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ملخص تنفيذي
تأســس الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة مبوجــب مرســوم رئاســي رقــم ( )9لســنه  ،2003كمؤسســة وطنيــة
تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة املاليــة املســتقلة .ويعتبــر الصنــدوق مرجعيــة لعمليــة التشــغيل يف فلســطني ،بحســب قــرار
صــادر عــن مجلــس الــوزراء يف عــام .2014
يهــدف الصنــدوق إلــى وضــع سياســات وطنيــة شــاملة للتشــغيل ،وتعزيــز قــدرات القطــاع اخلــاص للتوســع وخلــق فــرص عمــل
جديــدة ،وتنميــة مهــارات قــدرات القــوى العاملــة ،وحتســن ظــروف وشــروط العمــل واحلمايــة االجتماعيــة يف ســوق العمــل.
يهــدف هــذا التقريــر إلــى تتبــع سياســات التشــغيل التــي وضعهــا الصنــدوق ،وفحــص بيئــة النزاهــة يف عمليــات التشــغيل التــي تتــم
عبــر الصنــدوق ،ومــدى التــزام الصنــدوق مببــادئ الشــفافية يف ممارســة أعمالــه ونشــاطاته ،وفحــص مــدى توفــر نظــم الرقابــة
واملســاءلة الداخليــة واخلارجيــة علــى إدارتــه للمشــاريع.
توصــل التقريــر إلــى مجموعــة مــن النتائــج واالســتخالصات أهمهــا :ضعــف نظــام احلوكمــة يف الصنــدوق بســبب النقص يف اإلطار
القانونــي (مرســوم إنشــاء الصنــدوق) للعديــد مــن األحــكام ،ومنهــا علــى وجــه اخلصــوص ،التحديــد الواضــح والصريــح ألهــداف
الصنــدوق ومهامــه وصالحياتــه ،وطبيعــة العالقــة بــن اجلهــات اإلشــرافية (مجلــس اإلدارة) واجلهــات التنفيذيــة فيــه ،وضمانــات
النزاهــة والشــفافية والرقابــة واملســاءلة يف اســتخدام أمــوال الصنــدوق ومشــاريعه .ويبــرز عــدم االســتقرار يف البنــاء املؤسســي
للصنــدوق بســبب التغييــر املســتمر يف إدارتــه العليــا مــن جهــة وضعــف املــوارد املاليــة املخصصــة للصنــدوق مــن جهــة أخــرى ،وهــو
مــا حــال دون بنــاء مؤسســة مســتقرة ،ومراكمــة السياســات واخلبــرات والقــدرات لــدى الصنــدوق ،كذلــك فــإن ضعــف السياســات
واألدلــة التــي حتــدد معاييــر تقــدمي اخلدمــات يف الصنــدوق واملقــرة حســب األصــول يفتــح املجــال لتدخــل عوامــل أخــرى يف تقــدمي
هــذه اخلدمــات .وأظهــر التقريــر وجــود ضعــف يف الشــفافية ووجــود بعــض حــاالت تضــارب املصالــح يف اختيــار بعــض املؤسســات
التــي تتولــى تنفيــذ مشــاريع الصنــدوق ،وعــدم فــرض الصنــدوق ســقف فائــدة مقبــوالً لإلقــراض علــى مؤسســات اإلقــراض
الصغيــر املتعاقــدة معــه يف املرحلــة األولــى مــن عمــل الصنــدوق ،حيــث ارتفعــت نســبة الفائــدة التــي فرضتهــا هــذه املؤسســات
إلــى مســتويات عاليــة ال ميكــن أن يتحقــق معهــا الهــدف مــن املشــروع ،إضافــة إلــى ضعــف رقابــة الصنــدوق ومتابعتــه للمشــاريع
يف هــذه املؤسســات ،وعــدم إقــرار النظــام املالــي للصنــدوق حتــى تاريــخ إعــداد هــذا التقريــر ،مــن قبــل مجلــس الــوزراء وافتقــاد
الصنــدوق لنظــام أو تعليمــات وآليــات لتقــدمي الشــكاوى مــن قبــل اجلمهــور.
كمــا لــم يتــم يف مرســوم إنشــاء الصنــدوق توضيــح خطــوط املســاءلة بــن مجلــس اإلدارة واملجلــس التنفيــذي ،وتعزيــز قيــم النزاهــة
املتعلقــة مبنــع تضــارب املصالــح والتوعيــة بقضايــا الفســاد واإلبــاغ عنهــا ،وال يتــم نشــر الكثيــر مــن املعلومــات والوثائــق اخلاصــة
بالصنــدوق للجمهــور علــى الصفحــة الرســمية لــه مثــل اللوائــح واألنظمــة والتقاريــر واملوازنــات واخلطــط اإلســتراتيجية وقــرارات
مجلــس اإلدارة ومكافــآت أعضائــه.
وتوصــل التقريــر إلــى مجموعــة مــن التوصيــات أهمهــا :ضــرورة اســتكمال البنــاء القانونــي واألنظمــة الالزمــة للصنــدوق لســد
الثغــرات القائمــة يف التشــريع احلالــي ،خاصــة األهــداف واملهــام وخطــوط املســاءلة وضمانــات الرقابــة والتدقيــق علــى أمــوال
الصنــدوق وكيفيــة إدارتهــا ،والعمــل علــى تعزيــز قــدرات الصنــدوق ،وتطويــر سياســاته وأدلــة عملــه واعتمادهــا وفــق األصــول ،وبناء
نظــام محوســب يتضمــن معاييــر اخلدمــة للتقليــل مــن التأثيــرات الشــخصية يف هــذا املجــال ،وتخصيــص املــوارد املاليــة الالزمــة
لقيامــه مبهامــه ،وتعزيــز رقابــة الصنــدوق علــى املشــاريع التــي يديرهــا ،ومراجعــة ســقف الفائــدة لتكــون عادلــة وملزمــة ملؤسســات
اإلقــراض مــع فــرض عقوبــات يف حالــة عــدم االلتــزام بقــرارات الصنــدوق ،وضــرورة تعزيــز قيــم النزاهــة يف عمــل الصنــدوق مــن
خــال اعتمــاد مدونــة ســلوك للعاملــن فيــه وملجلــس اإلدارة تعالــج قضايــا تضــارب املصالــح والتوعيــة بقضايــا الفســاد واإلبــاغ
عنــه ،وقبــول الهدايــا ،وذلــك بشــكل مســتقل عــن النظــام اإلداري وتوزيعهــا علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والعاملــن يف الصنــدوق،
والرقابــة علــى االلتــزام بهــا ،وضــرورة تعزيــز الشــفافية يف عمــل الصنــدوق بنشــر املعلومــات والوثائــق اخلاصــة بعمــل الصنــدوق
مــن لوائــح وأنظمــة وموازنــات وتقاريــر وقــرارات ومكافــآت ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،إضافــة إلــى املعاييــر املعتمــدة لتلقــي خدمــات
الصنــدوق وآليــات وإجــراءات تلقــي اخلدمــة.
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The report concluded with a number of recommendations, the most important of which is the need to
complete the legal structure and regulations necessary for the Fund to fill the existing gaps in the current
legislation, especially the objectives and tasks, lines of accountability and guarantees of supervision and
audit of the Fund’s funds and how to manage them, Building a computerized system that includes service
standards to minimize personal effects in this area, allocating the necessary financial resources for carrying
out its functions, enhancing the Fund’s control over the projects it manages, and reviewing the interest
ceiling to be fair and binding With the imposition of penalties in the event of non-compliance with the
decisions of the Fund, and the need to strengthen the values of integrity in the work of the Fund through
the adoption of a code of conduct for its employees and the Board of Management address issues of
conflict of interest and awareness of corruption issues and reporting and accepting gifts, independently
of the administrative system and distributed to members of the Council And the need to enhance the
transparency of the work of the Fund by disseminating information and documents related to the work of
the Fund from the regulations, regulations, budgets, reports, decisions and remuneration of the members
of the Board of Directors. As well as the criteria for receiving the Fund’s services and the mechanisms
and procedures for receiving the service.
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Executive Summary
The Palestinian Fund for Employment and Social Protection was established by Presidential Decree No. (9)
Of 2003 as a national institution with legal personality and independent financial authority. The Fund is a
reference to the operation in Palestine, according to a decision issued by the Council of Ministers in 2014.
The Institute aims for developing comprehensive national employment policies, strengthening the
capacities of the private sector to expand and create new employment opportunities, developing skills
of the workforce, improving conditions and conditions of work and social protection in the labor market.
The objective of this report is to follow the Institute’s operating policies, to examine the integrity of its
operations, its commitment to the principles of transparency in the conduct of its business and activities,
and to examine the availability of internal and external control and accountability systems for its project
management.
The report draws on a number of conclusions, the most important are: The Fund’s lack of a good
governance system due to the lack in the legal framework for the Fund, including the clear and explicit
definition of the Fund’s objectives, functions and powers, the nature of the relationship between the
Supervisory Board Guarantees of integrity, transparency, control, and accountability in the use of the
Fund’s funds and projects. The lack of stability in the institutional structure of the Fund is highlighted by
the constant change in its senior management, the lack of financial system approval and weak financial
resources, which has prevented the establishment of a stable institution, the accumulation of policies,
expertise and capacities of the Fund. And duly established access to other factors in the provision of
such services. The report showed a lack of transparency, some conflicts of interest in the selection of
some institutions implementing the projects of the Fund, and the inability of the Fund to impose an
acceptable lending ceiling on its microcredit institutions, where the rate of interest imposed by these
institutions to high levels cannot be The project objective is achieved, in addition to the weakness of the
Fund’s monitoring and follow-up of projects in these institutions. And the lack of approval of the financial
regulations of the Fund as of the date of preparation of this report, by the Council of Ministers and the
lack of the Fund’s system or instructions and mechanisms to submit complaints by the public.
The lines of accountability between the Board and the Executive Board have not been clarified, and integrity
values related to the prevention of conflict of interest and awareness of and reporting on corruption issues
have not been clarified and much of the Fund’s information and documentation is not publicly disclosed
on its official page such as regulations, regulations, reports, budgets, strategic plans, Members.
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تمهيد
تعتبــر مشــكلة البطالــة يف األراضــي الفلســطينية مــن القضايــا امللحــة التــي تشــغل صانــع القــرار الفلســطيني ،حيــث ترتفــع نســب
البطالــة إلــى مســتويات كبيــرة ،وذلــك يف ظــل سياســات احلصــار واإلغــاق التــي ميارســها االحتــال اإلســرائيلي وســيطرته علــى
عمليــات اإلنتــاج واملــوارد الفلســطينية.

هدف التقرير
يهــدف هــذا التقريــر إلــى تتبــع سياســات التشــغيل التــي وضعهــا الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة وفحــص
النزاهــة يف عمليــات التشــغيل التــي تتــم عبــر الصنــدوق ،ومــدى التــزام إدارة الصنــدوق والعاملــن فيــه مببــادئ الشــفافية يف
ممارســة أعمالــه ونشــاطاته ،وفحــص مــدى فعاليــة نظــم الرقابــة واملســاءلة الداخليــة واخلارجيــة علــى إدارتــه للمشــاريع.

محتويات التقرير
اإلطار التشريعي والبناء املؤسسي الناظم لعمل الصندوق واخلدمات التي يقدمها
1.1اإلطار القانوني
2.2البناء املؤسسي
بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل الصندوق:
.1

1بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل برنامج التشغيل املؤقت.

.2

2بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف برنامج التشغيل الذاتي.

.3

3قيم النزاهة لدى العاملني يف الصندوق.

.4

4آليات الرقابة واملساءلة يف الصندوق.

.5

5سياسة النشر واإلفصاح يف عمليات التشغيل لدى الصندوق.

االستخالصات والتحديات
التوصيات
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مقدمة
مت تأســيس الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة مبوجــب املرســوم الرئاســي رقــم ( )9لســنه  ،2003كمؤسســة
وطنيــة تتمتــع بالشــخصية االعتباريــة والذمــة املاليــة املســتقلة .وبقــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء يف عــام  ،2014اعتبــر
الصنــدوق كمرجعيــة لعمليــة التشــغيل ،ويشــكل املظلــة الوطنيــة ملشــاريع التشــغيل اإلنتاجــي الصغيــر يف فلســطني ،إال أن مجموعــة
مــن العقبــات وقفــت يف وجــه الصنــدوق ،تتمثــل يف سياســات االحتــال القائمــة علــى تدميــر االقتصــاد الفلســطيني وإحلاقــه
باالقتصــاد اإلســرائيلي وسياســات اإلغــاق واحلصــار وتدميــر البنــى التحتيــة ،خاصــة يف قطــاع غــزة ،وغيــاب التمويــل للصنــدوق
بســبب شــح املــوارد وعــدم وجــود الكــوادر املؤهلــة ،حيــث ظــل الصنــدوق يف حالــة مــن الركــود منــذ تأسيســه مبرســوم رئاســي عــام
 2003وحتــى عــام .20111
ويسعى الصندوق لتحقيق مجموعة من األهداف على النحو اآلتي:2
·تبني سياسات وطنية شامله هدفها التشغيل.
·تعزيز قدرات القطاع اخلاص للتوسع وخلق فرص عمل جديدة.
·التركيز على قطاعات اإلنتاج األكثر قدرة على استيعاب عمالة جديدة.
·استهداف وإطالق قوى العمل والتنمية املعطلة ،وخاصة النساء.
·تنمية مهارات قدرات القوى العاملة (التمهير).
·حتسني ظروف وشروط العمل واحلماية االجتماعية يف سوق العمل.
ووفق ـاً لدراســات منظمــة العمــل الدوليــة التــي كانــت طرف ـاً يف فكــرة إنشــاء الصنــدوق ،فــإن الصنــدوق ميكــن أن يكــون وســيلة
للتحــول اإلســتراتيجي مــن «تصديــر العمالــة» إلــى «تنميــة االقتصــاد املوجــه للتصديــر الــذي يســتخدم العمالــة محل ّي ـاً ويبيــع
منتجاتــه يف اخلــارج» ،وأداة لنهــج أكثــر توجه ـاً نحــو إيجــاد فــرص عمــل مســتدامة تســتند إلــى اجتاهــات العــرض والطلــب يف
ســوق العمــل ومبشــاركة نشــطة مــن أصحــاب املصلحــة .كمــا ميكــن أن يكــون مبثابــة جســر للقطــاع اخلــاص ليصبــح متلقيـاً للدعــم
املباشــر ،وآليــة لدعــم وتطويــر املشــاريع الصغيــرة واملتوســطة ،وتعزيــز الكفــاءات الفرديــة يف مجــال األعمــال احلــرة لــرواد األعمال
الواعديــن ،وتقــدمي الدعــم إلنشــاء مؤسســات صغيــرة ومتوســطة مســتدامة ومنافســة دول ّي ـاً ،وتوظيــف اخلريجــن املهنيــن.3
ووفقاً إلستراتيجية الصندوق ،فإنه يقدم مجموعة من اخلدمات وهي:4
1 .1شــباك اخلدمــات املوحــد :ويهــدف إلــى تقــدمي خدمــات لــرواد األعمــال واملنشــآت الصغيــرة واملتوســطة وإنشــاء اجلديــد
منهــا خللــق فــرص عمــل ،واالرتقــاء مبســتوى وفعاليــة اخلدمــات (الفنيــة ،والقانونيــة ،واإلرشــادية ،واملهنيــة ..إلــخ) ،التــي
تقــدم للمواطــن مــن قبــل كافــة اجلهــات احلكوميــة وشــبه احلكوميــة لتحويــل فكرتــه ملشــروع اقتصــادي مجـ ٍـد ،ومســاندة
املواطــن يف مشــروعه مــن الفكــرة إلــى التخطيــط واملســاعدة يف التمويــل والتنفيــذ والتقييــم ،وتقــدمي خدمــات التســجيل
الرســمي للمشــروع لــدى اجلهــات الرســمية مثــل وزارة العمــل أو وزارة االقتصــاد الوطنــي .وتتمحــور ﻓﻛرة إﻧﺷﺎء ﺷﺑﺎك
ﺧدﻣﺎت اﻟﺗشــغيل واألﻋﻣﺎل اﻟﻣوﺣد  OSSﻲﻓ اﻟﺻﻧدوق ليكــون عنوانــاً داﺋمــاً ﻟﻠﻣواطنــن اﻟراﻏﺑيــن ﻲﻓ ﺧﻠق مشــاريعهم
اﻻﻗﺗﺻﺎديــة يف كافــة احملافظــات ،ويعمــل ﻋﻠﻰ ﺗوﺣيــد اجلهــود اﻟﻣﺑذوﻟﺔ واﻟﻣﺑﻌﺛرة ﻟﻠﻣؤﺳﺳﺎت اﻟﺣﻛوﻣيــة وﻏيــر اﻟﺣﻛوﻣيــة
ﻲﻓ ﻣﺟﺎل اﻟﺗﺷﻐيل وﺧﻠق ﻓرص العمل .ويقوم الشــباك ﻋﻠﻰ ﺗﻠﺑية اﻻﺣتياﺟﺎت وﺗﻘدمي اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﺗﻲ يحتاجها اﻟﺑﺎﺣﺛون
ﻋن ﻋﻣل ،كمــا تقــدم ﺧدﻣﺎتــه لألفــراد واﻟتعاونيــات واﻟمؤسســات واﻟﺷرﻛﺎت اﻟﻣﺳﺟﻠﺔ واﻟراﻏﺑﺔ ﻲﻓ اﻟﺗﺳﺟيــل ،وخدمــة
 1مقابلة مع مأمون أبو شهال وزير العمل السابق ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية ،رام اهلل ،اإلثنني .8/4/2019
 2الصفحة اإللكترونية للصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية https://pfesp.ps/cat/council/ar
 3منظمة العمل الدولية ،مذكرة مفاهيمية لتوفير الدعم إلنعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية.
 4الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية ،اخلطة اإلستراتيجية لألعوام  20 ،2018-2022حزيران  ،2018ص 17-18
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ﺑﻧﺎء اﻟﻘدرات واحلصــول علــى اﻻﺳﺗﺷﺎرات اﻟﻣﺎﻟيــة واإلداريــة والفنيــة والقانونيــة ،ويشــكل ﻧﻘطﺔ اﺗﺻﺎل ﺑيــن اﻟﻣﺑﺎدر وﻛل
ﻣﺎ يحتــاج لــه ﻣن ﺧدﻣﺎت ودﻋم إلطﻼق ﻣﺑﺎدرتــه اﻻﻗﺗﺻﺎديــة ﻣن ﻏرف ﺗﺟﺎريــة وﺻﻧﺎﻋيــة وﺣﺿاﻧﺎت أﻋﻣﺎل وﻣﻣوﻟيــن
أو ﻣؤﺳﺳﺎت إﻗراض وﻣﻌﻠوﻣﺎت وبيانــات يحتــاج إليهــا اﻟﻣﺑﺎدر ،ﺑﺎإلﺿﺎﻓﺔ إﻟﻰ تقــدمي اﺳﺗﺷﺎرات وﺣﻠول ﻟﻠﻣﺷﺎﻛل اﻟﺗﻲ ﻗد
يواجههــا أﺛﻧﺎء تنفيــذ اﻟﻣﺑﺎدرات أو ﻲﻓ ﺣﺎﻟﺔ ﺗﻌﺛرهــا.5
2خدمــات تأهيــل ودراســة املشــاريع وتطويرهــا مبــا يشــمل التخطيــط لهــا وتنفيذهــا بنجــاح ،وتوفيــر إجــراءات تتعلــق
بدراســات الفــرص وجــدوى املشــاريع واملعلومــات والبيانــات وصياغــة اخلطــط لتطويــر األعمــال والتدريــب والتواصــل
مــع املســتثمرين.
3خدمــات اإلقــراض غيــر املباشــر وذلــك بالتعــاون مــع مؤسســات اإلقــراض الفلســطينية ومتويــل
مــن الصنــدوق وبفوائــد مخفضــة لتشــجيع مشــاريع التشــغيل الذاتــي ومتكــن النســاء الرياديــات
ومتكــن الصنــدوق خــال الفتــرة مــن  2018-2016مــن توفيــر نحــو  5080فرصــة عمــل ،حيــث وفــر برنامــج التأهيــل
وتكويــن اخلبــرات والدمــج يف ســوق العمــل  1445فرصــة عمــل مبوازنــة تقــدر بنحــو  2.2مليــون دوالر ،يف حــن وفــر
برنامــج التشــغيل الذاتــي نحــو  3635فرصــة عمــل مــن خــال توفيــر التمويــل لنحــو  1350مشــروعاً صغيــراً مبوازنــة
تقــدر بنحــو  15مليــون دوالر .6

اإلطــار التشــريعي والبناء المؤسســي الناظــم لعمل الصنــدوق والخدمات
التــي يقدمها
 -1اإلطار القانوني
جــاء تأســيس الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة للعمــال مبوجــب مرســوم رئاســي رقــم ( )9لســنة ،2003
ووفق ـاً للمــادة  1مــن املرســوم ،يتمتــع الصنــدوق بالشــخصية االعتباريــة وتكــون لــه ذمــة ماليــة مســتقلة ،وتنــص املــادة  2علــى
أن الصنــدوق يختــص بتوفيــر املــوارد املاليــة والفنيــة للمعاونــة يف تنميــة املــوارد البشــرية وتطويــر قطــاع األعمــال يف األراضــي
الفلســطينية ،وخلــق فــرص عمــل تســتجيب الحتياجــات التجمعــات الســكانية مــن خــال متويــل أو دعــم مشــاريع يف املجــاالت
اإلنتاجيــة أو اخلدماتيــة.
ويتولــى إدارة الصنــدوق وفقـاً للمــادة  3مجلــس إدارة ومجلــس تنفيــذي ،ومبوجــب املــادة  ،4تتكــون املــوارد املاليــة للصنــدوق مــن
املنــح والهبــات واملبالــغ التــي تــرد مــن األفــراد واحلكومــات العربيــة واألجنبيــة واملؤسســات واملنظمــات الدوليــة واإلقليميــة واحملليــة
واملبالــغ املخصصــة لــه يف املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة .وتنــص املــادة  6علــى أنــه تســري علــى أمــوال الصنــدوق القواعــد
واألحــكام املتعلقــة باألمــوال العامــة وبالرقابــة عليهــا.7
ومبوجــب قــرار صــادر عــن مجلــس الــوزراء يف عــام  ،2014مت اعتمــاد الصنــدوق كمرجعيــة لعمليــة التشــغيل للقيــام بتنفيــذ
البرامــج واملشــاريع التــي مــن شــأنها خلــق فــرص العمــل للشــباب واملتعطلــن عــن العمــل.8
وأصــدر مجلــس الــوزراء يف عــام  2016قــراراً يطلــب فيــه مــن جميــع الــوزارات واملؤسســات الرســمية تزويــد الصنــدوق الفلســطيني
للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة ببيانــات اجلهــات املخولــة للقيــام بنشــاطات شــبابية تعمــل يف نفــس املجال ،ودعا جميع املؤسســات
واملبــادرات العاملــة يف مجــال التشــغيل يف فلســطني لتنســيق فعالياتهــا مــع الصنــدوق والتســجيل فيــه ،كحاضنــة لكافــة األعمــال
واألنشــطة االقتصاديــة واالجتماعيــة يف مجــال خلــق فــرص عمــل ودعــم املشــاريع الرياديــة.9
 5دليل السياسات واإلجراءات الخاصة بربنامج التشغيل املؤقتhttps://pfesp.ps/cat/policies/ar ،
 6الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،تقرير موجز :ملخص لفرص العمل التي تم خلقها من خالل تدخالت ومشاريع الصندوق .2016-2018
 7مرسوم رئايس رقم  9لسنة  2003بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية للعامل.
 8بيان مجلس الوزراء يف جلسته رقم  ،28الثالثاء  9/12/2014باعتامد الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية كجهة مرجعية لعملية التشغيل.
 9قرار مجلس الوزراء رقم  ،2016 /103بتاريخ .2016/5/17
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ومبراجعــة االطــار القانونــي املتعلــق بالصنــدوق ،يتضــح أن هــذا اإلطــار تنقصــه الكثيــر مــن األحــكام اخلاصــة بعمــل الصنــدوق
وإدارة أموالــه ،ومنهــا :عــدم النــص صراحــة علــى طبيعــة عالقــة الصنــدوق مــع مجلــس الــوزراء كجهــة إشــرافية علــى الهيئــات
العامــة غيــر الوزاريــة ،10وحتديــد أهــداف ومهــام الصنــدوق بشــكل مفصــل ،وحتديــد صالحيــات ومهــام مجلــس إدارة الصنــدوق
واختصاصــات رئيــس مجلــس اإلدارة واملديــر التنفيــذي للصنــدوق بشــكل واضــح ومفصــل ،وكيفيــة إدارة الصنــدوق لألمــوال
التــي يتلقاهــا مــن مصــادر التمويــل املختلفــة ،وآليــات الرقابــة واملســاءلة وإعــداد التقاريــر املاليــة واإلداريــة يف الصنــدوق ،علــى
أن النظــام اإلداري للصنــدوق ،الــذي أقــر يف عــام  2017يتضمــن حتديــداً ألهــداف الصنــدوق ومهامــه ،ولكــن املهــام واألهــداف
وكيفيــة تخصيــص أمــوال الصنــدوق والرقابــة علــى أعمالــه ،يجــب أن تكــون منفصلــة عــن النظــام اإلداري الــذي غالبـاً مــا يتعلــق
بــاإلدارة التنفيذيــة فقــط.
ويعــزو البعــض أن مشــكلة غيــاب التنظيــم اجليــد للصنــدوق تعــود لقصــور يف اإلطــار القانونــي احملــدد للصنــدوق ،فاملرســوم
الرئاســي لعــام  2003الــذي قــام الصنــدوق علــى أساســه جــاء يف وقــت لــم يكــن القانــون االساســي قــد حــدد كيفيــة إنشــاء
املؤسســات العامــة أو الصناديــق ومســؤولية مجلــس الــوزراء يف هــذا الشــأن.11
ويف هــذا املجــال ،أكــد تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول أعمــال الصنــدوق أن وجــود مجلــس إدارة ومجلــس تنفيــذي
للصنــدوق دون حتديــد واضــح للصالحيــات واالختصاصــات وطبيعــة العالقــة بينهمــا يف اإلطــار القانونــي للصنــدوق ،أدى إلــى
عـــــــدم إمكانيـــــــة تطبيـــــــق مبـــــــدأ املســـــــاءلة بـــــــن مجلــس اإلدارة واملجلـــــــس التنفيـــــــذي لــه ،كــون أعضــاء املجلــس التنفيــذي
هــم أعضــاء يف مجلــس اإلدارة أيض ـاً وفق ـاً لنــص املرســوم الرئاســي املنشــئ للصنــدوق.12
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يقــوم البنــاء املؤسســي لصنــدوق التشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة علــى مســتويني :املســتوى األول :مجلــس إدارة مكــون مــن 14
عضــواً برئاســة وزيــر العمــل وعضويــة ممثلــن عــن وزارات :املاليــة والتخطيــط ،والتنميــة االجتماعيــة ،واالقتصــاد الوطنــي،
وممثلــن عــن احتــاد عمــال فلســطني وأصحــاب العمــل واملجتمــع املدنــي والهيئــات النســوية وشــخصيات اقتصاديــة وطنيــة،
إضافــة إلــى مجلــس تنفيــذي برئاســة وزيــر العمــل وعضويــة ممثــل عــن العمــال وممثــل عــن أصحــاب العمــل وممثــل عــن وزارة
املاليــة واملديــر التنفيــذي للصنــدوق ،ويتولــى املجلــس التنفيــذي مهمــة متابعــة تنفيــذ سياســات وقــرارات مجلــس اإلدارة وتصريــف
شــؤون العمــل يف الصنــدوق ،ومــدة عضويــة مجلــس اإلدارة لغيــر ممثلــي الــوزارات ثــاث ســنوات وفقــاً لنــص املرســوم .أمــا
.13
املســتوى الثانــي ،فهــو اإلدارة التنفيذيــة التــي تتكــون مــن املديــر التنفيــذي للصنــدوق وإدارات وأقســام الصنــدوق
وأشــار أحــد أعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق إلــى أن وجــود املجلــس التنفيــذي يؤثــر علــى القــرارات املتخــذة مــن مجلــس اإلدارة،
ويخلــق حالــة مــن التعــارض ،بســبب عــدم وضــوح الصالحيــات واملهــام لــكال الطرفــن ،حيــث يقــوم املجلــس التنفيــذي مبقــام
مجلــس إدارة مصغــر .كمــا تبــن أن هنــاك جتــاوزات يف مــدة العضويــة لبعــض أعضــاء مجلــس اإلدارة احملــددة بثــاث ســنوات
.15
لغيــر ممثلــي الــوزارات 14وفق ـاً لنــص املرســوم
وتتكــون الهيكليــة اإلداريــة للصنــدوق مــن مديــر تنفيــذي ونائــب مديــر وعــدد مــن اإلدارات ،هــي دائــرة الشــؤون املاليــة واإلقــراض،
ودائــرة تنميــة خدمــات األعمــال ،ودائــرة بنــك املشــاريع والدراســات ،ودائــرة تطويــر وتنســيق البرامــج واملشــاريع ،ودائــرة العالقــات
ومتويــل اإلنتــاج ،ودائــرة الشــؤون اإلدارية.16

 10يعود معظم النقص يف األحكام التي كان يجب أن يتضمنها مرسوم إنشاء الصندوق إىل إعداد هذا املرسوم وإقراره يف فرتة مبكرة (عام  ،)2003أي قبل أن يعدل القانون األسايس وتحدد فيه صالحيات مجلس الوزراء يف إنشاء ومتابعة الهيئات العامة غري الوزارية.
 11مقابلة مع األستاذة رشا عامرنة مدير عام الدائرة القانونية يف هيئة مكافحة الفساد ،رام الله ،االحد .9102/4/12
 12ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للديوان .6102
 13املرسوم الرئايس رقم  9لسنة  ،3002مصدر سابق.
14تم تصويب وضع العضوية يف مجلس اإلدارة بتسمية أعضاء جدد وفقاً لألصول وذلك يف وقت الحق من عام .9102
 15مقابلة مع السيد أمين صوالحة عضو مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية عن وزارة التنمية االجتامعية ،األحد .9102/4/41
 16الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،النظام اإلداري للصندوق.7102/21/11 ،
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بيئة النزاهة يف عمل صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية
ويف املجــال التنفيــذي ،جــرى تغييــر علــى هيكليــة الصنــدوق ونظامــه الداخلــي أكثــر مــن مــرة ،وتغييــر املديــر التنفيــذي للصنــدوق
(ثــاث مــرات يف ظــرف ســنتني) ،مــا ســبب حالــة مــن عــدم االســتقرار يف البنيــة اإلداريــة التنفيذيــة للصنــدوق ،فلــم ينجــح
الصنــدوق خــال الفتــرة الســابقة يف اســتكمال بنــاء كادر وظيفــي ذي خبــرات واســعة إلدارة أعمالــه ،ولــم تكتمــل املتطلبــات
الوظيفيــة املتعلقــة بــإدارة الصنــدوق مــن اخلبــراء واملستشــارين حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر.17
مــن جهــة أخــرى ،فقــد مت إقــرار النظــام اإلداري للصنــدوق مــن قبــل مجلــس اإلدارة يف أواخــر عــام  2017فقــط ،ولــم يجــر إقــرار
النظــام املالــي للصنــدوق حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر ،علم ـاً بأنــه جــرى رفــع مشــروع نظــام مالــي للصنــدوق ملجلــس الــوزراء
إلقــراره يف عــام  ،2016إال أن مجلــس الــوزراء لــم يقــره ،ورفــع مشــروع نظــام مالــي آخــر إلــى مجلــس الــوزراء يف عــام  2019ولــم
يقــر بعــد ،ويســتخدم الصنــدوق يف الوقــت احلالــي النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات العامــة ،كمــا يقــوم مراقــب مالــي مــن وزارة
املاليــة بتدقيــق املعامــات املاليــة للصنــدوق.18
ويف هــذا الصــدد ،أكــدت هيئــة مكافحــة الفســاد أن معظــم الشــكاوى التــي وصلــت لهــا حــول الصنــدوق -خاصــة يف املرحلــة
األخيــرة بعــد تفعيلــه -هــي ذات طابــع إداري تتعلــق بإجــراءات التعاقــد أو إعــارة موظفــن مــن وزارة العمــل للعمــل بعقــود يف
الصنــدوق ،حيــث كانــت اآلليــات اإلداريــة غيــر مضبوطــة ،وكذلــك شــكاوى لهــا عالقــة بالصالحيــات واإلجــراءات اإلداريــة ،حيــث
متــت إحالتهــا مــن قبــل هيئــة مكافحــة الفســاد لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.19
ولــم تلتــزم احلكومــات الفلســطينية املتتاليــة مبنــح الصنــدوق املخصصــات املاليــة املطلوبــة ،التــي تقــدر بنحــو  5ماليــن دوالر
وفق ـاً لتعهــد احلكومــة ،كمــا ال يشــكل الصنــدوق مركــزاً مال ّي ـاً مســتق ًّ
ال يف إطــار املوازنــة العامــة باعتبــاره شــخصية اعتباريــة
يتمتــع باالســتقالل املالــي واإلداري ،كمــا نــص علــى ذلــك مرســوم إنشــاء الصنــدوق ،حيــث تقــوم وزارة املاليــة بتحويــل مبالــغ ماليــة
للصنــدوق علــى شــكل دفعــات تقــدر بـــ  200ألــف دوالر ســنو ّياً ،ومت حتويــل مبلــغ  600ألــف دوالر للصنــدوق يف عــام  2018حتــت
بنــد مؤسســات غيــر وزاريــة.20
علــى الرغــم مــن قــرار مجلــس الــوزراء باعتبــار الصنــدوق املرجــع لعمليــة التشــغيل ،فــإن حالــة مــن التشــابك والتداخــل والتضــارب
يف املهــام والصالحيــات يف مجــال التشــغيل بقيــت ظاهــرة بــن العديــد مــن املؤسســات الرســمية وغيــر الرســمية مثــل وزارة العمــل،
التــي تتضمــن هيكليتهــا اإلدارة العامــة للتشــغيل ،وكذلــك مكاتــب التشــغيل التابعــة للــوزارة يف احملافظــات ،ومجالــس التشــغيل يف
احملافظــات التابعــة للمحافظــن ،وبرنامــج التمكــن االقتصــادي التابــع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة ،كمــا مت اســتحداث منصــب
وزيــر التمكــن والريــادة يف احلكومــة اجلديــدة «الثامنــة عشــرة» ،ناهيــك عــن عشــرات املؤسســات األهليــة واملؤسســات التابعــة
للقطــاع اخلــاص العاملــة يف مجــال التشــغيل ،التــي يبلــغ عددهــا نحــو  79جهــة تعمــل دون تكامــل أو تنســيق ،مــا يعنــي تضــارب
وتعثــر اجلهــود يف هــذا املجــال.21
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ميكــن تتبــع مــدى توفــر بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف برامــج عمــل الصنــدوق مــن خــال مجموعــة مــن السياســات
واآلليــات واإلجــراءات التــي يعتمدهــا الصنــدوق يف تقــدمي خدماتــه للجمهــور ،والتــي وردت يف اللوائــح واألنظمــة واألدلــة الصــادرة
عنــه ،ومــدى انعــكاس هــذه السياســات واإلجــراءات يف التطبيــق العملــي ،فقــد وضــع الصنــدوق دليــل السياســات واإلجــراءات
اخلاصــة ببرنامــج التشــغيل املؤقــت ،ودليــل اﻟﺴياســات واإلﺟﺮاءات اخلــاص بشــباك اخلدمــات املوحــد  ،OSSوقــد كان منشــوراً
كمســودة علــى الصفحــة اإللكترونيــة للصنــدوق منــذ عــام  ،2017والنظــام اإلداري للصنــدوق ،ومشــروع النظــام املالــي ،واخلطــة
اإلســتراتيجية للصنــدوق .2022-2018
كمــا توجــد لــدى الصنــدوق مجموعــة مــن مســودات األدلــة غيــر املقــرة بعــد ،مثــل دليــل املشــتريات ،ودليــل إدارة املــوارد البشــرية،
ومدونــة ســلوك ،ودليــل مكافحــة الفســاد ومنــع تضــارب املصالــح.
 17مقابلة مع السيد أمين صوالحة ،مصدر سابق.
 18مقابلة مع السيد مهدي حمدان املدير التنفيذي للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،رام الله ،اإلثنني .8/4/2019
19مقابلة مع األستاذة رشا عامرنة ،مصدر سابق.
20مقابلة مع السيد مهدي حمدان ،مصدر سابق.
 21الخطة اإلسرتاتيجية لألعوام  ،2018-2022مصدر سابق ،ص .9
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برنامج التشغيل المؤقت
يحــدد دليــل السياســات واإلجــراءات اخلاصــة ببرنامــج التشــغيل املؤقــت الفئــات املســتفيدة مــن العمــال وخريجــي املراكــز الفنيــة
والكليــات املتوســطة واجلامعــات ،ويضــع املعاييــر املســتخدمة يف تقييــم طلبــات املتقدمــن ،مــن حيــث الدخــل وطبيعــة الســكن
واحلالــة االجتماعيــة واحلالــة الصحيــة ،والشــروط واملعاييــر اخلاصــة باملؤسســات املســتفيدة ،والشــروط اخلاصــة ببيئــة العمــل
للمســتفيدين ،والشــروط اخلاصــة بعمــل املســتفيدين يف املؤسســات املســتفيدة ،ويتضمــن الدليــل آليــات اإلعــان والتســجيل
للمســتفيدين مــن املشــاريع .ووفقـاً للدليــل ،يتــم اإلعــان عــن فــرص التشــغيل عبــر وســائل االتصــال املرئيــة واملســموعة ووســائل
التواصــل االجتماعــي ،مــع فتــح املجــال لقبــول بعــض الطلبــات عــن طريــق ترشــيح مــن مؤسســات القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص،
شــرط انطبــاق املعاييــر اخلاصــة باملســتفيدين عليهــم ،ويوضــح يف اإلعــان آليــة التســجيل ،ويتــم عــرض األســماء املرشــحة علــى
جلنــة مختصــة العتمادهــا ،كمــا يتــم فتــح التســجيل للمؤسســات املســتفيدة مــن خــال صفحــة إلكترونيــة للصنــدوق.
ويشــير الدليــل إلــى أن اختيــار املرشــحني يجــري بنــاء علــى تقييــم البيانــات وحتديــد درجــات ،حيــث يتــم اختيــار املســتفيدين
احلاصلــن علــى أعلــى الدرجــات ،مــع مراعــاة التوزيــع اجلغــرايف للمســتفيدين وفقـاً لنســبة البطالــة والفقــر وعــدد الســكان لــكل
محافظــة .ويتــم فــرز املســتفيدين علــى اجلمعيــات واملؤسســات وفق ـاً خلبراتهــم وشــهاداتهم العلميــة وقدراتهــم العمليــة ومــدى
حاجــة املؤسســات لتلــك التخصصــات وإبــرام عقــود العمــل بــن املســتفيد واملؤسســة والصنــدوق ،ومــن ثــم جتــري املتابعــة امليدانيــة
للمســتفيدين ،وصــرف املســتحقات الشــهرية لهــم ،وإعــداد تقاريــر ســير العمــل وتوثيــق امللفــات وأرشــفتها ،وأخيــراً تقييــم أثــر
املشــروع علــى املســتفيدين واملؤسســات الشــريكة.
وتضمــن الدليــل بنــداً
خاصـاً بتضــارب املصالــح ،ينــص علــى أن موظفــي الصنــدوق واملؤسســات الشــريكة ملزمــون بتجنــب حــاالت
ّ
تضــارب املصالــح ،ويطلــب منهــم إرســال تقريــر بــأي تضــارب أو ظهــور تضــارب مصالــح للمــدارء املباشــرين وللمــوارد البشــرية
الذيــن مــن واجبهــم املســاعدة يف جتنــب التضــارب.
كمــا ينــص الدليــل علــى منــع تشــغيل أي مســتفيد لــه قرابــة درجــة أولــى مــن نفــس األســرة مــع أي طــرف مــن العاملــن يف
الصنــدوق ،ويشــير الدليــل أيض ـاً إلــى تضــارب املصالــح الــذي قــد يقــع فيــه مســتفيدو التشــغيل املؤقــت ،أو ادعــاءات تضــارب
املصالــح التــي تأتــي مــن طــرف ثالــث مثــل منظمــة خارجيــة ،وأنــه يجــب علــى املوظــف التوقــف فــوراً عــن مزاولــة النشــاط يف حالــة
ظهــور تضــارب للمصالــح وإبــاغ املؤسســة املســتضيفة بذلــك.
وبالرغــم ممــا تضمنــه الدليــل الســابق مــن إجــراءات ومعاييــر تتعلــق بتقــدمي خدمــات التشــغيل املؤقــت ،إال أن سياســة التشــغيل
املؤقــت يف الصنــدوق لــم تنضــج بعــد بســبب ضعــف التمويــل ،وبالتالــي ،الصنــدوق غيــر مهيــأ يف هــذا املجــال مــن حيــث املــوارد
الذاتيــة للصنــدوق ،حيــث لــم يجــر تشــغيل ســوى خمســة أشــخاص مــن املــوارد الذاتيــة للصنــدوق يف إطــار هــذا البرنامــج خــال
عــام  ،2019ثالثــة منهــم بطلــب مــن مجلــس الــوزراء .22كمــا لــم يطــور الصنــدوق حتــى تاريخــه نظامـاً محوســباً يتضمــن املعاييــر
ســابقة الذكــر لتقــدمي طلبــات احلصــول علــى خدمــة التشــغيل املوقــت ،حيــث يفتقــر الصنــدوق لقاعــدة بيانــات ونظــام محوســب
خــاص بتســجيل املســتفيدين مــن خدمــات الصنــدوق يتضمــن املعاييــر الالزمــة لتقــدمي اخلدمــة ويحــد مــن التدخــل الشــخصي يف
هــذا املجــال.23
بلــغ عــدد املشــاريع املنفــذة يف إطــار برنامــج تكويــن اخلبــرات والدمــج (برنامــج التشــغيل املؤقــت)  11مشــروعاً منــذ عــام 2016
وحتــى نهايــة عــام  ،2018وبلغــت موازنــة هــذه املشــاريع نحــو  2.2مليــون دوالر ،وبلــغ عــدد فــرص العمــل التــي وفرتهــا هــذه
املشــاريع  1445فرصــة عمــل منهــا نحــو  700فرصــة عمــل مســتدامة ،ومتــت هــذه املشــاريع بالتعــاون مــع مجموعــة مــن مؤسســات
القطــاع اخلــاص والنقابــات املهنيــة والعماليــة واملؤسســات األهليــة ،وتعــددت مصــادر متويلهــا مــا بــن صنــدوق التشــغيل ومنظمــة
العمــل الدوليــة وصنــدوق االســتثمار الفلســطيني والبنــك اإلســامي للتنميــة وبعــض اجلهــات األخــرى.24

 22مقابلة مع السيد مهدي حمدان ،مصدر سابق.
 23مقابلة مع السيد عامد حسني القائم بأعامل املدير التنفيذي السابق للصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،رام الله ،اإلثنني .1/4/2019
 24الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية للعامل ،تقرير موجز لفرص العمل التي تم خلقها من خالل تدخالت ومشاريع الصندوق  ،2016-2018ص .8-10
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بيئة النزاهة يف عمل صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية
ويف هــذا املجــال ،أظهــر تقريــر لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة وجــود العديــد مــن اإلشــكاليات املتعلقــة مبتابعــة الصنــدوق
مشــاريع التدريــب والتشــغيل التــي متــت مــن خاللــه يف عــام  ،2016ومنهــا عـــــــدم وضـــــــوح وشـــــــفافية اختيـــــــار جهــة التشـــــــغيل
(بنك فلسطني) ،وذلـــــــك مـــــــن أجـــــــل تنفيـــــــذ مشـــــروع تشـــــغيل اخلـــــريجني املمـــــول مـــــن البنـــــك اإلســـــامي للتنميـــــة( ،مـــــن
خـــــال تـــــدريب  )600خـــــريج جديـــــد ،علـــــى أن يـــــتم اختيـــــار ( )450خـــــريجاً مـــــنهم لتـــــوظيفهم فـــــي املؤسسة علـــــى مـــــدار
ثــــالث ســــنوات ،حيـــث تـــم اختيـــار البنـــك مـــن قبـــل رئــــــيس مجلــــــس إدارة الصــــــندوق كما ورد يف محضر اجتماع مجلس
اإلدارة ،وبالتالــي ،حصــر تنفيــــــذ االتفاقيــــــة فـــــي إحـــــدى مؤسســـــات القطـــــاع اخلـــــاص ،كمــا مت التركيــــــز علــــــى توظيــــــف
خــــريجني فــــي مجــــال العلــــوم املصــــرفية واملاليــــة واإلداريــــة ،األمــــر الــــذي أدى إلــــى عــــدم حتقيــــق مصــــلحة املشــــروع،
املتمثلــــــة بتــــــدريب وتوظيــــــف خـــــــريجني مـــــــن مختلـــــــف التخصصـــــــات فـــــــي مؤسســـــــات القطـــــــاعني العـــــــام واخلـــــــاص،
وعـــــدم قيـــــام الصـــــندوق مبهامـــــه فـــــي متابعـــــة بنـــــود مـــــذكرة التفـــــاهم املبرمـــــة مـــــع جهة التشغيل ،حيـــــث ال تتـــــوفر
لـــــــدى الصـــــــندوق أيـــــــة بيانـــــــات للتحقـــــــق مـــــــن تثبيت اخلـــــــريجني بعـــد مضـــي ســـتة أشـــهر مـــن تـــوظيفهم املؤقـــت لـــدى
25
جهــة التشــغيل.
كمــا أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة إلـــــى ضـــــعف إجــراءات الرقابــة علــى تنفيــذ االتفاقيــات اخلاصــة بالصنــدوق
ومشاريعه يف تلك الفترة ،وعــــدم التــــزام الصــــندوق بإعــــداد تقــــارير فنيــــة وماليــــة فصــــلية عــــن ســــير تنفيــــذ املشــــروع،
وعــــــدم قيــــــام الصــــــندوق باالســــــتغالل األمثــــــل ألمــــــوال املشــــــروع ،حيــــــث لــــم يــــتم تنفيــــذ الشــــــق األكبــــر مــــنه ،املتمثـــــل
بتوظيـــــف ريـــــاديني وخلـــــق شـــــركات ومشـــــاريع متكـــــني للخـــــريجني الريـــــاديني بحـــــد أقصــــــى ( )120خــــــريجاً مبوازنــــــة
26
إجماليــــــــة  600ألــف دوالر أمريكــــــــي ،حيــــــــث انتهــت االتفاقيــة دون تنفيــذ الشــق األكبــر منــه.
وأشــار بعــض املطلعــن إلــى أن الصنــدوق لــم ينتهــج آليــة عمــل تقــوم علــى أســاس بنــاء منــاذج مشــاريع تشــغيلية ناجحــة وفــق
أســس تقــوم علــى الشــفافية واملتابعــة والتدقيــق وبيــان اآلثــار ســواء للمســتفيدين أو املانحــن واملمولــن ونشــر ثقافــة املعرفــة بــن
اجلمهــور يف هــذا املجــال لتعزيــز الثقــة بالصنــدوق.27

برنامج التشغيل الذاتي
يحــدد دليــل السياســات واإلﺟﺮاءات اخلــاص بشــباك اخلدمــات املوحــد سياســات العمــل يف الشــباك يف إطــار ثــاث سياســات
عمــل علــى النحــو اآلتــي:
يحــدد دليــل السياســات واإلﺟﺮاءات اخلــاص بشــباك اخلدمــات املوحــد  OSSسياســات العمــل يف الشــباك يف إطــار ثــاث
سياســات عمــل علــى النحــو اآلتــي:
ﺗﻘديــم اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة وغيــر اﻟﻣﺑﺎﺷرة للجمهــور ،مثــل اﻟﺗوﻋيــة بأهميــة ﺗوﻟيــد ﻓرص اﻟﻌﻣل ،واﺳﺗﻘﺑﺎل أﻓﻛﺎر اﻟﻣﺷﺎريــع
الصغيــرة ،وﺗطويــر أﻓﻛﺎر اﻟﻣﺷﺎريــع إﻟﻰ ﺧطــط أﻋﻣﺎل ودراســات ﺟدوى اﻗﺗﺻﺎديــة ،وﺗﻘديــم اﻟﺗدريبــات اﻟﻣﺗﺧﺻﺻﺔ ..إلــخ.
ﺑﻧﺎء ﻗﺎﻋدة بيانــات ﺷﺎﻣﻠﺔ ﻟﻌﻣل ﺻﻧدوق اﻟﺗﺷﻐيــل اﻟﻔﻠﺳطينــي وﺗطويــر ﻣﻧﺻﺔ إﻟﻛﺗرونيــة ﺗﺳﺗجيــب ﻟﻠﻣﺗطﻠﺑﺎت اﻟﻣﺗﻐيــرة يف ﺳوق
اﻟﻌﻣل ،وتشــمل :ﺗوﻓيــر ﻣﻧﺻﺔ وطنيــة ﻟريــادة األﻋﻣﺎل واﻟﻣﺷﺎريــع اﻟﺻﻐيــرة واﻟﻣﺗوﺳطﺔ ﻲﻓ ﻓﻠﺳطــن ،وﺗﺳﺟيــل اﻟﺑﺎﺣﺛين ﻋن اﻟﻌﻣل
واﻟﻣﺗﻌطلــن واﻟرياديني.
ﺗﻔﻌيــل اﻟﺑﺣث اﻟﻌﻠﻣﻲ ﻟﺧدﻣﺔ جهــود ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﺑطﺎﻟﺔ واﻟﻔﻘر ،وتشــمل :ﺟﻣﻊ البيــاﻧﺎت األوﻟيــة واﻟﺛﺎﻧويــة ﺣول ﻗﺿﺎيــا اﻟﺑطﺎﻟﺔ
واﻟﻌﻣﺎﻟﺔ واﻟريــادة وأدوات ﻣﺣﺎرﺑﺔ اﻟﻔﻘر واﻟﺑطﺎﻟﺔ وإﺟراء دراﺳﺎت ﺗﺣﻠيليــة ﺣول اﻟﻘﺿﺎيــل السياســات اﻟوطﻧيــة اﻟﻣﺗﻌﻠﻘﺔ ﺑﺎﻟﺗﺷﻐيل
واﻟﺑطﺎﻟﺔ.

 25ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للعام  ،2016مصدر سابق.
 26ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للعام  ،2016مصدر سابق.
 27مقابلة مع السيد أمين صواحلة ،مصدر سابق.
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ويحــدد الدليــل كذلــك اإلﺟراءات اﻟﻣﺗﺑﻌﺔ لتقــدمي اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣﺑﺎﺷرة وﻏيــر اﻟﻣﺑﺎﺷرة للجمهــور ومنهــا :اﺳﻘﺑﺎل اﻟﻣراﺟﻌيــن،
وﺗﺳﺟيــل ﻓﻛرة اﻟﻣﺷروع اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻗﺑل اﻟﻣراﺟﻊ ،وتفريــغ الطلــب إلكترون ّي ـاً ،وﻛﺗﺎﺑﺔ ﺗوﺻيــة ﻣوظــف اﻟﺷﺑﺎك ﻣﺗﻌدد األﻏراض
ﻋﻠﻰ اﻟطﻠب اﻟﻣﻘدم ،ورﻓﻊ اﻟطﻠب لــإدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﺑﺎك اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﺣد ،وﻣراﺟﻌﺔ اﻟطﻠب ﻣن ﻗﺑل اإلدارة اﻟﻌﺎﻣﺔ ﻟﺷﺑﺎك
اﻟﺧدﻣﺎت اﻟﻣوﺣد وداﺋرة ﺧدﻣﺎت األﻋﻣﺎل واﻋﺗﻣﺎده ،ورﻓﻊ اﻟطﻠب للمديــر التنفيــذي ﻟﻠﺻﻧدوق ﻟﻠﻣراﺟﻌﺔ واﻻﻋﺗﻣﺎد النهائــي،
وﻣراﺟﻌﺔ املشــاريع األوليــة اﻟﻣﻘدﻣﺔ ﻣن ﻣدراء اﻟدواﺋر ،وﻋﻣل دراﺳﺔ تقييميــة أوليــة ﻟﻔﻛرة اﻟﻌﻣل ،وﻣواءﻣﺔ ﻗدرات ﻣﻘدم اﻟطﻠب
ﻟﺿﻣﺎن ﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع ،وﺗﺣديــد ﻗدرات اﻟﻣﺳﺗﻔيديــن واملهــارات اﻟﻣطﻠوﺑﺔ ﻟﻧﺟﺎح اﻟﻣﺷروع ،وﺗﻘدمي ﺗدريبــات ﻣﺣددة ﻟﺑﻧﺎء ﻗدرات
اﻟﻣﺳﺗفيديــن ،وإﺻدار ﻛﺗﺎب اﻋﺗﻣﺎد موجــه إﻟﻰ ﻣﺻدر اﻟﺗﻣويــل ،وﺗﺳﺟيــل األﻋﻣﺎل رﺳﻣيــاً (اﻟﺗﻌﺎوﻧيــات ،واﻟﺳﺟل اﻟﺗﺟﺎري،
واﻟﺷرﻛﺎت).
وبالرغــم ممــا تقــدم ،فــإن الواقــع العملــي يشــير إلــى أن هــذا الدليــل هــو عبــارة عــن مســودة غيــر مقــرة وفقـاً لألصــول ،وبالتالــي،
فــإن السياســات واآلليــات واإلجــراءات املشــار لهــا يف الدليــل ليســت يف معظمهــا مفعلــة ،علم ـاً بــأن الصنــدوق يعتمــد بشــكل
أساســي علــى برنامــج التشــغيل الذاتــي مــن خــال عمليــات اإلقــراض غيــر املباشــر.
ويف هــذا املجــال ،فــإن معظــم العمــل يف الصنــدوق خــال املرحلــة الســابقة اعتمــد علــى قــرض إيطالــي بقيمــة  20مليــون يــورو
ملــدة  20ســنة ودون فوائــد ،وقــام الصنــدوق علــى مرحلتــن مبنــح قــرض قــدره  7ماليــن يــورو ملؤسســات اإلقــراض ،وعددهــا 5
مؤسســات ،يف املرحلــة األولــى ،و 8ماليــن يــورو أخــرى يف املرحلــة الثانيــة لـــ  6مؤسســات ،وبنســبة فائــدة للصنــدوق  2%وذلــك
يف عامــي  2016و ،2017وقامــت هــذه املؤسســات مبنــح قــروض ملشــاريع خاصــة بالشــباب والنســاء.28
كمــا وفــر الصنــدوق يف عــام  2018محفظــة بالتعــاون مــع بنــك فلســطني بقيمــة  50مليــون دوالر كتســهيالت لتنفيــذ مشــاريع
إنتاجيــة للشــباب مبعــدل  15ألــف دوالر للمشــروع ،حيــث مت منــح قــروض لنحــو  120مشــروعاً يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة
حتــى تاريخــه.29
وجــاء يف تقريــر لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة حــول متابعــة الصنــدوق للمشــاريع املنفــذة مــن خاللــه يف برنامــج التشــغيل
الذاتي مجموعة من اإلشكاليات ،منها عـــــــــدم قيـــــــــام الصـــــــــندوق بإعـــــــــداد الدراســـــــــات الكافيـــــــــة الختيـــــــار مؤسســـــــات
اإلقـــــــــراض اخلاصـــــــــة بتنفيـــــــــذ مشروع القرض اإليطالي ،األمــــــر الــــــذي انعكس على حتقيــــــق االســــتغالل األمثــــل ملــــوارد
املشــــــروع ،باإلضافــة إلــى غيــاب شــفافية االختيــار لهــذه املؤسســات ،30وعـــــدم التـــــزام بعـــــض مؤسســـــات اإلقـــــراض املنفـــــذة
للمشـــــروع باالتفاقيـــــة املوقعـــــة مـــــع الصـــــندوق مـــــــن حيـــــــث توزيـــــــع القـــــروض الفرعيـــــــة علـــــى القطاعـــــــات املســـــتهدفة،
فقــد منحــت مؤسســات اإلقــراض قروضــاً ملشــاريع غيــر إنتاجيــة كشــراء ســيارة ،أو قروضــاً ملشــاريع ال جتيزهــا االتفاقيــات
املوقعــة مــع مؤسســات اإلقــراض ،مثــل مشــروع كافيــه أو زراعــة الدخــان ،األمـــــــر الـــــــذي أدى إلـــــــى انحـــــــراف املشـــــــــروع
عـــــــــن هدفـــــــــه األساســـــــــي وتغليـــــــــب مصـــــــــلحة وبـــــــرامج مؤسســـــــات اإلقـــــــــراض علـــــــى أهـــــــداف ومخرجات املشروع
والصنــدوق .31كمــا أظهــر تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة عــدم ضبــط إدارة الصـــــــندوق لسياســـــــة أســـــــعار الفوائـــــــد
العاليـــــــة اخلاصـــــــة مبؤسســـــــات اإلقـــــــراض املنفـــــــذة للمشـــــــروع ،التـــــي جتـــــــاوزت يف بعض احلاالت نســـــبة فائـــــدة ،19%
األمـــــــر الـــــــذي أدى إلـــــــى فقـــــــدان اجلـــــــدوى مـــــــن تنفيـــــــذ املشــروع أو الهــدف منــه ،وهــو مســاعدة العاطلــن عــن العمــل.32
ويظهــر تقريــر الصنــدوق املتعلــق مبتابعــة تنفيــذ مؤسســات اإلقــراض لالتفاقيــات املوقعــة معهــا يف املرحلــة الثانيــة مــن املشــروع
وخاصــة فيمــا يتعلــق بســقف الفائــدة احملــددة لهــا وهــي نســبة  8%أن هــذه النســبة تصــل إلــى  10%يف بعــض األحيــان ،وهــي
نســبة مرتفعــة وإن كانــت مبــررة مــن وجهــة نظــر الصنــدوق ،كونهــا تتعلــق مبؤسســة واحــدة متنــح قروضـاً مبواصفــات معينــة.33

 28مقابلة مع السيد مهدي حمدان ،مصدر سابق.
 29مقابلة مع الدكتور مأمون أبو شهال وزير العمل ورئيس مجلس إدارة الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية ،مصدر سابق.
 30ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،تقرير الديوان السنوي للعام  ،2016مصدر سابق.
 31مقابلة مع السيد جفال جفال مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية والسيد معاوية أسعد مدير عام القطاع االقتصادي يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،رام اهلل ،اخلميس .18/4/2019
 32ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،تقرير الديوان السنوي للعام  ،2016مصدر سابق.
 33الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية ،ملخص نتائج مشروع.30/9/2018 ،
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مــن جهــة أخــرى ،يــرى البعــض أن أجنــدة القطــاع اخلــاص طغــت علــى سياســة الصنــدوق مــن خــال اعتمــاد سياســة القــروض
كأداة أساســية لتحقيــق أهــداف وغايــات الصنــدوق ،ودون األخــذ بالقاعــدة االجتماعيــة لهــذه السياســات واملشــاريع ،فمكافحــة
البطالــة ال تتــم فقــط بقــروض ملشــاريع صغيــرة ،وإمنــا بنهــج متعــدد األبعــاد ،كاالهتمــام مبهــارات الفئــات املســتهدفة وإعــادة تأهيل
اخلريجــن إلدماجهــم يف ســوق العمــل ،وحتليــل ظاهــرة البطالــة وتصميــم سياســات وبرامــج تتناســب وهــذه الظاهــرة ،والعدالــة
يف توزيــع الفــرص ،بحيــث يتــم التركيــز علــى الفقــراء ،مــع التأكيــد علــى توفــر عنصــر الكفــاءة ،فالصنــدوق لــم يراكــم سياســات
وخبــرات وبرامــج يف هــذا املجــال ،ومــن ثــم ،فــإن أداء الصنــدوق علــى املســتوى الوطنــي غيــر بــارز يف قضيــة التشــغيل ومكافحــة
البطالــة ،وليــس هنــاك اســتغالل مــن قبــل الصنــدوق للمهــام والصالحيــات اخلاصــة بــه كمظلــة ومرجعيــة لقضايــا التشــغيل.34

قيم النزاهة لدى العاملين في الصندوق

تضمــن النظــام اإلداري للصنــدوق مجموعــة مــن البنــود التــي تتعلــق بضبــط ســلوك املوظفــن واملســتخدمني فيــه ،مبــا يتفــق
والقوانــن واألنظمــة املعمــول بهــا ،وكذلــك وفقـاً ألخالقيــات املهنــة ،وجــاء النــص صراحــة يف النظــام اإلداري علــى عــدم تشــجيع
الصنــدوق لتلقــي موظفيــه الهدايــا وأنــه يف حالــة اإلصــرار علــى تقدميهــا أو عــدم قــدرة املوظــف علــى رفضهــا ،فــإن ذلــك يتطلــب
احلصــول علــى إذن مــن املســؤولني بقبولهــا وتســليمها للدائــرة املعنيــة يف الصنــدوق ،علــى أنــه ميكــن للعاملــن يف الصنــدوق قبــول
الهدايــا غيــر الثمينــة مــن اإلعالنــات واملــواد الدعائيــة.35
وبالرغــم مــن بعــض اإلشــارات الســابقة لقيــم النزاهــة التــي يجــب أن يتحلــى بهــا العاملــون يف صنــدوق التشــغيل والتــي وردت
يف بعــض األدلــة أو يف النظــام اإلداري للصنــدوق ،إال أن هــذه اإلشــارات جــاءت يف وثائــق متعــددة وبعضهــا غيــر معتمــد وفق ـاً
لألصــول ،وهــي ال تتضمــن الكثيــر مــن القضايــا املتعلقــة بتعزيــز نزاهــة العاملــن ومجلــس إدارة الصنــدوق ،فلــم تــرد فيهــا نصــوص
صريحــة تتعلــق بالتوعيــة بقضايــا الفســاد وضــرورة اإلبــاغ عنهــا ،أو نصــوص تتعلــق بعــدم اســتغالل املواقــع الوظيفيــة لتحقيــق
غايــات خاصــة ،أو قبــول الواســطة واحملســوبية يف العمــل ..إلــخ ،وهــو مــا يتطلــب العمــل علــى إعــداد مدونــة ســلوك مفصلــة ،ســواء
للعاملــن يف الصنــدوق أو لرئيــس وأعضــاء مجلــس إدارة الصنــدوق.

آليات الرقابة والمساءلة في الصندوق

نصــت املــاد  5مــن املرســوم الرئاســي اخلــاص بإنشــاء الصنــدوق علــى أنــه تســري علــى أمــوال الصنــدوق القواعــد واألحــكام
املتعلقــة باألمــوال العامــة وبالرقابــة عليهــا ،كمــا أن الصنــدوق يخضــع لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ولصالحيــات
واختصاصــات هيئــة مكافحــة الفســاد وفق ـاً ألحــكام ونصــوص قانــون كل منهمــا ،وهــو مــا يتــم مــن الناحيــة العمليــة ،فقــد قــام
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بالتدقيــق علــى أعمــال الصنــدوق أكثــر مــن مــرة ،كمــا مت االلتــزام مــن قبــل العاملــن ومجلــس إدارة
الصنــدوق بتقــدمي إقــرارات الذمــة املاليــة لهيئــة مكافحــة الفســاد.
وقــد أشــار تقريــر ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة املتعلــق بفحــص نظــام الرقابــة الداخليــة للصنــدوق إلــى مجموعــة مــن نقــاط
الضعــف يف هــذا املجــال ،منهــا عــدم اعتمــاد النظــام املالــي للصنــدوق.36
وتوجــد مــن بــن اللجــان الفرعيــة املنبثقــة عــن مجلــس إدارة الصنــدوق جلنــة الرقابــة الداخليــة ،وهــي تتولــى ممارســة أعمــال
الرقابــة الدوريــة علــى أعمــال الصنــدوق وإجــراءات التدقيــق الداخلــي مــن كافــة النواحــي اإلداريــة واملاليــة والفنيــة ،والتأكــد مــن
مطابقتهــا مــع أهــداف وخطــط الصنــدوق.37
كمــا يتضمــن مشــروع النظــام املالــي للصنــدوق ويف املــادة  27منــه علــى إجــراءات الرقابــة الداخليــة وربــط الدوائــر يف النظــام
احملاســبي احملوســب ،والتأكــد مــن أن جميــع العمليــات تتــم وفق ـاً للقانــون والنظــام.38

 34مقابلة مع السيد داود الديك وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،رام اهلل ،الثالثاء .2/4/2019
 35الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،النظام اإلداري للصندوق ،ص .17-20
 36ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير ربع السنوي الثالث للعام  ،2014نتائج تقييم نظام الرقابة الداخلية لدى الجهات الخاضعة لرقابة الديوان ،رام الله ،2014 ،ص .91
 37الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،النظام اإلداري للصندوق ،مصدر سابق.
 38الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،مرشوع النظام املايل للصندوق لسنة .2019
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كمــا يعتمــد الصنــدوق مدققـاً خارج ّيـاً ،وهــو جــزء مــن الهيكليــة اإلداريــة للصنــدوق ،إلــى جانــب جلنــة الرقابــة الداخليــة ومراقــب
مالــي مفــروز مــن وزارة املاليــة ،ويعــد الصنــدوق تقاريــر ربعيــة وســنوية يجــري تقدميهــا ملجلــس اإلدارة.39
ومــا زال الصنــدوق حتــى تاريخــه يفتقــر إلــى نظــام أو تعليمــات أو آليــات محــددة ومعتمــدة لتقــدمي الشــكاوى .كمــا يحتــاج إلــى
تعزيــز احلاكميــة ملجلــس إدارة الصنــدوق لتعزيــز دوره يف الرقابــة واملســاءلة ،وهــو مــا أشــارت لــه اخلطــة اإلســتراتيجية للصنــدوق
كمتطلبــات يجــب العمــل علــى حتقيقهــا ،وعلــى وجــه اخلصــوص ضــرورة تطويــر الئحــة داخليــة منفصلــة عــن النظــام اإلداري
تتولــى توضيــح خطــوط املســاءلة وأدوارهــا بــن مجلــس اإلدارة واملجلــس التنفيــذي واللجــان املنبثقــة عــن مجلــس اإلدارة ورئيــس
مجلــس اإلدارة.40

سياسة النشر واإلفصاح في عمليات التشغيل لدى الصندوق
تتضمــن الصفحــة الرســمية للصنــدوق العديــد مــن املعلومــات والوثائــق املتعلقــة بالصنــدوق واخلدمــات التــي يقدمهــا واليــات
احلصــول عليهــا والبرامــج والسياســات التــي يعتمدهــا ،كمــا توجــد لــدى الصنــدوق صفحــة علــى موقــع التواصــل االجتماعــي
الفيســبوك ،ينشــر عليهــا أخبــار الصنــدوق وأنشــطته وإعالناتــه.
وبالرغــم ممــا تقــدم ،إال أن الكثيــر مــن املعلومــات والوثائــق التــي تتعلــق بعمــل الصنــدوق ال يتــم نشــرها للجمهــور مثــل النظــام
اإلداري واملوازنــات والتقاريــر الدوريــة الصــادرة عــن الصنــدوق وخطتــه اإلســتراتيجية ،والقــرارات الصــادرة عنــه ،ومكافــآت
اعضــاء مجلــس اإلدارة وأعضــاء اللجــان املنبثقــة عنــه ،وهــو مــا أكــد عليــه املديــر التنفيــذي للصنــدوق ،حيــث أشــار إلــى أن
الصفحــة اإللكترونيــة للصنــدوق غيــر مفعلــة ،وأن الصنــدوق وضــع خطــة لتطويرهــا قريب ـاً.41
كمــا ينــص النظــام اإلداري للصنــدوق علــى شــفافية إجــراءات التوظيــف والتعاقــد يف الصنــدوق وضــرورة نشــر إعالنــات التوظيــف
باتبــاع إحــدى وســائل النشــر مــن صحــف رســمية أو اإلعــان داخــل الصنــدوق أو اإلعــان عبــر املوقــع اإللكترونــي للصنــدوق،
علــى أن يتضمــن اإلعــان كافــة املعلومــات املتعلقــة بالوظيفــة ومتطلباتهــا.42

 39مقابلة مع السيد مهدي حمدان ،مصدر سابق.
 40الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،الخطة اإلسرتاتيجية لألعوام  ،2018-2022ص.30
 41مقابلة مع السيد مهدي حمدان ،مصدر سابق.
 42الصندوق الفلسطيني للتشغيل والحامية االجتامعية ،النظام اإلداري للصندوق ،مصدر سابق.
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بيئة النزاهة يف عمل صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية

االستخالصات والتحديات
واجــه صنــدوق التشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة منــذ تأسيســه يف العــام  2003العديــد مــن العقبــات واإلشــكاليات التــي أثــرت
علــى املهــام املوكلــة لــه كأداة أساســية ملعاجلــة مشــكلة البطالــة والتشــغيل يف فلســطني ،وكمرجعيــة للمؤسســات العاملــة يف هــذا
املجــال ،ومــن خــال تنــاول موضــوع الصنــدوق بالدراســة ،ميكــن إجمــال االســتخالصات التاليــة:
ينقــص اإلطــار القانونــي للصنــدوق (مرســوم رقــم  9لســنة  )2003العديــد مــن األحــكام التــي ينبغــي توفرهــا يف القوانــن املتعلقــة
بالصناديــق اخلاصــة التــي تســتخدم مــاالً عا ّمـاً ،ومنهــا علــى وجــه اخلصــوص :التحديــد الواضــح والصريــح ألهــداف الصنــدوق
ومهامــه وصالحياتــه ،وطبيعــة العالقــة بــن اجلهــات اإلشــرافية (مجلــس اإلدارة) واجلهــات التنفيذيــة فيــه ،وضمانــات النزاهــة
والشــفافية والرقابــة واملســاءلة يف اســتخدام أمــوال الصنــدوق ومشــاريعه.
غيــاب االســتقرار يف البنــاء املؤسســي للصنــدوق طيلــة املرحلــة الســابقة والتغييــر املســتمر يف إدارتــه العليــا ،وعــدم إقــرار النظــام
املالــي لــه ،وضعــف املــوارد املاليــة للصنــدوق ،وهــو مــا حــال دون اســتكمال بنــاء مؤسســة مســتقرة ونظــام حوكمــة رشــيدة ،ومراكمــة
السياســات واخلبــرات والقــدرات لــدى الصنــدوق.
بالرغــم مــن إعــداد بعــض األدلــة اخلاصــة التــي حتــدد معاييــر تقــدمي اخلدمــات يف الصنــدوق ،إال أن جــزءاً مــن هــذه األدلــة
غيــر مقــر حســب األصــول ،وبالتالــي غيــر مأخــوذ بــه بالضــرورة ،األمــر الــذي يفتــح املجــال لتدخــل عوامــل أخــرى يف تقــدمي هــذه
اخلدمــات أو تضــارب املعاييــر وعــدم توحيدهــا ،خاصــة مــع غيــاب نظــام إلكترونــي محوســب لتقــدمي طلبــات تلقــي اخلدمــة يقــوم
بفحــص وتقييــم املعاييــر إلكترون ّيـاً ودون التدخــل الشــخصي مــن العاملــن.
وجــود بعــض حــاالت تضــارب املصالــح يف اختيــار بعــض املؤسســات التــي تتولــى تنفيــذ مشــاريع الصنــدوق ســواء يف برنامــج
التشــغيل املؤقــت أو برنامــج التشــغيل الذاتــي ،وهــو مــا أكــد عليــه التقريــر الــذي أعــده ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة للتدقيــق
علــى مشــاريع الصنــدوق.
عــدم فــرض الصنــدوق خــال املرحلــة األولــى مــن مشــروع القــرض اإليطالــي ســقف فائــدة مقبــوالً لإلقــراض علــى مؤسســات
اإلقــراض الصغيــر املتعاقــدة معــه يف املرحلــة األولــى مــن تنفيــذ هــذا املشــروع ،حيــث ارتفعــت نســبة الفائــدة التــي تفرضهــا هــذه
املؤسســات إلــى مســتويات عاليــة جـ ّداً ال ميكــن أن يتحقــق معهــا هــدف املشــروع يف التشــغيل ،إضافــة إلــى ضعــف رقابــة الصنــدوق
ومتابعتــه للمشــاريع يف هــذه املؤسســات.
لــم يقــر النظــام املالــي للصنــدوق حتــى تاريــخ إعــداد التقريــر مــن قبــل مجلــس الــوزراء رغــم رفــع مشــروع النظــام املالــي للمجلــس
يف عــام  2016وإعــادة تنقيحــه ورفعــه مــرة أخــرى يف عــام  2019وإن كان الصنــدوق يعتمــد النظــام املالــي للــوزارات واملؤسســات
العامــة .كمــا يفتقــد الصنــدوق لنظــام أو تعليمــات وآليــات لتقــدمي الشــكاوى مــن قبــل اجلمهــور.
بالرغــم مــن التقــدم الــذي أحــرزه الصنــدوق مؤخــراً يف حوكمــة بعــض املجــاالت بإقــراره النظــام اإلداري ووضــع اخلطــة
اإلســتراتيجية ،إال أن هنــاك العديــد مــن اجلوانــب املهمــة لتعزيــز احلوكمــة يف الصنــدوق لــم تتــم بعــد ،مثــل توضيــح خطــوط
املســاءلة بــن مجلــس اإلدارة واملجلــس التنفيــذي ،وتعزيــز قيــم النزاهــة املتعلقــة مبنــع تضــارب املصالــح والتوعيــة بقضايــا الفســاد
واإلبــاغ عنهــا.
هنــاك الكثيــر مــن املعلومــات والوثائــق اخلاصــة بالصنــدوق غيــر املعلنــة والتــي ال يتــم نشــرها للجمهــور علــى الصفحــة الرســمية
للصنــدوق مثــل اللوائــح واألنظمــة والتقاريــر واملوازنــات واخلطــط اإلســتراتيجية وقــرارات مجلــس اإلدارة ومكافــآت أعضائــه.
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التوصيات
بنــاء علــى اإلشــكاليات والتحديــات الســابقة الذكــر التــي يواجههــا الصنــدوق ،ومــن أجــل النهــوض بالصنــدوق ومتكينــه مــن القيــام
بــدوره كمرجعيــة ومظلــة لعمليــة التشــغيل يف فلســطني ،فــإن التقريــر يقــدم التوصيــات التاليــة:
ضــرورة اســتكمال البنــاء القانونــي واألنظمــة الالزمــة للصنــدوق ،بحيــث توائــم القوانــن املتعلقــة بالصناديــق املاليــة األخــرى
لســد الثغــرات القائمــة يف التشــريع احلالــي الــذي يقــوم عليــه الصنــدوق ،خاصــة األهــداف واملهــام وخطــوط املســاءلة وتصويــب
اخللــل البنيــوي املتعلــق بوجــود مجلــس إدارة ومجلــس تنفيــذي مــن نفــس أعضــاء مجلــس اإلدارة لضمــان حتقيــق مبــدأ املســاءلة
والفصــل يف الصالحيــات بــن مجلــس اإلدارة واإلدارة التنفيذيــة ،وتوفيــر ضمانــات الرقابــة والتدقيــق علــى أمــوال الصنــدوق
وكيفيــة إدارتهــا.
العمــل علــى تعزيــز قــدرات الصنــدوق ومــده باخلبــرات املهنيــة الالزمــة مــن اخلبــراء واملستشــارين ،وتطويــر سياســاته وأدلــة عملــه
واعتمادهــا وفــق األصــول ،وبنــاء نظــام محوســب يتضمــن معاييــر اخلدمــة للتقليــل مــن التأثيــرات الشــخصية واحلــد مــن تضــارب
املصالــح وااللتــزام مببــدأ الشــفافية يف هــذا املجــال.
أهميــة وجــود دراســات مســبقة ومعاييــر محــددة يف اختيــار جهــات تنفيــذ املشــاريع التــي ميولهــا الصنــدوق أو يتعاقــد بشــأنها مــع
جهــات مشــغلة نظــراً لعــدم وضــوح آليــات االختيــار وضعــف الشــفافية وبــروز شــبهات بوجــود تضــارب مصالــح يف عمليــة االختيــار.
تعزيــز رقابــة الصنــدوق علــى املشــاريع التــي يديرهــا خاصــة تلــك املتعلقــة مبنحــة البنــك اإلســامي للتنميــة والتــي نفــذت مــن قبــل
بنــك فلســطني ،حيــث يبــرز حالــة مــن تضــارب املصالــح وغيــاب املتابعــة وتوفــر البيانــات ،وكذلــك املشــاريع املمولــة مــن القــرض
اإليطالــي واملتعلقــة بقــروض التشــغيل الذاتــي ملؤسســات اإلقــراض الصغيــر ومراجعــة ســقف الفائــدة لتكــون عادلــة وملزمــة
ملؤسســات اإلقــراض ،مــع فــرض عقوبــات يف حالــة عــدم االلتــزام بقــرارات الصنــدوق.
تخصيص املوارد املالية الالزمة لقيام الصندوق مبهامه ،خاصة تفعيل برنامج التأهيل والتدريب من أجل التشغيل.
ضــرورة تعزيــز قيــم النزاهــة يف عمــل الصنــدوق مــن خــال اعتمــاد مدونــة ســلوك للعاملــن فيــه وملجلــس اإلدارة تعالــج قضايــا
تضــارب املصالــح والتوعيــة بقضايــا الفســاد واإلبــاغ عنــه وقبــول الهدايــا وذلــك بشــكل مســتقل عــن النظــام اإلداري ،وتوزيعهــا
علــى أعضــاء مجلــس اإلدارة والعاملــن يف الصنــدوق الرقابــة علــى االلتــزام بهــا.
ضــرورة تعزيــز الشــفافية يف عمــل الصنــدوق بنشــر املعلومــات والوثائــق اخلاصــة بعمــل الصنــدوق مــن لوائــح وأنظمــة وموازنــات
وتقاريــر وقــرارات ومكآفــات ألعضــاء مجلــس اإلدارة ،إضافــة إلــى املعاييــر املعتمــدة لتلقــي خدمــات الصنــدوق وآليــات وإجــراءات
تلقــي اخلدمــة.
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بيئة النزاهة يف عمل صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية

المصادر والمراجع
– –مرسوم رئاسي رقم  9لسنة  2003بشأن إنشاء الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية للعمال.
– –بيــان مجلــس الــوزراء يف جلســته رقــم  ،28اعتمــاد الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة كجهــة مرجعيــة
لعمليــة التشــغيل ،الثالثــاء.2014/12/9 ،
– –قرار مجلس الوزراء رقم  ،2016 /103بتاريخ .2016/5/17
– –ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،التقرير السنوي للديوان .2016
– –الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية ،النظام اإلداري للصندوق.2017/12/11 ،
– –الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية ،اخلطة اإلستراتيجية لألعوام  20 ،2022-2018حزيران .2018
– –الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة ،تقريــر موجــز :ملخــص لفــرص العمــل التــي مت خلقهــا مــن خــال
تدخــات ومشــاريع الصنــدوق .2018-2016
– –الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية ،مشروع النظام املالي للصندوق لسنة .2019
– –دليل السياسات واإلجراءات اخلاصة ببرنامج التشغيل املؤقتhttps://pfesp.ps/cat/policies/ar ،
– –الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية ،ملخص نتائج مشروع.2018/9/30 ،
– –ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،التقريــر ربــع الســنوي الثالــث للعــام  ،2014نتائــج تقييــم نظــام الرقابــة الداخليــة لــدى
اجلهــات اخلاضعــة لرقابــة الديــوان ،رام اهلل.2014 ،
– –منظمة العمل الدولية ،مذكرة مفاهيمية لتوفير الدعم إلنعاش الصندوق الفلسطيني للتشغيل واحلماية االجتماعية.
– –مقابلــة مــع الســيد عمــاد حســن القائــم بأعمــال املديــر التنفيــذي الســابق للصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة
االجتماعيــة ،رام اهلل ،اإلثنــن .2019/4/1
– –مقابلة مع السيد داود الديك وكيل وزارة التنمية االجتماعية ،رام اهلل ،الثالثاء .2019/4/2
– –مقابلــة مــع الســيد مهــدي حمــدان املديــر التنفيــذي للصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة ،رام اهلل ،اإلثنــن
.2019/4/8
– –مقابلــة مــع الدكتــور مأمــون أبــو شــهال وزيــر العمــل ورئيــس مجلــس إدارة الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة
االجتماعيــة ،رام اهلل ،اإلثنــن .2019/4/8
– –مقابلــة مــع الســيد أميــن صواحلــة عضــو مجلــس إدارة الصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل واحلمايــة االجتماعيــة عــن وزارة
التنميــة االجتماعيــة ،األحــد .2019/4/14
– –مقابلــة مــع الســيد جفــال جفــال مديــر عــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،والســيد معاويــة أســعد مديــر عــام القطــاع
االقتصــادي يف ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،رام اهلل ،اخلميــس .2019/4/18
– –مقابلة مع األستاذة رشا عمارنة مدير عام الدائرة القانونية يف هيئة مكافحة الفساد ،رام اهلل ،األحد .2019/4/21
– –الصفحة اإللكترونية لصندوق التشغيل واحلماية االجتماعية https://pfesp.ps/cat/council/ar
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االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)  -املؤسسة الفلسطينية املعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام
 .2006تأسس يف العام  2000من مجموعة من املؤسسات األهلية الفاعلة يف مجال الدميقراطية واحلكم الصالح
خال من الفساد» .يسعى االئتالف حال ّياً إلى خلق وقيادة
وحقوق اإلنسان ،سعياً لتحقيق رؤيته نحو «مجتمع فلسطيني ٍ
حراك مجتمعي عبر قطاعي مناهض للفساد ،واإلسهام يف إنتاج ونقل وتوطني املعرفة بالفساد ومكافحته على الصعيد
الوطني واإلقليمي والدولي.
يحرص ائتالف أمان على القيام بدوره الرقابي  Watchdogعلى النظام الوطني للنزاهة بالتركيز على املشاركة
املجتمعية وتفعيل دور مؤسسات املجتمع املدني ،ووسائل اإلعالم يف الرقابة واملساءلة وخلق بيئة محصنة ومساهمة يف
الكشف عن جرائم الفساد واحلد من انتشاره.
رام اهلل :عمارة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب :رام اهلل  339القدس69647
هاتف02-2974949-2989506 :
فاكس02-2974948 :
غزة :شارع حبوش ،متفرع من شارع الشهداء  -عمارة درمي  /الطابق األرضي
تلفاكس082884767 :
تلفاكس082884766 :
بريد إلكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع اإللكترونيwww.aman-palestine.org :
فيسبوك/https://www.facebook.com/AmanCoalition :
توتيرhttps://twitter.com/AMANCoalition :

