
 

 ومنع إهدارهالمال العام  حوكمةعلى  للحفاظموقف الفريق األهلي 

ون بشأن إصدار قرار بقانوما تبعه من ، من العام الجاري  آذار 5بتاريخ  دستورياعالن عن حالة الطوارئ في ظل اإل
ن أية أعلى  والتي أكدت ،وقرارات الطوارئ الالحقة الصادرة عن رئيس الوزراء، 2020موازنة الطوارئ العامة لسنة 

لمتعلق اجراءات مع تحقيق الهدف تناسب هذه اإل: أوال ،إجراءات أو تدابير أو سياسات ستتخذها الحكومة تعتمد على
ق لمساس بالحقو وبشكل محدد عدم ا ،احترام سيادة القانون  :يانوثا المواطنين ومنع انتشار الفايروس.، بصحة

يذ فيهم تنف التحذير لألشخاص المناط :وثالثا ،ة(واالجتماعي ةاالقتصاديبما يشمل الحقوق والحريات العامة )
خاص  العقوبة على من يقترفها وبشكل وتشديد ،ساءة استخدام حالة الطوارئ لمصالح غير مشروعةاإلجراءات بعدم إ

وفقا  ب أن يتخدجي ،المال العامبن أي قرار له عالقة يعني أ بما يشمل الفصل من الخدمة، ما ،الموظف العامعلى 
ب لى تنسيعبناء وفقا لألولويات التي يقرها مجلس الوزراء و لضوابط حالة الطوارئ، وبناء على مبدأ التقنين النقدي، 

 من وزير المالية.

على امتيازات  حصولهمالتحايل إلصدار تشريعات تستهدف ببعض األشخاص  قيامما يشير إلى شبهة وعلى ضوء 
ط لضوابومخالفين ا ،ها بقرارات الحكومة )طوارئ(دبذلك المبادئ التي تم تحدي خاصة أثناء حالة الطوارئ، مخالفين

جميع  ثر المالي وألزمتددت آليات اتخاذ القرارات ذات األالتي حو ، التي وضعها في موازنة الطوارئ لهذا العام
رباك حالة إ لتشريعاتخلق ذلك اإلصدار لالمسؤولين بضبط النفقات وترشيدها وفقا لخدمة مرحلة الطوارئ وهدفها، 

مع لمطالبات وتوصيات المجتة استجاب ،خل السريع إللغاء القرارينبالتد -مشكورة–قامت الحكومة حيث  ،مجتمعي
 المدني.

 ق، وماع صندوق التقاعدـ، وأصدر التقارير الخاصة حول الوضع المالي للصندو و إن الفريق األهلي كان قد أثار موض
بشأن  وقدم التوصيات الالزمةمليار شيقل،  8.2أكثر من  والبالغةالخزينة العامة، ديون لصالح و  عجز يعانيه من

راجعة ون المتراكمة، وضمان ديمومة عمله، األمر الذي يتطلب إعادة مومعالجة مسألة الدي ،تعزيز إدارة الصندوق 
 التوصيات ودراستها. 

اء افآت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضبشأن تعديل قانون مك 2020لسنة  4القرار بقانون رقم وعلى ضوء 
قاعد التقانون بشأن تعديل  2020لسنة  12وتعديالته، وقرار بقانون رقم  2004لسنة  11الحكومة والمحافظين رقم 

لمبادئ اوأكد على عقد الفريق األهلي اجتماعا طارئا، لمناقشة الوضع الحالي،  وتعديالته؛ 2006لسنة  7العام رقم 
  :التالية



 

، ستخدامهالتلك القرارات كانت مخالفة لقانون الطوارئ، لما فيها من إهدار للمال العام، وإساءة  إن: أوال
زراء جلس الو ممبدأ التقنين النقدي، وفقا لألولويات التي يقرها ومخالفة لقانون موازنة الطوارئ الذي أكد على 

ورة تم من خاللها إصدار مثل تلك القرارات بصكما أن العملية التي بناء على تنسيب من وزير المالية. 
ة، يمكن أن على حساب المصالح العاملفئة محددة من مراكز النفوذ  مكاسب غير مشروعة تحقيقتهدف ل

 ، األمر الذي أكد قانون وجود شبهة تحايل من قبل بعض االشخاص المنسبين لهذين التشريعينتشير إلى 
 لكل من يستغل حالة الطوارئ لمصالحه الشخصية.الطوارئ على منعهما، وشدد العقوبات 

 
رئاسة  ن بدرجة وزير ويشغلمن ُعي   بشأن إعفاء، 2020( لعام 4في القرار بقانون رقم ): إن ما ورد ثانيا

 بقا،ها ساو ، وإعادة االشتراكات التي دفعدفع اشتراكاتهم لصندوق التقاعدعامة ومن في حكمهم، من  مؤسسة
ن الموظف ومكان من الممكن أن يحرم صندوق التقاعد والمعاشات من االشتراكات والتي تبلغ بشقيها )من 

من دفع  عشرات المسؤولين. وبحسب التقديرات األولية فإن القرار كان سيعفي % من راتبه22الدولة( 
 االشتراكات.

 
ا، الستثمار بها، من أجل تعظيمهل جمع االشتراكات من الموظفينعلى  تعملالتقاعد  صناديقإن : ثالثا

، ماكاتهمن دفع اشتر  مستحقات المتقاعدين، وبالتالي إن إعفاء الفئة المذكورة في القرار بقانون  لضمان دفع
 ضخمة كانت ستستخدم لالستثمار.يحرم صندوق التقاعد من مبالغ 

 
جز الصندوق، وسيجعله إعادة االشتراكات بأثر رجعي على مدى أعوام عديدة سيضخم من ع: إن رابعا

 عرضة لإلفالس وغير قادر على دفع مستحقات التقاعد للموظفين.
 

ة زياد لىسيؤدي إالتقاعدية للفئة المذكورة من الخزينة العامة، أي من الموازنة  دفع المستحقات : إنخامسا
مالي  تعاني من عجز 2020أن موازنة العام بهم في زيادة العجز في الموازنة، علما النفقات، وبالتالي سيس

، بحسب تصريحات رئيس الوزراء، وبالتالي كان المشروع سيلحق الضرر بسياسة مليار شيقل 5من  أكثر
 الحكومة المعلنة بشأن ضبط النفقات.

 
عاما، أي  65والذي كان سيعمل على رفع سن التقاعد إلى  2020لعام  12بقانون رقم القرار إن : سادسا
حيث من  لى تضخيم النفقات بشكل غير مباشر،ل عمللفئة المذكورة، كان سيعتياز وهو امسنوات،  5بزيادة 



 

عروف أن مع تقدم سنوات العمل يزداد الراتب، وفي النظر إلى الفئة المذكورة فإن زيادة دفع رواتبهم لمدة مال
، على الخزينةالمالي  العبءسنين إضافية، وما سيرافقها من زيادة للراتب لكل منهم، سيعمل على زيادة  5

ناهيك عن خلق واقع تمييزي ما بين فئات سواء على صعيد الراتب، أو على صعيد المستحقات التقاعدية. 
 الموظفين العموميين لصالح فئة محددة من هم بدرجة وزير ويشغلون رئاسة مؤسسات حكومية غير وزارية.

 

 يلي:  مابالفريق األهلي  يوصيوعلى ضوء ما تقدم، 

  ة التأكيد على ضرور و  التي بادرت الحكومة بانتهاجها في هذه المرحلة، الشفافية، سياسة تعزيزضرورة
قة في عند اتخاذ أي تدابير او اجراءات أو تشريعات ذات عالااللتزام بسياسة النقاش مع المجتمع المدني 

س ن غياب المجلع الناتجةوذلك لدرء المخاطر  ،المصلحة العامة ولها انعكاسات على إدارة المال العام
 التشريعي.

  ت ورواتب أعضاء المجلس التشريعي وأعضاء آقانون مكاف مراجعة -بعد انتهاء األزمة-نطالب الحكومة
م االعتبار التوصيات التي تخذين بلناحية كبار المسؤولين، آ 2004لسنة  11الحكومة والمحافظين رقم 

 .ليريق األهمن األطراف ذات العالقة بما فيها توصيات الف تقديمها
 ياسة تبار سمراجعة اآلليات التي تم اتباعها إلصدار القرارين المذكورين، والمسؤولين عنها، دون االخذ باالع

حالة لحقته من ضرر كبير في حالة السلم األهلي واألمن المجتمعي، و لك لما أالحكومة وحالة الطوارئ، وذ
 ؤولين. التعافي فيما يخص موضوع الثقة بين المواطنين والمس

 
 
 


