباب الفنية الأخرى كت�شتت نظام التوزيع، واهرتاء ال�شبكات، مما يوؤدي اإىل تدين كفاءة وجودة خدمة 

الكهرباء، وارتفاع ن�شبة الفاقد الفني.

االئتالف من اجل الزناهة والمساءلة - أمـــــــان
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وتبني  وال�شحية....(.  والإدارية  والإجتماعية  )املالية  الطبية  التحويالت  مللف  والتداخالت  الأبعاد  العديد من  هناك  ب. 
اإدارة التحويالت  اأ�ش�س النزاهة وال�شفافية وامل�شاءلة يف  وجود �شعوبات ت�شهم يف ا�شتمرار الهدر يف املال العام، و�شعف 
ا�شتمرار  املايل،  العجز  وا�شتمرار  ال�شحي  التاأمني  نظام  كفاءة  عدم  و�شامل،  كفوؤ  �شحي  نظام  غياب  اأبرزها:  الطبية، 
ظاهرة التحويالت الطبية الإ�شتثنائية وتدخل بع�س اأ�شحاب النفوذ واملوؤ�ش�شات يف هذا املو�شوع، و�شعف اأدوات واإجراءات 
الرقابة الداخلية واخلارجية. وتبدو الفر�شة كبرية لإ�شالح نظام التحويالت الطبية، ومبا ي�شهم يف تخفي�س فواتري 

العالج باخلارج، ومبا ينعك�س بالنتيجة على تخفي�س بند �شايف الإقرا�س.

ثامناً: مكتب الرئي�س ووزارة اخلارجية، تبلغ نفقات اخلارجية باق�سامها الثالث حتى 31 اكتوبر من العام احلايل: 217.681 
املفاو�سات  �سوؤون  �سيكل(،  مليون  ال�سفارات )175.764  �سيكل(،  مليون  �سيكل  )وزارة اخلارجية )40.496  مليون 
)1.124 مليون �سيكل(.وتبلغ نفقات مكتب الرئي�س حتى 31/10/2015 : 153.233 مليون �سيكل. حيث تبلغ قيمة 
 18 اأما م�ساريف تطوير  30.761 مليون،  94 مليون �سيكل، وتبلغ قيمة النفقات اجلارية  رواتب العاملني يف الرئا�سة 
مليون ، اما عدد العاملني فهو غري متوفر ولكن بق�سمة فاتورة الرواتب على متو�سط الراتب فيمكن تقدير العدد بحوايل 
موظف. وهذا غري ممكن وبالتايل املو�سوع بحاجة اىل تدقيق تف�سيلي ملعرفة النفقات مف�سلة وهذا غري موجود   2000

يف بيانات وزارة املالية العلنية.

تا�شعاً: النفقات الطارئة، و�سع �سيا�سة تف�سيلية وحمددة بخ�سو�س اآليات واأوجه �سرف النفقات الطارئة من بند االإحتياطات 
املالية املر�سودة يف املوازنة.
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التوصيات 

علينا اأن ندرك باأن اأ�سباب االأزمة املالية التي تعانيها ال�سلطة الفل�سطينية ال تنح�سر يف حمدودية املوارد املالية، فقط بل يف كيفية 
اإدارة تلك املوارد واإن كانت حمدودة. فحتى لو حدث تطور دراماتيكي يف جانب االإيرادات ومتويل النفقات، فاإننا �سنبقى اأمام 
مع�سلة كيفية اإدارة هذه املوارد وعن ترتيب اأولويات االإنفاق واالأ�س�س واملعايري التي تقوم عليها. ومن منطلق اإدراكنا الأ�سباب اأزمتنا 
املالية، ميكن لنا تركيز جهودنا يف اإيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق من اأجل االنتقال اإىل و�سع اأف�سًل، يف اإدارة مواردنا، وتر�سيد 
العدالة االقت�سادية  اأ�سا�سًا مبراعاة  واملتعلقة  التق�سف  اأ�س�س ومبادئ  اأن تراعي هذه اجلهود وحتافظ على  املهم  اإنفاقنا. ومن 
واالجتماعية يف توزيع اأعباء التق�سف، واملحافظة على احلقوق املكت�سبة، وعدم امل�سا�س بجودة اخلدمات العامة. ويف هذا االإطار 
نقدم املقرتحات التالية علها ت�سكل مرجعًا وعونًا للحكومة الفل�سطينية ل�سياغة خطة �ساملة واتخاذ اإجراءات ت�سهم يف تر�سيد 

النفقات ويف احلد من اإهدار املال العام.

• القطاع المدين	

اإنهاء ظاهرة املوظفني الذين يتقا�سون رواتب من خزينة ال�سلطة وهم خارج الت�سكيالت االإدارية املعتمدة بغ�س النظر عن حجم . 1
هذه الظاهرة. وبع�س هوؤالء املوظفني هم فعال وهميون اأي اأنهم ال يوؤدون خدمات فعلية وخ�سو�سًا يف مراكز امل�سوؤولية يف قطاع 

احلكم. ويف هذا ال�سياق يجب اإما اإحالة بع�سهم للتقاعد املبكر و/اأو اإنهاء خدمات البع�س االآخر بعد درا�سة ملفاتهم بعناية.
املوؤهالت . 2 وموائمة  احلاجة  اأ�سا�س  على  اأخرى  م�سوؤولية  ملراكز  بع�سهم  نقل  اأي  املوظفني،  لتدوير  ممنهجة  �سيا�سة  اعتماد 

اأو االإلغاء. وهذا االإجراء قد ال  اإعادة هيكلة البناء املوؤ�س�سي لل�سلطة من خالل الدمج  واخلربات. وقد يكون من ال�سروري 
يقود لتخفي�س فاتورة الرواتب ولكنه قطعا �سيقود اإما اإىل حت�سني اإنتاجية املوظفني و/اأو تخفي�س النفقات الت�سغيلية املرتبطة 

باحليز املكاين مثل االإيجارات واخلدمات العامة )الكهرباء واملاء واالت�ساالت وغريها(.
ت�سوية اأو�ساع املوظفني الذين ال زالوا ميار�سوا وظائف خا�سة اأخرى اإىل جانب وظائفهم احلكومية. وهذا الت�سوية قد تتطلب . 3

اإنهاء خدمات هوؤالء املوظفني اإن تعذر ت�سويب اأو�ساعهم وفق القانون.
االإ�ستثناءات وق�سر ذلك على . 4 او م�ست�سارين وخرباء من خالل  تعيني موظفني على عقود عمل موؤقتة  ب�سيا�سة  العمل  وقف 

�سيا�سة  اعتماد  يتم  اأن  املفيد  انه من  كما  الغر�س.  لهذا  املوازنة  مالية مر�سودة يف  اعتمادات  اأو  توفر خم�س�سات  قاعدة 
التدوير يف التعيني بعقود موؤقتة الإتاحة الفر�سة اأمام اأ�سخا�س جدد لال�ستفادة من هذه العقود.

اتخاذ االإجراءات الكفيلة بالتزام مراكز امل�سوؤولية بتنفيذ القرارات احلكومية التي تق�سي بتخفي�س االإمتيازات الوظيفية من . 5
بدالت وعالوات وخم�س�سات عمل. وهذا يتطلب اإلغاء هام�س اال�ستثناء املمنوح للوزير املعني اأو من يف حكمه بهذا ال�ساأن.

• قطاع األمن	

اأوًل: ان التو�شية الرئي�شية تتعلق برت�شيد عدد العاملني يف كل جهاز على حده وفقاً للمهام املنا�شة به. حيث من املنا�شب 
تدوير عدد كبري منهم اىل جهاز ال�شرطة بعد تاأهيلهم لذلك )تدوير(.

ثانياً: تفعيل الرقابة الداخلية واخلارجية من خالل:
اإ�سدار اللوائح اخلا�سة بقانون اخلدمة يف اأجهزة االأمن ال�سيما تلك اخلا�سة بالتعيينات والرتقيات والعقوبات، واإعادة درا�سة . 1

قانون اخلدمة الع�سكرية الذي يعطي امتيازات ومنافع كبرية للع�سكريني، وخ�سو�سًا من ال�سباط وذوي الرتب املرتفعة. 
اإعداد موازنات تف�سيلية لالأجهزة االأمنية كل على حده، ومن ثم اإدراجها يف موازنة وزارة الداخلية اأو مكتب الرئي�س ح�سب . 2

تبعيتها االإدارية.
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�سرورة تقيد م�سئويل االإنفاق يف االأجهزة االأمنية باأحكام قانون امل�سرتيات والعطاءات واللوازم العامة فيما يخ�س التوريدات . 3
من االأغذية وال�سلع الراأ�سمالية. على اأن يرتافق ذلك مع جرد دوري للموجودات الراأ�سمالية، والتقيد با�ستخدام ال�سجالت 

والنماذج املعتمدة من قبل وزارة املالية الأغرا�س املتابعة والرقابة.
تاأ�سي�س وتفعيل وحدات رقابة وتدقيق داخلية يف كل جهاز اأمني يتبع  اأما لوزير الداخلية اأو لرئي�س ال�سلطة )يف حالة جهاز . 4

املخابرات( مبا�سرة، وترفع ن�سخة من تقاريرها للرقابة املالية الع�سكرية املركزية يف وزارة املالية.
�سرورة الف�سل بني وظائف و�سالحية االإنفاق والتوقيع على املعامالت املالية، و�سالحية ا�ستالم امل�سرتيات واللوازم، ووظيفة . 5

االحتفاظ باالأ�سول والرقابة على ا�ستخداماتها، ووظيفة املحا�سبة على العمليات املالية، ووظيفة الرقابة والتدقيق.
اعتماد نظام خا�س بر�سد م�ساريف املحروقات ملركبات املخ�س�سة لقطاع االأمن.. 6

• صايف اإلقراض )أثمان الكهرباء(	

تفعيل تنظيم قطاع الكهرباء يف املناطق الفل�سطينية عرب االإلتزام باالإطار القانوين واملوؤ�س�سي الناظم لهذا القطاع.. 1
عقد اتفاقيات مركزية بني ال�سلطة وال�سركة االإ�سرائيلية املزودة على اأ�س�س جتارية تناف�سية، بحيث يتم معاجلة االإختالالت . 2

واالإجحاف الذي يلحق بامل�ستهلك الفل�سطيني نتيجة االإتفاقات الفردية.   
انتظام . 3 ت�سمن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  الكهرباء  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  اجلهات  بني  تفاهمات  اإىل  التو�سل 

وا�ستمرار تدفق الطاقة الكهربائية اإىل غزة، وتراعي عدم ت�سرر االأ�سر الفقرية بتلك التفاهمات، واحلد من االأعباء املالية 
االأ�سر املحتاجة،  لتحديد  االإجتماعية  ال�سوؤون  بيانات وزارة  االإ�ستفادة من قاعدة  العامة. وهنا ميكن  املوازنة  التي تتحملها 

وحتديد �سقف اأعلى لالإعفاء. 
املحلية . 4 والهيئات  التوزيع  و�سركات  امل�سرتكني  قبل  من  اأكرب  التزام  ل�سمان  امل�سبق  الدفع  عدادات  نظام  ا�ستخدام  تكثيف 

بت�سديد اأثمان الكهرباء.
تخ�سي�س املوازنات الالزمة الإعادة تاأهيل ال�سبكات احلالية خلف�س الفاقد الفني. وال بد اأن ترتافق هذه االإجراءات بالتزام . 5

االأثمان  حتويل  يف  الهيئات  تلك  ي�سجع  ومبا  لها،  امل�ستحقة  والر�سوم  ال�سرائب  من  املحلية  الهيئات  ح�سة  بتحويل  ال�سلطة 
املح�سلة للمزود االإ�سرائيلي.

تكثيف ا�ستخدام م�سادر الطاقة البديلة )ال�سم�سية والرياح( لتقليل فاتورة الكهرباء من املزود االإ�سرائيلي.. 6

• النظام الصحي والتحويالت الطبية	

اإقرار قانون يعتمد نظام تاأمني �سحي �سامل كفوؤ وفّعال ومتوازن من حيث املوارد والتغطيات، والرتاجع عن جميع . 1 �سرورة 
القرارت االإ�ستثنائية القدمية والتي تتعلق باالإعفاء من ر�سوم التاأمني ال�سحي.

تبني خطة عمل لوزارة ال�سحة يف اإطار �سقف زمني لتطوير بع�س اخلدمات االأ�سا�سية ال�سحية الغري متوفرة ب�سكل كاف يف . 2
م�ست�سفيات وزارة ال�سحة.

قيام جمل�س الوزراء باإ�سدار االأنظمة املتعلقة بالتحويالت الطبية، بحيث تطبق على �سقي الوطن يف ال�سفة وغزة، وت�سمل االأ�س�س . 3
واملعايري التي يجب اأن ت�ستند لها الدوائر املخت�سة يف اختيار احلاالت املر�سية املوؤهلة للعالج يف اخلارج، ووجهة العالج.

الوقف الفوري لظاهرة التحويالت الطبية اال�ستثنائية اإال وفقًا لالأنظمة ال�سادرة عن جمل�س الوزراء، وو�سع حد لتدخل بع�س . 4
اأ�سحاب النفوذ واملوؤ�س�سات يف هذا املو�سوع. وبالتايل خ�سوع جميع احلاالت املر�سية لل�سروط واالإجراءات املعتمدة يف دائرة 

�سراء اخلدمة من اخلارج مبا يف ذلك حتويالت اخلدمات الطبية الع�سكرية.
ومبا . 5 االإ�سرائيلية،  امل�سايف  العالج يف  فواتري  ومتابعة  لتدقيق  املطلوبة  املحا�سبية  واالأنظمة  املوؤهلة،  الب�سرية  العنا�سر  توفري 
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ي�سهم يف منع التالعب يف تكاليف العالج وتر�سيد االإنفاق.
تفعيل اأدوات واإجراءات الرقابة الداخلية واخلارجية على اأداء الدوائر املخت�سة يف ملف التحويالت الطبية. ومع �سرورة تقيد . 6

تلك الدوائر بالعمل وفق اآليات واأنظمة املحا�سبة والنماذج املعتمدة من وزارة املالية.

• مكتب الرئيس ووزارة الخارجية	

الطلب من ال�سيد الرئي�س ت�سكيل جلنة من رئا�سة الوزراء، وزارة املالية، ديوان املوظفني وال�سندوق القومي ملراجعة هيكليات . 1
ال�سفارات واعداد العاملني فيها ونفقاتها الت�سغيلية واالإمتيازات املمنوحة للعاملني فيها.

مراجعة هيكل وزارة اخلارجية واالإمتيازات ورواتب العاملني فيها، ونفقاتها الت�سغيلية، ملراجعتها وتقدمي اقرتاحات خلف�س النفقات . 2
وتر�سيدها، وت�سوية اأو�ساع كافة امل�سجلني على قوائم العاملني يف ال�سفارات وغري عاملني واقعيا فيها وفقًا الحتياجات ال�سفارات.

الطلب من ال�سيد الرئي�س ت�سكل جلنة مهنية ملراجعة هيكلية مكتب الرئي�س لتحديد االإحتياجات الفعلية من العاملني وتطبيق . 3
قانون اخلدمة اأو قانون العاملني يف قوى االأمن عليهم.

• المساعدات اإلجتماعية	

ُتظهر املعطيات باأن برامج امل�شاعدات الإجتماعية حتظى بتمويل كبري من موازنة ال�سلطة. وتت�سع دائرة االأ�سر امل�ستفيدة من تلك 
الربامج مبرور الوقت. ومن املهم اأن ال تتاأثر الفئات امل�ستفيدة �سلبًا باأي توجهات تدعو للتق�سف وتر�سيد االإنفاق يف هذا املجال. 
التق�سف  واإجراءات  اقرتاحات  تعرت�س  قد  فاإن �سعوبات عديدة  االأوىل،  بالدرجة  اجتماعي  اإن�ساين  ويف ظل احلديث عن ملف 
اإدارة  اأن التوليفة املالئمة للتعامل يف هذا امللف هو معاجلة الثغرات التي تعانيها عملية  وخف�س االإنفاق يف هذا املجال. ويبدو 
وتوزيع امل�ساعدات االإجتماعية وحتديد االأ�سر امل�ستفيدة، والعمل على تنقية هذه العملية من ال�سوائب التي تعرتيها وُت�سجل عليها. 
وترتكز حماور املعاجلة حول االإطار القانوين والتنظيمي، وطرق جمع ومعاجلة بيانات االأ�سر امل�ستفيدة، وحت�سني اأدوات الرقابة 

وتعزيز امل�ساركة املجتمعية.
اإيجاد االإطار القانوين الناظم لربامج امل�ساعدات االإجتماعية مبا يتالءم مع اخل�سو�سية الفل�سطينية ويعالج مواطن اخللل . 1

والق�سور و�سعف التغطية ملختلف ال�سرائح والفئات املجتمعية.
ومديريات . 2 ودوائر  اأطقم  وعمل  التكافل،  مبدء  يحقق  االإجتماعي  لل�سمان  �سامل  وقانون  الداخلية  والتعليمات  اللوائح  و�سع 

للوزارة، وااللتزام بتطبيقها.
االإجتماعية . 3 للربامج  واملمولة  املزودة  والدولية  املحلية  واالأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  بني  التن�سيق  م�ستوى  رفع 

واالإن�سانية واخلريية، ومبا ي�سهم يف منع ازدواجية تقدمي الدعم لنف�س االأ�سرة من اأكرث من جهة.
تطوير املوارد الب�سرية املنوط بها اإدارة وتنفيذ برامج امل�ساعدات، واأمتتة االإجراءات والتعامالت يف هذا املجال. ومبا ي�سمن . 4

تقليل االأخطاء والثغرات الناجتة عن املمار�سات ال�سلبية واالأخطاء الب�سرية. ومبا ي�سهم اأي�سًا يف احلد من النفقات االإدارية 
والبحثية املطلوبة لتنفيذ الربامج والقيام باأن�سطتها.

تقدمي . 5 االإزدواجية يف  واحلد من  االأخطاء  تقليل  ي�سمن  االإجتماعية، ومبا  ال�سوؤون  لوزارة  املركزية  البيانات  قاعدة  حتديث 
امل�ساعدات، واإعطاء امل�ساعدات لالأ�سر امل�ستحقة وفقًا للتغيريات على حاالتها و�سروط ا�ستحقاقها للم�ساعدة.

تعزيز وتو�سيع انت�سار تطبيقات امل�ساءلة االإجتماعية واعتماد العمل مبوجب مدونات ال�سلوك وقيم النزاهة يف توزيع امل�ساعدات . 6
االإن�سانية واحرتام مبداأ ال�سفافية وتفعيل اآليات الرقابة الداخلية واخلارجية.
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1. مقدمة

 11/8/2015 بتاريخ  الوزراء  اتخذ جمل�س  فقد  الفل�سطينية،  الوطنية  ال�سلطة  منه  تعاين  الذي  املايل احلرج  للو�سع  نتيجة 
واعتبارات  اأ�س�س  على  ومبنية  مف�سلة  خطة  بو�سع  تقم  مل  احلكومة  اأن  اإال  احلكومية.  النفقات  يف  بالتق�سف  قرارًا 
االإنفاق2 يف  الرت�سيد  اأو  التق�سف  فيها  يتم  اأن  ميكن  التي  واالأولويات  القطاعات  فيها  حتدد  زمنيًا  وجمدولة   منهجية 
 ومل حتدد االآليات التي ت�سع قرارها هذا مو�سع التطبيق العملي، ومعاجلة ما ميكن اأن ينتج عن ذلك من اإ�سكاليات وحتديات 
اقت�سادية واجتماعية. بل اعتمدت يف اجتماعاتها الالحقة قرارات تكلمت عن رغبة يف التق�سف يف جمال ا�ستخدام املركبات 
النظر يف رواتب  واإعادة  اأو االإحداثيات اجلديدة  النقالة وخم�س�سات املحروقات والتعيينات  الهواتف  احلكومية وخم�س�سات 
ومزايا روؤ�ساء املوؤ�س�سات العامة غري الوزارية التي هي خارج نطاق قانون اخلدمة املدين. وبدون اإعتماد مرجعية توجيهية اأو خطة 
ممنهجة معتمدة وبدون حتليل كايف لتداعياتها. وبالتاأكيد اإن تنفيذ هذه التو�سيات قد توؤدي اإىل بع�س التخفي�س يف حجم االإنفاق 
اجلاري العام، ولكنها لن تكون كافية لتحقيق الهدف املركزي واملتمثل يف حتقيق توازن ن�سبي يف املوازنة اجلارية لل�سلطة كايف 
للو�سول اإىل م�ستوى مقبول من االإ�ستدامة املالية. وهذا الهدف لن يتحقق اإال يف اإطار خطة �سمولية مدرو�سة ميكن تتبع نتائج 
تطبيقها وقيا�س تداعياتها من �سنة الأخرى. وتكت�شب هذه اخلطة اأهمية اإ�شافية يف ظل ن�شوب الهبة ال�شعبية واجتاه الأو�شاع 
نحو املزيد من التاأزم ب�شبب ت�شاعد احتمالت املواجهة املفتوحة مع الإحتالل الإ�شرائيلي وما �شينجم عنه من اأ�شرار بالغة 

لالإقت�شاد الفل�شطيني وبالتايل ارتفاع ال�شغوط على موازنة ال�شلطة.

ويجدر التنويه اإىل اأن هذه لي�ست املرة االأوىل التي تعلن احلكومة نيتها التق�سف ملواجهة االأزمة املالية. ففي كل مرة كانت ت�ست�سعر 
احلكومة فيها بخطر تفاقم االأزمة املالية ب�سبب حجز اإ�سرائيل الأموال املقا�سة اأو ب�سبب تراجع من�سوب امل�ساعدات اخلارجية، 
خل�ست  مثاًل،   2012 عام  ففي  ال�سريبية.  اجلباية  حت�سني  اأو  االإنفاق  يف  التق�سف  يف  نيتها  عن  االإعالن  اإىل  ت�سارع  كانت 
1/1/2012 �سيا�ستها يف تقلي�س الفجوة بني االإيرادات والنفقات  وزارة املالية يف املذكرة االإي�ساحية التي �سدرت عنها يف 
وتخفي�س االإعتماد على دعم املانحني وذلك من خالل اإعادة النظر يف ال�سيا�سة ال�سريبية لزيادة االإيرادات املحلية وجمموعة من 

االإقرتاحات لتخفي�س النفقات.

املربرات التي كانت وراء �شدور القرار بقانون رقم 8 لعام 2011 املتعلق ب�شريبة الدخل. وهذه املربرات هي: 
املتعذر . 1 »بات من  املذكرة  لن�س   فوفقًا  النفقات اجلارية.  العجز يف  امل�ساعدات اخلارجية يف متويل  االإعتماد على  تقلي�س 

وب�سورة متوا�سلة الوفاء بكافة االإلتزامات املالية بانتظام وبدون تاأخري مما اأدى اإىل تراكم يف املتاأخرات م�ستحقة ال�سداد 
ملزودي ال�سلطة بال�سلع واخلدمات«. وهذا يعني �سرورة البدء بزيادة االإعتماد على الذات والتخل�س تدريجيًا من االإعتماد على 
امل�ساعدات اخلارجية وخ�سو�سًا اأن ال�سلطة معنية با�ستكمال جاهزيتها الت�سريعية واملوؤ�س�سية والفنية الإقامة الدولة امل�ستقلة 

القابلة للحياة اقت�ساديًا.
التعديالت التي جاءت يف القانون اجلديد �ست�سهم يف معاجلة الت�سوهات القائمة يف االإدارة ال�سريبية.. 2

 2. بالرغم اأن كال هذين امل�سطلحني ُي�ستخدما يف هذا التقرير ب�سورة تبادلية، اإال اأنهما قد يختلفا يف م�سمونهما الفني. فالتق�سف قد يعني تخفي�س حجم 
االإنفاق الكلي مع تغيري يف هيكله اأو بقائه على حاله، بينما الرت�سيد قد يعني تغيري يف هيكل االإنفاق دون تغيري حجمه اأو �سقفه الكلي بال�سرورة. فاالأول يهتم 

بتخفي�س االإنفاق بغ�س النظر عن توزيع التخفي�س على بنود االإنفاق املختلفة، بينما يهتم الثاين بحجم ونوعية التخفي�س بحيث تتحقق الكفاءة يف االإنفاق.
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وب�سكل موازي اأقرت احلكومة رزمة من االإجراءات التي تهدف اإىل تخفي�س النفقات العامة يف موازنة العام 2012، كان من اأهمها: 
اإحالة نحو 25 األف موظف اإىل التقاعد املبكر ممن اأم�شوا يف اخلدمة مدة تزيد على 15 عاماً. أ. 

و�شع �شوابط جدية لعقود العمل اخلا�شة وجعلها يف حدودها الدنيا وبحد اأق�شى $4000  للراتب ال�شهري وعدم اإبرام  ب. 
اأي عقد بدون الرجوع لوزارة املالية.

ج.  تقلي�س نفقات ال�شفر واملهمات والدورات التدريبية للموظفني وخ�شو�شاً لذوي املنا�شب الإدارية العليا. 
وقف العالوات الإ�شرافية والإدارية وبدل طبيعة العمل والتنقل يف حالة زوال الأ�شباب املوجبة لها. د. 

وقف �شراء وا�شتئجار العقارات للموؤ�ش�شات احلكومية يف عام 2012 من خالل عدم تخ�شي�س اأي مبالغ لها يف املوازنة. ه. 

وقد مت اإعادة التاأكيد على التق�سف يف االإنفاق احلكومي كاأحد احللول ملواجهة االأزمة املالية يف االإ�سرتاتيجية املالية التي �ساحبت 
اإ�سدار موازنة عام 2015. ولكن هذه املحاوالت اأو اجلهود مل ُتثمر عن نتائج فعلية باجتاه تخفي�س عجز املوازنة ب�سكل م�ستدام 
الأ�سباب متعددة مثل الف�سل يف تخفي�س االإنفاق ب�سكل جوهري ل�سعف ارادة االإلتزام من قبل كبار امل�سوؤولني يف مراكز امل�سوؤولية 

او ل�سعف تاأثري وزن هذه النفقات يف هيكل النفقات اجلارية. 

فتجارب الدول على هذا ال�سعيد واالأدبيات املن�سورة ذات ال�سلة باملو�سوع ُت�سري بو�سوح اإىل اأن اأي خطة ناجحة وناجعة للتق�سف 
يف االإنفاق يجب اأن جُتيب على عدد من االأ�سئلة الهامة وهي:

ما هي الأ�ش�س اأو الإعتبارات التي يجب اأن حتكم اخلطوط العامة للتق�شف؟. 1
يف اأي جمالت اأو قطاعات يجب اأن يكون التق�شف اآخذين بالإعتبار الأ�ش�س املعتمدة؟. 2
اأن تخ�شع للتق�شف على قاعدة . 3 اأو القطاعات التي يجب  ما هي بنود الإنفاق التف�شيلية يف كل واحد من هذه املجالت 

الأوىل ثم الأوىل؟
 الإقت�شادية والإجتماعية وال�شيا�شية؟. 4
واأخرياً من الذي �شيتحمل اأعباء اأو كلفة التق�شف اأفراداً وفئات؟ . 5

العليا  الفئات  بها  تتمتع  مالية  امتيازات  من  يت�سمنه  املدنية مبا  كقطاع اخلدمة  كثرية  قطاعات  هناك  اأن  اأمان  موؤ�س�سة  وترى 
ومكاتب  واالإحتادات  التنظيمات  يف  الر�سمية  االأطر  خارج  والعاملني  اخلا�سة  املالية  واالإعتمادات  والعقود  العامة  الوظيفة  يف 
املالية يف قطاعات االأمن  املوارد  ا�ستخدام   اإ�ساءة  التنظيمية، وكذلك مظاهر  املتنفذة واحت�ساب �سنوات اخلدمة  ال�سخ�سيات 
والطاقة وال�سوؤون اخلارجية وال�سحة وال�سوؤون االإجتماعية ميكن اأن ت�سملها عملية التق�سف املن�سودة. اإال اأن ذلك يتطلب درا�سة 
العام، ومن ثم حتديد  اإهدار املال  الثغرات التي يتم من خاللها  معمقة لهذه القطاعات ا�ستنادًا اإىل عدد من االأ�س�س لتحديد 
تدخالت اإ�سالحية حمددة يف هذه القطاعات يتم من خاللها اإزالة هذه الثغرات وبالتايل تخفي�س االإنفاق العام باأقل كلفة ورفع 

كفاءة توظيف اأو ا�ستغالل املوارد املالية املتاحة على قلتها.

1. 1 مالحظات أولية

• بلغ الدين العام حتى 2015-10-31 : 9.731 مليار �سيكل. اأما املتاأخرات حتى تاريخه فبلغت 2.255 مليار �سيكل.	
• بدون اإنهاء االإحتالل وفر�س ال�سيادة الوطنية الفل�سطينية على كامل االأر�س واملوارد واحلدود واالإن�سان فاإن الواقع االإقت�سادي 	

واملايل لل�سلطة �سيبقى يف اأزمة حادة.
• تتعقد االأزمة املالية لل�سلطة وي�سعب معاجلتها بوجود االنق�سام.	
• املواطن الفل�سطيني ي�ساهم ب�سكل كبري يف تغطية االإنفاق العام حيث ت�سكل االإيرادات ال�سريبية واجلمركية املرتفعة ن�سبيًا 	

حوايل %25 من الناجت املحلي ولن يتحمل اأعباء �سريبية اإ�سافية حلل االأزمة املالية.
• الت�ساركية اأ�سا�س جناح خطة التق�سف والرت�سيد. 	
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منطلقات  يشمل  الذي  التقرير  هذا  اعداد  يف  أمان  مبادرة  من  والمنطلق  المبدأ   1  .2
إلعداد خطة تقشف وترشيد:

ت�شعى هذه املبادرة  اإىل تقدمي امل�شاندة للحكومة الفل�شطينية من خالل تقدمي تو�شيات حمددة ل�شانع القرار بالتدخالت 
قبل  من  والرت�شيد  للتق�شف  وطنية  خطة  اإعداد  يف  كم�شاهمة  املجالت  بع�س  يف  الإنفاق  من  للحد  املطلوبة  الإ�شالحية 

احلكومة الفل�شطينية.

3. 1 منهجية إعداد المبادرة

 ترتكز منهجية اإعداد هذه املبادرة وتقريرها اإىل عدد من االإجراءات واخلطوات نلخ�سها فيما يلي:
• مراجعة االأدبيات والدرا�سات ال�سابقة ذات ال�سلة مبو�سوع االإدارة املالية العامة يف ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية �سواء من 	

حيث االإطار القانوين والتنظيمي اأو من حيث اأدوات الرقابة على ال�سرف وذلك لتحديد االأ�س�س واالإعتبارات التي يجب اأن 
ت�ستند لها اأي خطة تق�سف اأو تر�سيد لالإنفاق العام. 

• جمع املعلومات ذات ال�سلة خا�سة تلك املتعلقة بخطط االإ�سالح املايل واالإداري التي مت اإقرارها اأو مت اقرتاحها �سابقًا من قبل 	
احلكومة اأو من قبل موؤ�س�سات معنية بال�ساأن املايل الفل�سطيني مثل اأمان.

• للوقوف على وجهات نظرهم بخ�سو�س 	 امل�ستهدفة  الوزارات واملوؤ�س�سات  ال�سخ�سية مع م�سوؤويل  اإجراء عدد من املقابالت 
جماالت التق�سف املمكنة.

• ت�سخي�س وحتليل اأحجام واجتاهات االإنفاق العام يف املجاالت امل�ستهدفة من واقع البيانات املالية احلقيقية، وهذه املجاالت 	
ت�سمل ب�سكل عام:

وزارة ال�شحة: وي�سمل مراجعة قانون التاأمني ال�سحي بهدف اقرار نظام تاأمني �سحي �سامل ومراجعة نظام التحويالت الطبية. «
العام  « والعالوات واالمتيازات وجماالت االنفاق  الرواتب  االأمن، فاتورة  اأجهزة  الداخلية: وي�سمل مراجعة هيكلية  وزارة 

وب�سكل خا�س النرثيات وا�ستخدام املركبات واملحروقات واالت�ساالت...الخ.
�شلطة الطاقة: وي�سمل تر�سيد فاتورة الكهرباء )�سايف االإقرا�س( والتهرب من دفع فواتري الكهرباء وحتمل احلكومة  «

لديون هيئات احلكم املحلي يف هذا املجال.
وال�سفارات  « للبعثات  االإدارية  وامل�ساريف  واالإمتيازات  والعالوات  الرواتب  فاتورة  مراجعة  وي�سمل  اخلارجية:  وزارة 

الفل�سطينية وامل�ساريف الت�سغيلية للوزارة و�سفر امل�سوؤولني ة يف الوزارة.
وزارة ال�شوؤون الإجتماعية: وي�سمل مراجعة برامج امل�ساعدات االإجتماعية املتعددة بهدف اإعداد نظام �سمان اإجتماعي  «

�سامل لتنظيم امل�ساعدات التي تقدم لالأطراف امل�ستحقة وب�سكل خا�س الفئات الفقرية.
جمل�س الوزراء: وي�سمل مراجعة الرواتب وعالوات وامتيازات م�سوؤويل املوؤ�س�سات العامة الر�سمية غري الوزارية، واحلقوق  «

املقرات  ب�سراء  املتعلقة  الت�سغيلية  امل�ساريف  اىل  ا�سافة  العليا.  الفئات  من  للم�سوؤولني  متنح  التي  املالية  واالإمتيازات 
وال�سيارات واملحروقات واالإت�ساالت و�سفر امل�سوؤولني.

املالية  « واملكافاآت  واالإمتيازات  والعالوات  الرواتب  لفاتورة  �ساملة  وي�سمل مراجعة  العام:  املوظفني  وديوان  املالية  وزارة 
والعقود اخلا�سة ...الخ. ا�سافة اإىل امل�ساريف الت�سغيلية املتعلقة ب�سراء املقرات وال�سيارات واملحروقات واالإت�ساالت.

مكتب الرئي�س: وي�سمل مراجعة الهيكل االإداري واملكاآفات واالإمتيازات والنرثيات واملركبات واملحروقات. «
• االإتفاق على جماالت االإنفاق امل�ستهدفة.	
• حتليل وحتديد اأبرز االإ�ستخال�سات اأو االإ�ستنتاجات والتي ت�سري اإىل اإمكانية تخفي�س النفقات فيها.	
• اقرتاح التو�سيات املتعلقة مبجاالت الرت�سيد والتق�سف يف االإنفاق العام واآليات تنفيذها.	
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• مناق�سة عامة ي�سارك فيها املجتمع املدين واالأطراف الر�سمية للتو�سيات متهيدًا لتقدميها اىل احلكومة.	

و�شيتم الرتكيز يف حتليل النفقات لأغرا�س هذا التقرير على جمموعات النفقات الرئي�شة التالية:
الرواتب واالأجور والتي متثل اأكرث من %50 من النفقات اجلارية. و�سيتم التمييز بني رواتب موظفي اخلدمة املدنية ورواتب . 1

منت�سبي القطاع االأمني نظرًا الختالف املرجعية القانونية والتنظيمية لكليهما ونظرًا اأي�سا الختالف النظام املايل التنفيذي 
الذي يحكمهما. وي�سكل هذا البند قا�سمًا م�سرتكًا بني جميع مراكز امل�سوؤولية يف ال�سلطة.

االإمتيازات واملخ�س�سات املالية امل�ساحبة للوظائف العليا وكذلك العقود اخلا�سة التي يتم مبوجبها تعيني موظفني عاديني . 2
اأو خرباء وم�ست�سارين ب�سورة موؤقتة. وهذه االإمتيازات والعقود غالبًا ما ترتكز يف قطاع احلكم واالأمن )موؤ�س�سة الرئا�سة 

وجمل�س الوزراء واالأجهزة االأمنية وجمل�س الق�ساء ووزارة العدل ووزارة املالية(.
االإعانات النقدية لالأ�سر املحتاجة والتي تتم من خالل وزارة ال�سوؤون االإجتماعية، والتي تظهر �سمن بند النفقات التحويلية.. 3
�سايف االإقرا�س الناجم عن ا�سترياد الكهرباء واملاء من قبل املزودين واملوزعني يف االأرا�سي الفل�سطينية، والذي تقوم اإ�سرائيل . 4

بخ�سمه من م�ستحقات ال�سلطة املالية يف اإطار عملية التقا�س املعتمدة بني الطرفني.
بند �سايف . 5 التحويالت يف  وياأتي جزء من خم�س�سات هذه  واخلارج.  الداخل  للم�ست�سفيات اخلا�سة يف  الطبية  التحويالت 

االإقرا�س.

4. 1 محاور التقرير:

مقدمة: وت�سمل اأهداف ومنهجية التقرير. . 1
االإطار العام: وي�سمل �سياق االأزمة املالية واأ�س�س التق�سف.. 2
ت�سخي�س واقع االإنفاق العام وجماالته يف القطاعات احلكومية )امل�سار لها(.. 3
اال�ستخال�سات: االإ�سكاليات والفجوات التي ت�سكل جمااًل الإهدار املوارد املالية للحكومة.. 4
التو�سيات: املقرتحات املتعلقة مبعاجلة الثغرات والتحديات القائمة واخلطوط العامة خلطة تر�سيد االإنفاق احلكومي.. 5
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2. اإلطار العام

1 .2  التقشف يف اإلنفاق وتفعيل جباية اإليرادات واألزمة المالية!!

 من املتفق عليه اأن االأزمة املالية ونق�سد بها حتديدًا يف هذا التقرير، العجز املزمن الذي تعاين منه موازنة ال�سلطة الوطنية، 
هي اأزمة هيكلية تكوينية ن�ساأت مع اأول يوم الإقامة ال�سلطة. والأنها كذلك فاإن معاجلة اأ�سبابها وو�سع حلول لها ل ميكن اأن يكون 
باأدوات فنية اأو اإدارية فقط. فالعامل الرئي�س امل�سبب لها هو الإحتالل الإ�شرائيلي نظرًا ل�سيطرته الكاملة على املعابر واحلدود 
وا�ستئثاره باملوارد الطبيعية مبا فيها اأرا�سي منطقة )ج( واملياه والطاقة باأنواعها باالإ�سافة اإىل حتكمه �سبه الكامل باأكرث من ثلثي 
املوارد املالية لل�سلطة املتمثلة يف �سريبة القيمة امل�سافة واجلمارك. وعلينا اأن ندرك هذا ال�سبب جيدًا ونقف عنده طوياًل، لأن 
كافة احللول واملقرتحات التي من املمكن اإتباعها ومنها التق�شف اأو الرت�شيد يف الإنفاق العام على اأهميته املالية والأخالقية 

�شت�شهم بال �شك يف التخفيف من حدة الأزمة املالية ولكنها بالتاأكيد لن تعاجلها اأو حتلها بالكامل. 

اأخرى بع�سها ق�سري املدى وبع�سها ذو طابع ا�سرتاتيجي طويل املدى.  اأن ي�ساحبه اإجراءات  اأن التق�سف يف االإنفاق يجب  كما 
ال�سريبي  والت�سرب  التهرب  من  واحلد  االأفقي  التو�سع  اجلباية من خالل  فيها حت�سني  ال�سريبية مبا  االإيرادات  هيكلة  فاإعادة 
وحت�سني العدالة يف حتمل العبء ال�سريبي بني املكلفني ميثل اجلناح املوازي باالأهمية للتق�سف يف تخفي�س العجز يف املوازنة. اأما 
على املدى الطويل، فاإنه من ال�سروري بناء وتنفيذ اإ�سرتاتيجية وطنية الإعادة هيكلة االإقت�ساد الفل�سطيني باجتاه اإعادة االإعتبار 
لقطاعي ال�سناعة والزراعة على ح�ساب التجارة واخلدمات الأن من �ساأن ذلك اأن يخلق فر�س عمل ويخف�س معدالت الفقر ويو�سع 
الطاقة ال�سريبية املحلية لالإقت�ساد الوطني، وبالتايل تخفي�س عجز املوازنة، وتخفي�س م�ساهمة اإيرادات املقا�سة يف االإيرادات 

االإجمالية )والتي ت�سكل حاليًا حوايل %70( مما يقلل من ارتهان مالية ال�سلطة للقرار االإ�سرائيلي.
  

اإن �سيا�سة االإنفاق الع�سوائية والغري م�ستندة ل�سيا�سة و�سوابط �سفافة والتي مت اإتباعها منذ ن�سوء ال�سلطة م�سوؤولة عن زيادة حدة 
االأزمة وتفاقمها من حني الآخر. وميكن تلخي�س اأبرز مالمح نتائج �سيا�سة االإنفاق التي مت انتهاجها على النحو التايل: 

• االإنفاق اجلاري ا�ستمر باالإزدياد يف معظم ال�سنوات املا�سية وبوترية اأ�سرع من االإيرادات اإىل اأن اقرتب من 4 مليار دوالر 	
يف موازنة 2015. فهدف تر�سيد النفقات اجلارية واإعادة هيكلتها مل ينجح بغ�س النظر عن حماوالت التق�سف التي كانت 
احلكومة تتبناها من فرتة الأخرى. فمثاًل ارتفع االإنفاق اجلاري من 2923 مليون دوالر عام 2010 اإىل حوايل 4000 
مليون دوالر يف عام 2014. ومعظم هذه الزيادة كانت يف بند الرواتب واالأجور وبند النفقات الت�سغيلية االأخرى غري الرواتب 
وحتديدًا النفقات التحويلية. باملقابل فاإن بند �سايف االإقرا�س بقي متذبذبًا يف حدود �سيقة منذ عام 2010 بعدما انخف�س 
اأما النفقات التطويرية الفعلية  250 مليون دوالر.  اإىل حوايل  2007 )550 مليون دوالر(  من اعلى م�ستوى له يف عام 

ف�سهدت تراجعًا من �سنة الأخرى بعك�س املنطق االإقت�سادي.
•  مل يطراأ اأي تغري يذكر على هيكل النفقات العامة، حيث بقيت هذه النفقات جارية يف معظمها )تراوحت بني 88-92% 	

من اإجمايل االإنفاق( وجامدة يف توزيعها )غريمرنة(، ويبدو اأنها ال زالت تقوم على اأ�سا�س البنود بالرغم من قرار اعتماد 
موازنة الربامج واالأداء.

• كما اأن التوزيع القطاعي لهذه النفقات مل يختلف كثريًا عرب ال�سنوات. فال زالت ح�سة القطاع االإقت�سادي مثاًل من النفقات 	
 1% %5 )ويف معظمها نفقات جارية ولي�ست تنموية(، ويحظى القطاع الزراعي منها باأقل من  اجلارية ترتاوح بني -3 

فقط، مقارنة بقطاع احلكم وخ�سو�سًا القطاع االأمني مثاًل )%45( والقطاع االإجتماعي )46%(.
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• ا�ستمر االإنفاق على فاتورة الرواتب يف االإرتفاع من �سنة الأخرى يف اآخر 7 �سنوات بالرغم من اإتباع قاعدة ال�سفر يف �سايف 	
التعيينات، بحيث ارتفع هذا االإنفاق من حوايل 1.4 مليار دوالر يف عام 2005 اإىل ما يقارب 2 مليار دوالر يف عام 2014. 

وبقيت هذه الفاتورة ترتاوح بني %50 و%60 من اإجمايل االإنفاق اجلاري. 
• ال 	 ب�سكل  الوظيفية  واالإمتيازات  ال�سفر  ونفقات  االإيجارات  مثل  الت�سغيلي  االإنفاق  تو�سعية يف  ل�سيا�سة  الوطنية  ال�سلطة  اإتباع 

املا�سية توجهات  الفرتة  اآخر. ف�سادت طيلة  بعد  العجز عامًا  تفاقم  �ساهم يف  املتاحة مما  واملوارد  االإمكانيات  يتنا�سب مع 
حكومية نحو االإنفاق اإىل حد التبذير والهدر للمال العام. وميكن و�سف هذا ال�سلوك ب »با�ست�سهال االإنفاق اأو االإفراط فيه«. 

وقد و�سل حجم هذا االإنفاق يف موازنة 2015 اإىل حوايل 1.5 مليار دوالر اأي بن�سبة %48 من االإنفاق اجلاري.
• عن 	 منف�سلة  تبدو  اأنها  كما  العامة(،  املوازنة  من   6-8%( االأخرية  ال�سنوات  يف  كبري  ب�سكل  تقل�ست  التطويرية  املوازنة 

املوازنة اجلارية ومتول بالكامل عن طريق امل�ساعدات الدولية التي قد ال تن�سجم يف اأولوياتها وتوجهاتها مع الروؤية وامل�سلحة 
الوطنية. هذا مع العلم باأن ن�سبة ال�سرف الفعلي لهذه املوازنة بقيت ترتاوح بني %70-60 العتماد متويل هذه النفقات 

ب�سكل كامل على امل�ساعدات الدولية.

بنظرنا، فاإن تخفي�س النفقات اجلارية كان يجب اأن يتم منذ �شنوات وب�شكل خا�س بعد حدوث النق�شام وحرمان اخلزينة من 
اإيرادات قطاع غزة. فكان وا�شحاً للجميع اأن ال�شلطة مقبلة على اأزمة خانقة ت�شتدعي معاجلتها عرب �شل�شلة اإجراءات تق�شفية 
�شارمة وجادة ولكن هذا مل يتم بل مار�شت احلكومة �شيا�شة اإنفاق تو�شعية غري اآخذة بالإعتبار امل�شتجدات التي ح�شلت منذ 
النق�شام وعدم انتظام امل�شاعدات واملنح مما ا�شطرها اإىل اللجوء لالإقرتا�س الداخلي واخلارجي والذي �شاهم بدوره يف زيادة 

حدة امل�شكلة.

زيادة يف الإيرادات العامة ولكن لي�س بالقدر الكايف خلف�س العجز يف  وقد �ساحب هذا ال�سلوك االإنفاقي التو�سعي غري املح�سوب 
املوازنة اجلارية ب�سكل ملمو�س. اإذ زاد �سايف االإيرادات ال�سريبية من حوايل 1.8 مليار دوالر يف العام 2008 اإىل 2.8 مليار دوالر 
يف عام 2014. وال تغطي هذه االإيرادات اإال حوايل %70 من اإجمايل النفقات اجلارية. وتعك�س الزيادة يف االإيرادات ال�سريبية 

اإما حت�سن يف اجلباية اأو تو�سع الطاقة ال�سريبية لالإقت�ساد الفل�سطيني ب�سبب حالة النمو التي �سادت يف ال�سنوات االأخرية. 

تدل الإيرادات ال�شريبية واجلمركية املرتفعة ن�شبياً والتي ت�شكل حوايل %25 من الناجت املحلي على اأن املجتمع الفل�شطيني 
ي�شاهم ب�شكل متزايد يف تغطية الإنفاق العام. فالقت�شاد الفل�شطيني لي�س ريعًيا واإمنا يعتمد على جهد الأفراد واملوؤ�ش�شات 
املجتمع  ويتحمل  جًدا.  حمدودة  طبيعية  موارد  ظل  ويف  �شعبة  واأمنية  �شيا�شية  ظروف  ظل  يف  واخلدمات  ال�شلع  اإنتاج  يف 
الفل�شطيني م�شدًرا مهًما  املواطن  فاإن كون  وال�شتهالك. وعليه  بالدخول  ن�شبًيا مرتبًطا  عالًيا  الفل�شطيني عبًئا �شريبًيا 
ورمبا الأهم للموارد املالية املتاحة لالإنفاق احلكومي، يعزز من حقوق املجتمع الفل�شطيني يف م�شاءلة احلكومة عن ال�شيا�شات 

العامة وامل�شاركة فيها، ويوجب على احلكومة اأن تكون اأكرث �شفافية يف �شياغة وتنفيذ هذه ال�شيا�شات.

ا يف جمال اإدارة املال العام ي�شتند من حيث املبداأ على حق دافعي ال�شرائب يف مراقبة الإنفاق  فاحلكم الر�شيد وخ�شو�شً
العام والتاأكد من �شالمته يف اإطار القانون، وعلى حقهم يف م�شاءلة احلكومة عن اأي مظاهر لهدر املال العام واإنفاقه خارج 

اأولويات املجتمع.

وبالرغم من اأن جزءًا من التح�سن الذي ح�سل على اجلباية ال�سريبية ناجم عن تنفيذ بع�س االإجراءات الواردة يف اإ�سرتاتيجية 
منظومة االإيرادات لل�سنوات 2016-2014، ال زالت ال�سيا�سة ال�سريبية تعاين من بع�س اأوجه الق�سور لعل اأهمها:

• الف�سل يف تو�سيع القاعدة اأو الوعاء ال�سريبي ب�سكل مر�ٍس حيث بقيت هناك قطاعات و�سرائح وا�سعة بدون ملفات �سريبية 	
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حتى تاريخه.
• الف�سل يف احلد من ظاهرتي التهرب والت�سرب ال�سريبي والتي ت�سري تقديرات وزارة املالية اأنها ال زالت ترتاوح بني -500	

�سنويًا. دوالر  مليون   600

هذه املعطيات اأبقت على م�ستوى عايل من العجز يف املوازنة، بحيث بقي يرتاوح بني 1.3 و 1.6 مليار دوالر �سنويًا. وقد اعتمدت 
ال�سلطة يف تغطية هذا العجز على امل�ساعدات الدولية والتي مولت باملتو�سط %83 منه يف ال�سنوات االأخرية، والباقي مت متويله 
تنفيذ جماالت متنوعة يف اجلوانب  اأو من خالل عدم  للقطاع اخلا�س.  املتاأخرات  اأو من خالل  امل�سريف  االإقرتا�س  من خالل 

الت�سغيلية اأو التطويرية، االأمر الذي انعك�س اإىل تراجع م�ستوى اخلدمات العامة االأ�سا�سية.

خالصة:

اإن التق�شف يف الإنفاق العام هو احد اخليارات التي يجب فح�شها وتطبيقها ملواجهة الأزمة املالية لل�شلطة واملر�شحة للتفاقم 
يكون  لن  لأنه  الوحيد  التق�شف هو اخليار  يكون  اأن ل  واقت�شادية كثرية. ويجب  واأمنية  �شيا�شية  الأيام لعتبارات  قادم  يف 
كافياً. فالتق�شف لي�س �شرورة مالية فح�شب واإمنا اأي�شاً �شرورة اأخالقية و�شيا�شية ل�شلطة غري مكتملة ال�شيادة ول�شعب ل 
زال يجاهد للتحرر من الحتالل الع�شكري. فالتق�شف اأو الرت�شيد يف الإنفاق يف احلالة الفل�شطينية يكت�شب اأهمية �شيا�شية 
عالية نظراً لأنه ي�شهم يف التقليل من اله�شا�شة املالية لل�شلطة ومينحها مناعة اأو حت�شيًنا يف مواجهة ال�شغوط ال�شيا�شية 
التي متار�شها اإ�شرائيل عليها من البوابة القت�شادية. هذا ناهيك عن اأن التق�شف بحد ذاته قد ينطوي على اآثار اقت�شادية 
واجتماعية �شلبية قد تفوق الوفورات املالية املتحققة منه. وحجم وطبيعة هذه الآثار تعتمد على اأوجه التق�شف. ولهذا فان 
اأي خطة تق�شف يجب اأن ُتبنى على اأ�ش�س واعتبارات تراعي الظروف القت�شادية والجتماعية ال�شائدة يف البلد. فمعدلت 
الفقر والبطالة والقوة ال�شرائية للدخول وحالة النمو يف القت�شاد وحالة الالم�شاواة يف املجتمع ت�شكل موؤ�شرات ا�شرت�شادية 
لجتاهات واأولويات التق�شف يف الإنفاق احلكومي. وا�شتناداً اإىل هذا الفهم يجب و�شع اأ�ش�س حتظى باإجماع وطني لأية خطة 

تق�شف! وعليه فاإن اأمان تقرتح ال�ش�س التالية للحكومة:

 2 .2 أسس التقشف الرشيد!

اإن خطة التق�سف يف االإنفاق العام يجب اأن تكون عادلة ومتوازنة مما يتطلب حتلياًل فنيًا وتف�سيليًا جلميع بنود االإنفاق لتحديد اأين 
وكيف يجب اأن يتم التق�سف. فاملطلوب اإعداد خطة تق�سف ناجعة حتقق وفورات مالية اأكرب من االأعباء االإقت�سادية واالإجتماعية 
اأن ت�ستند اإىل املعايري واالأ�س�س التالية حتى تكون ناجعة وجمدية وحتقق االأهداف  املحتملة. وبراأينا فاأن اأي خطة تق�سف يجب 

املن�سودة منها:
مراعاة العدالة االإقت�سادية واالإجتماعية يف توزيع اأعباء التق�سف.. 1
املحافظة على احلقوق املكت�سبة وامل�سروعة للموظفني.. 2
االإبقاء على فر�س النمو االإقت�سادي وتناف�سية القطاع اخلا�س. . 3
عدم امل�س بجودة اخلدمات االأ�سا�سية املقدمة للجمهور مثل التعليم والرعاية ال�سحية واالإجتماعية.. 4
مراعاة الظروف االإقت�سادية واالإجتماعية للمواطنني وخ�سو�سًا ما يت�سل منها مبعدالت البطالة والفقر.. 5
�سرورة م�ساهمة القطاع اخلا�س يف حتمل بع�س االعباء )�سندوق امل�سوؤولية املجتمعية(.. 6
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ويف بناء خطة التق�شف والرت�شيد يجب اإتباع اخلطوات التالية:

اإقرار التوجهات العامة من قبل جمل�س الوزراء باالإ�ستئنا�س باالأفكار الواردة من قبل موؤ�س�سات املجتمع املدين، وت�سكيل جلنة . 1
وزارية برئا�سة رئي�س الوزراء الإقرار اأ�س�س وحمددات التق�سف والرت�سيد املن�سود.

قيام وزارة املالية ب�سياغة مقرتح باأ�س�س وحمددات التق�سف وذلك ا�ستنادًا اإىل توجهات مقرة من جمل�س الوزراء.. 2
اإتاحة املجال مل�ساركة وا�سعة من جميع مراكز امل�سوؤولية وذلك من خالل فرق املوازنة املعتمدة لنقا�س املقرتحات للم�ساعدة يف . 3

بلورة اأولويات التق�سف والرت�سيد يف خم�س�سات اإنفاق هذه املراكز.
اإعداد م�سروع خطة التق�سف والرت�سيد من قبل اللجنة الوزارية بناء على التغذية الراجعة من مراكز امل�سوؤولية.. 4
توفري فر�سة للموؤ�س�سات ال�سيا�سية وملوؤ�س�سات املجتمع املدين الإبداء الراأي يف م�سروع اخلطة.. 5
اعتماد اخلطة ب�سيغتها النهائية من قبل احلكومة واجلدول الزمني للتنفيذ واآلية متابعة تنفيذها، ورفعها للمجل�س الت�سريعي . 6

والرئي�س للم�سادقة عليها ومن ثم ال�سروع بتنفيذها يف اإطار املوازنات العامة وفق اجلدول الزمني املقر.

3. تشخيص وتحليل أوجه اإلنفاق العام

يغطي هذا اجلزء من التقرير جماالت االإنفاق اخلم�سة الرئي�سة التي مت حتديدها �سابقًا وهي: الرواتب، االإمتيازات امل�ساحبة 
حجم  وحتليل  و�سف  و�سيتم  الطبية.  والتحويالت  االإقرا�س،  �سايف  االإجتماعية،  اخلا�سة، االإعانات  والعقود  العامة  للوظائف 
واجتاه وطبيعة االإنفاق يف كل واحد من هذه املجاالت. والغر�س من هذا الو�سف والتحليل هو حماولة التعرف على اأبرز الثغرات 
اأن ت�سكل املالمح العامة خلطة  اأوجه االإنفاق هذه للم�ساعدة يف �سياغة التو�سيات واملقرتحات التي من �ساأنها  واالإختالالت يف 

التق�سف اأو الرت�سيد يف االإنفاق العام.

1 . 3 الرواتب واألجور 

%50 من اإجمايل النفقات  ما يزال هذا البند ي�ستحوذ على الن�سيب االأكرب يف املوازنة العامة الفل�سطينية؛ اإذ ي�سكل حوايل 
اجلارية و�سايف االإقرا�س للعام 2015. وي�سكل حوايل %54 من اإجمايل النفقات اجلارية. كما اأن هذا البند ال زال يتجاوز 
ن�سف النفقات اجلارية يف معظم �سنوات املوازنة العامة الفل�سطينية. ويت�سح مدى �سخامة تكلفة الرواتب واالأجور عند مقارنتها 
مع بع�س الدول املجاورة. اجلدول )1( اأدناه يو�سح التطور الذي حدث على فاتورة الرواتب واأعداد املوظفني يف ال�سنوات الع�سر 

االأخرية.

جدول )1(: اأعداد املوظفني وحجم الإنفاق على الرواتب خالل الفرتة 2005-2014

2005200620072008200920102011201220132014ال�شنة

178546163573144380142937147726150400153053154218154356155682عدد املوظفني

%01 %%1%2%2%13-%%12-8-%%37ن�سبة التغيري

4494530352645145536160176381681269287336فاتورة الرواتب ) باملليون �سيكل(

%6%2%7%6%12%24-%1-%%18%15ن�سبة التغيري

امل�شدر: اأمان، الفريق الأهلي لدعم �شفافية املوازنة، حتليل م�شروع موازنة 2015، ورقة عمل.
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ويالحظ من اجلدول اأعاله باأن عدد موظفي القطاع العام قد ازداد يف معظم ال�سنوات. اأما ال�سنوات الذي انخف�س فيها فكان 
وينطبق  واأمنية.  قانونية  العتبارات  املوظفني  من  اأعداد  خدمات  اإنهاء  اأعقبه  والذي   2007 عام  يف  املوؤ�سف  االنق�سام  ب�سبب 
هذا االإ�ستنتاج على حجم فاتورة الرواتب. وكما يالحظ من بيانات اجلدول فاإن الزيادات ال�سنوية خالل هذه الفرتة بقيت يف 
نطاق حمدود وناجم عن غالء املعي�سة والعالوات العائلية. ورمبا يعود �سبب الزيادة املحدودة يف عدد املوظفني وفاتورة الرواتب 
يف ال�سنوات اخلم�س االأخرية اإىل تطبيق قاعدة ال�سفر يف �سايف التعيني )عدد املوظفني اجلدد يجب اأن ي�ساوي عدد املوظفني 
والدول  الدولية  املوؤ�س�سات  من  ب�سغط  وال�سحة  والتعليم  الرتبية  وزارتي  با�ستثناء  املدين  القطاع  يف  وامل�ستقيلني(  املتقاعدين 
اإجمايل  العام من  القطاع  العاملني يف  الزيادة يف عدد املوظفني هي يف القطاع االأمني. وي�سكل عدد  املانحة. وقد تكون معظم 
العاملني الفل�سطينيني باملتو�سط حوايل %23. وعند مقارنة هذه الن�سبة بدول عربية اأخرى مت�سابهة يف الظروف، جندها اأقل 

من االأردن مثاًل )%25( واقل من م�سر والتي تقرتب من الن�سبة يف االأردن.

ال�سق املايل من قانون اخلدمة  اإىل تطبيق  يف املقابل، ميكن اإرجاع الزيادة الكبرية يف حجم الرواتب يف عامي 2005-2006 
املدنية املعدل. وترجع الزيادة غري العادية يف رواتب 2014 اإىل كلفة االإتفاقات التي وقعتها احلكومة يف نهاية عام 2013 مع 

نقابة املوظفني واحتادي املهند�سني واملعلمني وترقيات االأجهزة االأمنية والتي بلغت حوايل 250 مليون �سيكل �سنويًا. 

ومن البيانات اأي�سا يت�سح اأن املتو�سط ال�سهري لالأجر لكل موظف يف القطاع العام قد ارتفع من 3،100 �سيكل يف عام 2008 
اإىل 3،680 �سيكل ومن ثم اإىل 3،925 يف عام 2014. وميكن اإرجاع هذه الزيادة يف متو�سط االأجر ل�سببني هما: 1( عالوات 
اأعلى. وما يهمنا يف  اإدارية  غالء املعي�سة واملخ�س�سات العائلية  و 2( التغري يف الهيكل الوظيفي الناجم عن الرتقيات مل�ستويات 
هذا االأمر هو اأن متو�سط االأجر يف القطاع العام ال ميكن اعتباره مرتفع مقارنة مب�ستويات تكاليف املعي�سة ولكنه اأعلى من متو�سط 

االأجر يف القطاع اخلا�س )1،650 �سيكل �سهريًا(، وهو يعترب غري عادل بكل املقايي�س واأقل من خط الفقر الوطني.

وال�شوؤال الذي يقفز اإىل الواجهة عند احلديث عن فاتورة الرواتب والأجور يتمثل يف: هل من املمكن تخفي�س فاتورة الرواتب 
والأجور؟ والإجابة على هذا الت�شاوؤل تعتمد على الإجابة على الأ�شئلة الفرعية التالية:

كان . 1 واإذا  االآخر؟  بع�سهم  اال�ستغناء عن  اأو  املبكر  التقاعد  بع�سهم على  اإحالة  العاملني من خالل  تخفي�س عدد  هل ميكن 
اأي  الوهميني،  املوظفني  االإجراء مفيدًا؟ وهل هناك فعاًل وجود لظاهرة  يكون هذا  امل�سوؤولية  اأي مراكز  نعم، ففي  اجلواب 
الذين يتقا�سون رواتب دومنا عمل ذي مغزى و/اأو املوظفني اجلواكر، اأي الذين يعملون بوظائف اأخرى وهم على راأ�س عملهم 
يف احلكومة؟ والإجابة على هذا ال�شوؤال يجب اأن ياأخذ بعني الإعتبار ب�شكل اأ�شا�شي الظروف املعي�شية وخ�شو�شاً ارتفاع 

معدلت البطالة والفقر، والعدالة يف توزيع اأعباء التق�شف، وظروف بناء موؤ�ش�شات ال�شلطة!!
اأو تخفي�س رواتب املوظفني يف الفئات العليا فقط من . 2 اإعادة النظر ب�سلم رواتب املوظفني باجتاه تخفي�سها  هل من املمكن 

خالل تعديل قانون اخلدمة املدنية؟ والإجابة على هذا الت�شاوؤل يجب اأن تراعي مبداأ احلقوق املكت�شبة للموظفني والقوة 
ال�شرائية لدخول املوظفني عند م�شتوياتها احلالية.

وهل املتاح فعاًل هو اإعادة توزيع املوظفني، اأو تدويرهم، على الهيكل املوؤ�س�سي القائم لل�سلطة اأو املعاد بناوؤه من خالل عملية . 3
دمج مدرو�سة ملراكز امل�سوؤولية املت�سابهة اأو املتكاملة يف الوظائف، بحيث ترفع من اإنتاجيتهم من خالل حت�سن م�ستوى الر�سا 
الوظيفي لديهم، وتعيد توزيع خم�س�سات القطاعات من املوازنة ح�سب االأوزان الوظيفية اجلديدة بدون اأن يرتك ذلك تاأثريًا 
على حجم االإنفاق وعندها يكون ذلك اقرب ملفهوم تر�سيد االإنفاق منه للتق�سف؟ والإجابة على هذا ال�شوؤال يجب اأن تراعي 
اأ�شا�شاً نطاق وجودة اخلدمات املقدمة للجمهور، وعلى اأ�شا�س مواءمة خربات وموؤهالت املوظفني مع الوظائف اجلديدة.
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وي�سمل عدد موظفي القطاع العام يف اجلدول اأعاله على موظفي القطاع املدين ومنت�سبي القطاع االأمني. ولكن نظرًا لالإختالفات 
اإجراءات التعيني والرتقية و�سلم الرواتب وخم�س�سات الوظيفة يف كٍل من القطاع  يف االإطار القانوين والتنظيمي الذي يحكم 

املدين والقطاع االأمني، فانه من ال�سروري اإجراء حتليل الرواتب يف كاًل القطاعني ب�سكل منف�سل. 

املدنية اخلدمة  موظفي  رواتب   3.  1.  1

اجلدول )2( اأدناه يبني اأعداد موظفي اخلدمة املدنية واإجمايل رواتبهم خالل عدد من ال�سنوات ال�سابقة.

جدول )2(: عدد املوظفني املدنيني الدائمني وحجم الرواتب يف القطاع املدين للفرتة )2011-2014(

2011201220132014ال�شنة

87,30088,00088,50091,000عدد املوظفني الدائمني

0.570.570.570.58الن�سبة من اإجمايل املوظفني

3.8 3.5 3.4 3.2 فاتورة الرواتب )مليار �سيكل(

0.50.50.50.505الن�سبة من اإجمايل فاتورة الرواتب لل�سلطة

3,30033,480  3,200 3,000 متو�سط االأجر ال�سهري  للموظف املدين )بال�سيكل(

امل�شدر: احت�شبت من قبل الباحث با�شتخدام قاعدة بيانات وزارة املالية وديوان املوظفني العام.

ميكن تدوين عدد من املالحظات التو�سيحية حول البيانات الواردة حول موظفي اخلدمة املدنية وفاتورة رواتبهم وهي:
عدد املوظفني الدائمني ال ي�سمل العقود اخلا�سة والتي تبلغ 1،610 عقد، و�سيتم عر�س ومناق�سة اإجراءات التعيني من خالل . 1

هذه العقود وخم�س�ساتها املالية يف جزء الحق، وال عمال املياومة يف مراكز امل�سوؤولية املختلفة.
2 . 12،525 عددهم  يبلغ  والذي  املالية  وزارة  مالك  على  املتقاعدين  املوظفني  ت�سمل  ال  الرواتب  وفاتورة  املوظفني  عدد 

و12،923 و 13،854 و 14،100 متقاعد يف االأعوام 214-2011 على التوايل. وتبلغ فاتورة هذه الرواتب التقاعدية 
حوايل 400 مليون �سيكل �سنويًا. 

ن�سبة الزيادة يف عدد موظفي اخلدمة املدنية ويف حجم الفاتورة من �سنة الأخرى هي يف حدود طبيعية ومتقاربة اإىل حد كبري . 3
مع ن�سبة الزيادة يف اإجمايل موظفي ال�سلطة ويف اإجمايل رواتبهم. وهذا يدلل على اأن بند رواتب املوظفني املدنيني مل يطراأ 

عليه تغري كبري ي�ستدعي االهتمام.
باأن . 4 يعني  العام. وهذا  املتو�سط  اإىل حد كبري مع  ومتقارب  املدنية منخف�س  ال�سهري ملوظفي اخلدمة  الراتب  بقي متو�سط 

الهام�س املتاح لتخفي�س رواتب هوؤالء املوظفني �سيق جدًا اإن مل يكن معدومًا.
اإن احلكومة جنحت يف �سبط عملية التعيني والتزمت اإىل حد كبري باالإحداثيات التي جاءت يف قانون املوازنة العامة لل�سنوات . 5

االأخرية. وان معظم التعيينات اجلديدة كانت يف قطاعات حيوية مثل التعليم وال�سحة والتي مل تخ�سع لقاعدة التعيني مقابل 
ال�سواغر واإمنا لقاعدة احلاجة الطبيعية. فمثاًل اأقرت احلكومة يف جل�ستها املنعقدة يف 15/9/2015  تخفي�س %15 من 
العقود الوظيفية املخ�س�سة للدوائر احلكومية لعام 2015 التي مل يتم اإ�سغالها حتى تاريخه، وتخ�سي�سها ل�سالح وزارة 

الرتبية والتعليم العايل. وقد ا�ستثنت من هذا القرار وزارة ال�سحة. 
3.  مت تقريب الرقم االجمايل لفاتورة الرواتب، وبالتايل فان الرقم الناجت ميكن اأن يكون اأقل اأو اأكرث بن�سبة �سئيلة غري دالة اح�سائيًا، تبعًا للتقريب يف 

املدخالت التي متت بناء عليها احت�ساب املبلغ.
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اأكرث . 6 واأ�سبحت  االأخرية  ال�سنوات  يف  كبري  ب�سكل  حت�سنت  املختلفة  امل�سوؤولية  مراكز  يف  والرتقية  التعيني  اإجراءات  اأن  كما 
ان�سجامًا مع متطلبات قانون اخلدمة املدنية ال�سيما املواد 29-14 والتي يف جمملها تن�س على �سرورة االإعالن عن الوظائف 
يف ال�سحف اليومية وعقد م�سابقات ومقابالت من قبل جلان متخ�س�سة بح�سور ممثل عن الديوان الختيار املوظفني من بني 
املتقدمني. ويتم اختيار املوظفني على اأ�س�س من الكفاءة واجلدارة. كما اأن الرتقيات داخل الفئة الوظيفية اأو من فئة الأخرى 

اأ�سبحت اأكرث ان�سباطًا ومتوافقة مع متطلبات القانون.4
اإن احل�سة الن�سبية االأكرب لعدد املوظفني ورواتبهم هي من ن�سيب قطاع اخلدمات االإجتماعية االأ�سا�سية وحتديدًا يف وزارات . 7

التعليم وال�سحة وال�سوؤون االإجتماعية، بحيث بلغت حوايل %37 من العدد و%78 من فاتورة الرواتب. وهذا يعك�س االأهمية 
الن�سبية الكبرية لهذه القطاعات يف االإنفاق العام ويجعل من اإمكانية اإجراء تخفي�س ذي معنى وقيمة مالية يف فاتورة الرواتب 

�سعبة وغري واقعية.
ن�سيب املحافظات ال�سمالية من عدد املوظفني يبلغ %67 اأما ن�سيب املحافظات اجلنوبية فهو %33. وهذا التوزيع ين�سجم . 8

مع تطورات التوظيف والتغري يف هيكل املوظفني بعد حالة االنق�سام املوؤ�سفة.
 ن�سبة املوظفني الذكور من اإجمايل عدد املوظفني هي %57 مقابل %43 للموظفات االإناث. وهذا التباين ميكن تف�سريه يف . 9

اإطار التباين الكبري يف ن�سبة امل�ساركة يف �سوق العمل على اأ�سا�س النوع االجتماعي.

خارج  موظفني  فعال  هناك  هل  ال�شوؤال:  على  لالإجابة  الرواتب  وفاتورة  املوظفني  لأعداد  التف�شيلي  التحليل  من  بد  ول 
الت�شكيالت  الإدارية ملراكز امل�شوؤولية ويتقا�شون رواتب  من خزينة ال�شلطة؟  مثاًل، فقد تبني عند هذا امل�شتوى من التحليل اأن 
عدد املوظفني امل�شكنني على الهيكل التنظيمي لديوان املوظفني العام  يف ال�شفة وغزة هو 339 �شخ�س، وباملقابل فان فاتورة 
الرواتب والأجور املحملة للديوان ل�شهر متوز من عام 2011 مثاًل بلغت 7.654 مليون �شيكل، يف الوقت الذي كان يجب اأن 
تبلغ فقط 1.5 مليون �شيكل )على اأ�شا�س متو�شط راتب �شهري للموظف املدين هو 3500 �شيكل(.  ويف موازنة عام 2014 
بلغ اإجمايل الرواتب حوايل 93 مليون �شيكل، وهذا يعني اأن عدد املوظفني الذين يتقا�شون رواتبهم با�شم الديوان هو 2200 
�شخ�س. وبالتايل فاإن عدد املوظفني غري اخلا�شعني لل�شيطرة الإدارية للديوان هو 1،700 �شخ�س تقريباً. وهنا يربز الت�شاوؤل 
املهم: يف اأي موؤ�ش�شات عامة يعمل هوؤلء الأ�شخا�س ول�شالح من؟ وح�شب �شجالت الديوان فاإن عدد املوظفني املح�شوبني مالياً 
على مالكه ولكنهم خارج ت�شكيلته الإدارية الر�شمية هو فقط 219 يف ال�شفة الغربية لوحدها، اأما يف قطاع غزة فهو اأ�شعاف 
هذا الرقم.5 وح�شب �شجالت الديوان فاإن معظمهم م�شجلني حتت الحتادات ال�شعبية والأحزاب ال�شيا�شية واملنظمات الأهلية 
اأ�شبحوا كذلك لأن  والأجهزة الأمنية. البع�س من املوظفني املح�شوبني مالياً على الديوان ولكنهم خارج ت�شكيالته الإدارية 
ملفاتهم ُحولت للديوان من موؤ�ش�شاتهم الأ�شلية لأ�شباب خمتلفة وهم بالتايل موظفون ل يوؤدون اأية مهام وظيفية، ول زالت 

اأو�شاعهم قيد الت�شوية.

ان هذه الظاهرة يف جلها لي�ست حديثة الن�ساأة واإمنا تراكمت يف ادارة ال�سلطةخا�سة اأواخر الت�سعينات ومرحلة االإنتفا�سة الثانية 
حالة الفو�سى وذلك باإحالة رواتب عدد من املوؤ�س�سات غري احلكومية على فاتورة الرواتب  اإ�ستغالل  مت  حيث   ،2000-2002
بقرارات معظمها �سدر مبوافقة ال�سيد الرئي�س يف حينه وا�ستمرت دون حل رغم مرور هذه ال�سنوات الطويلة. وبح�سب الديوان 
فاإن م�سوؤولية معاجلة هذا اخللل االإداري ال يقع على عاتقه واإمنا ي�ستدعي تدخاًل �سيا�سيًا من قمة هرم ال�سلطة. ويف نف�س الوقت 
وموظفة  موظفًا  فان الديوان جنح يف اإنهاء خدمات 263 موظفا وموظفة ثبت اأنهم لي�سوا على راأ�س عملهم، وال زال هناك 91 

يجري متابعة اأو�ساعهم مع موؤ�س�ساتهم لت�سويتها وفق القانون واإال ف�سيتم اإنهاء خدماتهم.6

4.  مقابلة مع ال�سيد مو�سى ابو زيد، رئي�س الديوان وال�سيد فتحي خ�سر، مدير االإدارة العامة للرقابة االإدارية اخلارجية.
5. مقابالت مع م�سوؤويل الديوان كما يف 2 اعاله.
6. مقابالت مع م�سوؤويل الديوان كما يف 2 اعاله.
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اأن عدد املوظفني امل�سجلني ر�سميًا على مالك معظم مراكز امل�سوؤولية يف قطاع احلكم  وبا�ستخدام نف�س املنطق التحليلي جند 
املدين )مثل ديوان الرئا�سة وجمل�س الوزراء واللجنة التنفيذية واالأحزاب ال�سيا�سية وال�سندوق القومي ووزارة اخلارجية واالأجهزة 
االإعالمية والهيئات /االحتادات ال�سعبية وغريها( هو اأقل من عدد املوظفني الذين يتقا�سون رواتب من اخلزينة العامة. هذا اإىل 
جانب عدد من عمال املياومة، ي�سعب حتديده، يتقا�سون اأجورًا من اخلزينة العامة ولكن لي�س لديهم ملفات ر�سمية يف الديوان 
اأن تعيينهم ال يتبع لالإجراءات الر�سمية واإمنا يتم من خالل التن�سيق املبا�سر بني مراكز امل�سوؤولية ووزارة املالية. ويتوزع  حيث 

هوؤالء املوظفون على مراكز امل�سوؤولية املختلفة وان تركز معظمهم يف املراكز ذات الطبيعة اخلدمية.

ظاهرة الزدواجية يف العمل، فاإن الديوان من خالل االإدارة العامة للرقابة اخلارجية قد بذل جهودًا كبرية يف  اأما بخ�سو�س 
الدوام  اأوقات  بالعمل اخلا�س خارج  للموظفني  ي�سمح  املدنية  اأن قانون اخلدمة  الظاهرة ومعاجلتها. وجدير ذكره  متابعة هذه 
الر�سمي �سريطة موافقة الوزير املعني وم�سادقة الديوان بعد ا�ستيفاء عدد من ال�سروط كما حددها القانون. وتبني من متابعة 
الديوان اأن هناك عددًا من املوظفني يعملون يف وظائف اأخرى ب�سكل جزئي اأو كلي دون احل�سول على املوافقات املطلوبة. ويرتكز 
معظم هوؤالء املوظفني يف وزارة ال�سحة )حوايل 117 موظف وموظفة(. وهناك اأي�سا عدد من املوظفني مل نتمكن من حتديده 
يعملون يف اجلامعات غري احلكومية اإىل جانب عملهم الر�سمي. ولكن من ال�سعب اجلزم باأن هذا العدد من املوظفني هم فقط 
الذين يعملون يف وظيفة خا�سة اأخرى، ونرى باأن هذا العدد هو اكرب بكثري مما مت االإفادة به من الديوان، وان �سعوبة التحقق من 
هذه الظاهرة قد يكون ال�سبب وراء االإعتقاد باأن العدد املر�سود متوا�سع مقارنة بالرقم الفعلي. وهذا االإ�ستنتاج مبني اأي�سًا على 
فر�سية مفادها اأن املوظفني الذين هم خارج الت�سكيالت االإدارية الر�سمية ملراكز امل�سوؤولية املختلفة كما بينا �سابقًا والذي ي�سعب 
اآخر بدوافع اقت�سادية ومهنية واأخرى لها �سلة بتعبئة  اأن ميار�سوا عماًل خا�سًا  متابعة التزامهم بعملهم الر�سمي، من املرجح 
الفراغ. ومن املوؤكد فاإن طلبات االإلتحاق بال�سلك الدبلوما�سي يف وزارة اخلارجية دون احلاجة الفعلية يعك�س حجم االمتيازات 

املالية التي يح�سلون عليها.
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ا�شتنتاج 1: هناك عدد ال باأ�س به من املوظفني قد نختلف على تقديره والذين يتقا�سوا رواتب وهم خارج الت�سكيالت االإدارية 
ر�سميًا  املعتمدين  املوظفني  عدد  بني  تنا�سب  عدم  فهناك  الفعلية.  احلاجة  تتطلبها  التي  اأو  املعتمدة  اأو  الر�سمية 
وحجم فاتورة الرواتب  يف العديد من موؤ�س�سات ال�سلطة، وخ�سو�سًا يف قطاع احلكم. اأما القطاعني االإجتماعي 
واالإقت�سادي فيبدو اأنها خالية اإىل حد كبري من هذه الظاهرة. وميكن اإرجاع ذلك اإىل عامل التداخل بني امل�ستوى 
بند  فاإن  وعليه  ال�سرفة.  اخلدمية  املوؤ�س�سات  يف  التداخل  هذا  يغيب  بينما  احلكم  قطاع  يف  واالإداري  ال�سيا�سي 
الرواتب واالأجور يف بع�س موؤ�س�سات احلكم قد يكون احد جماالت التق�سف يف االإنفاق من خالل ت�سوية اأو�ساع هوؤالء 
اإجراء مزيد من التدقيق والفح�س  اأن يتم  اأو باإنهاء خدماتهم، ولكن بعد  اإما باإحالتهم للتقاعد املبكر  املوظفني 

مللفات املوظفني للوقوف على ظروف وموجبات تعيينهم واملهام التي يتولون تنفيذها. 

ا�شتنتاج 2: من املرجح اأن يكون هناك عدد مهم ن�سبيًا من املوظفني يف اخلدمة املدنية الذين ميار�سون االإزدواجية يف العمل 
ب�سكل خمالف للقانون. وقد يتقاطع هذا العدد مع عدد املوظفني الذين هم خارج الت�سكيالت الر�سمية. ومن هنا 
امل�سوؤولية  الديوان ومراكز  قبل  وتف�سيلي من  �سامل  ب�سكل  متابعة هذه احلاالت  يتم  اأن  املفيد  يكون من  فانه قد 
املعنية لر�سد هذه الظاهرة بدقة اكرب ومن ثم ت�سوية اأو�ساعهم الوظيفية وفق مقت�سيات القانون، واإذا تعذر ذلك 
فان خيارات اأخرى من قبيل اإنهاء خدماتهم اأو اإحالتهم للتقاعد املبكر ب�سروط متوافق عليها يجب اأن تبقى قائمة.

ا�شتنتاج 3: اإن خيار تخفي�س عدد موظفي ال�سلطة الدائمني يف اخلدمة املدنية من خالل اإنهاء خدماتهم بدون حقوق التقاعد، 
حتى اأولئك الذين هم خارج الت�سكيالت االإدارية، ال يبدو خيارًا واقعيًا  يف ظل ارتفاع معدالت البطالة يف االأرا�سي 
الفل�سطيني حاليًا، ويف ظل عدم  االإ�ستيعابية لالإقت�ساد  االأو�ساع املعي�سية وحمدودية الطاقة  الفل�سطينية وتردي 
اأ�سبح  اإجراء وال�سيما انه م�سى على عملهم يف مواقعهم �سنوات طويلة وبالتايل  توفر م�سوغ قانوين مقنع لهكذا 
لديهم حقوق مكت�سبة. وبالتايل فمن املرجح اأن يواجه مقاومة �سعبية و�سيا�سية كبرية. فالتوفريات املالية التي قد 
تنجم عن هذا اخليار قد ال تكون مكافئة لتكاليفه ال�سيا�سية واالإجتماعية واالإقت�سادية. وبالتايل فاإن اخليار الواقعي 
لتخفي�س عدد املوظفني لتنقية فاتورة الرواتب يتمثل يف اإحالتهم على التقاعد ب�سروط مر�سية وعادلة وخ�سو�سًا 
اأن معظم هوؤالء املوظفني قد يكونوا من الطبقة ال�سيا�سية ولي�س املهنية والذي م�سى على خدمتهم �سنوات طويلة قد 
تكون اقرتبت من الفرتة الزمنية التي تكون مطلوبة قانونيًا لتقاعدهم. كما اأن معظم هوؤالء املوظفني لديهم خيارات 

عمل اأخرى وميكنهم تكييف اأو�ساعهم االإقت�سادية ب�سهولة اكرب من باقي املوظفني يف.

ا�شتنتاج 4 : اإن خيار تخفي�س الرواتب ملوظفي اخلدمة املدنية هو غري واقعي وال ميكن الدفاع عنه قي ظل تدين هذه الرواتب 
اأ�سال مقارنة بتكاليف املعي�سة.

ا�شتنتاج 5: اإعادة توزيع موظفي اخلدمة املدنية على مراكز امل�سوؤولية املختلفة، بحيث يتم نقل موظفني من مركز الآخر على 
اإنتاجية املوظفني ومن م�ستوى  اأ�سا�س االحتياج واملوؤهالت العلمية والعملية. وهذا االإجراء من �ساأنه اأن يرفع من 
الر�سا الوظيفي ويح�سن من جودة اخلدمات املقدمة من موؤ�س�سات ال�سلطة للجمهور. ورمبا من املفيد اأي�سا اأن يتم 
هذا اجلراء يف اإطار عملية ا�سمل تتمثل يف اإعادة الهيكلة االإدارية ملوؤ�س�سات ال�سلطة على م�ستوى املوؤ�س�سة نف�سها 
وعلى م�ستوى البناء الكلي. ويتطلب ذلك دمج وتوحيد ورمبا اإلغاء مراكز م�سوؤولية ودوائر مركزية واأخرى مناطقية 

يف نف�س مركز امل�سوؤولية بع�سها مع بع�س.
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التوصية:

خالل  من  االإدارية  الت�سكيالت  خارج  هم  من  فيهم  مبن  املدنية  اخلدمة  يف  الدائمني  ال�سلطة  موظفي  عدد  تخفي�س  خيار  اإن 
اإنهاء خدماتهم بدون حقوق التقاعد وعدم توفر م�سوغ قانوين ويف ظل ارتفاع البطالة وحمدودية الطاقة اال�ستيعابية لالإقت�ساد 
الفل�سطيني ال يبدو خيارًا واقعيًا. وبالتايل فاإن اخليار الواقعي لتخفي�س عدد املوظفني لتنقية فاتورة الرواتب يتمثل يف تكليف جلنة 
فنية ي�سارك فيها ديوان املوظفني ووزارة املالية واأطراف مهنية حمايدة يتم اختيارهم من قبل رئي�س الوزراء لتدقيق وفح�س 
وفق  التوجيهية  واملبادئ  القانون  وفق  املوظفني  هوؤالء  اأو�ساع  ت�سوية  واقرتاح  احلاجة احلقيقية  الفائ�سني عن  املوظفني  ملفات 

املبادئ التالية:

االإحالة على التقاعد ب�سروط مر�سية وعادلة وخ�سو�سًا اأن معظمهم قد يكونوا من الطبقة ال�سيا�سية ولي�س املهنية وم�سى على . 1
خدمتهم �سنوات طويلة قد تكون اقرتبت من الفرتة الزمنية التي تكون مطلوبة قانونيًا لتقاعدهم.

اإعادة توزيع بع�س املوظفني: بحيث يتم نقل موظفني من مركز الآخر على اأ�سا�س االإحتياج واملوؤهالت العلمية والعملية. وهذا . 2
من  املقدمة  اخلدمات  جودة  من  ويح�سن  الوظيفي  الر�سا  م�ستوى  ومن  املوظفني  اإنتاجية  من  يرفع  اأن  �ساأنه  من  االإجراء 

موؤ�س�سات ال�سلطة للجمهور.
اإعادة الهيكلة االإدارية ملوؤ�س�سات ال�سلطة على م�ستوى املوؤ�س�سة نف�سها وعلى م�ستوى البناء الكلي. ويتطلب ذلك دمج وتوحيد . 3

ورمبا اإلغاء مراكز م�سوؤولية ودوائر مركزية واأخرى مناطقية.
فاإن . 4 للقانون،  ب�سكل خمالف  العمل  االإزدواجية يف  الذين ميار�سون  املدنية  املوظفني يف اخلدمة  يتعلق بوجود عدد من  فيما 

االقرتاح باأن يتم معاجلة ملفات هوؤالء املوظفني من قبل الديوان ومراكز امل�سوؤولية لت�سوية اأو�ساعهم الوظيفية وفق مقت�سيات 
القانون، واإذا تعذر ذلك فاإن خيارات اأخرى من قبيل اإنهاء خدماتهم اأو اإحالتهم للتقاعد املبكر ب�سروط متوافق عليها يجب 

اأن تبقى قائمة. 
مراجعة رواتب املوظفني: خيار تخفي�س الرواتب ملوظفي اخلدمة املدنية هو غري واقعي وال ميكن الدفاع عنه يف ظل تدين هذه . 5

الرواتب اأ�ساًل. لذلك ال بد من مراجعة رواتب م�سوؤويل كبار العاملني يف املوؤ�س�سات العامة يف الدولة )غري الوزارية( لتحديد 
�سقوف لها يتنا�سب وواقع ال�سلطة املايل، ومراجعة جادة وتف�سيلية لالإمتيازات والتي يتقا�ساها بع�س امل�سوؤولني، وا�ستبدال 
ال�سيارات  �سراء  وقف  من  بد  ال  واأخريا  الفائ�سني.  للموظفني  والتدوير  التاأهيل  اعادة  ب�سيا�سة  اجلديدة  التعيينات  �سيا�سة 

واملقرات اأو ا�ستئجارها ملدة ثالث �سنوات. 

الأمن قطاع  يف  والأجور  الرواتب   3.  1.  2 

طراأت تطورات ملحوظة على عدد اأفراد االأجهزة االأمنية؛ فقد بلغ تعدادها حتى العام 2004 نحو 57 األف ع�سكري. وارتفع 
األفًا موزعني على االأجهزة االأمنية   65 2006، ثم ا�ستقر عند م�ستوى  األف يف العام   82 عددهم ب�سكل ملحوظ الحقًا ليبلغ 
املختلفة يف االأعوام الالحقة وحتى وقتنا هذا. وي�سكل هوؤالء نحو %43 من اإجمايل املوظفني العموميني يف ال�سلطة الفل�سطينية. 

ولي�س مهام هذا التقرير مراجعة مدى وا�سباب هذه الزيادات والتي ال تعك�س احتياجًا اأمنيًا.

ولقد �سكلت نفقات االأمن حتى 31 اكتوبر، 2015 ما ن�سبته %28.5 من النفقات العامة.
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جدول )3(: عدد العك�شريني الدائمني وحجم الرواتب يف القطاع الأمني للفرتة )2011-2014(

2011201220132014ال�شنة

65,75066,22065,86064,680عدد الع�سكريني

0.430.430.430.42الن�سبة من اإجمايل املوظفني

3.7 3.5 3.4 3.2 فاتورة الرواتب )مليار �سيكل(

0.50.50.50.495الن�سبة من اإجمايل فاتورة الرواتب لل�سلطة

4,767 4,3387  4,294 4,032 متو�سط االأجر ال�سهري  للموظف الع�سكري )بال�سيكل(

لهوؤالء  الرواتب  فاتورة  ولكن  املوظفني،  اإجمايل  من   43% نحو  ي�سكلون  الع�سكريني  املوظفني  باأن   )3( اجلدول  من  ويالحظ 
للموظف  ال�سهري  االأجر  متو�سط  باأن  لندرك  يقودنا  احل�سابي  واملنطق  االإجمالية.  الفاتورة  من   50% نحو  تبلغ  الع�سكريني 
الع�سكري وفقًا للمعطيات ال�سابقة ال بد واأن يفوق نظريه للموظف املدين، على اعتبار اأن عددهم اأقل. فقد بلغ يف العام 2014 

حوايل 4،556 �سيكل مقابل 3،480 للموظف املدين. 

اأن  اأي  الأفراد(،  املتدنية )الع�شكريني  الرتب  الأمني هم من ذوي  القطاع  العاملني يف  الع�شكريني  باأن غالبية  اإذا ما علمنا 
متو�شط الأجر ال�شهري لهم يقل كثرياً عن املتو�شط العام لالأجر يف القطاع الأمني، فيمكن الإ�شتنتاج بحجم رواتب كبار 
ال�شباط والع�شكريني من اأ�شحاب الرتب العالية الذين ي�شكلون ن�شبة قليلة من اإجمايل الع�شكريني ولكن رواتبهم مرتفعة 

اإىل حد كبري.

ا�شتنتاج 6: ال تزال ح�شة قطاع الأمن يف املوازنة اجلارية مرتفعة وت�سكل اأكرث من %28 من املوازنة اجلارية. واأن اجلزء االأكرب من 
موازنة االأمن يخ�س�س لبند الرواتب والأجور عند م�ستوى %80. ولكن امللفت هنا اأن متو�شط الأجر ال�شهري للعاملني 
اإعداد  امل�سوؤولني عن  واإعادة نظر من قبل  يتطلب درا�سة  املوؤ�سر  القطاع املدين. وهذا  االأمني يفوق نظريه يف  القطاع  يف 
ومنافع كبرية  اإمتيازات  يعطي  الذي  الع�سكرية  لقانون اخلدمة  درا�سة  اإعادة  يتطلب  ورمبا  املخ�س�سات.  وتوزيع  املوازنة 

للع�سكريني، وخ�سو�سًا من ال�سباط وذوي الرتب املرتفعة.

تعترب املوازنة الت�شغيلية املخ�ش�شة لقطاع الأمن مرتفعة ن�شبياً. كما اأن اإجراءات ال�شرف والت�شرف يف الأموال املخ�ش�شة 
واإجراءات  اأولويات  الداخلية واخلارجية على  الرقابة  واأدوات  اأ�ش�س  والثغرات. وتظل  النواق�س  العديد من  ي�شوبها  لالأمن 
امل�شاريف املرتبطة بتوريدات الأغذية واملحروقات وامل�شاريف الراأ�شمالية، �شعيفة وحمل جدل وتفتح  ال�شرف، وخ�شو�شاً 

املجال للهدر واإ�شاءة الت�شرف. 

التوصية:

جلنة فنية ي�شكلها جمل�س الوزراء لدرا�شة موازنة الأجهزة الأمنية وقانون اخلدمة يف قوى الأمن ومراجعة اأعداد املنت�شبني 
لالأجهزة المنية والع�شكرية والمتيازات واملنافع املمنوحة وخ�شو�شاً لل�شباط وذوي الرتب املرتفعة، وتقدمي الإقرتاحات 

للحكومة خالل فرتة حمددة ب�شاأن اإعادة تدوير الأعداد الفائ�شة عن احلاجة اأو اإحالتهم على التقاعد.

 7. مت تقريب الرقم االجمايل لفاتورة الرواتب، وبالتايل فان الرقم الناجت ميكن اأن يكون اأقل اأو اأكرث بن�سبة �سئيلة غري دالة اح�سائيًا، تبعًا للتقريب يف 
املدخالت التي متت بناء عليها احت�ساب املبلغ.
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2. 3 النفقات التشغيلية:

اإعداد وتخ�سي�س  النفقات، فاإن طريقة تعامل احلكومة يف  االإنفاق واحلد من  لل�سلطة نحو تر�سيد  املعلنة  ال�سيا�سة  اأحيانًا ورغم 
املوازنات للقطاعات املختلفة، وخ�سو�سًا قطاع االأمن، وبنود االإنفاق املتعددة ال يدعم التوجه العام لل�سلطة الرامي لرت�سيد االإنفاق. 
التوجهات التق�سفية للحكومة ال زالت تطرح املوازنة الت�سغيلية كرقم جتميعي دون بنود تف�سيلية تو�سح ماهية االإنفاق يف هذا املجال. 

تندرج االإمتيازات الوظيفية حتت بند النفقات الت�سغيلية والتي هي واحدة من املجموعات الثالث التي ت�سكل يف جمموعها النفقات 
اجلارية غري الرواتب. والنفقات الت�سغيلية هي �سرورية لت�سيري اأعمال مراكز امل�سوؤولية وال ترتبط مبا�سرة باخلدمات املقدمة 
من هذه املراكز للمواطنني. وهذه النفقات متثل جمموع ما تنفقه مراكز امل�شوؤولية امل�شمولة يف املوازنة العامة على ا�شتخدام 
النقل  وم�ساريف  للموظفني،  وال�سكن  التنقل  بدل  النفقات:  هذه  على  الأمثلة  ومن  ما.  مالية  �شنة  خالل  واخلدمات  ال�شلع 
واملوا�سالت، وم�ساريف ال�سفر يف مهمات ر�سمية، ونفقات العالج يف اخلارج، واالإيجارات، وال�سيافة، وتطوير القدرات االإدارية 
والفنية للموظفني وتطوير البناء املوؤ�س�سي ملراكز امل�سوؤولية نف�سها وفواتري املنافع العامة مثل املياه/الطاقة/االإت�ساالت واملعلومات 

وخدمة الدين العام وغريها. وباملجمل يكون »املوظف/ة ولي�س اخلدمة العامة هو املحرك الأ�شا�س« ملعظم هذه النفقات. 

بالتايل، فان الزيادة يف عدد املوظفني يف اخلدمة العامة يقود اإىل زيادة يف هذه النفقات ولكن لي�س بعالقة خطية، كما اأن التغري 
يف هيكل الكادر الوظيفي ب�سبب الرتقيات والرتفيعات يقود اإىل زيادة مبا�سرة وخطية لهذه النفقات. وهو يت�سابه يف هذا االأمر مع 

فاتورة الرواتب. اجلدول )4( اأدناه يعر�س مبالغ االإنفاق الت�سغيلية وتوزيعها لعدد من ال�سنوات االأخرية.

جدول )4(: النفقات اجلارية غري الرواتب وتوزيعها يف �شنوات خمتارة )باملليون دولر(

2011201320142015البند

1,4001,5771,6731,800النفقات اجلارية غري الرواتب

530560602650النفقات الت�سغيلية

ح�سة القطاع املدين من النفقات:
ح�سة قطاع احلكم

ح�سة القطاع االإجتماعي
ح�سة القطاع االإقت�سادي والبنية التحتية

397
103
258
36

415
108
270
37

452
120
290
42

481
125
312
43

80095010501070النفقات التحويلية

70677180النفقات الراأ�سمالية

امل�شدر: احت�شاب الباحث من قاعدة بيانات وزارة املالية.

اأن النفقات الت�سغيلية ب�سكل عام وح�سة القطاع املدين منها ب�سكل خا�س تزداد من �سنةالأخرى لكن  اأعاله  يتبني من اجلدول 
ولكن يجب التذكري باأن هذه الزيادة بالرغم من قلتها حتدث بالرغم من الإعالن   .7% بن�سبة طبيعية، باملتو�سط حوايل 
من  العديد  الوزراء  �سدر عن جمل�س  فقد  النفقات.  تق�شفية يف هذه  اإجراءات  ال�شنوات عن  املتكرر من احلكومة طيلة هذه 
2011 تهدف جميعها للتق�سف يف النفقات الت�سغيلية وخ�سو�سًا بدالت ومهمات العمل  القرارات واللوائح التنفيذية منذ عام 
)ال�سفر والتنقل وال�سكن واالت�ساالت واملحروقات( والعالوات االإ�سرافية وغريها. وكان اآخر هذه القرارات ما �سدر عن احلكومة 
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قبل �سهرين تقريبا. ويبدو اأن هذه القرارات مل تنجح يف خف�س هذه النفقات وقد يعود ذلك اإىل �شعف اللتزام به من حيث 
املبداأ اأو ب�شبب منح الإ�شتثناء يف غالبة هذه القرارات للوزراء اأو من يف حكمهم بعد موافقة وزير املالية لتجاوز هذه التقييدات 

على الإنفاق ح�شبما تقت�شيه احلاجة وال�شرورة.8 

للقطاع   9% و  االإجتماعي  للقطاع   65% مقابل  الت�سغيلية  النفقات  من   26% بن�سبة  ي�ستاأثر  قطاع احلكم  باأن  اأي�سًا  ويتنب 
دوالر   5،600 حوايل  اأنها  جند  الواحد/ة  املوظفة  اأو  للموظف  الت�سغيلية  النفقة  احت�ساب  وعند  التحتية.  والبنية  االإقت�سادي 
�سنويًا يف قطاع احلكم مقابل 4،600 دوالر �سنويًا يف القطاعني االإجتماعي واالإقت�سادي. ويبدو هذا التباين اكرب اإذا ما اأخذنا 
يف االإعتبار حقيقة اأن معظم النفقات الت�سغيلية يف القطاع االإجتماعي ترتكز يف وزارتي ال�سحة والتعليم ) حوايل 180 مليون 
دوالر و 55 مليون دوالر على التوايل( وذلك على �سكل م�سرتيات اأدوية وم�ستلزمات طبية وتعليمية ي�ستفيد منها املواطنني بعك�س 
النفقات يف قطاع احلكم. ميكن القول اأن االإمتيازات الوظيفية يف قطاع احلكم متثل ن�سبة اكرب من النفقات الت�سغيلية مقارنة 
بالقطاعات االأخرى ل�سببني هما: 1( طبيعة املهام وامل�سوؤوليات امللقاة على عاتق موظفي هذا القطاع والتي تتطلب االإعتماد على 
العالقات العامة وال�سفر، و2( اأن عدد املوظفني يف الفئات العليا يف هذا القطاع هو اأكرب ن�سبيًا من القطاعات االأخرى. حيث 

االإمتيازات والنرثيات واملكافاآت واملركبات واملحروقات والنفقات التي ت�سرف للموظفني خارج بنود املوازنة.

ونظرًا لغياب التفا�سيل حول بنود هذه النفقات، فانه من ال�سعب حتديد حجم وتطور االإمتيازات الوظيفية التي ميكن االإ�ستناد 
عليها يف حتليل اأعمق ل�سلوكها عرب ال�سنوات والتعرف على جماالت التق�سف فيها. ولكن ممكن القول اأن االإمتيازات الوظيفية ت�سكل 
ن�سبة ترتاوح باملتو�سط بني %25 و%30 من اإجمايل النفقات الت�سغيلية يف جميع القطاعات ولكنها قد ترتفع اإىل %40 يف قطاع 
احلكم، اأي اأنها قد ترتاوح بني 100 و130 مليون دوالر �سنويًا. وميكن القول بكل ثقة بان اأي تخفي�س يف هذه النفقات �سيقابل 
بارتياح وتاأييد كبريْين يف االأو�ساط ال�سعبية، ال�سيما اأن هذه النوع من النفقات كانت وال زالت مو�سع انتقاد �سديد من جهات عدة 
الأنها تنطوي على مظاهر هدر يف املال العام اأواًل، والأنها يف معظمها تعود بالنفع املبا�سر على موظفي الفئات اخلا�سة والعليا على 
ح�ساب خم�س�سات االإنفاق اخلدمي اأو التطويري العام وعلى ح�ساب امل�سلحة العامة ودافعي ال�سرائب. واملنفعة املبا�سرة التي تعود 
الأ�سحاب ال�سلطة االإدارية وال�سيا�سية على ح�ساب اأ�سحاب امل�سالح االآخرين ُتدعى »تكاليف الوكالة« يف اأدبيات الإدارة واحلوكمة.

ا�شتنتاج 7: لعل التق�سف يف النفقات الت�سغيلية وال�سيما تلك املتعلقة بامتيازات الوظيفة هو اأكرث اخليارات واقعية و�سعبية ويف 
نف�س الوقت اقلها كلفة �سيا�سية واجتماعية واقت�سادية. ولعل مراكز امل�سوؤولية يف قطاع احلكم هي التي يجب اأن 
ُت�ستهدف بهذا النوع من التق�سف مقارنة بغريها من مراكز امل�سوؤولية يف القطاعات االجتماعية وذلك الن التق�سف 
فيها ال ينطوي على تداعيات �سلبية على اخلدمات العامة املقدمة للمواطنني. وتبلغ قيمة هذه االمتيازات ما يقارب 

�سنويًا. دوالر  مليون   100-1300

اأما بخ�شو�س العقود اخلا�شة واملوؤقتة مع موظفني عاديني اأو م�شت�شارين، فيتبني اأن اإجراءات التعيني على العقود العادية تتم 
وفق ما جاء يف قرار جمل�س الوزراء رقم )3/5/15/2013(. بحيث ين�س القرار على �سرورة قيام ديوان املوظفني مبرا�سلة 
وزارة املالية لتبيان فيما اإذا كان هناك خم�س�س مايل مر�سود يف املوازنة للتعاقد املطلوب من مركز امل�سوؤولية املعني. ويف حال 
الوزير  يتوجب على  اعتماد  وان مل يكن هناك  الديوان،  املرعية يف  االأ�سول  التعيني وفق  اإجراءات  تتم  اعتماد مايل  كان هناك 
امل�ست�سارين  العاقد مع  ويف حالة  يتم ذلك.  التعيني، ويف معظم احلالت  املالية لهذا  ا�شتثناء من وزير  املعني احل�سول على 
 1،500 واخلرباء، فهناك قيد اإ�سايف يتمثل مب�سادقة رئي�س الوزراء على تن�سيب الوزير املعني للعقود التي تزيد قيمتها عن 
دوالر وحتى 4،000 دوالر، وم�سادقة جمل�س الوزراء نف�سه على العقود التي تزيد عن 4،000 دوالر كما ورد يف القرار رقم 

8.  مقابلة مع ال�سيد ع�سمت ابو ربيع، مدير دائرة الرقابة على االإقت�ساد يف ديوان الرقابة االإدارية واملالية.
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)3/10/14/2012 وتعديالته(. وهذه االإجراءات تبدو مر�سية وتوؤدي اإىل �سبط التعيني على عقود للخرباء وامل�ست�سارين. 
ولكن االإ�سكالية يف هذه العقود التي ُيفرت�س اأن تكون ملدة حمددة اأنها قد ت�ستمر لفرتات طويلة وكثري منها ُي�سبح وكاأنه دائم. 
وهذا ما يف�سر قرارات احلكومة املتتالية يف اإعطاء هوؤالء املوظفني االأولوية يف التعيني يف حال وجود �سواغر يف مراكز امل�سوؤولية 

الذين يعملوا فيها.

وبح�سب بيانات ديوان املوظفني فاإن عدد العقود اجلديدة واملجددة اليوم هو 1،610 عقد ويرتكز حوايل ن�سفها يف الوزارات 
 136( واحلدود  واملعابر  عقد(   155( الق�سائية  وال�سلطة  عقد(   121( واالأوقاف  عقد(   316( ال�سحة  مثل  اخلدماتية 
عقد(. وال يتوفر بيانات حول توزيع هذه العقود بني العقود العادية وعقود امل�ست�سارين، لكن ميكن القول بان الغالبية ال�ساحقة من 
هذه العقود هي عقود عادية. وتبلغ التكلفة ال�سنوية لهذه العقود حوايل 65 مليون �سيكل �سنويًا، وُتدرج رواتب هوؤالء املتعاقدين 
�سمن فاتورة الرواتب واالأجور. وال�شوؤال الذي يربز هنا هو: هل ممكن تخفي�س هذه التكلفة ؟ اجلواب هو نعم لكن بحدود 
�شيقة على اعتبار انه من ال�شعب اإنهاء خدمات جزء مهم من هوؤلء املوظفني يف ظل ارتفاع معدل البطالة يف �شوق العمل 
اأن تعيني جزء منهم قد مت لالإلتفاف على القيود  الفل�شطيني ويف ظل احلاجة خلدماتهم يف كثري من الأحيان وخ�شو�شاً 

املفرو�شة على الإحداثيات اجلديدة يف املوازنة طبقاً للقاعدة ال�شفرية يف معظم مراكز امل�شوؤولية. 

ا�شتنتاج 8: هناك اإمكانية معقولة للتق�سف يف االإنفاق على العقود من خالل احلد من االإ�ستثناءات يف التعيني واالإلتزام باأ�سا�س 
احلاجة واملناف�سة يف التعيني متاما كما يجري اإتباعه يف التعيني الدائم. وميكن كذلك، ورمبا يبدو هذا اخليار اأكرث 
واقعية، تر�سيد هذا االإنفاق من خالل اإتباع اأ�سا�س التدوير يف عقود العمل وجعلها فعاًل موؤقتة. وبهذا يتاح فر�سة 
عمل الأكرب عدد ممكن من ال�سباب وال�سابات خريجي اجلامعات العاطلني عن العمل )تبلغ ن�سبتهم حوايل 55% 

من اإجمايل اخلريجني واخلريجات(. 

ح�شة قطاع الأمن من النفقات الت�شغيلية 
يحدد تطور الدول مب�ستوى التنمية امل�ستدامة والرفاهية التي تقدمها للمجتمع. وعادة ما يكون االإنفاق على القطاع االأمني على 
ح�ساب االإنفاق على قطاعات خدمية وتنموية اأ�سا�سية اأخرى مثل التعليم وال�سحة والرعاية االإجتماعية. وبالتايل، كلما زادت ح�سة 
القطاع االأمني اأثر ذلك بال�سلب على م�ستويات التنمية والرفاه يف املجتمع، وخ�سو�سًا يف الدول التي تعاين من فجوات ملحوظة 
يف املوارد واملقدرات االإقت�سادية واملالية مثل ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية. وبالنتيجة يتطلب ذلك تر�سيدًا كبريًا يف االإنفاق �سواء 

االأمني اأو املدين. وجدول )5( اأدناه يلخ�س ح�سة القطاع االأمني الفل�سطيني من موازنة ال�سلطة العامة ل�سنوات خمتارة.

جدول )5(: ح�شة القطاع الأمني الفل�شطيني من املوازنة اجلارية ل�شنوات خمتارة9

الن�شبة  من املوازنة اجلاريةال�شنةالن�شبة  من املوازنة اجلاريةال�شنة
199727%2009 27%
200035.1%201030%
200327.2%201228.8%
200524.2%201328.1%
200739.4%201428.5%
200835.2%

9.  موازنة ال�سلطة الوطنية الفل�سطينية، �سنوات خمتلفة. 
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ويت�سح من جدول )5( اأن حجم االإنفاق على القطاع االأمني يف فل�سطني �سهد ارتفاعًا ملحوظًا وخا�سة يف عام 2007 وذلك 
ب�سبب ازدياد عدد االأ�سخا�س الذين يدفع لهم رواتب من قبل املوؤ�س�سة االأمنية علمًا انه مت يف تلك ال�سنة ح�سر عدد امل�سجلني 
على قوى االأمن ب )77،000( �سخ�س. وانخف�س العدد يف ال�سنوات الالحقة لي�ستقر عن م�ستوى 65 األف موظف ع�سكري 
دون االأخذ باحل�سبان اأعداد الع�سكريني الذين وظفتهم حكومة حما�س بعد االنق�سام والذين و�سل تعدادهم الأكرث من 15 األف 

ع�سكري حتى االآن. 

وا�ستقرت ح�سة قطاع االأمن قريبًا من م�ستوى %28 يف الفرتة )2014-2012(.و�سهدت ح�سة الرواتب من اإجمايل موازنة 
مبلغ  ر�سد  مت  اإذ   .)80%( الن�سبة  عند  لت�ستقر  االأمن تراجعًا مهمًا خالل العام 2014، حيث تراجعت من م�ستوى 85% 
األف �سيكل للرواتب من اأ�سل 3،850.5 األف �سيكل اإجمايل املوازنة املخ�س�سة لقطاع االأمن يف العام 2014.   3،057.4
وُتظهر البيانات اأن االإنخفا�س يف ح�سة الرواتب واالأجور يف قطاع االأمن مت ل�سالح الزيادة يف ح�شة النفقات الت�شغيلية واجلارية 
الأخرى. اأما اجلزء املتبقي من املوازنة فيخ�س�س للنفقات الت�سغيلية والنفقات التحويلية )حوايل 738 مليون �سيكل(، منها 

حوايل 570 مليون �سيكل نفقات ت�سغيلية )انظر اجلدول 6(.

جدول )6(: النفقات الت�شغيلية يف القطاع الأمني للفرتة )2015-2011( )مليون دولر(

2011201320142015البند
133145150169النفقات الت�سغيلية يف القطاع االأمني

امل�شدر: احت�شاب الباحث من قاعدة بيانات وزارة املالية.

القانون  اأن  اإىل  باالإ�سارة  نبداأ  الأمن،  قطاع  يف  الت�شغيلية  النفقات  جمال  يف  واملوؤ�ش�شاتية  القانونية  الإجراءات  يخ�س  فيما 
القانون  وترك  فل�سطني،  يف  امل�سلحة  القوة  واعتربها  نظامية،  قوة  باأنها  وال�سرطة،  االأمن  قوات  عّرف  الفل�سطيني  االأ�سا�سي 
االأ�سا�سي اأمر تنظيم قوات االأمن وال�سرطة اإىل القوانني املتخ�س�سة10. فقبل العام 2005، مل يكن هناك تنظيم ل�سالحيات 
القوى االأمنية من خالل ت�سريعات، با�ستثناء مديرية الدفاع املدين. وكانت حتدد �سالحيات االأجهزة االأمنية مبوجب تعليمات 
ت�سدر عن القادة امليدانيني لهذه االأجهزة. واأدى عدم وجود هذه الت�سريعات الناظمة لعمل هذه القوى اإىل تداخل كبري يف عملها، 
و�سبابية يف اجناز االإجراءات االإدارية واملالية. اأما بعد العام 2005، فقد ح�سل تطور ملمو�س ب�سدور عدد من القوانني، مثل 

قانون اخلدمة يف قوى االأمن، وقانون املخابرات العامة، ومن ثم القرار بقانون ب�ساأن االأمن الوقائي11. 

اأما فيما يتعلق بال�شاأن املايل، فقد كان االأمن الفل�سطيني يف بداية عهده يعتمد يف تاأمني احتياجات ومتطلبات ت�سغيله على اآلية 
املطالبات اليومية املبعرثة، من خالل توفري االأموال عن طريق اأوامر ال�سيد الرئي�س مبا�سرة، ومل تكن الأجهزة الأمنية تعمل 
مبوجب قواعد ونظم عمل مالية مقرة ومعتمدة، وفقًا لقانون تنظيم املوازنة العامة رقم )7( ل�سنة 1998. وقد �ساحب هذه 
االآلية عدد من االإ�سكاليات التي اأ�سرت ب�سمعة االأجهزة االأمنية ووفرت الظروف ملمار�سات مالية غري �سوّية. ومل يتم اإعداد موازنة 
القطاع االأمني وفق االأ�سول والقانون، ومل يكن هناك اإقرار لهذه املوازنة من قبل املجل�س الت�سريعي، كما اأنه مل يكن هناك التزام 

بتقدمي تقارير عن كيفية تنفيذها. وكان دومًا يتم تربير ذلك ب�سرورات ال�سرية. 

10. املادة 48 من القانون االأ�سا�سي.
11. الربغوثي، معني، معهد احلقوق،9002، �سل�سلة القانون واالأمن، االإطار القانوين الناظم لقطاع االأمن يف فل�سطني، " درا�سة حتليلية للت�سريعات ال�سادرة 

.11 �س  بعد العام 4991"، 
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ال�شوؤون  كافية ل�شبط  تبدو  الأخرية  ال�شنوات  اأقرت يف  التي  والأنظمة  الت�شريعات  من  باأن عدداً  القول  وب�شكل عام، ميكن 
الأهم  يبقى  ولكن  التف�شيلية.  اأحكامها  بع�س  يف  والثغرات  النواق�س  بع�س  وجود  من  بالرغم  الأمني  القطاع  يف  املالية 
من وجود الت�شريعات هو اللتزام بها على اأر�س الواقع، وهذا ما �شابه يف املا�شي ول زال ي�شوبه حالياً الكثري من الثغرات 
�سرية12 موازنة  باأنها  الفل�سطينية  االأمنية  املوازنة  املايل  بال�ساأن  واملخت�سني  املراقبني  من  العديد  وي�سنف   والإنتقادات. 
. وهذا االإجراء يخول روؤ�ساء االأجهزة االأمنية بال�سرف عن طريق الدفعات الدورية. االأمر الذي ي�سعب تتبع تلك البنود حتليلها 

وتقدمي تو�سيات ب�ساأنها. 

�شنوياً. ولدى مقارنة هذا املتو�سط بنظري يف  دولر   2،320 2014 بلغ متو�سط نفقات املوظف الع�سكري حوايل  ففي العام 
القطاع املدين، يتبني الفرق الكبري بني املتو�سطني ل�سالح القطاع املدين. وميكن اأن يعزى انخفا�س متو�سط املوظف الع�سكري 
باالأ�سا�س يف قطاع احلكم، حيث  املدين يرتكز  املوظف  ارتفاع ح�سة  اإن   )1 ل�سببني:  الت�سغيلية  النفقات  باملدين من  باملقارنة 
احلاجة مل�ساريف ت�سغيلية كثرية يف جمال العالقات العامة والتنقالت اخلارجية. 2( اأن غالبية املوظفني يف القطاع الع�سكري 
هم من ذوي الرتب املتدنية، وال يتمتع هوؤالء يف الغالب بامتيازات وم�ستوى اإنفاق مرتفع، وغالبًا ما تقت�سر االمتيازات على كبار 
ال�سباط وذوي الرتب العالية، والذين ي�سكلون ن�سبة قليلة من املوظفني يف القطاع االأمني. ورغم ذلك، ت�سكل هذه املعطيات مدخاًل 
مهمًا ل�سانع القرار الفل�سطيني للتدخل والبحث عن جماالت الرت�سيد املمكنة يف جمال النفقات الت�سغيلية يف القطاع االأمني دون 

اإحداث اأي �سرر للقطاعات امل�ستفيدة ودون امل�سا�س باملبادئ االأ�سا�سية للرت�سيد التي اأ�سرنا لها يف املقدمة.

 

استمرار حالة التحايل عىل قوائم التشكيالت المعتمدة بالتعيينات عىل أساس العقود لشغل وظائف جديدة ««
أو لتأمين رواتب مبالغ فيها )حيث يبلغ عدد الموظفين المعينيين بعقود خاصة 1,610 عقد(. 

بأساس «« التعيين وااللزتام  الحد من االستثناءات يف  العقود من خالل  اإلنفاق عىل  للتقشف يف  إمكانية 
الحاجة والمنافسة، وإتباع أساس التدوير يف عقود العمل وجعلها فعال مؤقتة.    

وقف شراء السيارات والمقرات أو استئجارها لمدة ثالث سنوات ««

 12. عبد الكرمي، ن�سر. ورقة مقدمة يف موؤمتر عمان الذي نظمه معهد احلقوق الذي كان بعنوان" تعزيز االإدارة الر�سيدة لقطاع االأمن يف املنطقة العربية. اأي 
دور ي�سطلع به املجتمع املدين". حزيران 2009.

ا�شتنتاج 9: تعترب املوازنة الت�سغيلية املخ�س�سة لقطاع االأمن مرتفعة ن�سبيًا. كما اأن اإجراءات ال�سرف والت�سرف يف االأموال 
واخلارجية  الداخلية  الرقابة  واأدوات  اأ�ش�س  وتظل  والثغرات.  النواق�س  من  العديد  ي�سوبها  لالأمن  املخ�س�سة 
وامل�شاريف  واملحروقات  الأغذية  بتوريدات  املرتبطة  امل�شاريف  وخ�شو�شاً  ال�شرف،  واإجراءات  اأولويات  على 
الراأ�شمالية، �شعيفة وحمل جدل وتفتح املجال للهدر واإ�ساءة الت�سرف. ورغم ال�سيا�سة املعلنة لل�سلطة نحو تر�سيد 
املختلفة،  للقطاعات  املوازنات  وتخ�شي�س  اإعداد  يف  احلكومة  تعامل  طريقة  فاإن  النفقات،  من  واحلد  االإنفاق 
الإنفاق.  لرت�شيد  الرامي  لل�شلطة  العام  التوجه  يدعم  ل  املتعددة  الإنفاق  وبنود  الأمن،  قطاع  وخ�شو�شاً 
التوجهات التق�سفية للحكومة اأنها ال زالت تطرح املوازنة الت�سغيلية كرقم جتميعي دون بنود تف�سيلية تو�سح ماهية 

االإنفاق يف هذا املجال.

تقرير حول “مجاالت الرتشيد والتقشف يف اإلنفاق الحكويم”
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3 . 3 المساعدات اإلجتماعية

�سكلت نفقات وزارة ال�سوؤون االإجتماعية حتى 2015-10-31 ما ن�سبته %10.9 من النفقات العامة.

يف ظل االأو�ساع االإقت�سادية واالإجتماعية ال�سعبة التي يعانيها الفل�سطينيون، وما ترتب عليها من تراجع غالبية املوؤ�سرات االإقت�سادية 
واالإجتماعية، وانت�سار ظواهر اجتماعية كالفقر والبطالة، كان ال بد من تعاظم الدور االإجتماعي لل�سلطة الفل�سطينية للحفاظ على 
العادة  ودرجت  الفقر.  خط  حتت  القابعة  الفل�سطينية  االأ�سر  من  وا�سعة  ل�سريحة  االأ�سا�سية  املتطلبات  وتوفري  االإجتماعي  التوازن 
على تخ�سي�س مبالغ �سخمة يف املوازنة العامة حتت م�سمى امل�ساعدات االإجتماعية لالأ�سر املحتاجة والتي تديرها وزارة ال�سوؤون 

االإجتماعية. ي�ساف لها بالطبع املبالغ املخ�س�سة الأ�سر ال�سهداء واجلرحى واالأ�سرى من خالل موؤ�س�سات حكومية اأخرى.

نركز يف هذا اجلزء من التقرير على بند امل�ساعدات النقدية الذي يندرج حتت اإ�سراف واإدارة وزارة ال�سوؤون االإجتماعية نظرًا 
الأهميته ودوره االإجتماعي من جهة، اإ�سافة اإىل الرغبة يف درا�سة اآلية تقدمي هذه امل�ساعدات والبحث يف اإمكانية تر�سيد النفقات يف 
هذا اجلانب دون امل�سا�س بالطبع بحجم ونوعية امل�ساعدات املقدمة لالأ�سر املحتاجة اإذ يوجد توجه �سريح لدى احلكومة الفل�سطينية 
باأن ال ي�سمل التق�سف وتقلي�س االإنفاق خم�س�سات االأ�سر الفقرية واملهم�سة بالرغم من االأزمة املالية التي تعانيها احلكومة. وتظهر 
نتائج هذا التوجه بو�سوح من خالل الزيادة امل�سطردة يف اأعداد االأ�سر امل�ستفيدة من برامج امل�ساعدة، حيث ارتفع من 106 األف 

اأ�سرة يف العام 2009 لتبلغ 110 اآالف اأ�سرة مع نهاية العام 2013، وو�سلت حلوايل 119 األف اأ�سرة بنهاية العام 2014. 

يظهر بو�سوح اأن الفئات امل�ستفيدة من برامج الدعم هي فئات اجتماعية مهم�سة اأو اأ�سر فقرية اأو فئات اجتماعية اأخرى كاأ�سر 
ال�سهداء واجلرحى واالأ�سرى. وظاهريًا، يبدو من غري املن�سف اأو املقبول اجتماعيًا تخفي�س الدعم يف تلك املجاالت. ولكن، هل 
لهذه  ال�سرف  االإنفاق يف  تر�سيد  اإىل  بالنتيجة  يقود  ومبا  امل�ستحقة،  بالفئات  امل�سا�س  دون  االإ�سالح  وهل ميكن  مثايل،  الو�سع 

املجاالت؟؟ هذا ما نحاول االإجابة عليه فيما تبقى من هذا اجلزء.
 

تقدم وزارة ال�سوؤون االإجتماعية العديد من برامج امل�ساعدات االإجتماعية تندرج يف غالبيتها حتت االإدارة العامة ملكافحة الفقر. 
واأهم هذه الربامج: 1( برنامج امل�شاعدات النقدية )التحويالت النقدية( والذي توفر فيه الوزارة م�ساعدات واإعانات اجتماعية 
للفئات املحتاجة من املجتمع حيث يتم �سرف مبلغ مايل لكل حالة كل ثالثة اأ�سهر. تبلغ قيمة امل�ساعدات املادية يف هذا الربنامج 
328 مليون �سيكل يف العام ت�سرف على اأربع دفعات )دفعة كل ثالثة اأ�سهر مببلغ ي�سل اإىل 82 مليون �سيكل(. تقوم  حوايل 
برنامج   )2 املتبقية.  الن�سبة  الدويل  والبنك  االأوروبي  االحتاد  يغطي  بينما  املبلغ  هذا  من   56% ن�سبته  ما  بتغطية  احلكومة 
امل�شاعدات الطارئة، وهو يوفر اإعانات مالية للحاالت الطارئة بحيث يتم �سرف مبلغ يرتاوح ما بني 1000 اإىل 4000 �سيكل 
ح�سب احلالة. وتبلغ موازنة هذا الربنامج حوايل 6 ماليني �سيكل يف العام بواقع 0.5 مليون �سيكل �سهري، ويتم تغطية هذا املبلغ 
اآالف دوالر(  برنامج التمكني الإقت�شادي، والذي يقوم على توفري قرو�س ترتاوح بني )5-10   )3 كاماًل من قبل احلكومة. 

لالأ�سر لتنفيذ م�ساريع �سغرية.

يعانيها  التي  الرئي�سية  امل�سكلة  اأن  يتبني  االإقت�سادي،  التمكني  وبرنامج  الطارئة  امل�ساعدات  برناجمي  �سريعة على  باإلقاء نظرة 
برنامج امل�ساعدات الطارئة تتمثل يف عدم ا�ستدامة م�سادر متويله، حيث يعتمد بالكامل على التمويل احلكومي، وانخفا�س قيمة 
املخ�س�سات والتي ال تتجاوز ن�سف مليون �سيكل �سهريًا. اأما برنامج التمكني االإقت�سادي فاأهم املاآخذ على طريقة اإدارته تتمثل 
يف ارتفاع ن�سبة االأ�سر املتخلفة عن �سداد القرو�س والتي جتاوزت وفقًا للتقارير %50 من اإجمايل امل�ستفيدين من الربنامج منذ 

13.  التقرير ال�سنوي اأمان، 2014. 
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العام 132010، مما يعيق تو�سيع دائرة امل�ستفيدين من الربنامج واإعادة تدوير االأموال املخ�س�سة الأ�سر اأخرى حمتاجة.
اأما برنامج التحويالت النقدية، وهو الربنامج االأ�سخم الذي تديره وزارة ال�سوؤون االإجتماعية، فياأتي يف اإطار روؤية وتوجه الوزارة 
لتوحيد اإطار امل�ساعدات النقدية يف برنامج موحد �سمن عدد غري حمدود من املمولني ال�ستفادة اأكرب عدد ممكن من االأ�سر التي 
تقع حتت خط الفقر ال�سديد، ول�سمان عدم وجود ازدواجية �سرف يف بع�س احلاالت امل�ستفيدة. لذلك مت دمج امل�ساعدات النقدية 
بحملة  القيام  بالتايل  ومت  االإجتماعية(،  للحماية  الفل�سطيني  الوطني  النقدية �سمن )الربنامج  اإطار برنامج التحويالت  حتت 
ا�ستهداف مو�سع الإدخال حاالت »بيغا�س« �سمن قاعدة بيانات �سبكة االأمان االجتماعي واإ�سالح االأ�سماء املتكررة باالإ�سافة اإىل 
تطوير معادلة احت�ساب الفقر ومعايري اال�ستهداف. ومت اإقرار برنامج التحويالت النقدية من جمل�س الوزراء يف العام 2009. 
وقد بلغ عدد االأ�سر امل�ستفيدة 119 األف اأ�سرة يف الفرتة احلالية وبواقع )75 األف اأ�سرة يف غزة، و44 األف اأ�سرة يف ال�سفة(. 
وتبلغ املوازنة االإجمالية للربنامج نحو 540 مليون �سيكل، ت�سرف بواقع 135 مليون كل 3 �سهور. ويتم متويل هذا الربنامج من 

خزينة ال�سلطة )%53( اأو ما قيمته 286 مليون �سيكل، واالحتاد االأوروبي )%44(، والبنك الدويل )3%(.

الناظم لها، ميكن ت�شجيل  القانوين واملوؤ�ش�شي  واآلية عملها والإطار  امل�شاعدات الإجتماعية،  من خالل حتليل واقع برامج 
العديد من املالحظات، اأهمها:

القانوين  « االإطار  ويقت�سر  الإجتماعية.  امل�شاعدات  املتعلقة بربامج  ال�شوؤون  لتنظيم  ووا�شح  �شامل  ت�شريع موحد  غياب 
والتاأمينات االإجتماعية وقانون  العمل  الفل�سطينية ذات ال�سلة كقانون  القوانني  ا�ستنباطها من  اأحكام متناثرة ميكن  على 
الطفل، ويف مقدمتها بالطبع القانون االأ�سا�سي الفل�سطيني الذي اأ�سار �سراحة اإىل احلقوق االأ�سا�سية التي يتوجب اأن يتمتع 
بها املواطن ومن �سمنها احلق يف توفري متطلبات احلياة االأ�سا�سية من ماأكل وملب�س وم�سرب، واحلقوق املرتبطة بالتعليم 
والعالج. وتعتمد الوزارة يف اإدارة عملية تقدمي امل�ساعدات على رزمة من التعليمات واالأنظمة الداخلية للوزارة. وبالنتيجة، 
وحماية  �سمان  ونظام  اإطار  يف  ولي�ست  طارئة  منح  باعتبارها  االإجتماعية  امل�ساعدات  مع  احلكومة  تعامل  يف  ذلك  يظهر 

اجتماعية مقننة وم�ستدامة.

�سعف قدرة وكفاءة املوؤ�س�سات املزودة للخدمة نتيجة غياب مرجعيات وترتيبات موؤ�ش�شية وا�شحة و�شفافة. اإذ يظهر بو�سوح  «
تعدد اجلهات املقدمة للم�ساعدات االإجتماعية، و�سعف التن�سيق فيما بينها مما يوؤدي اإىل ازدواجية يف امل�ساعدات املقدمة 

لذات االأ�سرة وحرمان اأ�سر م�ستحقة ب�سبب قلة املوارد املالية. 

اأ�سارت اإ�سرتاتيجية قطاع احلماية االإجتماعية )2016-2014( لوجود �شعف يف امل�شاركة املجتمعية، حيث تفتقد منظومة  «
ت�سميم  امل�ساهمة يف  املجتمعية من  تدخالت احلماية  وامل�ستفيدين من  املواطنني  الآليات متكن  وتنفيذها  امل�ساعدات  اإدارة 
التدخالت وتنفيذها وتقييمها. وينطبق ذلك بالطبع على موؤ�س�سات املجتمع املدين ذات ال�سلة واملوؤ�س�سات الرقابية الر�سمية 
الفعاليات يف برامج  وباقي  املجتمع املدين  املواطنني وموؤ�س�سات  ثقة  ينعك�س يف تراجع  الذي  االأمر  االأخرى.  الر�سمية  وغري 

امل�ساعدات االإجتماعية.

تعاين قاعدة البيانات التابعة للوزارة، واخلا�شة بالأ�شر امل�شتفيدة من برامج احلماية الإجتماعية، من ثغرات فنية نتجت  «
عن االإدخال اخلاطئ للبيانات من قبل الباحثني اأو مدخلي البيانات، االأمر الذي ترتب عليه ا�ستمرار �سرف امل�ساعدات الأ�سر 
طراأ عليها تغيريات من �ساأنها اأن تخف�س، اأو توقف عنها، امل�ساعدات وتخرجها من دائرة امل�ستفيدين. ويرتبط هذا اخللل يف 
قاعدة البيانات با�ستمرار االإعتماد على الباحثني االإجتماعيني امليدانيني يف حتديد الفئات امل�ستهدفة وقيمة املنفعة امل�ستحقة. 
امليداين.  الباحث  يقرره  اأو  يرتئيه  امل�ساعدة على ما  االأ�سرة على  اأو عدم ح�سول،  ا�ستمرار خ�سوع قرار ح�سول،  وبالتايل 
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االأ�ساليب واالأدوات املتبعة يف حتديد وحتديث البيانات واإدخالها يف النظام املحو�سب.    
رغم اأن عملية الدفع تتم يف ال�سفة الغربية من خالل اإيداع املبالغ مبا�سرة يف ح�سابات امل�ستفيدين، اإال اأن الو�سع خمتلف يف  «

قطاع غزة، حيث ل تزال عملية الدفع تتم من خالل مقر وزارة ال�شوؤون الإجتماعية، ليتم توزيعها بعد ذلك على املديريات 
التي بدورها تقوم بت�سليم ال�سيكات للم�ستفيدين الذين يتجهون بعدها للبنوك ل�سرف �سيكاتهم. ومن �ساأن ا�ستمرار العمل 
بهذه االآلية اأن يرتك املجال وا�سعًا للف�ساد االإداري واملايل، واإ�ساءة ا�ستغالل ال�سلطة والنفوذ داخل تلك املديريات. وال بد من 

االإ�سراع يف فتح ح�سابات بنكية يف قطاع غزة اأ�سوة بال�سفة الغربية.

احلماية  « تدخالت  جممل  على  والتقييم  واملتابعة  الرقابة  اأنظمة  تعاين  االجتماعية،  احلماية  قطاع  الإ�سرتاتيجية  وفقًا 
الإجتماعية من �شعف عام، �سواء املقدمة من احلكومة اأو من اجلهات االأخرى. ويوؤدي ذلك بالنتيجة اإىل اإ�سعاف امل�ساءلة 

وال�سفافية يف �سري العمل وتقييم ومتابعة االأداء. كما يوؤثر بال�سلب على كفاءة وفاعلية االأداء والربامج. 

من خالل العمل الميداين ومتابعة حاالت األسر المستفيدة تبين وجود عدم الشفافية يف اختيار بعض األسر 
الفقرية، لذا تم تطوير فكرة المساعدات لتصبح محوسبة ضمن معادلة احتساب فقر واضحة ومعايري استهداف 
تم وضعها وتطويرها من قبل إحصائيين محليين وخرباء دوليين من خالل برنامج دعم وإصالح شبكة األمان 

االجتماعي )SSNRP( الممول من البنك الدويل.
 http://www.mosa.pna.ps/ar/content

ا�شتنتاج 10: حتظى برامج امل�ساعدات االإجتماعية املقدمة من قبل وزارة ال�سوؤون االإجتماعية بتمويل كبري من موازنة ال�سلطة. 
الربامج  هذه  ا�ستهداف  يتم  اأن  اجتماعيًا  املقبول  غري  ومن  الربامج.  تلك  من  ومتنوعة  كثرية  �سرائح  وت�ستفيد 
االإحتياجات  متويل  م�سادر  اأهم  باأحد  وم�سا�س  ملحوظ،  �سلبي  اأثر  من  لذلك  ملا  والرت�سيد  التق�سف  ب�سيا�سات 
االأ�سا�سية لالأ�سر املحتاجة. اأ�سف اإىل ذلك، فاإن توجه احلكومة وم�ساعيها ال�ستمرار قيامها بدورها االإجتماعي، 
وحتملها مل�سوؤوليتها االأخالقية جتاه الفئات امل�ستهدفة وامل�ستفيدة، يقلل من فر�س واإمكانيات تقلي�س االإنفاق على 

تلك الربامج. 

لكن، ميكن اإيجاد ت�سويات وتوليفات مر�سية وعملية ت�سهم يف املحافظة على التوازن املطلوب بني اأ�سحاب التوجه 
الرامي لرت�سيد النفقات من جانب، واملتم�سكني مببادئ وتوجهات امل�سوؤولية االإجتماعية والبعد االإن�ساين للم�ساعدات 
االإجتماعية من جانب اآخر. واملدخل الرئي�سي ل�سمان جناعة الت�سويات املطروحة يف حتقيق التوازن املطلوب يكمن 
يف معاجلة الثغرات ومواطن اخللل التي تعرتي منظومة الدعم واالإعانات االإجتماعية. ورمبا ينبغي التفكري جديا 

واأكرث عمقًا يف حماور عديدة ومهمة يف زيادة كفاءة برامج امل�ساعدات االإجتماعية، من اأبرز تلك املحاور:

اأخذ عينات من االأ�سر  ويخ�سع برنامج امل�ساعدات الآليات تدقيق من قبل املمولني )البنك الدويل واالحتاد االأوروبي( عرب 
امل�ستفيدة. واأ�سار اأحد تقارير البنك الدويل اإىل وجود بع�س الثغرات يف التطبيق14. االأمر الذي ي�ستدعي تركيز اأكرب على 

14.  التقرير ال�سنوي اأمان، 2013. 
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إيجاد اإلطار القانوين الناظم لربامج المساعدات اإلجتماعية.««
وضع اللوائح والتعليمات الداخلية المنظمة لعمل أطقم ودوائر ومديريات الوزارة، وااللزتام بتطبيقها.««
والممولة «« المزودة  والدولية  المحلية  واألهلية  الحكومية  والمؤسسات  الجهات  بين  التنسيق  مستوى  رفع 

لتلك الربامج.
تطوير الموارد البشرية المنوط بها إدارة وتنفيذ هذه الربامج، وبما يضمن تقليل األخطاء والثغرات الناتجة عن ««

الممارسات السلبية واألخطاء البشرية، ويعزز أتمتة اإلجراءات والتعامالت يف هذا المجال.
الداخلية «« الرقابة  آليات  تفعيل  عرب  والشفافية  والزناهة  المساءلة  وتطبيقات  أسس  انتشار  وتوسيع  تعزيز 

والخارجية والمشاركة المجتمعية يف مسار صياغة وتنفيذ برامج وسياسات الحماية اإلجتماعية.

إذا لم يسهم تبين وتطبيق التوجهات والمقرتحات الواردة أعاله يف الحد من النفقات يف مجال المساعدات 
والحماية  الدعم  برامج  من  المستفيدة  الفئات  دائرة  توسيع  يف  يساعد  أن  المتوقع  من  فإنه  اإلجتماعية، 
اإلجتماعية بنفس القدر من الموارد المالية والعينية الممولة من الخزينة العامة والمصادر الخارجية. وبالتايل 

تحقيق مبدأ الكفاءة اإلقتصادية.

بالمحصلة:

من غري المقبول اجتماعيًا أن يتم استهداف هذه الربامج بسياسات التقشف والرتشيد لما لذلك من أثر سليب ««
ملحوظ، ومساس بأحد أهم مصادر تمويل اإلحتياجات األساسية لألسر المحتاجة.

يمكن المحافظة عىل التوازن المطلوب بين أصحاب التوجه الرايم لرتشيد النفقات من جانب، والمتمسكين ««
بمبادئ وتوجهات المسؤولية اإلجتماعية والبعد اإلنساين للمساعدات اإلجتماعية من جانب آخر من خالل 
معالجة الثغرات ومواطن الخلل اليت تعرتي منظومة الدعم واإلعانات اإلجتماعية. وينبغي التفكري بمعالجة 

شاملة جديًا وأكرث عمقًا وشمواًل من خالل نظام ضمان اجتماعي شامل لربامج المساعدات اإلجتماعية. 
ولكن إىل حين إقرار هذا النظام، ال بد من العمل عىل:««

• اإلجتماعية، 	 الشؤون  وزارة  ومديريات  ودوائر  أطقم  لعمل  المنظمة  الداخلية  والتعليمات  اللوائح  وضع 
واإللزتام بتطبيقها.

• رفع مستوى التنسيق بين الجهات والمؤسسات الحكومية واألهلية المحلية والدولية المزودة والممولة 	
لتلك الربامج.

• تطوير الموارد البشرية المنوط بها إدارة وتنفيذ هذه الربامج، وبما يضمن تقليل األخطاء والثغرات الناتجة 	
عن الممارسات السلبية واألخطاء البشرية، ويعزز أتمتة اإلجراءات والتعامالت يف هذا المجال.

• الداخلية 	 الرقابة  آليات  انتشار أسس وتطبيقات المساءلة والزناهة والشفافية عرب تفعيل  تعزيز وتوسيع 
والخارجية والمشاركة المجتمعية يف مسار صياغة وتنفيذ برامج وسياسات

•  الحماية اإلجتماعية.	
• تفعيل قرار الحد االدىن لألجور وتفعيل الرقابة عىل التنفيذ	
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 4 .3 سلطة الطاقة و )صايف اإلقراض(

اإيرادات  اإ�سرائيل من  باأنه �سايف املبالغ التي تخ�سمها   ،)net lending(  التقارير املحلية والدولية �سايف االإقرا�س ُتعرف 
املقا�سة لت�سوية ديون م�ستحقة للموؤ�س�سات االإ�سرائيلية املزودة للخدمات ال�سحية والكهرباء واملياه للبلديات ول�سركات وجهات 

التوزيع الفل�سطينية يف ال�سفة وغزة.

200 مليون �شيكل عن  800 مليون �شيكل، بزيادة قدرها  2015، فقدرت املوازنة �شايف الإقرا�س مببلغ  يف موازنة العام 
مليون   1،022 وبلغ  املقدر  والذي جتاوز   2014 العام  فعال خالل  املتحقق  بانخفا�س عن  ولكن  ال�شابق،  العام  يف  املقدر 
�شيكل. وبا�شتعرا�س املتحقق فعاًل خالل الن�شف الأول من العام احلايل، والذي بلغ 670 مليون �شيكل، اأو ما ن�شبته 84% 
من املقدر، ميكن لنا التوقع بحجم النحراف والزيادة املتوقعة يف بند �شايف الإقرا�س. وكان مبلغ �شايف الإقرا�س املتحقق يف 
التقرير ال�شهري الرتاكمي حتى نهاية �شهر ت�شرين اول اكتوبر 2015 )1،002.4( مليون �شيكل51. وتدل املوؤ�شرات على 

اإمكانية جتاوزه مل�شتوى 1،200 مليون �شيكل حتى نهاية العام 2015. 

تقتطع إسرائيل نحو 50 مليون شيكل شهريًا من 
عائدات السلطة لتسديد فاتورة كهرباء غزة، ورغم 
أن نسبة التحصيل لدى شركة التوزيع تصل إىل 
%83، فإن السلطة ال تسرتد من أثمان الكهرباء 
ما  إجمايل  هي  شهريا،  شيكل  ماليين   7 سوى 
تقطعه وزارة المالية من رواتب موظفي السلطة 

يف القطاع ثمنًا الستهالكهم من الكهرباء.

دوالر  مليون   3.5 مبلغ  أيضًا  السلطة  وتدفع 
شهريا من خزينة السلطة إىل شركة كهرباء غزة 
لضمان إيصال الوقود إىل المحطة، تنفيذا لعقد 

االمتياز بين الطرفين.....

فؤاد الشوبكي، طاولة مستديرة، ماس 2014

15.   التقرير املايل ال�سهري الرتاكمي ال�سادر عن وزارة املالية الفل�سطينية بتاريخ : 25/11/2015
http://www.pmof.ps/documents/10180/586396/merged_2015+oct+arb.pdf

16.  جل�سة طاولة م�ستديرة رقم 3، مع�سلة �سايف االإقرا�س .. اإىل اأين؟؟ ما�س، 2015.

احلكومة  حتولها  التي  املبالغ  اأي�سا  البند  هذا  حتت  ويدخل 
املوردة  الكهرباء  كثمن  امل�سرية  الكهرباء  �سركة  اإىل  امل�سرية 
اإىل قطاع غزة، وما يحوله االإحتاد االأوروبي من معونات لل�سلطة 
الوطنية الفل�سطينية عرب اآلية بيغا�س اإىل ال�سركات االإ�سرائيلية، 
اجلهات  هذه  بها  التزمت  التي  املنح  من  املبالغ  هذه  وتخ�سم 
تدفعه  ما  كذلك  ويدخل  الفل�سطينية.  العامة  املوازنة  لدعم 
ل�سركة  املوردة  املحروقات  ثمن  لت�سديد  الفل�سطينية  اخلزينة 
كهرباء فل�سطني يف قطاع غزة كجزء من االلتزامات املرتتبة على 
ال�سلطة يف اتفاق تاأ�سي�س �سركة كهرباء غزة. اإ�سافة اإىل التزام 
ال�سلطة بت�سديد كامل الدفعات ال�سهرية ل�سركة التوليد عن كمية 

الكهرباء املتفق عليها �سواء مت اإنتاجها اأم مل يتم. 

 1 .4 .3 اأثمان الكهرباء

بداأت ظاهرة ت�سديد ال�سلطة الفل�سطينية ثمن الكهرباء واملياه عن البلديات واملواطنني منذ ن�شاأة ال�شلطة ب�سبب تخلف الهيئات 
املحلية و�سركات توزيع الكهرباء وم�سالح املياه يف ال�سفة الغربية وقطاع غزة عن دفع فواتري الكهرباء واملياه ل�سالح اجلهات 
املوردة. اإال اأن و�سع ترتيبات ر�شمية خل�سم هذه املبالغ من اأموال املقا�سة بداأ يف العام 1997 بتفوي�س وزير املالية الفل�سطينية 
بطريقة حما�سبية خمالفة  تعالج  وكانت هذه اخل�سومات  املقا�سة.  اأموال  من  املبالغ  االإ�سرائيلية خ�سم هذه  اآنذاك احلكومة 
للقانون وتظهر باأنها نفقات للوزارات ومراكز ال�سرف ذات ال�سلة61. ولكن بند �شايف الإقرا�س ظهر لأول مرة كبند م�شتقل 

يف موازنة ال�شلطة عام 2003. وكانت قيمته يف حينه 173 مليون دولر. 
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وحتى   2003 العام  منذ  ال�سلطة  موازنة  يف  رئي�سيًا  بندًا  ي�سكل  اأ�سبح  حيث  االإقرا�س،  �سايف  بند  على  مهمة  تطورات  طراأت 
اللحظة. و�سهد هذا البند ارتفاعات متتالية يف ال�سنوات الالحقة. وبلغ حده الأق�شى يف العام 2007 بعيد االنق�سام عندما و�سل 

اإىل 535 مليون دوالر، اأو ما ن�سبته %18.6 من النفقات العامة.

ونظرًا لالأزمة املالية التي تعانيها ال�سلطة، وعدم وجود مربرات قانونية واأخالقية ال�ستمرار ت�سديد ال�سلطة الأثمان اخلدمات عن 
البلديات واملواطنني، اتخذت ال�سلطة الفل�سطينية جملة من الإجراءات والرتتيبات للعمل على خف�س قيمة �شايف الإقرا�س. اإذ 
مت اإ�سدار قرار بقانون لتنظيم قطاع الكهرباء من اأجل تطوير هذا القطاع وت�سجيع االإ�ستثمار فيه وتوفري الطاقة لكافة امل�ستهلكني 
اأنيط به مهام  “جمل�س تنظيم قطاع الكهرباء” الذي  القانون  باأ�سعار معقولة، وذلك يف �سهر ني�سان عام 2009. ون�ساأ مبوجب 
مراقبة كل ما يتعلق بالقطاع، اإىل جانب مراجعة واقرتاح تعرفة عادلة للكهرباء. كما مت تكثيف تركيب عدادات الدفع امل�سبق يف 
بع�س املناطق. وبداأت اأجهزة ال�سلطة الوطنية بتقدمي امل�ساعدة ملوزعي تلك ال�سلع، ومتكينهم من حت�سيل ديونهم املرتاكمة على 
امل�سرتكني. وكان من �سمن تلك االإجراءات ا�سرتاط ح�سول املواطنني على �سهادة براءة ذمة من موزعي الكهرباء واملياه لل�سغط 

على غري امل�سددين لفواتريهم ذات العالقة لت�سديد فواتريهم وديونهم لل�سركات وامل�سالح املوزعة.

ويف ني�سان 2011 وقعت �سلطة الطاقة يف كل من غزة ورام اهلل اتفاقًا تلتزم مبوجبه �سركة توزيع الكهرباء يف غزة بتوريد ما 
يتم حت�سيله من اأثمان الكهرباء خلزينة ال�سلطة الفل�سطينية )4 ماليني دوالر �سهريًا(. لكن هذه التفاهمات توقفت بعد اأ�سهر 
حمدودة يف ظل اجتاه احلكومة يف غزة لالعتماد على الوقود امل�سري عرب االأنفاق، اإ�سافة لبدء تدفق الوقود القطري اإىل قطاع 
غزة لت�سغيل حمطة الكهرباء الفل�سطينية. كما اأبرمت �سلطة الطاقة يف رام اهلل موؤخرًا اتفاقًا مع نظريتها يف قطاع غزة يق�سي 
با�سترياد الوقود ملحطة توليد الكهرباء من اإ�سرائيل، على اأن يتم اإعفاء هذا الوقود ب�سكل كامل من �سريبة »البلو«، والبالغة قيمتها 
اأي اأن يتم تخفي�س تكلفة لرت الوقود على حمطة توليد الكهرباء بحوايل  امل�سافة.  القيمة  �سريبة  على  االإبقاء  مع  للرت،  �سيكل   3
اإىل  الثلث. لكن الحقًا لذلك، عادت احلكومة الفل�سطينية يف رام اهلل واأعلنت خف�س قيمة االإعفاء على �سريبة البلو من 100% 
%50 فقط، مرجعة ذلك اإىل االأ�سباب املتعّلقة باالأزمة املالية اخلانقة التي تواجهها. وعلى اإثر القرار اجلديد، ارتفعت تكلفة لرت 
الوقود على حمطة التوليد الكهرباء اإىل نحو 5.7 �سيكل، االأمر الذي مل تقبل به ال�سلطات يف غزة، مما اأدى اإىل جتميد االتفاق. 

%30 يف قطاع غزة.  %85، واإىل نحو  اأ�سهمت هذه االإجراءات يف ارتفاع ن�سبة التح�سيل يف ال�سفة الغربية اإىل  بالنتيجة، 
العام  يف  دوالر  مليون   264 اإىل  لت�سل   2007 العام  منذ  مت�سارع  ب�سكل  االإقرا�س  �سايف  نفقات  تخفي�س  يف  ذلك  وانعك�س 
وحتقق اأدنى م�شتوى يف العام 2011 لتبلغ 139 مليون دولر )اإثر التفاقني امل�شار لهما اأعاله بني اجلهات ذات   ،2010
ال�شلة يف كل من ال�شفة وغزة(. ثم عاود االرتفاع ولكن ب�سكل حمدود يف ال�سنوات الالحقة، وا�ستقر يف العام 2014 ليبلغ 287 

مليون دوالر، اأو ما ن�سبته %8 من اإجمايل النفقات العامة )انظر اجلدول 7(.

اأما يف موازنة العام 2015، فقدرت املوازنة �سايف االإقرا�س مببلغ 800 مليون �سيكل، بزيادة قدرها 200 مليون �سيكل عن 
املقدر يف العام ال�سابق، ولكن بانخفا�س عن املتحقق فعال خالل العام 2014 والذي جتاوز املقدر وبلغ 1،022 مليون �سيكل. 
وبا�ستعرا�س املتحقق فعاًل خالل الن�سف االأول من العام احلايل، والذي بلغ 670 مليون �سيكل، اأو ما ن�سبته %84 من املقدر، 
ميكن لنا التوقع بحجم االنحراف والزيادة املتوقعة يف بند �سايف االإقرا�س. اإذ تدل املوؤ�سرات على اإمكانية جتاوزه مل�ستوى 1،200 

مليون �سيكل حتى نهاية العام.
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جدول )7(: تطور �شايف الإقرا�س ون�شبته من النفقات العامة للفرتة )2003-2014(

الن�شبة  من النفقات العامةالنفقات العامة�شايف الإقرا�سال�شنة
20031731,63510.6%
20041571,52810.3%
20053442,28115.1%
20063761,70722.0%
20075352,87718.6%
20084473,48812.8%
20093743,37611.1%
20102643,2008.2%
20111393,2554.3%
20122773,2558.5%
20132113,4196.2%
20142873,6068.0%

امل�شدر: ورقة خلفية لطاولة م�شتديرة، معهد ما�س، 2015.
 

رغم املعطيات والإ�شارات ال�شابقة اإىل مكونات �شايف الإقرا�س وتطور قيمته، تربز ت�شاوؤلت مهمة عن البنود التف�شيلية يف 
�شايف الإقرا�س، و�شبل تخفي�شه واحلد من هدر الأموال العامة وتر�شيد الإنفاق. 

�سايف  م�سطلح  يكتنف  غمو�سًا  هناك  »اأن  اإىل  املوازنة17  �سفافية  لدعم  االأهلي  للفريق  مف�سل  تقرير  اأ�سار  ال�سدد،  هذا  يف 
االإقرا�س، اإذ من ال�سروري معرفة بنود وتف�سيالت املبالغ املّقدرة ل�سايف االإقرا�س، وذلك ل�سمان �سفافية املوازنة العامة، خا�سة 
واأن االإنفاق الفعلي يفوق املخ�س�س بكثري كما يظهر يف حتليالت املوازنة وذلك من �ساأنه ا�ستنزاف موازنة ال�سلطة الفل�سطينية 
يف  االإقرا�س  �سايف  بند  يف  م�سكلة  توجد  »باأنه  التقرير  وي�سيف  منه..«.  املقا�سة  اأموال  اقتطاع  من  االإ�سرائيلي  اجلانب  لقيام 
ماء رغم اأهمية  املوازنة العامة، وهذه امل�سكلة من �سقني، االأول يتعلق مببداأ ال�سفافية، حيث ال توجد تف�سيالت عنه �سوى اأرقام �سّ
وح�سا�سية هذا البند، وال�سق االآخر يتعلق بكم االنحراف الكبري فيه عن املخطط وعن ال�سنة املا�سية، والذي بلغ اإنفاق اعلي من 

املخطط له يف العام 2014، بن�سبة و�سلت اإىل 70%«.

ولكن بع�س التقارير املحلية والدولية تناولت �سايف االإقرا�س ب�سيء من التف�سيل. اإذ اأ�سار اأحد التقارير18 اإىل اأن �سايف االإقرا�س 
%11 اأثمان مياه  %76 لت�سديد فاتورة الكهرباء نيابة عن البلديات الفل�سطينية يف ال�سفة وغزة،  يتكون من البنود التالية: 
املحولني  الفل�سطينيني  للمر�سى  اخلارجي  العالج  فاتورة  ت�سديد  مقابل   11% اإىل  اإ�سافة  الفل�سطينية،  االأرا�سي  ت�ستهلك يف 
من وزارة ال�سحة الفل�سطينية للم�ست�سفيات االإ�سرائيلية. و%2 مدفوعات للجانب االإ�سرائيلي نظري خدمات ال�سرف ال�سحي 

وم�ساريف حل�ساب وزارة الزراعة الفل�سطينية.

17.   روؤية الفريق االأهلي لدعم ال�سفافية لل�سيا�سة املالية لل�سلطة الوطنية الفل�سطينية يف املرحلة القادمة. اأمان، 2012. 
   Evaluation of the Palestinian-European Socio-Economic Management Assistance Mechanism (PEGASE) Pro.“  
 grammes of Support to the Recurrent Costs of the Palestinian Authority (2011-2013)“ 2nd Draft Final Report,

March 2015z
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من اأجل معرفة �شبل العالج والتعامل مع �شايف الإقرا�س، ل بد من مزيد من البحث يف اأ�شباب ن�شاأته وتطوره. فمن خالل تعريفه 
يظهر اأن فاتورة التزود بالكهرباء التي تدفعها ال�سلطة الفل�سطينية نيابة عن البلديات يف كل من ال�سفة وغزة هو امل�سبب الرئي�سي 
الكهرباء يف املناطق الفل�سطينية،  قطاع  واقع  يف  البحث  ي�ستدعي  وهذا  االإقرا�س.  �سايف  من  لوجود هذا البند، وت�سكل نحو 76% 
وكيف تتكون هذه امل�ساريف وملاذا ال تبادر البلديات لت�سديد اأثمان الكهرباء بنف�سها، خ�سو�سًا اأنها تقوم بتح�سيل تلك االأثمان من 

امل�ستهلكني؟؟

جتدر االإ�سارة اإىل اأن املناطق الفل�سطينية تتزود باحتياجاتها من الطاقة الكهربائية من اإ�سرائيل )بن�سبة %86 من االإجمايل( 
230 نقطة ربط19 . وحتى اللحظة، فاإن التزود بالكهرباء من اإ�سرائيل غري حمكوم باتفاقية �سراء ما بني ال�سلطة  من خالل 
الوطنية واإ�سرائيل واإمنا من خالل عقود ثنائية بني الهيئات املحلية و�سركات توزيع الكهرباء املنفردة وبني �سركة الكهرباء الُقطرية 

االإ�سرائيلية.

كهرباء  توليد  حمطة  يف  حمليا  كهرباء  وتوليد   )4.5%( واالأردن  م�سر  من  حمدودة  كميات  ا�سترياد  يتم  ذلك،  اإىل  اإ�سافة 
الدول  ومن  اإ�سرائيل  من  الكهرباء  ا�سترياد  فاتورة  وترتاوح  اإ�سرائيل.  من  امل�ستوردة  النفط  م�ستقات  من   )10% )نحو  غزة 
500 مليون دوالر �سنويًا02. وكنتيجة لتعدد نقاط الربط يف ال�سفة الغربية )230 نقطة(، واهرتاء  اإىل   400 املجاورة بني 
�سبكة التمديدات، فاإن ن�سبة الفاقد الفني بلغت حوايل %24 من اإجمايل الكهرباء امل�سرتاه للمناطق الفل�سطينية. وهذه الن�سبة 
الكبرية، يدفع الفل�سطينيون ثمنها رغم عدم ا�ستهالكها. وتتحمل ال�سلطة الفل�سطينية بالتاأكيد دفع ثمن هذا الفاقد، حيث ترف�س 
البلديات و�سركات التوزيع حتمل م�سوؤوليته. وتقل ن�سبة الفاقد يف الدول املجاورة عن نظريتها يف فل�سطني ب�سكل ملحوظ، حيث 

بلغت يف االأردن %14، ويف اإ�سرائيل 6.5%.

الكهرباء  اأثمان  ي�سددون  ال  الغربية  ال�سفة  يف  الالجئني  خميمات  يف  امل�سرتكني  غالبية  باأن  اأي�سًا  التنويه  املهم  ومن 
االإقرا�س21 �سايف  بند  زيادة  يف  ي�ساهم  مما  االأثمان،  هذه  بت�سديد  التوزيع  ل�سركات  تعهدت  ال�سلطة  واأن   امل�ستهلكة. 

. ورغم حت�سيل البلديات اجلزء االأكرب من اأثمان الكهرباء من امل�سرتكني يف ال�سفة الغربية، اإال اأنها اأحيانًا تنفق االأموال املح�سلة 
بتاأخر  ذلك  البلديات  وتربر  االإ�سرائيلي.  للمزود  الكهرباء  فاتورة  ت�سدد  وال  اأخرى،  وم�ساريع  ت�سغيلية  نفقات  يف  منها  جزء  اأو 

ال�شلطة الفل�شطينية، اأو امتناعها، عن دفع ح�شة البلديات من �شريبة الأمالك ور�شوم املوا�شالت ب�سكل �سهري. 

 19. �سهد الربع االأول من العام 2014 اإطالق �سركة النقل الوطنية للكهرباء املن�سو�س عليها يف قانون الكهرباء الفل�سطيني. وتخت�س �سركة النقل وفقًا 
للقانون بنقل الكهرباء من �سركات التوليد اإىل �سركات التوزيع وامل�ستهلكني، وي�ستعا�س عنها يف الوقت احلا�سر بنقاط الربط املنت�سرة يف ال�سفة الغربية والتي 

بلغت 230 نقطة ربط.
20. االإ�سرتاتيجية القطاعية )2013-2011(، �سلطة الطاقة الفل�سطينية، 2011.

21. اأ�سار ال�سيد عمر كتانة اإىل اأن اإجمايل الديون املرتاكمة على املخيمات نتيجة عدم ت�سديد اأثمان الكهرباء بلغت نحو 160 مليون �سيقل.
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ا�شتنتاج 11:
االإقرا�س. وت�سرتك عوامل كثرية  لبند �سايف  االأكرب  املكون  البلديات،  بت�سديدها عن  ال�سلطة  تقوم  التي  الكهرباء   تظل فاتورة 

با�ستمرار هذه الظاهرة، اأهمها:
انت�سار ثقافة عدم ت�سديد اأثمان الكهرباء بني عدد كبري من امل�سرتكني يف كل من ال�سفة وغزة. مما يوؤدي اإىل انخفا�س ن�سبة  «

االأثمان املح�سلة من قبل �سركات التوزيع.
عدم التزام عدد من الهيئات املحلية و�سركة توزيع الكهرباء يف غزة بتحويل االأثمان املح�سلة لل�سلطة الفل�سطينية )يف حالة  «

خ�سم االأثمان من اأموال املقا�سة(.
عدم ان�سواء عدد كبري من الهيئات املحلية يف اإطار �سركات التوزيع يف االأرا�سي الفل�سطينية، مما يوؤثر �سلبًا على تنظيم قطاع  «

الكهرباء و�سبط ال�سوؤون املتعلقة به.
ت�ستت نظام التوزيع يف ال�سفة الغربية بني البلديات و�سركات التوزيع، واهرتاء ال�سبكات، مما يوؤدي اإىل تدين كفاءة وجودة  «

�سرقات  القانون ملكافحة  تنفيذ  يوؤدي �سعف كفاءة نظام اجلباية وعدم  الفني. كما  الفاقد  ن�سبة  وارتفاع  الكهرباء،  خدمة 
الكهرباء يف ارتفاع ن�سبة الفاقد غري الفني.

جوانب  « خمتلف  على  بظالله  يلقي  والذي  وغزة  ال�سفة  بني  ال�سيا�سي  االنق�سام  على  املرتتبة  واالأعباء  التداعيات  ا�ستمرار 
احلياة، ومن بينها قطاع الكهرباء. 

ويبدو جلياً اأن املدخل الأ�شا�شي لتخفي�س بند �شايف الإقرا�س وتر�شيد نفقاته يتمثل ب:
تنظيم قطاع الكهرباء يف املناطق الفل�سطينية. ومير ذلك عرب االلتزام باالإطار القانوين واملوؤ�س�سي الناظم لهذا القطاع.  «
والتو�سل اإىل تفاهمات جدية ودائمة بني اجلهات ذات ال�سلة مبو�سوع الكهرباء يف كل من ال�سفة الغربية وقطاع غزة، ت�سمن  «

انتظام وا�ستمرار تدفق الطاقة الكهربائية اإىل غزة. 
ومراعاة عدم ت�سرر االأ�سر الفقرية بتلك التفاهمات، واحلد من االأعباء املالية التي تتحملها املوازنة العامة يف هذا املجال.  «
نظام  « ا�ستخدام  الكهرباء، عرب  اأثمان  بت�سديد  املحلية  والهيئات  التوزيع  و�سركات  امل�سرتكني  التزام  اأن  املعطيات  يظهر من 

عدادات الدفع امل�سبق، هو العامل االأبرز واالأكرث تاأثريًا يف هذا ال�سياق.
 وتخ�سي�س املوازنات الالزمة الإعادة تاأهيل ال�سبكات احلالية خلف�س الفاقد الفني. وال بد اأن ترتافق هذه االإجراءات بالتزام  «

االأثمان  حتويل  يف  الهيئات  تلك  ي�سجع  ومبا  لها،  امل�ستحقة  والر�سوم  ال�سرائب  من  املحلية  الهيئات  ح�سة  بتحويل  ال�سلطة 
املح�سلة للمزود االإ�سرائيلي وعدم مراكمة الديون يف جمال الكهرباء.
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الطبية( والتحويالت  ال�شحي  التاأمني  )نظام  ال�شحة  وزارة    3.  4.  2

�شكلت نفقات وزارة ال�شحة حتى 31/10/2015 ما ن�شبته %10.25 من النفقات العامة

ت�سعى ال�سلطة الفل�سطينية اإىل توفري اخلدمات ال�سحية للمواطن الفل�سطيني انطالقًا من دورها الوظيفي وال�سيا�سي يف تقدمي 
اخلدمات العامة، وعلى اعتبار اأن احلق يف تلقي الرعاية ال�سحية هو اأحد احلقوق االأ�سيلة لالأفراد التي كفلتها املواثيق الدولية 
والت�سريعات املحلية. يف �سياق هذا امل�سعى، توفر ال�سلطة اخلدمات ال�سحية يف مرافقها وموؤ�س�ساتها الطبية. ونظرًا لعدم توفر 
اإىل حتويل  ال�سلطة  تلجاأ  االإ�ستيعابية،  اأو النخفا�س طاقتها  املوؤ�س�سات احلكومية،  الطبية يف  واملعدات  والكوادر  كافة اخلدمات 

املر�سى الفل�سطينيني لتلقي العالج خارج موؤ�س�ساتها الطبية، �سواء داخل البالد اأو خارجها. 

القد�س  م�ست�سفيات  ذلك  وي�سمل  الداخلية،  التحويالت  مبوجب  املر�سية  احلاالت  واالأهلية  اخلا�سة  الطبية  املوؤ�س�سات  ت�ستقبل 
ال�سرقية. اأما يف اخلارج، فاإن امل�ست�سفيات االإ�سرائيلية هي امل�ستقبل االأ�سا�سي للحاالت املر�سية، حيث ا�ستحوذت على ما ن�سبته 
املوؤ�س�سات الطبية يف كل من م�سر  لها  التحويالت اخلارجية. ي�ساف  و%75 من  الكلية،  الطبية  التحويالت  من   10.4%

واالأردن.

وحظي ملف التحويالت الطبية باأهمية كبرية يف ال�شنوات الأخرية نظراً لالأعباء املالية الكبرية التي تتحملها موازنة ال�شلطة 
الفل�شطينية يف هذا املجال، وب�شبب الأزمة املالية التي متر بها ال�شلطة مبا ي�شتدعي درا�شة هذا امللف ور�شد التطورات التي 
التي حتكم العمل مبو�شوع التحويالت الطبية. وت�شكل هذه املحاور  النزاهة وال�شفافية  اإجراءات  طراأت عليه والتاأكد من 
مدخاًل �شرورياً للبحث يف �شبل تر�شيد الإنفاق يف جمال التحويالت الطبية و�شمان م�شتوى عال من النزاهة وال�شفافية 

وامل�شاءلة من قبل املوؤ�ش�شات املخت�شة واملجتمع املدين عموماً. 

�شكل )1(: عدد وتكلفة التحويالت الطبية للفرتة 2003-2014

يت�سح من ال�سكل ال�سابق التطورات التي طراأت على عدد التحويالت الطبية وكلفتها على خزينة ال�سلطة. ومن املالحظ باأن عدد 
التحويالت الطبية تزايد با�ستمرار خالل ال�سنوات ال�سابقة اإىل اأن و�سلت يف العام 2014 الأكرث من 74 األف حتويلة. وقد كلفت 

هذه التحويالت خزينة ال�سلطة اأكرث من ن�سف مليار �سيكل.

وير�سد اجلدول التايل عدد وكلفة التحويالت الطبية للداخل واخلارج لل�سنوات الثالث االأخرية موزعة ح�سب الوجهة. ويالحظ 
من اجلدول باأن م�ست�سفيات القد�س ال�سرقية حتظى بن�سيب االأ�سد من التحويالت الداخلية نظرًا لالإمكانيات والتجهيزات املميزة 
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التي تتوفر لها، �سواء من ناحية التخ�س�سات اأو املعدات اأو الكوادر الب�سرية مقارنة بامل�ست�سفيات اخلا�سة واالأهلية يف ال�سفة وغزة.
%75 من عدد التحويالت اخلارجية. ولكن  اأ�سرنا �سابقًا فاإن امل�ست�سفيات االإ�سرائيلية ت�ستقبل نحو  اأما العالج يف اخلارج، فكما 
بالتدقيق يف تكلفة هذه التحويالت، نرى باأن تكلفة العالج يف امل�ست�سفيات االإ�سرائيلية ت�ستحوذ على ما ن�سبته %93 من تكلفة العالج 
فاإن هذه االأموال تخ�سم  املتبعة،  ووفقًا لالإجراءات   .2014 العام  �سيكل يف  باخلارج، بفاتورة اإجمالية و�سلت اإىل 138.6 مليون 
من اأموال املقا�سة وُتدرج حتت بند �سايف االإقرا�س يف املوازنة العامة. ومن املالحظ اأي�سًا ارتفاع تكلفة العالج يف امل�سايف االإ�سرائيلية 
مقارنة مبتو�سط التكلفة يف امل�سايف املحلية اأو يف م�سايف الدول االأخرى. فخالل العامني 2012 و2013، بلغ متو�سط تكلفة التحويلة 
الطبية الإ�سرائيل حوايل 21 األف �سيكل، انخف�ست يف العام 2014 لتبلغ 18 األف �سيكل. باملقابل، يرتاوح متو�سط تكلفة التحويلة 

اإىل امل�ست�سفيات امل�سرية  بني 3 اإىل 4 اآالف �سيكل. وحمليًا ترتاوح التكلفة بني 5 اإىل 7 اآالف �سيكل. )انظر اجلدول 8(.

جدول )8(: عدد وتكلفة التحويالت الطبية الداخلية واخلارجية م�شنفة ح�شب الوجهة لل�شنوات 2012-2014

القد�سغزةال�شفةال�شنة
 ال�شرقية

التحويالت 
التحويالت م�شرالأردناإ�شرائيلالداخلية

اخلارجية
التحويالت

 الكلية

2012
18,6942,14125,37146,2065,1131,4593,2989,87056,076عدد التحويالت

126.259.95192.72328.91104.2432.1421.49157.87486.78التكلفة )مليون �سيكل(

2013
21,0712,48126,85050,4028,1182562,85911,23361,635عدد التحويالت

147.8912.63176.17336.69171.663.8811.84187.39524.08التكلفة )مليون �سيكل(

2014
27,1843,28833,87364,3457,7601032,47510,33874,683عدد التحويالت

169.648.40241.78419.82138.643.487.65149.77569.59التكلفة )مليون �سيكل(

امل�شدر: التقارير ال�شنوية، وزارة ال�شحة، �شنوات خمتلفة.

ال�سحة  لوزارة  التابعة  الطبية  املوؤ�س�سات  خارج  الطبية  التحويالت  بند  حتت  العالج  م�ساريف  تطورات  التايل  ال�سكل  يلخ�س 
الفل�سطيني.

�شكل )2(: قيمة فاتورة التحويالت الطبية يف الداخل واخلارج لل�شنوات 2012، 2013، 2014

امل�شدر: التقارير ال�شنوية، وزارة ال�شحة، �شنوات خمتلفة.
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ومتطلبات  اآليات  الوزراء  ال�سادر عن جمل�س   2006 ل�شنة  رقم )11(  الوزارة  والعالج خارج  ال�شحي  التاأمني  نظام  يحدد 
اأو خارج  لها  التابعة  الطبية  املوؤ�س�سات  �سواء يف  ال�سحة،  توفرها وزارة  اأو  التي تقدمها  ال�سحية  �سلة اخلدمات  االإ�ستفادة من 
تلك املوؤ�س�سات )التحويالت الطبية داخل الوطن ويف اخلارج(. اأحد ال�سروط االأ�سا�سية للح�سول على اخلدمة ال�سحية املغطاة 
�سكان  فاإن جميع  ال�سدد،  ال�سهرية. ويف هذا  االأق�ساط  ويدفع  ال�سحي احلكومي  بالتاأمني  امل�ستفيد م�سرتكًا  يكون  اأن  بالتاأمني 
يف  �سدر  رئا�سي  قرار  مبوجب  التاأمني  اأق�ساط  دفع  من  معفون  اأنهم  رغم  التاأمني  يف  امل�سمولة  باخلدمات  يتمتعون  غزة  قطاع 
العام 2007. االأمر الذي يوؤدي اإىل ن�سوء عجز يف متويل النفقات ال�سحية احلكومية وتدن م�ستوى اخلدمة يف القطاع ال�سحي 

احلكومي، ويدفع وزارة ال�سحة اإىل زيادة ا�ستخدام التحويالت الطبية خارج املراكز ال�سحية التابعة لها.

جلان التحويل الطبية )فرع يف  اأولهما:  تتوىل دائرتان تابعتان لوزارة ال�سحة الفل�سطينية م�سوؤولية ملف التحويالت الطبية. 
ب�ساأنها،  قرار  واتخاذ  الوزارة  خارج  للتحويل  املر�سحة  املر�سية  احلاالت  درا�سة  التحويل  وتتوىل جلان  واآخر يف غزة(.  ال�سفة 
اإ�سافة اإىل درا�سة امللفات الطبية وفواتري العالج التي تعر�س عليها. اأما الدائرة الثانية: فهي دائرة العالج »دائرة �شراء اخلدمة«. 

وتتوىل هذه الدائرة حتويل املر�سى اإىل املراكز ال�سحية غري التابعة للوزارة، �سواء داخل فل�سطني اأو خارجها(. 

بالتايل، فاإن االإطار املوؤ�س�سي االأهم واالأكرث تاأثريًا يف ملف التحويالت الطبية بداية هو دائرة �سراء اخلدمة من اخلارج. 

من جهة اأخرى، فاإن دائرة �سراء اخلدمة ال متلك �سالحية مراجعة امللفات الطبية املر�سحة للتحويل ل�سالح اخلدمات الطبية 
الع�شكرية، اأو اتخاذ قرار ب�ساأن اأحقية احلاالت املر�سية بالعالج خارج املوؤ�س�سات ال�سحية احلكومية داخل فل�سطني اأو خارجها. 
اإذ يقت�سر دورها على الو�ساطة مع امل�ست�سفيات االإ�سرائيلية. اأن تكلفة التحويالت الطبية للم�سايف االإ�سرائيلية يتم خ�سمها من 
موازنة وزارة ال�سحة الفل�سطينية رغم اأن موازنة اخلدمات الطبية الع�سكرية هي �سمن موازنة املوؤ�س�سة االأمنية، كما اأنها حت�سل 

على ر�سوم التاأمني ال�سحي االإجباري من منت�سبي املوؤ�س�سة االأمنية الفل�سطينية22.

اأما فيما يتعلق بالرقابة املالية، فتتوىل الدائرة املالية يف الوزارة متابعة الفواتري وتدقيقها حما�سبيًا والتاأكد من ت�سديد الفواتري 
ملزودي اخلدمة من القطاع اخلا�س املحلي وامل�سايف اخلارجية وفق اآليات وقواعد حما�سبية حمددة. ومرة اأخرى، تخت�س اإجراءات 
وعمل الدائرة املالية بالناحية املحا�سبية، وال تتدخل يف ال�سوؤون الفنية اأو اإجراءات متابعة ملفات احلاالت املر�سية. وبالتايل، ل 

ت�شتطيع الدائرة تتبع وتقييم وتدقيق مدى التزام مزودي اخلدمات الطبية بالتفاقات املالية.

يمكن للمواطن والمراقب أن يتعايش مع هذه اإلحصائيات، خصوصًا أنها يف األصل تمثل خدمة عامة تقدمها 
السلطة الفلسطينية لمواطنيها تحت تربير حاجة المريض وعدم توفر اإلمكانيات الطبية يف المشايف الحكومية 
المحلية، والمربرات األخرى اليت سقناها يف بداية هذا الجزء. إال أن وجود معطيات وإشارات، أو شبهات، تدل 
الملف، واستكشاف  الطبية، يستدعي دراسة متأنية لهذا  التحويالت  أو تهاون يف ملف  أو عبث  عىل تقصري 
مواطن الخلل والضعف اليت تؤدي إىل ضعف مستوى األداء والكفاءة المهنية يف إدارة هذا الملف الحيوي. 
وتزداد الحاجة لمراجعة شاملة ولتدخالت عاجلة ومؤثرة يف ظل األزمة المالية الحقيقية اليت تعانيها السلطة 

ومحدودية مواردها االقتصادية والمالية، وتضخم فاتورة التحويالت الطبية.

22.   حرب، جهاد. بيئة النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف التحويالت للعالج خارج موؤ�س�سات وزارة ال�سحة. تقرير رقم 83 �سمن �سل�سلة تقارير موؤ�س�سة اأمان. 
اآذار 2015.
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حتوم العديد من �شبهات 
الف�شاد يف ملف التحويالت 

الطبية، بع�شها بتن�شيق 
وتعاون من م�شوؤولني حمليني، 
وبع�شها الآخر والأهم ناجت عن 
تالعب امل�شت�شفيات الإ�شرائيلية 
بفواتري وتكاليف عالج مر�شى 

التحويالت الطبية.  

السلطة  يف  متنفذين  مسؤولين   20-2-2014 يف  اتهم  أمان  والشفافية  الزناهة  أجل  من  االئتالف  وكان 
الفلسطينية بالتدخل العتماد قرارات استثنائية يف التحويالت الطبية خارج إطار عمل وأنظمة دائرة التحويالت 

الطبية، مما تسبب يف تضخم فاتورة التحويالت واإلخالل بالمعايري.

وقد أحالت هيئة مكافحة الفساد مؤخرا ملف التحويالت الطبية يف وزارة الصحة يف رام اهلل للتحقيق يف قضايا 
فساد وتالعب ورشا بعد سلسلة طويلة من اإلحتجاجات من قبل مواطنين ومؤسسات عىل كيفية التعاطي مع 

هذا الملف.
 https://www.palinfo.com/site/pic/newsdetails.aspx?itemid=149616

»ممنهج  بشكل  الصحة  وزارة  من  الفلسطينية  األموال  تسرق  إسرائيل  »إن 
المرتهل  اإلداري  الواقع  بسبب  »متواطئين«،  لوجود  إمكانية  وهناك  جًدا«، 
الخاّصة  الطبية  للتحويالت  المالية  الحسابات  تدقيق  تم  حال  ويف  سابًقا.... 
بعشرة أعوام ماضية، فإن وزارة الصحة قادرة عىل إرجاع مبلغ مايل يرتاوح بين 

)800 مليون- 1000 مليون( دوالر، إىل خزينتها.
 30 العام  لهذا  أكتوبر  األول/  تشرين  شهر  فاتورة  بلغت  ذلك،  عىل  وكمثال 
 11 هو  اإلسرائيلية  للمستشفيات  والمطلوب  الحقيقي  المبلغ  أن  مع  مليوًنا 

مليوًنا و400 ألف.”

أسامة النجار، مدير عام التحويالت الطبية يف وزارة الصحة لربنامج “ساعة رمل” الذي تم بثه 
عىل تلفزيون وطن 

ا�شتنتاج 12:ي�سكل ملف التحويالت الطبية اأحد امللفات ال�سائكة واملعقدة التي تتطلب حلواًل ومعاجلات عاجلة و�ساملة نظرًا 
امللف.  بها هذا  يت�سم  التي  وال�سحية....(  واالإدارية  واالإجتماعية  )املالية  واملتداخلة  الكثرية  والت�سعبات  لالأبعاد 
وميكن التوقع بحجم التاأثري والفارق الذي ميكن اأن حتدثه معاجلة مواطن اخللل يف مو�سوع التحويالت الطبية، 
امل�سايف  باخلارج وخ�سو�سًا يف  العالج  فاتورة  انخفا�س  االإقرا�س من خالل  �سايف  بند  تراجع  على  وانعكا�ساتها 

االإ�سرائيلية.

ويت�سح من العر�س ال�سابق وجود �سعوبات رئي�سية ت�سهم يف ا�ستمرار الظواهر ال�سلبية و�سعف اأ�س�س النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة 
يف اإدارة التحويالت الطبية. اأبرز هذه ال�سعوبات:

اأثر بالنتيجة على جودة وتوفر اخلدمات ال�سحية املقدمة من املوؤ�س�سات الطبية التابعة للوزارة.  « غياب نظام �سحي �سامل 
وا�ستمرار اخللل يف متويل نظام التاأمني ال�سحي عرب االإعفاء واال�ستثناءات للكثريين من ت�سديد ر�سوم التاأمني ال�سحي.

ا�ستمرار تدخل جهات وموؤ�س�سات )غري وزارة ال�سحة( مبو�سوع التحويالت الطبية، من خالل التحويالت الطبية اال�ستثنائية  «
من مكتب رئي�س ال�سلطة ورئي�س الوزراء واخلدمات الطبية الع�سكرية. وتدخل بع�س املتنفذين يف ال�سلطة يف هذا املو�سوع.

امل�سايف  « تالعب  ا�ستمرار  يف  ينعك�س  ومبا  الطبية،  التحويالت  على  واخلارجية  الداخلية  الرقابة  واإجراءات  اأدوات  �سعف 
االإ�سرائيلية يف فواتري العالج باخلارج.    

من �ساأن االإ�سالحات ال�ساملة والعاجلة يف ملف التحويالت الطبية اأن ي�سهم يف تر�سيد االإنفاق ووقف الهدر يف املال العام ودعم 
املوؤ�س�سات الطبية املحلية. ويتطلب ذلك تعاون خمتلف االأطراف واجلهات ذات العالقة، وتوفر اإرادة واإدارة �سليمة لهذا امللف.
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املالية الإحتياطات    3.  4.  3

من البنود امللفتة للنظر يف املوازنة العامة بند بعنوان الإحتياطات املالية والذي يندرج حتت النفقات التحويلية وبلغ يف موازنة 
ناجمة عن  متوقعة  نفقات غري  بوجود  االإقرار  اإطار  وتربيره يف  فهمه  البند ميكن  وهذا  �سيكل.  مليون   100 حوايل   2014
احتياجات طارئة خالل ال�سنة. ولكن لي�س من املفهوم من هي اجلهة �ساحبة الوالية وال�سالحية يف حتديد اأي احلاالت تندرج 

حتت عنوان النفقة الطارئة وما هي ال�سروط الواجب توفرها لت�سنيفها كذلك.

ا�شتنتاج 13: بند النفقات من خم�ش�س الإحتياطات املالية قد يكون احد املجالت املمكنة للتق�شف اأو على الأقل لرت�شيد النفقات.

4. مالحظات اساسية

اأوًل: الأزمة املالية التي تواجه ال�سلطة الفل�سطينية هي يف جلها اأزمة بنيوية تعود لظروف و�سروط اإن�ساء ال�سلطة. ولكن هناك 
االأزمة ب�سكل  اأن يتم حل هذه  املتوقع  ال�سبب فيها. وعليه فانه من غري  االأزمة وان مل تكن  اإىل تفاقم  اأدت  اأ�سباب ذاتية 
جذري طاملا بقي امل�سهد ال�سيا�سي واالأمني القائم حاليا على حاله. ولكم من املمكن احلد من تفاقم هذه االأزمة والتخفيف 
من تداعياتها من خالل عدد من االإ�سالحات املالية، ويف مقدمتها الرت�سيد والتق�سف يف االإنفاق. ولكن يجب اأن ال يغيب 
عن البال اأن خيار التق�سف وحده بالرغم من اأهميته العالية هو كايف ملواجهة هذه االأزمة ولو جزئيًا. فيجب اأن يرافق اأي 

اإجراءات تق�سف خطوات اإ�سالحية اأخرى يف ال�سق الثاين من املعادلة وهو ال�سيا�سة ال�سريبية. 

 ثانياً: حتى يحقق التق�سف اأهدافه باأقل التكاليف يجب اأن يتم يف اإطار خطة مدرو�سة ووفق اأ�س�س   متوافق عليها وطنيًا. 

واأكربها وزنا يف  االإنفاق  بنود  اأهم  القطاع املدين من  واالأجور يف  الرواتب  ُتعترب فاتورة   ، الرواتب  النفاق على فاتورة  ثالثاً: 
النفقات اجلارية. وهذا البند هو من البنود املر�سحة للتخفي�س يف اإطار اأي خطة تق�سف يف االإنفاق احلكومي. ولكن هذا 
البند يحمل الكثري من التفا�سيل والتعقيدات التي بحاجة لتحليل تف�سيلي ومعمق لتحديد فيما اإذا كان من املمكن تخفي�سه 
ويف اأي من بنوده التف�سيلية يكون هذا التخفي�س واقعي وجمدي وبدون تكاليف اقت�سادية واجتماعية و�سيا�سية قد تفوق 
الوفورات املالية املتحققة من جراء ذلك. وت�سري التحليالت يف هذا التقرير لهذا البند اإىل انه من غري املمكن تخفي�س 
م�ستويات الرواتب نف�سها، وال تخفي�س عدد كبري من املوظفني من خالل اإنهاء خدماتهم، ولكن من املمكن اإحالة جزء من 
املوظفني وخ�سو�سا الذين ميكن اعتبارهم وهميني اأو الذين يعملون يف اأعمال اأخرى اإىل جانب وظائفهم يف احلكومة. ولكن 
خيار التقاعد يجب اأن ياأتي وفق �سروط عادلة ومتوافق عليها مع املوظفني امل�ستهدفني. كما انه من املمكن تر�سيد االإنفاق 
ولي�س بال�سرورة تخفي�سه من خالل اعتماد �سيا�سة مدرو�سة لتدوير عدد من املوظفني من خالل نقلهم اإىل وظائف تتالءم 
مع موؤهالتهم وترفع من اإنتاجيتهم. وميكن اأن ياأتي هذا االإجراء يف اإطار اإعادة هيكلة مراكز امل�سوؤولية يف ال�سلطة من خالل 

اإلغاء اأو دمج بع�س هذه املراكز مع مراكز اأخرى تت�سابه يف طبيعة وظائفها.

التق�سف من  اإحدى خيارات  اأن تكون  اأو امل�ست�سارين، فانه من املمكن  العاديني  للعقود اخلا�سة �سواء للموظفني  رابعاً: بالن�سبة 
خالل و�سع �سيا�سة ملزمة للتعيني على هذه العقود بدون اأن ي�سمح باال�ستثناءات يف تنفيذ هذه ال�سيا�سة كما هو احلال االآن. 

خام�شاً: قد تكون االمتيازات الوظيفية وهي يف الغالب مرتبطة بالفئات االإدارية العليا احد اأهم واأ�سهل جماالت التق�سف واأكرثها 
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قبوال وتاأييدًا من اجلمهور الفل�سطيني.

�شاد�شاً: الإنفاق على قطاع الأمن، ال يزال االإنفاق على قطاع الأمن ي�ستحوذ على الن�سيب االأكرب من موازنة ال�سلطة الفل�سطينية، 
واأن اجلزء االأكرب منه يخ�س�س لبند الرواتب واالأجور. مع االإ�سارة اإىل ارتفاع متو�سط االأجر ال�سهري للع�سكريني مقارنة 
باملوظفني املدنيني. وتبقى املوازنة الت�سغيلية املخ�س�سة لقطاع االأمن مرتفعة اأي�سًا، ويرتافق ذلك مع �سبابية و�سوء اإدارة 
يف اإجراءات ال�سرف يف االإنفاق على امل�ساريف الت�سغيلية. كما يظهر �سعف يف اأ�س�س واأدوات الرقابة الداخلية واخلارجية 
على اأولويات واإجراءات ال�سرف مما يفتح املجال وا�سعًا للهدر واإ�ساءة الت�سرف يف املال العام. ويبدو اأن اإجراءات التق�سف، 
وتخفي�س االإنفاق على قطاع االأمن، خيارات �سعبة التحقق ب�سبب ا�ستحواذ فاتورة الرواتب واالأجور على حوايل %80 من 
القليلة  والرواتب  املنخف�سة  الرتب  اأ�سحاب  من  االأمني هم  القطاع  موظفي  من  االأكرب  واجلزء  لالأمن،  اجلارية  املوازنة 
املرتبطة باحلقوق  القانونية  املقيدات  ناهيك طبعًا عن  رواتبهم.  اإجراء تخفي�س على  اأو  اقرتاح  وبالتايل ي�سعب  اأ�ساًل، 
املكت�سبة للموظف. ويف جانب اآخر، جند اأن النفقات الت�سغيلية لقطاع االأمن، وخالفًا لالإنطباعات ال�سائدة لدى قطاعات 
وا�سعة يف املجتمع الفل�سطيني، كانت اأقل من نظريتها يف القطاع املدين. تبدو فر�س التق�سف واحلد من النفقات الت�سغيلية 
حمدودة. ولكن ميكن الرتكيز اأكرث على فر�س رقابة اأعلى، وتر�سيد االإنفاق واحلد من اإهدار املال العام وو�سع �سوابط 

الإجراء ال�سرف يف قطاع االأمن، وخ�سو�سًا يف جمال النفقات الت�سغيلية. 

�شابعاً: النفقات اخلا�شة ب�شايف الإقرا�س، اإن املكون االأ�سا�سي لبند �شايف الإقرا�س هو:
 أ.  اأثمان الكهرباء التي تتحملها ال�سلطة. وتظهر البيانات انحرافات كبرية بني املخ�س�سات املر�سودة لهذا البند وما يتحقق 
فعليًا. ومتكن اأن ُيعزى ا�ستمرار وتزايد �سايف االإقرا�س اإىل �سعف م�ستويات حت�سيل اأثمان الكهرباء من قبل �سركة التوزيع 
اإىل ذلك  اأ�سف  لل�سلطة )كجهة متويل(،  اأو  االأثمان املح�سلة ملزودي اخلدمة  والبلديات. وامتناع هذه اجلهات عن حتويل 
االأ�سباب الفنية االأخرى كت�ستت نظام التوزيع، واهرتاء ال�سبكات، مما يوؤدي اإىل تدين كفاءة وجودة خدمة الكهرباء، وارتفاع 

ن�سبة الفاقد الفني.

وتبني وجود  وال�سحية....(.  واالإدارية  واالإجتماعية  الطبية )املالية  التحويالت  والتداخالت مللف  االأبعاد  العديد من  هناك   ب. 
اإدارة التحويالت الطبية،  اأ�س�س النزاهة وال�سفافية وامل�ساءلة يف  �سعوبات ت�سهم يف ا�ستمرار الهدر يف املال العام، و�سعف 
ظاهرة  ا�ستمرار  املايل،  العجز  وا�ستمرار  ال�سحي  التاأمني  نظام  كفاءة  عدم  و�سامل،  كفوؤ  �سحي  نظام  اأبرزها: غياب 
التحويالت الطبية االإ�ستثنائية وتدخل بع�س اأ�سحاب النفوذ واملوؤ�س�سات يف هذا املو�سوع، و�سعف اأدوات واإجراءات الرقابة 
الداخلية واخلارجية. وتبدو الفر�سة كبرية الإ�سالح نظام التحويالت الطبية، ومبا ي�سهم يف تخفي�س فواتري العالج باخلارج، 

ومبا ينعك�س بالنتيجة على تخفي�س بند �سايف االإقرا�س.

ثامناً: مكتب الرئي�س ووزارة اخلارجية، تبلغ نفقات اخلارجية باق�سامها الثالث حتى 31 اكتوبر من العام احلايل: 217.681 
املفاو�سات  �سوؤون  �سيكل(،  مليون   175.764( �سيكل(،ال�سفارات  مليون   40.496( اخلارجية  �سيكل)وزارة  مليون 

)1.124 مليون �سيكل(.

وتبلغ نفقات مكتب الرئي�س حتى 31/10/2015 : 153.233 مليون �سيكل. حيث تبلغ قيمة رواتب العاملني يف الرئا�سة 94 
مليون �سيكل، وتبلغ قيمة النفقات اجلارية 30.761 مليون، اأما م�ساريف تطوير 18 مليون ، اما عدد العاملني فهو غري متوفر 
ولكن بق�سمة فاتورة الرواتب على متو�سط الراتب فيمكن تقدير العدد بحوايل 2000 موظف. وهذا غري ممكن وبالتايل املو�سوع 

بحاجة اىل تدقيق تف�سيلي ملعرفة النفقات مف�سلة وهذا غري موجود يف بيانات وزارة املالية العلنية.

االئتالف من اجل الزناهة والمساءلة - أمـــــــان
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تا�شعاً: النفقات الطارئة، و�سع �سيا�سة تف�سيلية وحمددة بخ�سو�س اآليات واأوجه �سرف النفقات الطارئة من بند االإحتياطات 
املالية املر�سودة يف املوازنة.

5. التوصيات 

علينا اأن ندرك باأن اأ�سباب االأزمة املالية التي تعانيها ال�سلطة الفل�سطينية ال تنح�سر يف حمدودية املوارد املالية، فقط بل يف كيفية 
اإدارة تلك املوارد واإن كانت حمدودة. فحتى لو حدث تطور دراماتيكي يف جانب االإيرادات ومتويل النفقات، فاإننا �سنبقى اأمام 
مع�سلة كيفية اإدارة هذه املوارد وعن ترتيب اأولويات االإنفاق واالأ�س�س واملعايري التي تقوم عليها. ومن منطلق اإدراكنا الأ�سباب اأزمتنا 
املالية، ميكن لنا تركيز جهودنا يف اإيجاد حلول عملية وقابلة للتطبيق من اأجل االنتقال اإىل و�سع اأف�سًل، يف اإدارة مواردنا، وتر�سيد 
االإقت�سادية  العدالة  اأ�سا�سًا مبراعاة  واملتعلقة  التق�سف  اأ�س�س ومبادئ  اأن تراعي هذه اجلهود وحتافظ على  املهم  اإنفاقنا. ومن 
واالإجتماعية يف توزيع اأعباء التق�سف، واملحافظة على احلقوق املكت�سبة، وعدم امل�سا�س بجودة اخلدمات العامة. ويف هذا االإطار 
نقدم املقرتحات التالية علها ت�سكل مرجعًا وعونًا للحكومة الفل�سطينية ل�سياغة خطة �ساملة واتخاذ اإجراءات ت�سهم يف تر�سيد 

النفقات ويف احلد من اإهدار املال العام.

القطاع المدين

اإنهاء ظاهرة املوظفني الذين يتقا�سون رواتب من خزينة ال�سلطة وهم خارج الت�سكيالت االإدارية املعتمدة بغ�س النظر عن . 1
حجم هذه الظاهرة. وبع�س هوؤالء املوظفني هم فعاًل وهميون اأي اأنهم ال يوؤدون خدمات فعلية وخ�سو�سًا يف مراكز امل�سوؤولية 
يف قطاع احلكم. ويف هذا ال�سياق يجب اإما اإحالة بع�سهم للتقاعد املبكر و/اأو اإنهاء خدمات البع�س االآخر بعد درا�سة ملفاتهم 

بعناية.
املوؤهالت . 2 وموائمة  احلاجة  اأ�سا�س  على  اأخرى  م�سوؤولية  ملراكز  بع�سهم  نقل  اأي  املوظفني،  لتدوير  ممنهجة  �سيا�سة  اعتماد 

اأو االإلغاء. وهذا االإجراء قد ال  اإعادة هيكلة البناء املوؤ�س�سي لل�سلطة من خالل الدمج  واخلربات. وقد يكون من ال�سروري 
يقود لتخفي�س فاتورة الرواتب ولكنه قطعًا �سيقود اإما اإىل حت�سني اإنتاجية املوظفني و/اأو تخفي�س النفقات الت�سغيلية املرتبطة 

باحليز املكاين مثل االإيجارات واخلدمات العامة )الكهرباء واملاء واالإت�ساالت وغريها(.
ت�سوية اأو�ساع املوظفني الذين ال زالوا ميار�سوا وظائف خا�سة اأخرى اإىل جانب وظائفهم احلكومية. وهذا الت�سوية قد تتطلب . 3

اإنهاء خدمات هوؤالء املوظفني اإن تعذر ت�سويب اأو�ساعهم وفق القانون.
االإ�ستثناءات وق�سر ذلك على . 4 او م�ست�سارين وخرباء من خالل  تعيني موظفني على عقود عمل موؤقتة  ب�سيا�سة  العمل  وقف 

�سيا�سة  اعتماد  يتم  اأن  املفيد  انه من  كما  الغر�س.  لهذا  املوازنة  مالية مر�سودة يف  اعتمادات  اأو  توفر خم�س�سات  قاعدة 
التدوير يف التعيني بعقود موؤقتة الإتاحة الفر�سة اأمام اأ�سخا�س جدد لالإ�ستفادة من هذه العقود.

اتخاذ االإجراءات الكفيلة بالتزام مراكز امل�سوؤولية بتنفيذ القرارات احلكومية التي تق�سي بتخفي�س االإمتيازات الوظيفية من . 5
بدالت وعالوات وخم�س�سات عمل. وهذا يتطلب اإلغاء هام�س اال�ستثناء املمنوح للوزير املعني اأو من يف حكمه بهذا ال�ساأن.

قطاع األمن

اأوًل: ان التو�شية الرئي�شية تتعلق برت�شيد عدد العاملني يف كل جهاز على حده وفقاً للمهام املنا�شة به. حيث من املنا�شب 
تدوير عدد كبري منهم اىل جهاز ال�شرطة بعد تاأهيلهم لذلك )تدوير(.
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ثانياً: تفعيل الرقابة الداخلية واخلارجية من خالل

اإ�سدار اللوائح اخلا�سة بقانون اخلدمة يف اأجهزة االأمن ال�سيما تلك اخلا�سة بالتعيينات والرتقيات والعقوبات، واإعادة درا�سة . 1
قانون اخلدمة الع�سكرية الذي يعطي امتيازات ومنافع كبرية للع�سكريني، وخ�سو�سًا من ال�سباط وذوي الرتب املرتفعة. 

اإعداد موازنات تف�سيلية لالأجهزة االأمنية كل على حده، ومن ثم اإدراجها يف موازنة وزارة الداخلية اأو مكتب الرئي�س ح�سب . 2
تبعيتها االإدارية.

�سرورة تقيد م�سئويل االإنفاق يف االأجهزة االأمنية باأحكام قانون امل�سرتيات والعطاءات واللوازم العامة فيما يخ�س التوريدات . 3
من االأغذية وال�سلع الراأ�سمالية. على اأن يرتافق ذلك مع جرد دوري للموجودات الراأ�سمالية، والتقيد با�ستخدام ال�سجالت 

والنماذج املعتمدة من قبل وزارة املالية الأغرا�س املتابعة والرقابة.
تاأ�سي�س وتفعيل وحدات رقابة وتدقيق داخلية يف كل جهاز اأمني يتبع  اأما لوزير الداخلية اأو لرئي�س ال�سلطة )يف حالة جهاز . 4

املخابرات( مبا�سرة، وترفع ن�سخة من تقاريرها للرقابة املالية الع�سكرية املركزية يف وزارة املالية.
�سرورة الف�سل بني وظائف و�سالحية االإنفاق والتوقيع على املعامالت املالية، و�سالحية ا�ستالم امل�سرتيات واللوازم، ووظيفة . 5

االحتفاظ باالأ�سول والرقابة على ا�ستخداماتها، ووظيفة املحا�سبة على العمليات املالية، ووظيفة الرقابة والتدقيق.
اعتماد نظام خا�س بر�سد م�ساريف املحروقات ملركبات املخ�س�سة لقطاع االأمن.. 6

صايف اإلقراض )أثمان الكهرباء(

تفعيل تنظيم قطاع الكهرباء يف املناطق الفل�سطينية عرب االلتزام باالإطار القانوين واملوؤ�س�سي الناظم لهذا القطاع.. 1
عقد اتفاقيات مركزية بني ال�سلطة وال�سركة االإ�سرائيلية املزودة على اأ�س�س جتارية تناف�سية، بحيث يتم معاجلة االختالالت . 2

واالإجحاف الذي يلحق بامل�ستهلك الفل�سطيني نتيجة االتفاقات الفردية.   
انتظام . 3 ت�سمن  غزة،  وقطاع  الغربية  ال�سفة  من  كل  يف  الكهرباء  مبو�سوع  ال�سلة  ذات  اجلهات  بني  تفاهمات  اإىل  التو�سل 

وا�ستمرار تدفق الطاقة الكهربائية اإىل غزة، وتراعي عدم ت�سرر االأ�سر الفقرية بتلك التفاهمات، واحلد من االأعباء املالية 
االأ�سر املحتاجة،  لتحديد  ال�سوؤون االجتماعية  بيانات وزارة  العامة. وهنا ميكن اال�ستفادة من قاعدة  املوازنة  التي تتحملها 

وحتديد �سقف اأعلى لالإعفاء. 
املحلية . 4 والهيئات  التوزيع  و�سركات  امل�سرتكني  قبل  من  اأكرب  التزام  ل�سمان  امل�سبق  الدفع  عدادات  نظام  ا�ستخدام  تكثيف 

بت�سديد اأثمان الكهرباء.
تخ�سي�س املوازنات الالزمة الإعادة تاأهيل ال�سبكات احلالية خلف�س الفاقد الفني. وال بد اأن ترتافق هذه االإجراءات بالتزام . 5

االأثمان  حتويل  يف  الهيئات  تلك  ي�سجع  ومبا  لها،  امل�ستحقة  والر�سوم  ال�سرائب  من  املحلية  الهيئات  ح�سة  بتحويل  ال�سلطة 
املح�سلة للمزود االإ�سرائيلي.

تكثيف ا�ستخدام م�سادر الطاقة البديلة )ال�سم�سية والرياح( لتقليل فاتورة الكهرباء من املزود االإ�سرائيلي.. 6

النظام الصحي والتحويالت الطبية

�سرورة اإقرار قانون يعتمد نظام تاأمني �سحي �سامل كفوؤ وفعال ومتوازن من حيث املوارد والتغطيات، والرتاجع عن جميع . 1
القرارت اال�ستثنائية القدمية والتي تتعلق باالإعفاء من ر�سوم التاأمني ال�سحي.

تبني خطة عمل لوزارة ال�سحة يف اإطار �سقف زمني لتطوير بع�س اخلدمات االأ�سا�سية ال�سحية الغري متوفرة ب�سكل كاف يف . 2
م�ست�سفيات وزارة ال�سحة.
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قيام جمل�س الوزراء باإ�سدار االأنظمة املتعلقة بالتحويالت الطبية، بحيث تطبق على �سقي الوطن يف ال�سفة وغزة، وت�سمل . 3
للعالج يف اخلارج، ووجهة  املوؤهلة  املر�سية  الدوائر املخت�سة يف اختيار احلاالت  لها  ت�ستند  اأن  التي يجب  واملعايري  االأ�س�س 

العالج.
الوقف الفوري لظاهرة التحويالت الطبية االإ�ستثنائية اإال وفقًا لالأنظمة ال�سادرة عن جمل�س الوزراء، وو�سع حد لتدخل بع�س . 4

اأ�سحاب النفوذ واملوؤ�س�سات يف هذا املو�سوع. وبالتايل خ�سوع جميع احلاالت املر�سية لل�سروط واالإجراءات املعتمدة يف دائرة 
�سراء اخلدمة من اخلارج مبا يف ذلك حتويالت اخلدمات الطبية الع�سكرية.

ومبا . 5 االإ�سرائيلية،  امل�سايف  العالج يف  فواتري  ومتابعة  لتدقيق  املطلوبة  املحا�سبية  واالأنظمة  املوؤهلة،  الب�سرية  العنا�سر  توفري 
ي�سهم يف منع التالعب يف تكاليف العالج وتر�سيد االإنفاق.

تفعيل اأدوات واإجراءات الرقابة الداخلية واخلارجية على اأداء الدوائر املخت�سة يف ملف التحويالت الطبية. ومع �سرورة تقيد . 6
تلك الدوائر بالعمل وفق اآليات واأنظمة املحا�سبة والنماذج املعتمدة من وزارة املالية.

مكتب الرئيس ووزارة الخارجية:

الطلب من ال�سيد الرئي�س ت�سكيل جلنة من رئا�سة الوزراء، وزارة املالية، ديوان املوظفني وال�سندوق القومي ملراجعة هيكليات . 1
ال�سفارات واعداد العاملني فيها ونفقاتها الت�سغيلية واالمتيازات املمنوحة للعاملني فيها.

مراجعة هيكل وزارة اخلارجية واالإمتيازات ورواتب العاملني فيها، ونفقاتها الت�سغيلية، ملراجعتها وتقدمي اقرتاحات خلف�س . 2
النفقات وتر�سيدها، وت�سوية اأو�ساع كافة امل�سجلني على قوائم العاملني يف ال�سفارات وغري عاملني واقعيا فيها وفقا الحتياجات 

ال�سفارات
الطلب من ال�سيد الرئي�س ت�سكل جلنة مهنية ملراجعة هيكلية مكتب الرئي�س لتحديد االحتياجات الفعلية من العاملني وتطبيق . 3

قانون اخلدمة اأو قانون العاملني يف قوى االأمن عليهم.

المساعدات اإلجتماعية

ُتظهر املعطيات باأن برامج امل�شاعدات الإجتماعية حتظى بتمويل كبري من موازنة ال�سلطة. وتت�سع دائرة االأ�سر امل�ستفيدة من تلك 
الربامج مبرور الوقت. ومن املهم اأن ال تتاأثر الفئات امل�ستفيدة �سلبًا باأي توجهات تدعو للتق�سف وتر�سيد االإنفاق يف هذا املجال. 
التق�سف  واإجراءات  اقرتاحات  تعرت�س  قد  فاإن �سعوبات عديدة  االأوىل،  بالدرجة  اجتماعي  اإن�ساين  ويف ظل احلديث عن ملف 
اإدارة  اأن التوليفة املالئمة للتعامل يف هذا امللف هو معاجلة الثغرات التي تعانيها عملية  وخف�س االإنفاق يف هذا املجال. ويبدو 
وتوزيع امل�ساعدات االإجتماعية وحتديد االأ�سر امل�ستفيدة، والعمل على تنقية هذه العملية من ال�سوائب التي تعرتيها وُت�سجل عليها. 
وترتكز حماور املعاجلة حول االإطار القانوين والتنظيمي، وطرق جمع ومعاجلة بيانات االأ�سر امل�ستفيدة، وحت�سني اأدوات الرقابة 

وتعزيز امل�ساركة املجتمعية.

اإيجاد االإطار القانوين الناظم لربامج امل�ساعدات االإجتماعية مبا يتالءم مع اخل�سو�سية الفل�سطينية ويعالج مواطن اخللل . 1
والق�سور و�سعف التغطية ملختلف ال�سرائح والفئات املجتمعية.

ومديريات . 2 ودوائر  اأطقم  وعمل  التكافل،  مبدء  يحقق  االإجتماعي  لل�سمان  �سامل  وقانون  الداخلية  والتعليمات  اللوائح  و�سع 
للوزارة، وااللتزام بتطبيقها.

االإجتماعية . 3 للربامج  واملمولة  املزودة  والدولية  املحلية  واالأهلية  احلكومية  واملوؤ�س�سات  اجلهات  بني  التن�سيق  م�ستوى  رفع 
واالإن�سانية واخلريية، ومبا ي�سهم يف منع ازدواجية تقدمي الدعم لنف�س االأ�سرة من اأكرث من جهة.
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تطوير املوارد الب�سرية املنوط بها اإدارة وتنفيذ برامج امل�ساعدات، واأمتتة االإجراءات والتعامالت يف هذا املجال. ومبا ي�سمن . 4
تقليل االأخطاء والثغرات الناجتة عن املمار�سات ال�سلبية واالأخطاء الب�سرية. ومبا ي�سهم اأي�سًا يف احلد من النفقات االإدارية 

والبحثية املطلوبة لتنفيذ الربامج والقيام باأن�سطتها.
تقدمي . 5 االإزدواجية يف  واحلد من  االأخطاء  تقليل  ي�سمن  االإجتماعية، ومبا  ال�سوؤون  لوزارة  املركزية  البيانات  قاعدة  حتديث 

امل�ساعدات، واإعطاء امل�ساعدات لالأ�سر امل�ستحقة وفقًا للتغيريات على حاالتها و�سروط ا�ستحقاقها للم�ساعدة.
تعزيز وتو�سيع انت�سار تطبيقات امل�ساءلة االإجتماعية واعتماد العمل مبوجب مدونات ال�سلوك وقيم النزاهة يف توزيع امل�ساعدات . 6

االإن�سانية واحرتام مبداأ ال�سفافية وتفعيل اآليات الرقابة الداخلية واخلارجية.
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