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المقدمة:
يحظــى موضــوع التقاعــد يف فلســطني باهتمــام مــن قبــل العاملــن يف القطــاع العــام ومــن املواطنــن ومــن صنــاع القــرار ،كونــه
إحــدى اآلليــات التــي تســتخدمها الدولــة يف إطــار سياســة احلمايــة االجتماعيــة وتأمــن احليــاة الكرميــة للمتقاعديــن ممــن شــغلوا
وظائــف يف الدولــة .ونظــراً لتعــدد القوانــن املوروثــة الناظمــة لهــذا املوضــوع يف فلســطني ،فقــد واجــه إشــكاليات متعــددة كان
أبرزهــا شــعور املتقاعديــن مــن مراحــل زمنيــة مختلفــة أو حتــى املتقاعديــن مــن نفــس الفتــرة بعــدم املســاواة بــن الفئــات املشــمولة
يف القوانــن املتعــددة التــي تنظــم التقاعــد والتــي تختلــف بنســب املســاهمات واحلقــوق للمشــتركني.
ويف ســياق احلديــث عــن موضــوع التقاعــد ،ال ميكــن جتاهــل بعــض اخلصوصيــات يف احلالــة الفلســطينية خاصــة نشــوء الســلطة
الوطنيــة الفلســطينية التــي تولــت مســؤولية كافــة حقــوق العاملــن يف مؤسســات احلكــم  -بعــد االحتــال اإلســرائيلي يف الضفــة
وقطــاع غــزة منــذ العــام  - 1967والبالــغ عددهــم قرابــة  22ألــف موظــف يف عامــي ( ،)1994-1993حيــث اتبعــت الســلطة
الفلســطينية سياســة زيــادة الرواتــب للعاملــن مــن خــال تقليــل خصــم حجــم مســاهمة املشــتركني يف التقاعــد ،مــع اســتمرار
تبنــي السياســة األردنيــة القدميــة التــي تســتعيض عــن مســاهمة احلكومــة يف نظــام التقاعــد بترحيــل حــق اجليــل العامــل يف
التقاعــد علــى اخلزينــة العامــة عنــد حصــول املوظــف علــى التقاعــد (أي علــى دافــع الضرائــب مــن اجليــل اجلديــد) .وكذلــك
فــإن نشــوء الســلطة الــذي ترافــق مــع انتقــال مركــز قيــادة منظمــة التحريــر الفلســطينية مــن اخلــارج إلــى الوطــن وانتقــال كــوادر
وعاملــي مؤسســات املنظمــة إلــى قطاعــي اخلدمــة يف املواقــع املدنيــة أو العســكرية واحتســاب ســنوات خدمتهــم القدميــة دون
دفــع مســاهمات عنهــا ألغــراض التقاعــد ،األمــر الــذي أثــر علــى صنــدوق التقاعــد وبالتالــي التأثيــر علــى دميومتــه واســتمراره.
وحظــي موضــوع إصــاح نظــام التقاعــد يف القطــاع العــام والقطــاع اخلــاص باهتمــام مؤسســات الســلطة الوطنيــة الفلســطينية
منــذ عــام  2000حيــث مت تشــكيل جلنــة وطنيــة لهــذا الغــرض إضافــة إلــى مســاندة ودعــم مــن قبــل صندوقــي النقــد والبنــك
الدوليــن ،حيــث تبنــت اللجنــة الوطنيــة مســودة قانــون إلصــاح التقاعــد يف القطــاع العــام وعرضــت سياســات واقتراحــات ملعاجلــة
تقاعـ�د منتسـ�بي منظمـ�ة التحريـ�ر الذيـ�ن جتـ�اوز معظمهـ�م السـ�ن القانونـ�ي للتقاعـ�د وقدمـ�ت املسـ�ودة للمجلـ�س التشـ�ريعي يف عـ�ام
2004ونتــج عنهــا قانــون التقاعــد العــام رقــم  7لســنة .20051
ســبق إقــرار قانــون التقاعــد العــام بعــض التشــريعات التــي حملــت بــن ثناياهــا واقع ـاً مختلف ـاً ملتقاعــدي بعــض الفئــات ممــن
يشــغلون بعــض املناصــب السياســية ،2وعلــى وجــه اخلصــوص قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء
احلكومــة واحملافظــن رقــم  11لســنة  ،2004الــذي حمــل بــن ثنايــاه واقع ـاً مختلف ـاً عــن واقــع تقاعــد املوظــف العــام.
ويهــدف هــذا التقريــر إلــى البحــث يف املعاييــر واألســس التــي مت مبقتضاهــا تقاعــد املنتفعــن ممــن يشــغلون بعــض املناصــب
السياســية باخلــاف مــع معاييــر وأســس نظــام التقاعــد العــام للموظفــن العموميــن ،وأثــر ذلــك علــى قــدرة خزينــة الدولــة علــى
حتمــل تبعــات تشــريعات الفئــات املشــار إليهــا ،إلــى جانــب تأثيــر مبــدأ أهميــة حتقيــق العدالــة يف التقاعــد بــن الفئــات املختلفــة.
ويأتــي تنــاول ائتــاف أمــان لهــذا املوضــوع ،يف ظــل تصاعــد األزمــات املاليــة التــي تعصــف بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية والتــي
ذهبــت احلكومــة فيهــا لتوجهــات عــدة يف ســبيل ترشــيد اإلنفــاق العــام واحلــد مــن عجــز املوازنــة العامــة ،ومــن هــذه التوجهــات
القــرار رقــم  ))04بتاريــخ  2019/5/6القاضــي بالعمــل علــى ضبــط وترشــيد اســتئجار املبانــي للمقــرات احلكوميــة مــن خــال
إنشــاء وتطبيــق نظــام وآليــة تضمــن االســتثمار األمثــل للمبانــي ،وتوزيعهــا الســتخدامات الدوائــر احلكوميــة ،والقــرار بقانــون
بوقــف كافــة التعيينــات والترقيــات وشــراء واســتئجار املبانــي وشــراء الســيارات ،وأيــة قــرارات يترتــب عليهــا نشــوء التزامــات ماليــة
تتعــارض وحالــة التقشــف ،الــذي صــدر بتاريــخ  ،2019/3/25والقــرار الرئاســي رقــم  15لســنة  2019بتشــكيل جلنــة لتصويــب
رواتــب ومســتحقات كبــار موظفــي الدولــة ومــن يف حكمهــم ،حيــث يأمــل ائتــاف أمــان أن يشــكل هــذا التقريــر أرضيــة لقــرارات
وإجــراءات مــن شــأنها عــاج الثغــرات والتحديــات يف نظــام تقاعــد شــاغلي املناصــب السياســية مبــا ينســجم مــع القــرارات
واإلجــراءات أعــاه ،ويحقــق هــدف ترشــيد اإلنفــاق العــام واحلــد مــن هــدر املــال العــام ،ويحقــق العدالــة بــن قطــاع املوظفــن
العــام.
 1ماجد احللو ،أنظمة التقاعد الفلسطينية :واقع وحتديات .دار اجلندي :القدس  ،2014ص.6
 2ألغراض هذا التقرير ،سيتم استخدام تعبير (املناصب السياسية) لشاغلي املناصب اآلتية :رؤساء الدول ،رؤساء الوزراء ،الوزراء ،أعضاء املجلس التشريعي ،إضافة ملناصب أخرى مثل
احملافظني وغيرهم ..إلخ.
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ويف سبيل حتقيق الهدف من التقرير ،مت تناول املوضوع من عدة محاور كما يلي:
أوالً :املرجعيــة القانونيــة الناظمــة للعمليــة التقاعديــة اخلاصــة بفئــة شــاغلي املناصــب السياســية مقارنــة مبــا يقابلهــا لتقاعــد
املوظفــن العموميــن ومحاولــة التعــرف علــى فلســفة املشــرع مــن مبــرر التمييــز بــن املوظفــن العموميــن ومــن يشــغلون هــذه
املناصــب.
ثانياً :جمع املعلومات التي تتعلق بــ:
 طبيعــة وقيمــة الرواتــب أو املكافــآت التــي تتقاضاهــا هــذه الفئــة وأثرهــا علــى قيمــة االشــتراك يف نظــام التقاعــد أو مبســاهمةاملوظــف بالرواتــب التقاعديــة املخصصــة لهــا وأثــر حجــم هــذه الرواتــب علــى صنــدوق التقاعــد وخزينــة الدولــة.
 عــدد املســتفيدين مــن املنافــع التقاعديــة مــن فئــة األشــخاص الذيــن ســبق أن شــغلوا هــذه املناصــب كالــوزراء ومــن يف حكمهــموالنــواب واحملافظــن ،وبعــض رؤســاء الهيئــات ،وقيمــة الرواتــب التقاعديــة التــي يحصــل عليهــا املتقاعــدون مــن هــذه الفئــات،
واجلهــة الرســمية التــي تدفعهــا (تتحملهــا).
ثالثاً :حتليل جمع املعلومات التي سيتم جمعها وحتديد طبيعة اإلشكاالت املوجودة أو املتوقعة.
رابعاً :استعراض بعض النماذج الدولية وآليات تعاملها مع الرواتب التقاعدية لهذه الفئة.
خامساً :استنتاجات وتوصيات.
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املرجعيــة القانونيــة الناظمــة لالســتفادة مــن املنافــع التقاعديــة بالنســبة لــكل مــن املوظفــن العموميــن مــن جهــة ،ومــن يشــغلون
مناصــب سياســية مــن جهــة أخــرى:
قانون التقاعد العام رقم  7لسنة  ،2005وتعديالته:3
وحــد قانــون التقاعــد العــام املوظفــن املدنيــن حتــت مظلــة واحــدة ،فمنــذ العــام  1994كان املوظفــون يف فلســطني يتبعــون لقوانــن
مختلفــة ،4مثــل قانــون التأمــن واملعاشــات الــذي كان ســارياً يف غــزة ،وقانــون التقاعــد األردنــي الــذي كان ســارياً يف الضفــة
الغربيــة ،وكان هنــاك متييــز بــن املوظفــن بســبب اختــاف األنظمــة املعمــول بهــا يف فلســطني .وعالــج قانــون التقاعــد هــذه
املســألة بــأن أي موظــف لديــه خدمــة قبــل  ،2006/9/1ســتنطبق عليــه أحــكام القانــون الــذي كان يخضــع لــه ســابقاً والــذي دفــع
عنــه اشــتراكات ماليــة .أمــا بالنســبة للموظفــن الذيــن خدمــوا بعــد هــذا التاريــخ ،فإنهــم ســيخضعون ألحــكام قانــون التقاعــد
العــام ،وبالتالــي أصبحــت هنــاك معادلتــان يف التقاعــد لتحديــد حقــوق املوظــف التقاعديــة.5

ويضــم قانــون التقاعــد رقــم  7لســنة  2005املشــتركني مــن العاملــن يف القطــاع اخلــاص ومؤسســات العمــل األهلــي واملؤسســات
غيــر احلكوميــة ،ويعتبــر القانــون موحــداً ألنظمــة التقاعــد املعمــول بهــا يف فلســطني .ويبلــغ الســن اإللزامــي للخاضعــن لهــذا
القانــون للحصــول علــى تقاعــد شــيخوخة ( )60عام ـاً شــريطة توفــر ( )15ســنة خدمــة مقبولــة ألغــراض التقاعــد ،وأن يكــون
املشــترك قــد ســدد عنهــا جميــع االشــتراكات .كمــا ميكــن ملوظــف اخلدمــة املدنيــة املشــمول يف القانــون احلصــول علــى تقاعــد
مبكــر بعــد موافقــة الهيئــة واســتكمال ( )15ســنة مــن اخلدمــة احملســوبة ألغــراض التقاعــد وبلــوغ ســن ( )55ســنة ،ويف هــذه
احلالــة ،فــإن الراتــب التقاعــدي وفقـاً لنظــام املنافــع احملــددة ســوف ينخفــض مبقــدار ( )5%حتــى وصــول ســن التقاعــد اإللزامــي
احملــدد بســتني ســنة ،وميكــن لقــوى األمــن املشــمولة يف القانــون احلصــول علــى تقاعــد مبكــر غيــر منقــوص بعــد موافقــة الهيئــة
وإكمــال ( )15ســنة مــن اخلدمــة احملســوبة ألغــراض التقاعــد وبلــوغ ســن ( )50ســنة .ويحســب راتــب التقاعــد بنــا ًء علــى متوســط
رواتــب آخــر ثــاث ســنوات مــن اخلدمــة الفعليــة احملســوبة ألغــراض التقاعــد ،ويبلــغ معامــل املنفعــة يف معادلــة احتســاب الراتــب
التقاعــدي  ،2%أمــا معــدل االشــتراك ،فيبلــغ )7%+9%( :حصــة املشــغل  +حصــة املشــترك.
قوانني تقاعد شاغلي املناصب السياسية
 -1القانون األساسي املعدل للعام 2005
نــص القانــون األساســي املعــدل لســنة  2005يف املــادة  44علــى “حتــدد بقانــون مخصصــات رئيــس الســلطة الوطنيــة وتعويضاته”،
أمــا املــادة  55التــي مت تعديــل نصهــا الــوارد يف القانــون األساســي للعــام  ،2003فأصبحــت علــى النحــو التالــي :حتــدد مخصصــات
وحقــوق وواجبــات أعضــاء املجلس التشــريعي والــوزراء بقانون.6
 -2قانون واجبات وحقوق أعضاء املجلس التشريعي رقم  10لسنة 2004
3 .3جرى تقدمي بعض التعديالت املؤقتة على القانون سرت لفترة مؤقتة لغايات تسهيل إحالة أعداد من املوظفني إلى التقاعد.
4 .4قانون التقاعد املدني رقم  34لسنة  :1959يخص هذا القانون املشتركني من موظفي القطاع العام املدني العاملني يف الضفة الغربية ومت تعيينهم قبل تاريخ  ،2000/01/01وتدفع رواتبهم
من امليزانية العامة والبالغ سنهم  45عام فأكثر بتاريخ  .2006/09/01يف هذا القانون ،يبلغ سن التقاعد الوجوبي  60سنة .أما السن األدنى من سنوات االشتراك للحصول على راتب
تقاعدي أو تقاعد مبكر ،فهي  15سنة خدمة معتمدة ألغراض التقاعد .ويتم حتديد سقف األجور اخلاضعة لالقتطاع حسب قانون اخلدمة املدنية ومحدد من قبل وزارة املالية .أما عن
الفترة التي تدخل يف معادلة احتساب الراتب ،فهي متوسط راتب آخر ثالث سنوات من اخلدمة الفعلية احملسوبة ألغراض التقاعد .ويبلغ معدل االشتراك  .2%أما نظام التأمني واملعاشات
رقم  8لسنة  :1964يخص هذا القانون املشتركني من موظفي القطاع العام يف السلطة الوطنية الفلسطينية وبلديات قطاع غزة وشركة توزيع الكهرباء يف قطاع غزة .ويبلغ سن التقاعد
الوجوبي حسب هذا القانون  60سنة .أما التقاعد املبكر ،فال يعتبر السن محدداً الستحقاق املعاش ،حيث يستحق املنتفع معاشاً متى بلغت م ّدة خدمته  20سنة .ويبلغ السن األدنى من
سنوات االشتراك للحصول على راتب تقاعدي  20سنة خدمة محسوبة ألغراض التقاعد ،وانتهاء خدمة املنتفع ألحد األسباب التالية 1- :سن التقاعد  2-الفصل من العمل  3-إلغاء
الوظيفة .كما يحدد سقف األجور اخلاضعة لالقتطاع حسب قانون اخلدمة املدنية يف القطاع العام ،ويعتمد متوسط راتب آخر ثالث سنوات من اخلدمة الفعلية احملسوبة ألغراض التقاعد،
ويبلغ معامل املنفعة يف معادلة احتساب الراتب التقاعدي  ،2.50%ومعدل االشتراك هو ( )%12.5+%10حصة احلكومة  +حصة املشترك.
5 .5ماجد احللو .أبرز التعديالت على قانون التقاعد العام يف فلسطني .بوابة فلسطني االقتصادية 26 ،آب https://www.palestineeconomy.ps/ar/Article/12912 2018
6 .6نصــت املــادة  55مــن القانــون األساســي لســنة  2003علــى أنــه :يتقاضــى عضــو املجلــس التشــريعي مكافــأة شــهرية يحددهــا القانــون .أمــا تعديــل املــادة الــذي جــاء يف العــام  2005الــذي اســتعاض
عــن كلمــة مكافــأة شــهرية “مبخصصــات” وهــي عبــارة فضفاضــة ،فهــو يحقــق االنســجام بــن املرجعيــة الدســتورية (القانــون األساســي) وقانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي
واحلكومــة واحملافظــن الصــادر يف العــام  2004الــذي يعالــج “املكافــآت الشــهرية ومســتحقات التقاعــد” أيضـاً لهــذه الفئــات.
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الرواتب التقاعدية لشاغلي املناصب السياسية وأثرها على خزينة الدولة

نصــت املــادة  17مــن هــذا القانــون علــى احلقــوق التقاعديــة ألعضــاء املجلــس التشــريعي علــى النحــو التالــي :دون املســاس
باحلقــوق .1 :يســتحق العضــو أو ورثتــه مــن بعــده مبلغـاً يســاوي  12.5%عــن كل ســنة قضاهــا يف عملــه بحــد أقصــى ال يزيــد علــى
 80%مــن املبلــغ اإلجمالــي احملــدد للمكافــأة الشــهرية مربوطـاً بجــدول غــاء املعيشــة ،يصــرف شــهرياً فــور انتهــاء عضويتــه يف
املجلــس بانتهــاء مدتــه أو بالوفــاة أو العجــز عــن أداء مهامــه أو االســتقالة .2 .ال يجــوز اجلمــع بــن املكافــأة املذكــورة يف الفقــرة
( )1أعــاه وأي راتــب أو مخصصــات تقاعديــة تصــرف مــن حســاب اخلزينــة العــام.
 -3قانون مكافآت ورواتب أعضاء املجلس التشريعي وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم  11لسنة 2004
 مكافآت ورواتب رئيس وأعضاء املجلس التشريعيحــدد القانــون لرئيــس املجلــس التشــريعي مكافــأة شــهرية قدرهــا ( )4000أربعــة آالف دوالر أمريكــي ولعضــو املجلــس مكافــأة
شــهرية قدرهــا ( )3000ثالثــة آالف دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهمــا بالعملــة املتداولــة قانون ـاً .ونظــم القانــون أيض ـاً تقاعدهــم،
حيــث يســتحق رئيــس املجلــس وأعضــاؤه أو ورثتهــم مــن بعدهــم مبلغ ـاً يســاوي ( )12.5%مــن الراتــب الشــهري عــن كل ســنة
قضاهــا العضــو يف املجلــس بحــد أقصــى ال يتجــاوز ( )80%مــن املبلــغ اإلجمالــي احملــدد للمكافــأة الشــهرية مربوط ـاً بجــدول
غــاء املعيشــة وبحــد أدنــى  ،50%يصــرف شــهرياً فــور شــغور مركــزه ،ولهــذه الغايــة حتســب كســور الســنة ســنة كاملــة.
 -مكافآت ورواتب رئيس الوزراء وأعضاء احلكومة
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حــدد القانــون لرئيــس مجلــس الــوزراء راتب ـاً شــهرياً مقطوع ـاً قــدره ( )4000دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة
قانون ـاً ،كمــا نــص علــى أنــه يســتحق أو ورثتــه مــن بعــده مبلغ ـاً يســاوي ( )30%مــن الراتــب الشــهري عــن كل ســنة قضاهــا يف
احلكومــة بحــد أقصــى ال يزيــد علــى ( )80%مــن املبلــغ اإلجمالــي احملــدد للراتــب الشــهري مربوط ـاً بجــدول غــاء املعيشــة،
يصــرف شــهرياً فــور شــغور مركــزه ،ولهــذه الغايــة حتســب كســور الســنة ســنة كاملــة.
أمــا الوزيــر ،فيتقاضــى حســب القانــون راتب ـاً شــهرياً مقطوع ـاً قــدره ( )3000دوالر أمريكــي أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة
قانونـاً ،ويســتحق الوزيــر أو ورثتــه مــن بعــده مبلغـاً يســاوي ( )20%مــن الراتــب الشــهري عــن كل ســنة قضاهــا يف احلكومــة بحــد
أقصــى ال يزيــد علــى ( )80%مــن املبلــغ اإلجمالــي احملــدد للراتــب الشــهري مربوطـاً بجــدول غــاء املعيشــة وبحــد أدنــى ،50%
يصــرف شــهرياً فــور شــغور مركــزه ،ولهــذه الغايــة حتســب كســور الســنة ســنة كاملــة.
 مكافآت ورواتب احملافظنيلــم يحــدد القانــون راتبـاً للمحافــظ ،بــل نــص علــى أن احملافــظ يتقاضــى راتبـاً شــهرياً وفقـاً لدرجتــه التــي يحددهــا الرئيــس يف
قــرار تعيينــه ويدفــع لــه عــن الفتــرة املمتــدة مــن تاريــخ مباشــرته العمــل وحتــى انتهــاء خدمتــه .ويســتحق احملافــظ وورثتــه مــن
بعــده مبلغـاً يســاوي ( )10%مــن الراتــب الشــهري عــن كل ســنة قضاهــا كمحافــظ ،وبحــد أقصــى ال يتجــاوز ( )70%مــن املبلــغ
اإلجمالــي احملــدد للراتــب الشــهري مربوطـاً بجــدول غــاء املعيشــة وبحــد أدنــى  ،50%يصــرف شــهرياً فــور شــغور مركــزه ،ولهــذه
الغايــة حتســب كســور الســنة ســنة كاملــة.
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7يقصد بأعضاء احلكومة اخلاضعني الحكام هذا القانون الوزراء الذين يؤدون اليمني الدستورية كجزء من تشكيل احلكومة ،مبعنى الوزير فقط وليس من يف حكمه من الوزراء الذين تنطبق
عليهم أحكام الفئة اخلاصة يف قانون اخلدمة املدنية.
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 - 4قانون مخصصات وتعويضات رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية رقم  18لسنة 2005
نصــت املــادة ( )2مــن القانــون علــى أن رئيــس الســلطة يتقاضــى مخصص ـاً شــهرياً مقطوع ـاً قــدره عشــرة آالف دوالر أمريكــي
( )10,000أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة قانونـاً .أمــا املــادة ( ،)3فنصــت علــى أن رئيــس الســلطة يســتحق بعــد تركــه منصبــه
مكافــأة شــهرية تســاوي ( )80%مــن املبلــغ اإلجمالــي احملــدد للمخصــص الشــهري مربوط ـاً بجــدول غــاء املعيشــة ،ويف حــال
وفاتــه يصــرف كمعــاش ألســرته وفقـاً ألحــكام قانــون التقاعــد .كمــا نصــت املــادة ( )4علــى تطبيــق أحــكام هــذا القانــون علــى كل
رئيــس ســلطة وطنيــة منــذ نشــأتها.
 -5قرار بقانون رقم ( )5لسنة 2007م بشأن تعديل قانون التقاعد العام رقم ( )07لسنة 2005
اســتند هــذا القــرار يف تعديالتــه إلــى القوانــن ذات العالقــة يف التقاعــد العــام ومــن بينهــا قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء
املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واحملافظــن رقــم ( )11لســنة 2004م .وقــد اســتحدثت املــادة  12يف التعديــل لتنظــم تقاعــد
أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واحملافظــن ،حيــث نصــت علــى تولــي هيئــة التقاعــد العــام احتســاب املســتحقات
التقاعديــة ألعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واحملافظــن وفقـاً ألحــكام قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس
التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واحملافظــن رقــم ( )11لســنة 2004م واحتســاب املســتحقات التقاعديــة لرئيــس الســلطة الوطنيــة
الفلســطينية وفق ـاً ألحــكام قانــون مخصصــات وتعويضــات رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية رقــم ( )18لســنة 2005م .كمــا
نصــت علــى أن اخلزينــة العامــة للســلطة الوطنيــة الفلســطينية تتولــى دفــع املســتحقات التقاعديــة للمشــمولني يف الفقــرة (ب)
مــن هــذه املــادة .وأتــاح التعديــل لهــذه الفئــات اجلمــع بــن كافــة املــدد الســابقة لشــغل هــذه املراكــز ،وحظــر عليهــم اجلمــع بــن
تلــك املســتحقات وأي معــاش أو راتــب أو تقاعــد مــن أي نظــام تقاعــد آخــر وذلــك خالفـاً ملــا كان منصوصـاً عليــه يف قانــون مكافــآت
ورواتــب النــواب وأعضــاء احلكومــة واحملافظــن .كمــا نــص علــى أن توزيــع الراتــب التقاعــدي يف حــال الوفــاة علــى الورثــة وفقـاً
للجــدول الــوارد يف قانــون التقاعــد رقــم  7لســنة  2005املعــدل.
 -6قــرار بقانــون رقــم ( )4لســنة  2015بشــأن تعديل قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة
واحملافظني رقــم ( )11لســنة  2004وبتنســيب مــن مجلــس الــوزراء بتاريــخ .2015/03/03
مت تعديــل املــادة  13مــن القانــون األصلــي ولكــن دون االســتناد إلــى مــواد قــرار بقانــون التقاعــد لســنة  2007لتصبــح علــى النحــو
اآلتــي“ :يجــوز لرئيــس املجلــس أو عضــو املجلــس أو رئيــس الــوزراء أو الوزيــر أو احملافــظ اجلمــع بــن املســتحقات التقاعديــة
املنصــوص عليهــا يف هــذا القانــون مــع أي مســتحقات تقاعديــة أخــرى ،علــى أن يصــرف الراتــب التقاعــدي األعلــى ،وتتولــى اجلهــة
املختصــة قانونـاً بالتقاعــد تنظيــم وتنفيــذ كل مــا يتعلــق باحلقــوق التقاعديــة».
التعديــل هــو إلغــاء ســقف احلــد األعلــى املنصــوص عليــه يف القانــون وهــو  80%أي االســتعاضة عــن( :مبــا ال يتجــاوز احلــد
األعلــى يف هــذا القانــون) بـِ(علــى أن يصــرف الراتــب التقاعــدي األعلــى).
 -7قرار بقانون رقم ( )18لسنة  2017بشأن تعديل قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية رقم ( )15لسنة 2004
حــددت املــادة ( )6مــن القــرار بقانــون وهــي تعديــل للبنــد  3مــن املــادة ( *8)10مــن القانــون األصلــي احلقــوق املاليــة لرئيــس الديــوان
عــن إشــغال املركــز وفقـاً ملــا يلــي:
أ .يتقاضى رئيس الديوان راتباً يعادل الراتب املخصص للوزراء ،ويتمتع باالمتيازات املمنوحة لهم.
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8ينص البند  3من املادة  10من قانون ديوان الرقابة املالية واإلدارية على :يحدد الراتب واحلقوق املالية األخرى لرئيس الديوان بقرار من رئيس السلطة الوطنية ومصادقة املجلس التشريعي
وينشر القرار يف اجلريدة الرسمية.
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ب .يســتحق رئيــس الديــوان أو ورثتــه مــن بعــده مبلغ ـاً يســاوي ( )20%مــن الراتــب الشــهري عــن كل ســنة قضاهــا يف الديــوان
بحــد أقصــى ال يتجــاوز ( )80%مــن املبلــغ اإلجمالــي احملــدد للراتــب الشــهري ،مربوطـاً بجــدول غــاء املعيشــة ،يصــرف شــهرياً
فــور شــغور مركــزه ،ولهــذه الغايــة حتســب كســور الســنة ســنة كاملــة.
ج .اســتثنا ًء مــن أحــكام البنديــن (أ ،ب) مــن هــذه الفقــرة ،يجــب أال يقــل الراتــب التقاعــدي لرئيــس الديــوان عن ( )50%من
الراتــب الشــهري ،أيـاً كانــت املــدة التــي قضاها يف املنصب.
د .يعامــل رؤســاء الديــوان الســابقون وكأنهــم عملــوا وفقـاً ألحــكام هــذا القرار بقانــون وتنطبــق عليهم أحكامه.

 -8قرار بقانون رقم ( )19لسنة  2017بشأن تعديل قانون احملكمة الدستورية العليا رقم ( )3لسنة 2006
عدل القرار بقانون املادة  14من قانون احملكمة الدستورية لتصبح على النحو التالي:
– –يســتحق قضــاة احملكمــة أو ورثتهــم ،حــال تقاعدهــم ،راتبـاً تقاعديـاً بواقــع ( )12.5%عــن كل ســنة قضاهــا يف اخلدمــة
مبــا ال يقــل عــن ( )50%وال يزيــد علــى ( )70%مــن الراتــب اإلجمالــي ،ومبــا ال يجحــف بحقــوق القضــاة الســابقني.
– –ال تنطبــق أحــكام الفقــرة ( )1مــن هــذه املــادة ،علــى قاضــي احملكمــة يف حــال االســتقالة أو عقوبــة العــزل ،ويســتحق
مكافــأة نهايــة اخلدمــة وفق ـاً للقوانــن ذات العالقــة النافــذة.
– –ال يجــوز لرئيــس احملكمــة وأعضاؤهــا اجلمــع بــن املكافــأة والراتــب الشــهري ،أو أي مكافــأة أو راتــب تقاعــدي آخــر
مــن اخلزينــة العامــة.
– – يف حال وفاة قاضي احملكمة ،يتم توزيع الراتب التقاعدي حسب اجلدول امللحق بقانون التقاعد العام النافذ.
– –تتحمل اخلزينة العامة كافة الرواتب واملستحقات التقاعدية املتعلقة برئيس احملكمة ونائبه وأعضائها.
إن التشــريعات املتعلقــة بضمــان راتــب املتقاعديــن يف اخلدمــة العامــة حتــدد شــروط وأســس الشــراكة لتأمــن ذلــك ،وتعكــس نســب
املســاهمة طبيعــة عالقــة الفئــات املســتفيدة بالدولــة ،وهــي عالقــة تعاقديــة تقــوم علــى مبــدأ التكافــل يف دفــع مســتحقات بنســب
يحددهــا القانــون .بينمــا شــاغلو املناصــب السياســية مثــل (عضــو مجلــس تشــريعي ،ووزيــر) علــى وجــه اخلصــوص ،تربطهــم
بالدولــة عالقــة تعاقــد مختلفــة ،فهــم ليســوا موظفــن وإمنــا يــؤدون وظائــف مؤقتــة ذات طابــع سياســي ،ولذلــك اصطلــح علــى مــا
يتقاضونــه مــن مخصصــات نتيجــة مناصبهــم باملكافــأة وليــس راتبـاً شــهرياً ،ولذلــك فهــم ال يشــاركون يف صنــدوق التقاعــد العــام
وال يلتزمــون بدفــع مســاهمات أو أقســاط ،كمــا تبــن أثنــاء اســتعراض التشــريعات ،حيــث يحصــل النائــب أو الوزيــر الــذي يقضــي
بحــد أقصــى مــدة أربــع ســنوات يف منصبــه علــى راتــب تقاعــدي “وورثتــه مــن بعــده” دون أيــة مســاهمة وفقـاً لنصــوص القانــون.
أمــا فئــة احملافظــن ،فعالقتهــم بالدولــة أشــبه باملوظــف العــام املدنــي ، 9حيــث يخضــع شــاغلو هــذه املناصــب بدرجاتهــم لقانــون
اخلدمــة املدنيــة ضمــن (الفئــة العليــا – الفئــة اخلاصــة) 10ودون حتديــد مــدة خدمتهــم ،كمــا هــو احلــال يف النــواب والــوزراء ،بأربــع
ســنوات ،وإن لــم جتـ ِـر إحالــة احملافــظ إلــى التقاعــد ،فهــو يبقــى يف منصبــه ،ومــع ذلــك ،قــام املشــرع الفلســطيني بضمهــم إلــى
هــذا القانــون .11ومنــذ فتــرة طويلــة ،توجــد محــاوالت لتطويــر قانــون خــاص يحــدد طبيعــة عمــل احملافظــن وموقعهــم يف هرميــة
9 .9يذكر أن تعيني احملافظني كان يجري حسب نظام التشكيالت اإلدارية للعام  1966املادة :5
«يعني احملافظ بقرار من مجلس الوزراء بناء على تنسيب وزير الداخلية وبصدور إرادة ملكية سامية» .املادة  9نصت على أن يستأذن احملافظ وزير الداخلية عند مغادرة منطقة عمله ،كما
كان منصب احملافظ يسمى وظيفة ،وهناك املادة رقم  10التي تنظم شغور وظيفة احملافظ.
1010نصــت املــادة األولــى مــن املرســوم الرئاســي رقــم ( )22لســنة 2003م بشــأن اختصاصــات احملافظــن علــى أن تعيــن احملافــظ وإعفــاءه مــن منصبــه يصــدر بقــرار مــن رئيــس الســلطة
بدرجــة___ ،وأبقــى القــرار علــى الدرجــة مفتوحــة ،ولكــن درجــت العــادة علــى تعيــن احملافظــن يف الفئــات الواقعــة بــن العليــا أو اخلاصــة حســب قانــون اخلدمــة املدنيــة.
1111عزمي الشعيبي ،نائب سابق يف املجلس التشريعي األول ،مقابلة شخصية بتاريخ .2019/9/28
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الدولــة ،مثــل مشــروع قانــون التشــكيالت اإلداريــة املقــر مــن املجلــس التشــريعي األول بالقــراءة الثانيــة ،ولكنــه لــم يصــادق عليــه
مــن قبــل الرئيــس حتــى تاريخــه.
م��ن جهــة أخ��رى ،يالحظــ علــى قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واحملافظــن أنــه لــم
يتضمــن ضوابــط خاصــة لتنظيــم حــاالت اإلخــال بشــروط التقاعــد مــن أحــد الطرفــن (شــاغلي املناصــب السياســية والدولــة)
كمــا هــو احلــال يف بعــض التجــارب الدوليــة ،فعلــى ســبيل املثــال ،نــص قانــون التقاعــد املدنــي األردنــي رقــم ( )34لســنة 1959
وتعديالتــه الصــادرة يف العــام  2010علــى مجموعــة مــن الضوابــط التــي يفقــد فيهــا املوظفــون واملتقاعــدون اخلاضعــون لقانــون
التقاعــد العــام حقهــم يف التقاعــد يف حــال صــدور حكــم عليهــم بحكــم قطعــي مــن محكمــة مختصــة الرتكابــه جرائــم مت حتديدهــا
يف القانــون ،مؤكــداً علــى تطبيــق هــذه الضوابــط علــى فئــة الــوزراء والنــواب أيضـاً.12
وفيمــا يتعلــق بتعديــل قانــون الرقابــة املاليــة واإلداريــة ،فقــد أشــار مديــر عــام الديــوان إلــى أن التعديــل هــو عبــارة عــن معاجلــة
مقترحــة مــن قبــل احلكومــة لرؤســاء الديــوان وخاصــة الســابقني ،وهــو نافــذ ومــا زال ســارياً بالنســبة لرؤســاء الديــوان الســابقني،
مؤكــداً يف هــذا الســياق أن ديــوان الرقابــة يــرى أن حســن إدارة املــال العــام واحلــد مــن التكاليــف يقتضيــان عــدم منــح أشــخاص
مبالــغ رواتــب تقاعديــة تصــل بأقصاهــا إلــى  80%عــن مــدد خدمــة قصيــرة ،ومشــيراً أيضـاً إلــى أن ديــوان الرقابــة أثــار نقاشـاً
وتوجهـاً داخليـاً يقــوم علــى ضــرورة أن يعيــد املشــرع النظــر يف كافــة القوانــن التــي تعالــج تقاعــد بعــض الفئــات بشــكل مغايــر ملــا
ينطــوي عليــه مفهــوم التقاعــد العــام ،مبــا يف ذلــك إعــادة النظــر يف املــادة الناظمــة للحقــوق التقاعديــة لرئيــس الديــوان والســير
باجتــاه اإلدارة احلســنة ألمــوال اخلزينــة عبــر نظــام املكافــآت ملــدد محــدودة ،خدمــة إلدارة أمــوال اخلزينــة بكفــاءة وفاعليــة.13

بيئة التشريع وفلسفته:
ضمــن منهجيــة إعــداد التقريــر ،مت أخــذ رأي مشــرع كان مــع مشــروع القانــون آنــذاك وآخــر كان ضــده ،إلعطــاء صــورة عــن طبيعــة
النقــاش الــذي جــرى يف املجلــس التشــريعي بهــدف التعريــف بنيــة املشــرع وفلســفته يف حينــه.
أشــار عضــو املجلــس التشــريعي األول د .ســعدي الكرنــز وهــو النائــب الــذي تقــدم مبشــروع القانــون يف العــام  2004إلــى املجلــس
التشــريعي إلــى أن هــذا القانــون جــاء يف مرحلــة ضغوطــات باجتــاه عقــد انتخابــات تشــريعية جديــدة ،فــكان ال بــد مــن عمــل قانــون
يحفــظ احلقــوق املاليــة ألعضــاء املجلــس آنــذاك ويضمــن لهــم حيــاة كرميــة بعــد انتهــاء واليــة املجلــس خاصــة يف ظــل انقطاعهــم
عــن أعمالهــم الســابقة لعضويتهــم يف املجلــس ،كمــا أضــاف أنــه كان ال بــد مــن قوننــة مصروفــات أعضــاء املجلــس انســجاماً
مــع أحــكام قانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة 14الــذي ينــص يف املــادة ( )6علــى :تــؤدى جميــع اإليــرادات واملقبوضــات
اخلاصــة بالســلطة الوطنيــة إلــى حســاب اخلزينــة العــام وتدخــل ضمــن املوازنــة العامــة مــا لــم يــرد نــص يف القانــون علــى خــاف ذلــك ،وال
يخصــص أي جــزء مــن األمــوال العامــة أو ينفــق منهــا ألي غــرض مهمــا كان نوعــه إال بقانــون.15

وأشــار إلــى أن جلنــة املوازنــة أخــذت بتجــارب بعــض الــدول يف هــذا املجــال ،وقدمــت صيغــة تتناســب مــع الوضــع املالــي للســلطة.
أمــا فيمــا يتعلــق بالهــدف مــن عــدم إلــزام اخلاضعــن للقانــون باملســاهمة مــن مكافآتهــم لصالــح التقاعــد املخصــص لهــم يف
القانــون ،فقــد أضــاف الكرنــز أن القانــون متــت صياغتــه يف مرحلــة متأخــرة مــن واليــة املجلــس األول ،أي بعــد قرابــة التســع

1212نصــت املــادة ( )26تعديــل رقــم (( 12مــن قانــون التقاعــد املدنــي رقــم  34لســنة  1959وتعديالتــه علــى :يفقــد نهائي ـاً احلــق يف راتــب التقاعــد أو املكافــأة:أ -كل موظــف أو متقاعــد حكــم عليــه
بحكــم قطعــي مــن محكمــة مختصــة الرتكابــه أيـاً مــن اجلرائــم التاليــة التــي تقــع خالفـاً ألحــكام القوانــن والنصــوص املبينــة أدنــاه وأي تعديــات تطــرأ عليهــا أو حتــل محلهــا -1 :جرائــم اخليانــة
الواقعــة علــى أمــن الدولــة اخلارجــي املنصــوص عليهــا يف املــواد ( )107-117مــن قانــون العقوبــات رقــم ( )16لســنة  -2 .1960جرائــم التجســس الواقعــة خالف ـاً ألحــكام قانــون حمايــة أســرار
ووثائــق الدولــة رقــم ( )50لســنة  -3 .1971اجلرائــم الواقعــة علــى أمــن الدولــة الداخلــي املنصــوص عليهــا يف املــواد ( )135-149مــن قانــون العقوبــات رقــم ( )16لســنة  1960.ب -كل موظــف حكــم
عليــه بحكــم قطعــي باحلبــس مــن محكمــة مختصــة إذا ارتكــب أي ـاً مــن اجلرائــم التاليــة -1 :جرائــم االختــاس والســرقة لألمــوال العامــة -2 .جرائــم التزويــر يف األوراق الرســمية .ج -تشــمل
اجلرائــم املبينــة يف الفقرتــن (أ) و(ب) مــن هــذه املــادة الشــروع فيهــا ،كمــا تشــمل الشــريك واحملــرض واملتدخــل فيهــا .د -تتقاضــى عائلــة املوظــف يف أي مــن احلــاالت املبينــة يف الفقــرات (أ)
و(ب) و(ج) مــن هــذه املــادة حصتهــا يف راتــب تقاعــده كمــا هــو مبــن يف هــذا القانــون خــال مــدة ســجنه ،وتقطــع عنــد إطــاق ســراحه كمــا تعــاد إليهــا عنــد وفاتــه .هـــ -تســري أحــكام هــذه املــادة
علــى الوزيــر وعضــو مجلــس األمــة.
1313جفال ،جفال .مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،يف ورشة عمل نقاش مسودة هذه التقرير املنعقدة يف مؤسسة أمان بتاريخ .2019/11/26
1414قانون رقم ( )7لسنة  1998بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية.
 15سعدي الكرنز .عضو املجلس األول «مقدم مشروع القانون» .مقابلة شخصية بتاريخ .2019/9/26
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الرواتب التقاعدية لشاغلي املناصب السياسية وأثرها على خزينة الدولة

ســنوات ،فــكان مــن الصعوبــة مبــكان النــص علــى نســب مســاهمة وتطبيقهــا بأثــر رجعــي علــى اخلاضعــن لــه .كمــا أضــاف أن
نيــة املشــرع آنــذاك كانــت نفــاذ القانــون علــى املجلــس احلالــي (أي األول) وتــرك تعديــل القانــون للبرملــان الالحــق أو احلكومــات
الالحقــة ،ويــرى الكرنــز أنــه مــن غيــر اجلائــز صياغــة قانــون خلدمــة مرحلــة معينــة وعــدم نفــاذه علــى الفئــات الالحقــة وإال
اعتبــر تضــارب مصالــح .كمــا أشــار إلــى أن مشــروع القانــون جــرى نقاشــه يف ســياق خطــاب املوازنــة العامــة للســلطة الوطنيــة
للعــام  2004الــذي كان أحــد أهــم بنــوده الوصــول إلــى نظــام ضمــان اجتماعــي شــامل ،علــى أن يتــم البــدء بتنفيــذ التوســع يف
قاعــدة قانــون التقاعــد العــام ليشــمل فئــات مــن خــارج الوظيفــة احلكوميــة والتــدرج إلــى الوصــول إلــى نظــام الضمــان االجتماعــي،
وبالتالــي فالفئــات اخلاضعــة لهــذا القانــون ســتخضع تلقائي ـاً لنظــام الضمــان االجتماعــي ،وهــذه هــي نيــة املشــرع آنــذاك.16
مــن جهتــه ،أشــار د .عزمــي الشــعيبي عضــو املجلــس التشــريعي األول وهــو يعتبــر مــن معارضــي نفــاذ القانــون آنــذاك إلــى أنــه
جــرت العــادة والعــرف يف املؤسســات العامــة التــي لهــا ســلطة إعــداد القــرارات أو التشــريعات التــي تترتــب عليهــا مكاســب أو
امتيــازات ماليــة تتعلــق بأصحــاب القــرار ،ولتجنــب تضــارب املصالــح ،فــإن القــرار الــذي يؤخــذ ال يســري علــى صانعــي القــرار
وإمنــا يســري علــى املجموعــة الالحقــة لهــم ،مبعنــى أنــه حتــى لــو أخــذ املجلــس التشــريعي األول القــرار بإقــرار القانــون ،كان
يجــب أن يســري علــى البرملــان الالحــق لــه ،هــذا مــن ناحيــة املبــدأ العــام وبعيــداً عــن تفاصيــل القانــون واالمتيــازات الــواردة فيــه.
أمــا يف معــرض نقــاش تخصيــص رواتــب تقاعديــة بســبب انقطــاع النــواب عــن أعمالهــم الســابقة أثنــاء الــدورة التشــريعية ،قــال
الشــعيبي إنــه كان مــن األجــدر عمــل دراســة لقيــاس األضــرار املترتبــة عــن االنقطــاع عــن العمــل آنــذاك ،واالســتعاضة عــن تطبيــق
القانــون علــى نــواب املجلــس بصــرف مكافــآت نهايــة خدمــة لهــم علــى ســبيل املثــال .كمــا أشــار إلــى أن أي تشــريع تترتــب عليــه
نفقــات ماليــة طويلــة األمــد يجــب أن يســتند إلــى دراســات إكتواريــة وال يُكتفــى باالســتناد إلــى بعــض التجــارب الدوليــة ،وهــذا مــا
لــم يجـ ِـر العمــل بــه يف هــذا القانــون أو لــم يطلــع عليــه النــواب آنــذاك.17

 16الكرنز .املصدر السابق.
 17الشعيبي ،مصدر سابق.
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مســتوى الرواتــب والرواتــب التقاعديــة التــي يتقاضاهــا شــاغلو المناصــب
السياســية وانعكاســاتها علــى خزينــة الدولــة
أشــار مســاعد رئيــس هيئــة التقاعــد الفلســطينية محمــد أبــو رحمــة إلــى أن قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي
وأعضــاء احلكومــة واحملافظــن يطبــق علــى الفئــات اخلاضعــة لــه بشــكل متكامــل ،وحيــث إن هــذا القانــون أعفــى هــذه الفئــات
مــن املســاهمة ،فــإن صنــدوق التقاعــد أو التأمــن واملعاشــات ال يتحمــل أيــة أعبــاء ماليــة ناجتــة عنــه بســبب عــدم مســاهمة
اخلاضعــن لــه يف تقاعدهــم ،وإمنــا يجــري صــرف رواتبهــم التقاعديــة مــن خزينــة الدولــة مباشــرة .وعلــى الرغــم مــن النــص
الواضــح يف القوانــن واللوائــح التنفيذيــة ذات العالقــة 18علــى دور هيئــة التقاعــد يف تنظيــم ملفــات متقاعــدي هــذه الفئــات
واحتســاب تقاعدهــم وحتويلهــا لــوزارة املاليــة ،إال أن الهيئــة ال تقــوم بهــذا الــدور ،حيــث أشــار أبــو رحمــة إلــى أن  20نائب ـاً مــن
نــواب املجلــس املتقاعديــن فقــط تقدمــوا للهيئــة باســتكمال ملفاتهــم للتقاعــد ،أمــا باقــي املنتفعــن ،فتســير إجراءاتهــم مباشــرة
مــن وزارة املاليــة دون املــرور عبــر الهيئــة.19
وقــد أشــار مســؤول النظــم املاليــة يف وزارة املاليــة إلــى أن الــوزارة تســتمر يف صــرف الرواتــب التقاعديــة مــن منطلــق عــدم جــواز
وقــف أي راتــب ،مبعنــى أن الراتــب التقاعــدي حتتســبه الــوزارة مبدئي ـاً حســب القانــون وتصرفــه للمنتفعــن إلــى حــن وصــول
ملفاتهــم مــن هيئــة التقاعــد.20
وتتــراوح رواتــب الــوزراء ورؤســاء احلكومــة ونــواب املجلــس التشــريعي واحملافظــن بــن  3000دوالر و 4000دوالر ،وبرواتــب
تقاعديــة تصــل إلــى حــد إعلــى  80%مــن الراتــب وحــد أدنــى  50%مــن الراتــب ،بغــض النظــر عــن املــدة التــي قضاهــا املســؤول
يف منصبــه .ويشــار إلــى أن هــذه الرواتــب تصــرف بالــدوالر أو مــا يعادلهــا بالعملــة املتداولــة ،وقــد أوضــح الدكتــور الكرنــز أنــه
عنــد البــدء بتنفيــذ القانــون ،مت االتفــاق مــع احلكومــة علــى تثبيــت ســعر الصــرف مــن الــدوالر إلــى «الشــيقل وهــو العملــة املتداولــة»
علــى  4.221شــيقل ،وهــو مــن أعلــى نســب الصــرف التــي مــر بهــا الــدوالر مقابــل الشــيقل.

 18انظر قانون التقاعد العام املعدل لسنة  2007والقرار بقانون رقم  4لسنة  2015بشأن تعديل قانون مكافآت ورواتب أعضاء املجلس التشريعي وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم  11لسنة
 2004وقرار مجلس الوزراء رقم  136لسنة  2007بالالئحة التنفيذية الحتساب املستحقات التقاعدية ألعضاء املجلس التشريعي والوزراء واحملافظني ورئيس السلطة الوطنية الفلسطينية.
 19محمد أبو رحمة .مساعد رئيس هيئة التقاعد .مقابلة شخصية بتاريخ .2019/9/23
 20محمد هرشة .مدير دائرة النظم املالية يف وزارة املالية .مقابلة بتاريخ .2019/9/26
 21الكرنز ،مصدر سابق.
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عــدد المســتفيدين مــن القانــون وقيمــة رواتبهــم التقاعديــة وأثرهــا
علــى خزينــة الدولــة
أمــا فيمــا يتعلــق بعــدد املســتفيدين مــن املنافــع التقاعديــة مــن فئــة األشــخاص الذيــن ســبق أن شــغلوا مناصــب سياســية كالــوزراء
والنــواب واحملافظــن ،وقيمــة رواتبهــم التقاعديــة ،فهــي موضحــة يف اجلــدول رقــم ( )1كمــا مت احلصــول عليهــا مــن هيئــة التقاعــد:
جدول رقم ()1
الرقم

الفئة املستفيدة

عدد املتقاعدين الفعليني

.1

أعضاء املجلس التشريعي الثاني

81

متوســط الرواتــب الشــهرية
با لشــيقل
*
858.880,001

أعضاء املجلس التشريعي األول
احملافظون
الوزراء
املجموع

58
28
94
261

568.125,92
182.403,44
602.836,17
2.212.244
( 26.546.928سنوياً)

املصدر :هيئة التقاعد.2019 ،

مت احلصــول علــى هــذه البيانــات مــن هيئــة التقاعــد ،وهــي معــدة حتــى نهايــة شــهر  ،2019/2وقــد مت جمعهــا كمــا أفــادت الهيئــة
باالســتناد إلــى البيانــات املتوفــرة مــن وزارة املاليــة ،علم ـاً أن وزارة املاليــة لــم تقــم بتزويــد الباحثــة بالبيانــات املطلوبــة إلعــداد
الدراســة.
يشــير اجلــدول رقــم ( )1إلــى أن تكلفــة الرواتــب التقاعديــة الشــهرية ألعضــاء املجلــس التشــريعي األول والثانــي هــي قرابــة مليــون
وأربعمئــة وســبعة وعشــرين ألــف شــيقل ( 1.427.005,92شــيقل) .أمــا احملافظــون ،فتبلــغ قيمــة رواتبهــم التقاعديــة قرابــة مئــة
وثالثــة وثمانــن ألــف شــيقل ( 182.403,44شــيقل) ،وتبلــغ قيمــة مــا يتقاضــاه الــوزراء املتقاعــدون شــهرياً ســتمئة وثالثــة آالف
شــيقل تقريبــا ( 602.836.17شــيقل) ،وبذلــك تصبــح التكلفــة الســنوية مــن خزينــة الدولــة للمتقاعديــن مــن شــاغلي املناصــب
السياســية احملــددة يف قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة قرابــة نحــو  26.5مليــون شــيقل
(ســتة وعشــرين مليونـا ُ وخمســمئة وســبعة وأربعــن ألــف شــيقل).
جتــدر اإلشــارة إلــى أن واقــع االنقســام السياســي عكــس نفســه علــى العــدد احلقيقــي للمتقاعديــن مــن الفئــات املشــار إليهــا باجتــاه
تقليــص العــدد ،لذلــك مــن املتوقــع أن يكــون الرقــم احلقيقــي يفــوق األرقــام الــواردة يف اجلــدول.
كمــا أن الواقــع السياســي منــذ إنشــاء الســلطة ،الــذي عكــس نفســه علــى عــدم انتظــام االنتخابــات التشــريعية كمــا نــص عليهــا
القانــون الفلســطيني بواقــع مــرة كل  4ســنوات ،ســاهم يف إفــراز األرقــام الــواردة أعــاه ،التــي نتجــت عــن انتخــاب برملانــن ،امتــدت
واليــة األول منهمــا قرابــة العشــر ســنوات ،والــذي جــرى انتخابــه يف املرحلــة االنتقاليــة التــي نــص علــى مدتهــا يف اتفايــة اوســلو
بواقــع أربعــة أعــوام ،إال إنهــا امتــدت لعشــرة أعــوام ،وامتــدت واليــة املجلــس معهــا أيضـاً .أمــا واليــة املجلــس الثانــي ،فقــد امتــدت
قرابــة اثنــي عشــر عامـاً بفعــل االنقســام وعــدم إجــراء االنتخابــات العامــة التــي تعنــي فعليـاً مــدة  3مجالــس تشــريعية كمــا حددهــا
قانــون االنتخابــات.
أمــا الواقــع املالــي احلقيقــي الــذي كانــت ســتتكبده خزينــة الدولــة يف حــال لــو افترضنــا انتظــام االنتخابــات العامــة ،فيظهــر مــن
خــال اجلــدول رقــم ( )2الــذي يقــدم حســاباً افتراضيـاً مســتنداً إلــى قانــون االنتخابــات مــن حيــث املــدة وعــدد النــواب ومعادلــة
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احتســاب التقاعــد للنــواب بعــد انتهــاء واليــة كل مجلــس تشــريعي:*22
جدول رقم ()2
رقم املجلس

عدد النواب

املجلس األول

88

امتدت واليته منذ العام 2006-1996
املجلس الثاني

متوسط الرواتب التقاعدية
السنوي منذ نهاية والية كل
مجلس حتى نهاية العام 2018
بالدوالر
$30.412.800

**2

 133.816.320شيقل
1323

***

مــدة الواليــة حســب قانــون االنتخابــات منــذ
العام 2010-2006
املجلس الثالث

$19.008.000

 83.635.200شيقل
132

مــدة الواليــة حســب قانــون االنتخابــات منــذ
العام 2014-2010

$9.504.000
 41.817.600شيقل

132

املجلس الرابع
مــدة الواليــة حســب قانــون االنتخابــات منــذ
العام 2019-2014
املجموع

352

$58.924.800
 259.269.12شيقل

املصدر :جتميع من قبل الباحثة باالعتماد على النصوص القانونية.
يظهــر اجلــدول رقــم ( )2التكلفــة احلقيقيــة ملــا يكلفــه أعضــاء املجلــس التشــريعي فقــط يف حــال انتظــام االنتخابــات منــذ إقــرار
القانــون ،والتــي تشــكل قرابــة تســعة وخمســن مليــون دوالر ( 58.924.800دوالر) مــن نفقــات خزينــة الدولــة .أمــا فيمــا يتعلــق
بعــدد احلكومــات واحملافظــن ،فمــن الصعــب توقــع عددهــا وقيــاس أثرهــا علــى اخلزينــة ،حيــث إن القانــون ال يحــدد مــدة احلكومــة
الواحــدة ،لذلــك لــم تقــدم الدراســة تصــور ًا لعــدد وتكلفــة تقاعــد احلكومــات واحملافظــن ،واكتفــت مبــا هــو واضــح يف القوانــن.

 22هذه األعداد واألرقام افتراضية يف حال أن أعضاء كل مجلس هم أعضاء جدد ولم يتكرر انتخابهم يف مجالس أخرى.
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اإلشكاليات:
يقــوم هــذا القانــون علــى التمييــز بــن شــاغلي املناصــب السياســية وباقــي فئــات العاملــن يف الدولــة ،إلــى جانــب غيــاب مبــدأ
التكافــل (املســاهمات) بــن املنتفــع والدولــة ،الــذي يعتبــر مــن مقومــات أنظمــة التقاعــد أو الضمــان االجتماعــي ،باإلضافــة
إلــى تطبيقــه علــى الفئــة املشــرعة واخلاضعــة لــه مــن الســلطتني التشــريعية والتنفيذيــة ،وهــذا خالفـاً ملــا جــرت عليــه األعــراف
البرملانيــة التــي تقــوم بالتشــريع للــدورات الالحقــة لهــا منع ـاً للوقــوع يف تضــارب املصالــح.
إن حجــم املبالــغ املخصصــة للرواتــب التقاعديــة لشــاغلي املناصــب السياســية يؤثــر علــى حجــم نفقــات اخلزينــة العامــة خاصــة يف
ظــل الوضــع املالــي املتــردي الــذي متــر بــه الدولــة منــذ ســنوات ،بســبب تقليــص نســبة املســاعدات واملنــح اخلارجيــة ،وارتفــاع نســبة
العجــز يف املوازنــة العامــة ،خاصــة أن ارتفــاع نســب اخلاضعــن لقانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء
احلكومــة واحملافظــن سيســاهم يف زيــادة نفقــات اخلزينــة ،مــا ســيدفع باحلكومــة مســتقب ً
ال إلــى اتبــاع سياســات ماليــة جديــدة
لتعويــض العجــز ،التــي ســتكون إحــد أهــم آلياتهــا رفــع الضرائــب علــى املواطــن الــذي ســيتحمل التكلفــة.
كمــا تشــير مراجعــة األرقــام املتعلقــة برواتــب شــاغلي املناصــب السياســية إلــى أن ســعر صــرف الــدوالر مت تثبيتــه علــى  4.4شــيقل
منــذ نفــاذ القانــون وحتــى تاريخــه .وهــذا يعتبــر إجــراء غيــر قانونــي ال أســاس لــه يف القانــون أو قــرارات مجلــس الــوزراء التــي
متــت مراجعتهــا بهــذا اخلصــوص ،بــل إنــه اتفــاق جــرى اعتمــاده عرفـاً منــذ نفــاذ القانــون.
مــن جهــة أخــرى ،يــرى الدكتــور عزمــي الشــعيبي عضــو املجلــس التشــريعي األول أن الضــرر الواقــع بســبب هــذا القانــون ال يتوقــف
علــى ميــزات الراتــب الشــهري التقاعــدي للخاضعــن لهــذه القوانــن وعــدم العدالــة مــع اخلاضعــن لقوانــن التقاعــد يف فلســطني،
بــل يتعداهــا إلــى اإلخــال مببــدأ العدالــة بــن األجيــال ،ذلــك أن فكــرة الصناديــق التقاعديــة تقــوم علــى أن املتقاعــد يســتفيد مــن
األمــوال التــي ســاهم بهــا يف الصنــدوق ،أمــا يف حــال حتميــل راتبــه التقاعــدي مســتقب ً
ال علــى اخلزينــة التــي تعتمــد علــى اإليــرادات
الضريبيــة التــي جتمعهــا احلكومــات مــن دافــع الضريبــة مــن اجليــل اجلديــد ،فســيؤدي إلــى تقليــص اخلدمــات املدعومــة مــن
احلكومــة ،لذلــك عندمــا تزيــد متطلبــات التقاعــد مــن الفئــات اخلاضعــة للقانــون التــي تعتمــد علــى اخلزينــة وليــس علــى صنــدوق
التقاعــد ،وتتراكــم متطلبــات دفــع التقاعــد ،فإنــه يحــدث خلــل يف العدالــة االجتماعيــة ،مبعنــى أن اجليــل احلالــي سيســتمر يف
االســتفادة مــن أمــوال اخلزينــة إلــى أن يحصــل تراكــم وعجــز فيهــا يــؤدي إلــى رفــع الضرائــب التــي لــن تكــون يف الفتــرة احلاليــة
فحســب ،بــل ســتطال اجليــل القــادم ،وبالتالــي يصبــح اجليــل القــادم هــو مــن يســدد فاتــورة رواتــب التقاعــد لهــذا اجليــل ،مــا يعنــي
أن اجليــل احلالــي يضمــن اســتقراره وتقاعــده املالــي علــى حســاب اجليــل القــادم .فالعدالــة االجتماعيــة بــن األجيــال تقــوم علــى
أن اجليــل الــذي يدفــع هــو مــن يســتفيد مــن األمــوال التــي يدفعهــا ،وهــذه هــي املبــررات التــي أدت إلــى نشــوء فكــرة الصنــدوق
التقاعــدي وليــس االعتمــاد علــى اخلزينــة العامــة لدفــع ضريبــة لتســديد فواتيــر اجليــل احلالــي ،مــا يشــكل ظلمـاً اجتماعيـاً.23
إن صناديــق التقاعــد وأنظمــة الضمــان االجتماعــي تخلــق عدالــة اجتماعيــة بــن األفــراد واألجيــال ،بينمــا االعتمــاد علــى اخلزينــة
العامــة يخلــق عــدم إنصــاف وخل ـ ً
ا يف منظومــة العدالــة ،بحيــث إن األجيــال احلاليــة تعيــش اســتقرارها املالــي علــى حســاب
اســتقرار األجيــال القادمــة.
ولعــل أفضــل مثــال علــى هــذه احلالــة مــا حصــل يف األردن  ،حيــث شــهدت حــراكاً اجتماعيـاً سياســياً بســبب إشــكاليات وتبعــات
منهــا تقاعــد النــواب والــوزراء .وقــد أشــار مقــرر اللجنــة املاليــة يف مجلــس نــواب أردنــي ســابق إلــى «أنــه بوجــود  1500وزيــر
ســابق مــن الذيــن خدمــوا يف  97حكومــة مــرت علــى األردن ،فــإن الراتــب التقاعــدي الــذي يبلــغ  3000دينــار شــهرياً يصــل

 23الشعيبي ،مصدر سابق.

16

إلــى  4.5مليــون دينــار يف الشــهر ،مــا يعنــي أن املبلــغ الــذي تدفعــه اخلزينــة لهــم ســنوياً يصــل إلــى  54مليــون دينــار» ،24ورأى
مقــرر اللجنــة املاليــة أن عمليــة اإلصــاح وإنقــاذ املوازنــة يف األردن ال تنطبــق علــى النــواب وحدهــم الذيــن مت إخراجهــم مــن
فئــة اخلاضعــن لقانــون التقاعــد املدنــي ،فبقــاء امتيــازات الــوزراء فيــه اســتنزاف غيــر عــادل للموازنــة القائمــة مواردهــا علــى
الضرائــب واملســاعدات األجنبيــة ،التــي وصــل العجــز فيهــا إلــى نحــو مليــار دينــار أردنــي علــى األقــل .ويؤكــد املراقبــون الذيــن
يتبنــون فكــرة إلغــاء تقاعــد الــوزراء يف األردن ،أنــه إذا كانــت فكــرة إلغــاء تقاعــد النــواب توفــر علــى املوازنــة ماليــن الدنانيــر ،فــإن
إلغــاء تقاعــد الوزيــر ســيوفر عشــرات املاليــن مــن الدنانيــر علــى موازنــة مهلهلــة ذات عجــز مالــي خيالــي ،خاصــة يف ظــل ســرعة
تغييــر احلكومــات األردنيــة ،فهــي ال تــدوم أكثــر مــن ســنة أو ســنتني؛ وبالتالــي فــإن إبقــاء تقاعــد الــوزراء بشــكله احلالــي الــذي
يعطــي «امليــزة غيــر العادلــة للــوزراء» ،يشــكل إرهاقـاً للموازنــة ،التــي تعطــي الوزيــر راتبـاً تقاعديـاً ضخمـاً؛ ملجــرد أنــه اشــترك يف
حكومــة مــا ،ولــو ليــوم واحــد؛ مــا يشــكل حالــة اســتثنائية فيهــا ظلــم وعــدم عدالــة.25
تعتبــر التجربــة األردنيــة مثــاالً حيــاً ملــا ســتؤول إليــه األمــور يف اخلزينــة الفلســطينية إذا اســتمر العمــل بتخصيــص رواتــب
تقاعديــة بالنمــط واألســلوب احلالــي تصــرف مــن خزينــة الدولــة ،خاصــة يف ظــل تشــابه الظــروف احمليطــة مــن التراجــع يف حجــم
املســاعدات اخلارجيــة ،والعجــز الــذي تعانــي منــه اخلزينــة الفلســطينية ،ناهيــك عــن احلصــار املالــي اإلســرائيلي الــذي متارســه
حكومــة االحتــال.
وقبــل االنتقــال إلــى االســتنتاجات اخلاصــة مبوضــوع تقاعــد شــاغلي املناصــب السياســية يف فلســطني ،فيمــا يلــي اســتعراض
لبعــض النمــاذج الدوليــة يف التعامــل مــع حقــوق نهايــة خدمــة شــاغلي املناصــب السياســية مــن بــاب االطــاع علــى موقــع التجربــة
الفلســطينية مــن هــذه التجــارب ،حيــث لــم يقتصــر موضــوع معاجلــة احلقــوق املاليــة لشــاغلي املناصــب السياســية بعــد شــغور
مناصبهــم علــى دولــة دون أخــرى ،بــل إن غالبيــة الــدول عاجلــت هــذا املوضــوع ولكــن بطــرق مختلفــة كمــا يتضــح يف احلــاالت التالية:
يف التجربــة األمريكيــة ،يبلــغ الراتــب الســنوي لعضــو الكونغــرس األمريكــي  174ألــف دوالر ابتــداء مــن العــام  2006تخصــم منهــا
نســبة  1.3باملئــة للتقاعــد و « »6.2%للتأمــن الصحــي ،ليصــل حجــم االســتقطاع الكلــي ســنوياً كضرائــب الــى» »3آالف دوالر،
وليصــل مجمــوع مــا يتقاضــاه النائــب األميركــي نحــو « »13.162ألــف دوالر شــهرياً .ويف فرنســا ،تبلــغ املكافــأة الشــهرية للنائــب
الفرنســي» »5200يــورو ،أي نحــو « »6.500دوالر شــهرياً ،وذلــك بعــد احتســاب اســتقطاعات التقاعــد والتأمــن الصحــي.26
ويف النمــوذج األملانــي ،عالــج املشــرع التعويضــات املتعلقــة بنهايــة اخلدمــة يف البرملــان أو احلكومــة ،مبــا ســماه التعويــض عــن الفترة
االنتقاليــة ،وهــي التعويضــات التــي تصــرف ألعضــاء احلكومــة أو البرملــان عنــد انتهــاء مــدة تواجدهــم داخــل هاتــن املؤسســتني.
أمــا بالنســبة للــوزراء ،فتصــرف هــذه التعويضــات ملــدة ال تقــل عــن  6أشــهر وال تتجــاوز الســنتني ،فيحصــل الوزيــر/ة يف األشــهر
الثالثــة األولــى علــى تعويــض يســاوي األجــرة التــي كان يتلقاهــا كوزيــر(ة) .وذات الشــيء فيمــا يخــص أعضــاء البرملــان ،علــى أال
تتجــاوز فتــرة صــرف هــذه التعويضــات  18شــهراً .أمــا التقاعــد ،فيصــرف فقــط عنــد بلــوغ الســن القانونيــة احملــددة للتقاعــد،
وهــي ســن الثالثــة والســتني ،وهــو مــا يطبــق علــى جميــع املواطنــن .أمــا الغايــة مــن هــذه التعويضــات عــن الفتــرة االنتقاليــة ،فهــي
تســهيل الطريــق أمــام األعضــاء الســابقني للبرملــان واحلكومــة مــن أجــل العــودة إلــى أعمالهــم أو وظائفهــم العاديــة مــن جديــد بعــد
27
فتــرة انقطاعهــم عنهــا.
أمــا بالنســبة للتجربــة البحرينيــة ،فقــد وافــق مجلــس الشــورى يف شــهر أكتوبــر مــن العــام  2018بالصــورة النهائيــة علــى
املرســوم بقانــون رقــم ( )45لســنة 2018م بشــأن نظــام تقاعــد الــوزراء ومــن يف حكمهــم ،ومكافــآت تقاعــد أعضــاء
مجلســي الشــورى والنــواب واملجالــس البلديــة ،28علــى أن يتــم منــح مكافــأة تقاعــد ألعضــاء مجلســي الشــورى والنــواب
ومجلــس أمانــة العاصمــة واملجالــس البلديــة ،مبــا يعــادل آخــر مكافــأة شــهرية لــه عــن كل ســنة كاملــة مــن ســنوات
 24النائب يوسف القرنة يف مقال بعنوان «تقاعد رؤساء الوزارات والوزراء السابقني يكلف اخلزينة  54مليون دينار سنوياً» ،على موقع وكالة زاد األردن اإلخبارية
http://www.jordanzad.com/print.php?id=100561
 25تقاعد رؤساء الوزارات والوزراء السابقني يكلف اخلزينة  54مليون دينار سنوياً ،على موقع وكالة زاد األردن اإلخبارية http://www.jordanzad.com/print.php?id=100561
 26مصطفى الناجي .كم يتقاضى عضو مجلس النواب 2018 .على رابط http://iefoundation.net/archives/9431
 27عزيز فرحات .السياسة كمهنة ،من التعويض إلى التقاعد ..أملانيا منوذجاً .2018 .على رابط https://arabicpost.net/opinions/2018/09/07/
 28الشورى يوافق على التعديل الدستوري ومراسيم التوازن املالي وضريبة القيمة املضافة  2018/10/8على الصفحة الرسمية ملجلس الشورىhttp://www.shura.bh/ar/MediaCenter
/News/CouncilNews/PublicSessions/Pages/8-10-2018(1).aspx
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عضويتــه ،علــى أن تتكفــل امليزانيــة العامــة للدولــة بتخصيــص املــوارد الكافيــة لتمويــل مكافــأة التقاعــد املشــار إليهــا.
ونــص املرســوم يف مادتــه اخلامســة علــى أيلولــة أمــوال وحقــوق والتزامــات صنــدوق معاشــات ومكافــآت التقاعــد ألعضــاء مجلســي
الشــورى والنــواب واملجالــس البلديــة إلــى الهيئــة العامــة للتأمــن االجتماعــي التــي تتولــى إدارة هــذه األمــوال واســتثمارها ،علــى
أن تلتــزم الهيئــة بــأداء املعاشــات التقاعديــة املقــررة لألعضــاء الذيــن انتهــت مــدة عضويتهــم قبــل العمــل بأحــكام هــذا القانــون
ـص مرســوم القانــون علــى أن يكــون لهــم ومــن يف حكمهــم نظــام خــاص للتقاعــد يصــدر
واملســتحقني عنهــم 29.أمــا «الــوزراء» ،فينـ ّ
مبرســوم ملكــي يف وقــت الحــق.30
ويف األردن ،يخضــع الــوزراء لقانــون التقاعــد العــام رقــم ( )34لســنة  ،1959وتعديالتــه بالقانــون املؤقــت املعــدل رقــم ( )10لســنة
 2010كباقــي موظفــي الدولــة ،لكــن مــع بعــض القيــود وبعــض االمتيــازات التــي ميزهــم بهــا القانــون عــن باقــي فئــات املوظفــن مــع
احلفــاظ علــى فروقــات معقولــة بــن رواتــب اخلاضعــن للقانــون كافــة ،فقــد نــص تعديــل القانــون الصــادر يف العــام  2010علــى
أن الوزيــر يكتســب حــق التقاعــد عنــد اعتزالــه اخلدمــة الوزاريــة ســواء باالســتقالة أو باإلقالــة ،بشــرط أن يكمــل ســبع ســنوات
خدمــة مقبولــة للتقاعــد ،وإذا نقصــت خدمــة الوزيــر الفعليــة عــن ســبع ســنني ،وكان قــد أمت ســت ســنوات ،فتحســب الفتــرة التــي
تزيــد علــى الســت ســنوات والتــي تتجــاوز الســتة أشــهر ســنة كاملــة لغايــة إكمــال ســبع ســنني فقــط ،بشــرط أن تدفــع العائــدات
التقاعديــة عــن املــدة املضافــة إلكمــال الســنة .ويجــري حســاب تقاعــد الوزيــر علــى أســاس ضــرب عــدد أشــهر خدمتــه املقبولــة
للتقاعــد يف أعلــى راتــب وزاري تقاضــاه عــن خدمتــه الوزاريــة ،ويقســم حاصــل الضــرب علــى ثالثمئــة وســتني ،علــى أال يتجــاوز
راتــب التقاعــد راتبــه الشــهري األخيــر يف أيــة حالــة مــن احلــاالت ،ويســتفيد مــن أحــكام هــذه املــادة مــن كان وزيــراً عنــد نفــاذ
أحــكام هــذا القانــون .أمــا فيمــا يتعلــق بالنــواب ،فقــد اعتبــر التعديــل علــى القانــون أن مــدة العضويــة يف مجلــس األمــة هــي مــن
اخلدمــات غيــر املقبولــة للتقاعــد ،32 31مــا معنــاه أن النــواب يتقاضــون مكافــآت شــهرية دون احلصــول علــى تقاعــد مــدى احليــاة.
وقــد قدمــت احلكومــة األردنيــة يف العــام  2014مشــروع قانــون معــدل لقانــون التقاعــد املدنــي لســنة  2014مينــح النــواب واألعيــان
والــوزراء ،رواتــب تقاعديــة ،إذا وصلــت مــدة خدمتهــم أو عضويتهــم يف الــوزارة أو يف البرملــان  7أعــوام ،إذ يكتســب الوزيــر وعضــو
مجلــس األمــة حــق التقاعــد ،إذا بلغــت خدماتــه الســابقة اخلاضعــة للتقاعــد ســبع ســنوات .ولكــن يف منتصــف أيلــول مــن عــام
 2014صــدر قــرار مــن امللــك بــرد مشــروع القانــون املعــدل لقانــون التقاعــد املدنــي لســنة  ،2014الــذي أقــره مجلــس األمــة حينهــا،
ولــم يتــم التصديــق عليــه ،بعــد أن صــدر قــرار احملكمــة الدســتورية يف قرارهــا التفســيري رقــم  2لســنة  2014أن عضويــة مجلــس
األمــة أو مدتهــا غيــر خاضعــة للتقاعــد ،األمــر الــذي يترتــب عليــه عــدم اســتحقاق أعضــاء مجلــس األمــة للرواتــب التقاعديــة مــع
عــدم املســاس باحلقــوق املكتســبة .وبعــد مــرور  5ســنوات تقريبـاً علــى عــدم تصديــق امللــك علــى القانــون املعــدل لقانــون التقاعــد
املدنــي لســنة  ،2014عــادت مســألة حصــول أعضــاء مجلــس األمــة علــى رواتــب تقاعديــة ،لكــن هــذه املــرة عبــر مشــروع قانــون
آخــر وهــو القانــون املعــدل لقانــون الضمــان االجتماعــي لســنة  201933الــذي لــم ينفــذ حتــى تاريخــه.
أمــا يف النمــوذج املغربــي ،فيحصــل البرملانــي الــذي أكمــل الواليــة التشــريعية (مدة الواليــة  5ســنوات) علــى راتــب معفــى مــن
ضريبــة الدخــل وغيــر خاضــع ألي تصريــح ،ويتقاضــى هــذا املبلــغ مــدى احليــاة ،بغــض النظــر عــن ســنه ،ابتــداء مــن نهايــة
الواليــة .وقــد حــدد القانــون املغربــي ســقفاً للمعــاش التقاعــدي ال يتجــاوز الـــ ( 30.000ثالثــن ألــف) درهــم ،كمــا حــدد املســاهة
بـــ  2900درهــم شــهرياً بالنســبة للبرملانــي أو املستشــار تقتطــع مــن تعويضاته آخــر الشــهر ،ونفــس املبلــغ يــؤدى مــن طــرف مجلــس
النــواب أو املستشــارين ليحــول املجمــوع إلــى الصنــدوق الوطنــي للتقاعــد والتأمــن ،وهــو تابــع لصنــدوق اإليــداع والتدبيــر.34
أماــ أعضــاء احلكومــة املغربيــة ،فيتقاضــون عنــد انتهــاء مهامهــم معاشـاً يقــدر بـــ 39000درهــم بالنســبة للــوزراء و 30000درهــم
https://www.alayam.com/alayam/first/756512/News.html 29
 30إلغاء التقاعد تلبية للرغبة الشعبية ،الصالح :رئيس مجلس الشورى عضوية املجلسني خدمة للوطن عىل رابط _https://www.alayam.com/alayam/Parliament/756744/News.html?utm
 campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articlesبتاريخ  9أكتوبر .2018
 31قانون التقاعد العام رقم ( )34لسنة  ،1959وتعديالته بالقانون املؤقت املعدل رقم ( )10لسنة .2010
 32نص املادة اخلاصة باخلدمات املقبولة للتقاعد يف قانون التقاعد العام لسنة  1959التي مت إلغاؤها يف القانون املعدل لسنة  2010على (مدة عضوية مجلس األمة ملن كان موظفاً سابقاً على أن
يجري تعديل راتب تقاعد من كان متقاعداً وتخصيص راتب تقاعد ملن ترك الوظيفة ولم يخصص له راتب تقاعد وأصبح عضواً يف مجلس األمة).
قدم قانون تقاعد خاص بـمجلس األمة بعيداً عن الضمان؟  -صحيفة الرأي2019/9/2 :
 33محمود الزيود .ملاذا ال يُ َّ
/ http://alrai.com/article/10500049
شهرياً تقاعد كل وزير يكلف خزينة الدولة  39000درهم وتقاعد البرملاني قد يصل إلى  30000درهم شهرياً ومدى احلياة .على رابط
34
http://www.oujdacity.net/debat-article-98454-ar/39000.html
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لكتــاب الدولــة ،بغــض النظــر عــن املــدة التــي قضوهــا يف هــذه املســؤولية ،شــرط عــدم حصولهــم علــى مداخيــل أخــرى .أمــا إذا
كان للوزيــر الســابق دخــل ،فــإن القــدر الــذي يصــرف لــه يكــون الفــرق بــن هــذا الدخــل و ،39000وكمثــال علــى ذلــك :الوزيــر الــذي
عــاد إلــى اجلامعــة كأســتاذ بعــد نهايــة عملــه احلكومــي بأجــر  20000درهــم ،لــن يحصــل إال علــى  19000درهــم كتقاعــد ،أي
الفــرق بــن  39000و ،20000لذلــك ،يفضــل البعــض تســمية هــذا املعــاش بتكملــة التقاعــد ،ولــن يتقاضــى أي درهــم إذا كانــت لــه
مداخيــل أخــرى (جتــارة ،أربــاح أســهم )..يفــوق مجموعهــا  39000درهــم .ويف حالــة وفــاة الوزيــر الســابق ،يســتمر ذوو احلقــوق
يف احلصــول علــى  50يف املئــة مــن املعــاش ،أي  19500.00درهــم.35
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الرواتب التقاعدية لشاغلي املناصب السياسية وأثرها على خزينة الدولة

االستنتاجات
يف اإلطار القانوني:
.1

1ميــز املشــرع الفلســطيني بــن الفئــات اخلاضعــة لقوانــن التقاعــد ،حيــث أخضــع الفئــات التــي تتبــوأ مناصــب سياســية يف
فلســطني لقوانــن تقاعــد خاصــة متنحهــا رواتــب تقاعــد شــهرية ذات امتيــازات عاليــة إذا مــا قورنــت بتقاعــد العاملــن
يف قطــاع اخلدمــة املدنيــة .علمـاً أن غالبيــة الــدول لهــا جتــارب مختلفــة عــن التجربــة الفلســطينية ،وبعضهــا تســتند إلــى
مبــدأ املســاهمة ،وبعضهــا تســتند إلــى صــرف مكافــأة نهايــة خدمــة أو تقاعــد لفتــرات انتقاليــة ،وحتــى الــدول التــي تشــبه
التجربــة الفلســطينية ،فإنهــا تشــهد حــراكاً باجتــاه إصــاح واقعهــا املالــي النــاجت عــن هــذه االمتيــازات التــي تبــن أنهــا
جــزء هــام مــن القضايــا التــي تنهــك خزائــن الــدول.

.2

2قــام املشــرع الفلســطيني بصياغــة قانــون مكافــآت رواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء احلكومــة واحملافظــن،
ومتــت مراجعتــه مــن احلكومــة بعــد القــراءة الثانيــة وإقــراره وتنفيــذه ،ليطبــق علــى ذات الفئــة التــي شــرعته ،ســواء مــن
املجلــس أو احلكومــة ،وينطــوي هــذا اإلجــراء علــى نــوع مــن تضــارب املصالــح ،واألصــل يف اإلجــراء هــو اقتــراح مينــح
بعــض احلقــوق املاليــة كمكافــأة نهايــة خدمــة ألعضــاء املجلــس واحلكومــة آنــذاك وتطبيــق القانــون املشــار إليــه يف حــال
إقــراره علــى الــدورات التشــريعية واحلكومــات الالحقــة كمــا هــو العــرف الــدارج يف عمــل البرملانــات.

.3

3لــم يســتند القانــون أثنــاء صياغتــه إلــى دراســات إكتواريــة ،وهــذا مخالــف ملــا هــو معمــول بــه يف تشــريعات أنظمــة التقاعــد
التــي جتــري صياغتهــا بنــاء علــى حســابات ماليــة تظهــر تبعــات القانــون علــى خزينــة الدولــة واملنتفعــن منــه.

.4

4جــرى تعديــل قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة وقانــون احملكمــة الدســتورية بحيــث مت تطبيــق أحــكام قانــون مكافــآت ورواتــب
أعضــاء املجلــس التشــريعي واحلكومــة واحملافظــن علــى تقاعــد رئيــس الديــوان وبأثــر رجعــي علــى كافــة رؤســاء الديــوان
الســابقني ،وأيض ـاً علــى قضــاة احملكمــة الدســتورية .إن إقــرار تعديــل تقاعــد رؤســاء ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة
بهــذه الطريقــة وقضــاة احملكمــة الدســتورية يشــكل إضافــة عــبء مالــي جديــد علــى خزينــة الدولــة.

.5

5إن تعديــل قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي واحلكومــة واحملافظــن يثيــر مجموعــة مــن التســاؤالت
حــول الهــدف مــن إلغــاء احلــد األعلــى واســتبدالها بالراتــب األعلــى مــع احلفــاظ علــى جــواز اجلمــع بــن املســتحقات
واملصلحــة العامــة التــي يحققهــا هــذا النــص.

ما ترتب على تطبيق القانون:
.1

1أظهــرت الدراســة حجــم العــبء املالــي الــذي يشــكله ســريان قانــون مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء
احلكومــة واحملافظــن رقــم ( )11لســنة  2004دون وجــه حــق يف املنافــع املتحققــة لهــم ،ويف ظــل تــردي الوضــع املالــي يف
فلســطني بشــكل عــام ،تعتبــر معاجلــة هــذه الظاهــرة وتبعاتهــا املاليــة مســاهمة يف حتقيــق العدالــة بــن فئــات املنتفعــن
مــن أنظمــة التقاعــد يف فلســطني بشــكل عــام ،ومســاهمة يف احلــد مــن حتمــل األجيــال القادمــة تبعــات االســتمرار بالعمــل
بــه ،باإلضافــة إلــى املســاهمة يف سياســات ترشــيد نفقــات خزينــة الدولــة.

.2

2يجــري صــرف رواتــب تقاعــد اخلاضعــن لقوانــن التقاعــد اخلاصــة مــن خزينــة الدولــة مباشــرة وذلــك بســبب منحهــم
حــق احلصــول علــى راتــب تقاعــدي وورثتهــم مــن بعدهــم دون املســاهمة مــن الراتــب األصلــي ،لذلــك لــم يجــر ضمهــم
إلــى صنــدوق التقاعــد الفلســطيني.

.3

3ترتــب علــى هــذه اآلليــة اإلخــال مببــدأ العدالــة بــن اخلاضعــن لهــذه القوانــن واخلاضعــن لقوانــن التقاعــد العامــة
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والتكافــل بــن املنتفعــن والدولــة يف فلســطني مــن جهــة ،واإلخــال مببــدأ العدالــة االجتماعيــة بــن اجليــل املســتفيد مــن
هــذا القانــون واألجيــال اآلتيــة التــي ســتتحمل عــبء حتمــل اخلزينــة العامــة ملــا ســيجمع مــن رواتــب لهــذه الفئــات يتــم
ســد تكاليفهــا بزيــادة الضرائــب علــى اجليــل اجلديــد.
.4

4باملقارنــة مــع تقاعــد موظفــي اخلدمــة املدنيــة ،فقــد قــدم املشــرع الفلســطيني لشــاغلي املناصــب السياســية منافــع
تقاعديــة تفتقــد إلــى مبــدأ التكافــل ،مبعنــى أن هــذه الفئــات تنتفــع مــن الدولــة دون تقــدمي مســاهمات ،وهــذا يخــل مببــدأ
العدالــة ،فبينمــا علــى املوظــف أن يقضــي بالوضــع الطبيعــي عشــرات الســنوات يف وظيفتــه ليحصــل علــى راتــب محــدود
نــاجت عــن مســاهمة شــهرية تقتطــع مــن راتبــه كمــا تبــن يف اســتعراض تشــريعات التقاعــد الســائدة يف فلســطني ،يحصــل
النائــب أو الوزيــر الــذي يقضــي بحــد أقصــى مــدة أربــع ســنوات يف منصبــه علــى راتــب تقاعــدي «وورثتــه مــن بعــده» دون
أيــة مســاهمة حســب مــا يتضــح مــن القانــون.

.5

5أن املرتــب التقاعــدي الشــهري لشــاغلي املناصــب السياســية يفــوق متوســط مرتبــات التقاعــد الشــهري الــذي يحصــل
عليــه موظــف اخلدمــة املدنيــة بحوالــي ثالثــة أضعــاف .باإلضافــة إلــى أن القانــون منــح اخلاضعــن لــه حــق التقاعــد
باحلــد األدنــى وهــو  50%بغــض النظــر عــن املــدة التــي قضاهــا يف املنصــب ،وهــو مــا يتعــارض مــع النســب احملــددة
لالنتفــاع مــن التقاعــد وهــي ( 12,5%و 20%و )30%عــن كل ســنة قضاهــا شــاغل املنصــب يف منصبــه ،مبعنــى أن مــن
قضــى ســنة واحــدة يف منصبــه أو أقــل ،لــن يحصــل علــى النســب احملــددة حســب القانــون ،بــل ســيحصل علــى احلــد
األدنــى مــن التقاعــد وهــو  ،50%وهــذا يعتبــر إغراق ـاً يف االمتيــازات املمنوحــة يف التقاعــد لهــذه الفئــة مقارنــة ببقيــة
العاملــن يف الدولــة.

.6

( 2.212.244شــيقل) رواتــب
6تتكبــد خزينــة الدولــة شــهرياً مــا يقــارب مليونــن ومئتــن واثنــي عشــر ألــف شــيقل
شــهرية للمنتفعــن مــن هــذا القانــون ،وســنوياً مــا يقــارب ســتة وعشــرين مليونـاً وخمســمئة وســبعة وأربعــن ألــف شــيقل
( 26.546.928شــيقل) ،وتشــكل هــذه املبالــغ عبئـاً علــى اخلزينــة ،حيــث إنهــا نفقــات ال مصــدر لهــا مــن اإليــرادات ،مــا
يعنــي أن مصــدر ســداد هــذه النفقــات هــو أمــوال الدولــة املتأتيــة مــن الضرائــب والرســوم وغيرهــا مــن مصــادر إيــرادات
الدولــة .مــع اإلشــارة إلــى أن عــدم االســتقرار السياســي يف فلســطني وعــدم انتظــام العمليــة الدميقراطيــة وعقــد
االنتخابــات يف مواعيدهــا القانونيــة ســاهم يف تقليــص هــذه األرقــام وانضمــام أعــداد أكثــر للقانــون.

إجرائي ًا:
.1

1بــرزت إشــكالية عــدم التــزام هيئــة التقاعــد بتنفيــذ القانــون مــن حيــث حتضيــر ملفــات املتقاعديــن اخلاضعــن لقانــون
مكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي واحلكومــة واحملافظــن واحتســاب معاشــاتهم التقاعديــة ،بينمــا اســتمرت
وزارة املاليــة باحتســاب وصــرف الرواتــب التقاعديــة حتــت مــا تســمى الســلف ،إلــى أن حتــول امللفــات مــن هيئــة التقاعــد.

.2

2يعتبــر تثبيــت صــرف الــدوالر مقابــل الشــيقل علــى ( )4.2أو مــا يقاربهــا الحتســاب الرواتــب التقاعديــة لهــذه الفئــة
إجــراء غيــر قانونــي ،إلــى جانــب أنــه يشــكل مســاهمة إضافيــة يف منــح االمتيــازات لهــذه الفئــة وعــدم حتقيــق العدالــة
بــن املنتفعــن مــن أنظمــة التقاعــد ،وعام ـ ً
ا مســاهماً يف اســتنزاف أمــوال خزينــة الدولــة.

يف التجارب الدولية:
بعــد اســتعراض بعــض النمــاذج الدوليــة ،يتضــح أن غالبيــة هــذه النمــاذج تختلــف عــن النمــوذج الفلســطيني بإلزاميــة اخلاضعــن
لهــذه القوانــن باملســاهمة يف رواتبهــم التقاعديــة بعيــداً عــن القبــول أو عــدم القبــول مببــدأ ضــرورة حصولهــم وورثتهــم مــن بعدهــم
علــى معاشــات تقاعديــة مــدى احليــاة ،باإلضافــة إلــى وجــود منــاذج تقــدم مبالــغ شــهرية لفتــرات محــدودة تعتبــر فتــرات انتقاليــة
مــا بــن املنصــب السياســي والعــودة إلــى احليــاة الطبيعيــة ،إلــى جانــب بعــض النمــاذج التــي اعتمــدت مبــدأ مكافــأة نهايــة اخلدمــة
مــن بــاب العدالــة يف حقــوق التقاعــد بــن مواطنــي الدولــة ،ومــع ذلــك بــدأ يتضــح باملمارســة عــدم جــدوى آليــة التقاعــد علــى وجــه
التحديــد ،حيــث تواجــه األردن واملغــرب مثـ ً
ا حــراكاً مجتمعيـاً شــديداً ضــد الرواتــب التقاعديــة لهــذه الفئــات تقــوم علــى مبــدأ
أن هــذه املناصــب هــي مناصــب سياســية وليســت وظائــف ،مبعنــى أنــه يجــب أن تتوقــف تبعاتهــا املاليــة فــور شــغورها ،وتأتــي هــذه
احلــركات يف ظــل أوضــاع اقتصاديــة مترديــة تعيشــها الدولتــان.
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الرواتب التقاعدية لشاغلي املناصب السياسية وأثرها على خزينة الدولة

التوصيات:
أوالً :ينبغــي علــى صنــاع القــرار والتشــريعات مراعــاة عــدم تكــرار الوقــوع يف تضــارب املصالــح فيمــا يتعلــق بتقريــر امتيازاتهــم،
وهــو مــا يتطلــب صياغــة الئحــة حتمــل صفــة اإللزاميــة تنظــم كل مــا يتعلــق بضوابــط تضــارب املصالــح لفئــات صانعــي القــرار
يف الدولــة.
ثانيـاً :فيمــا يتعلــق بفئــة احملافظــن ،الطلــب إلــى ســيادة الرئيــس إصــدار مشــروع قانــون التشــكيالت اإلداريــة الــذي أقــره املجلــس
التشــريعي األول ،وتعديــل املرســوم الرئاســي رقــم ( )22لســنة 2003م بشــأن اختصاصــات احملافظــن ،ليتضمــن حقوقهــم
ومخصصاتهــم املاليــة.
ثالثــاً :علــى هيئــة التقاعــد االلتــزام بنصــوص القوانــن فيمــا يتعلــق مبكافــآت ورواتــب أعضــاء املجلــس التشــريعي وأعضــاء
احلكومــة واحملافظــن ومعدلــه ،حيــث يتوجــب عليهــا القيــام بإعــداد ملفــات كاملــة لكافــة املتقاعديــن مــن هــذه الفئــات وتطبيــق
معادلــة احتســاب رواتبهــم التقاعديــة وإرســالها إلــى وزارة املاليــة والتأكــد مــن املعــادالت احلســابية املطبقــة مــن قبــل الــوزارة علــى
اخلاضعــن لهــذا القانــون منــذ نفــاذه وحتــى تاريخــه.
رابعــاً :ضــم الفئــات اخلاضعــة لهــذا القانــون وغيــره مــن القوانــن التــي تشــرع أنظمــة تقاعــد خاصــة إلــى قانــون الضمــان
االجتماعــي حــال تفعيلــه.
خامســاً :إلــى أن يتــم تفعيــل قانــون الضمــان االجتماعــي ومؤسســة الضمــان االجتماعــي ،علــى صانــع القــرار وقــف العمــل
بالقوانــن التــي تشــرع أنظمــة تقاعــد خاصــة ســالفة الذكــر وتســوية أوضــاع املنتفعــن منهــا وفقــاً ألحــد اخليــارات التاليــة:
1 .تسوية األوضاع املالية للمنتفعني من هذا القانون وتبني مبدأ مكافأة نهاية اخلدمة لشاغلي هذه املناصب.
2 .األخــذ ببعــض التجــارب الدوليــة بــأن يجــري االســتمرار بدفــع رواتــب تقاعديــة لهــم ملرحلــة انتقاليــة أقصاهــا ســنتان فقــط،
إلــى أن يســتطيع املنتفعــون االلتحــاق بوظائــف أو أعمــال جديــدة.
3 .دمــج املنتفعــن مــن هــذا القانــون بقانــون التقاعــد العــام إن كان لهــم رصيــد ســنوات يف اخلدمــة العامــة واحتســاب مــدة
خدمتهــم يف مناصبهــم السياســية ضمــن ســنوات اخلدمــة يف هــذا القانــون ،وتطبيــق أحــكام قانــون العمــل علــى مــن لــم
يخضعــوا ســابقاً لقوانــن التقاعــد العــام.
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8 .8األردن :تراجع املساعدات وضعف النمو يضغطان على اخلزانة  ...واملواطنني 6 .يونيو http://www. . 2018
alhayat.com/article/
9 .9فاتورة التقاعد ترتفع إلى  686مليون دينار يف  6أشهر .أغسطس https://alghad.com 2019 ,22
1010ماجد احللو .ابرز التعديالت على قانون التقاعد العام يف فلسطني .بوابة فلسطني االقتصادية/26 ،آبhttps:// 2018/
www.palestineeconomy.ps/ar/Article/12912
املقابالت:
1 .1عزمي الشعيبي ،نائب سابق يف املجلس التشريعي األول ،مقابلة شخصية بتاريخ .2019/9/28
2 .2سعدي الكرنز .عضو املجلس التشريعي األول «مقدم مشروع القانون» .مقابلة شخصية بتاريخ .2019/9/26
3 .3محمد أبو رحمة .مساعد رئيس هيئة التقاعد .مقابلة شخصية بتاريخ .2019/9/23
4 .4محمد هرشة .مدير دائرة النظم املالية يف وزارة املالية .مقابلة بتاريخ .2019/9/26
5 .5جفال ،جفال .مدير عام ديوان الرقابة املالية واإلدارية ،يف ورشة عمل نقاش مسودة هذه التقرير املنعقدة يف مؤسسة
أمان بتاريخ .2019/11/26
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الرواتب التقاعدية لشاغلي املناصب السياسية وأثرها على خزينة الدولة

صفحات اإلنترنت
1 .1الصفحة الرسمية ملجلس الشورىhttp://www.shura.bh/ar/MediaCenter/News/CouncilNews/
PublicSessions/Pages/8-10-2018(1).aspx
https://www.alayam.com/alayam/first/756512/News.html2.2
3 .3إلغــاء التقاعــد تلبيــة للرغبــة الشــعبية ،الصالــح :رئيــس مجلــس الشــورى عضويــة املجلســن خدمــة للوطــن علــى
_https://www.alayam.com/alayam/Parliament/756744/News.html?utm
رابــط
 campaign=magnet&utm_source=article_page&utm_medium=related_articlesبتاريــخ
 9أكتوبــر .2018

)(Footnotes

* إن حتويل األرقام الواردة يف اجلدول إلى الدوالر على سبيل املثال يبني أن سعر الصرف املعتمد أقرب إلى  4.4وليس .4.2
سعر الصرف املثبت يعطي الرقم الوارد بالشيقل كما يلي :مت منح أعضاء املجلس احلد األعلى من التقاعد وهو  80%بقيمة
 $2400وعند ضرب  2400يف  81وهو عدد النواب يصبح احلاصل  ،$194.400وعند ضرب هذا احلاصل يف  4.4يعطي
تقريباً الرقم الوارد أعاله بالشيقل وهو .855.360
** األرقام اعتمدت على حصول النائب على  80%من تقاعده من الراتب الشهري البالغ  3000دوالر حسب القانون ،ليبلغ
الراتب التقاعدي  $2400مضروباً يف عدد النواب املتقاعدين ( )88ثم يف  12للحصول على التكلفة السنوية ،التي تبلغ
 ،$2.534.400ثم يف  12سنة مدة التقاعد منذ العام  2006وحتى .2018
*** مت ضرب هذا الرقم على أساس احلد األدنى للرواتب التقاعدية وهو  50%من الراتب أي .1500X132X96
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان) هــو املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية الدوليــة
منــذ العــام  .2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف مجــال الدميقراطيــة واحلكــم
ـال مــن الفســاد» .يســعى االئتــاف حال ّي ـاً
الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
إلــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد ،واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد
ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى املشــاركة
املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق بيئــة محصنــة ومســاهمة
يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
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
تلفاكس288476680-- 08-2884767 :
بريد إلكترونيinfo@aman-palestine.org :
املوقع اإللكترونيwww.aman-palestine.org :
فيسبوك/https://www.facebook.com/AmanCoalition :
تويترhttps://twitter.com/AMANCoalition :

