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يتقدم ائتالف أمان بالشكر اجلزيل

للباحــث  االســتاذ مؤيــد عفانــة إلعــداد هــذه الدراســة، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان إلشــرافه 
ومراجعتــه وحتريــره لهــا.

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( 

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 

ــة العامــة 2019-2010« ــة للموازن 2020. دراســة حــول: »واقــع املنــح واملســاعدات اخلارجي

إن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذه 
الورقــة البحثيــة، وال يتحمــل أي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف 

الورقــة البحثيــة بعــد نشــرها.
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ملخص الدراسة

منــذ نشــوء الســلطة الفلســطينية، تدفقــت املســاعدات واملنــح اخلارجيــة، للنهــوض يف مؤسســات الدولــة ومأسســتها، ونظرا 
ألهميــة املســاعدات واملنــح اخلارجيــة، وتأثيرهــا يف واقــع االنفــاق احلكومــي وعليــه، وملــا لهــا مــن ارتباطــات يف األوضــاع 
السياســية، وانعكاســات علــى الواقعــن االقتصــادي واالجتماعــي يف املجتمــع الفلســطيني، فــإن هــذه الدراســة تناقــش أوجه 
اإلنفــاق للمنــح واملســاعدات والدعــم املوجهــة للخزينــة العامــة، وحتليــل أثــر لتلــك املســاعدات، واجلهــات التــي قدمتهــا، مــن 
خــالل تتبــع أوجــه اإلنفــاق يف الســنوات العشــر األخيــرة )2010-2019(، وانعــكاس تراجعهــا علــى اخلدمــات االجتماعيــة.

ــرة )2019-2010(،  ــة العامــة، خــالل الفت ــة للخزين ــح واملســاعدات اخلارجي ــل واقــع املن ــى حتلي  وهدفــت الدراســة إلىإل
ــة  ــى مراجع ــة عل ــة اســتقصائية، قائم ــة علمي ــاد منهجي ــة، ومت اعتم ــات االجتماعي ــة واخلدم ــة العام ــى املوازن وأثرهــا عل
األدبيــات واملراجــع املختلفــة املتعلقــة باملنــح واملســاعدات اخلارجيــة، منــذ نشــوء الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ومراجعــة 
التقاريــر املاليــة للموازنــة العامــة خــالل الفتــرة 2010-2019، لالطــالع علــى واقــع املنــح واملســاعدات اخلارجيــة للموازنــة 
العامــة، وإعــداد سلســلة زمنيــة كمّيــة للمنــح واملســاعدات للموازنــة العامــة خــالل تلــك الفتــرة، ومقارنــة املنــح واملســاعدات 
اخلارجيــة تبعــا لطبيعتهــا )دعــم خزينــة او متويــل تطويــري، ومصادرهــا(، وحتديــد الفجــوات يف الدعــم اخلارجــي املقــدر 

واملتحقــق فعليــا، وحتليــل أوجــه اإلنفــاق للمنــح واملســاعدات، وأثرهــا علــى تطويــر اخلدمــات االجتماعيــة.

وقــد أظهــرت نتائــج الدراســة االســتقصائية جملــة نتائــج أهمهــا: أن املنــح واملســاعدات اخلارجيــة للموازنــة العامــة بشــقيها 
»متويــل خزينــة ومتويــل تطويــري« يف تناقــص واضحــة. كمــا أن هنــاك فجــوة مــا بــن املوازنــة املقــدرة للمنــح واملســاعدات 
اخلارجيــة، ومــا هــو متحقــق فعليــا، حيــث أن املتحقــق أقــل مــن املقــدر، إضافــة إلــى ارتهــان التمويــل اخلارجــي باألجنــدات 
السياســية للمانحــن، كذلــك فــإن التمويــل العربــي مــا زال محــدودا ومتذبذبــا، األمــر الــذي ينفــي وجــود شــبكة أمــان عربيــة 
ــى  ــاع القــرار عل ــى مســتقبل الدعــم اخلارجــي، وهــو يحــث صّن ــة العامــة. ويلقــي كل ذلــك ظــالال قامتــة عل لدعــم املوازن
توفيــر البدائــل، كمــا أّن فجــوة املقــدر والفعلــي بحاجــة إلــى معاجلــة يف وزارة املاليــة، مــن أجــل التخطيــط الســليم والواقعــي 

للموازنــة العامــة.

لقــد بينــت الدراســة أن تراجــع الدعــم اخلارجــي أّثــر بشــكل مباشــر علــى اخلدمــات االجتماعيــة، وعلــى برامــج احلكومــة 
املختلفــة املوجهــة للقطــاع االجتماعــي، خاصــة أن البرامــج التطويريــة تعتمــد بشــكل رئيــس علــى التمويــل التطويــري 

اخلارجــي.

وقد توصلت الدراسة إلى جملة توصيات أهمها:

ضــرورة أن تعتمــد احلكومــة الفلســطينية بدائــل لتراجــع التمويــل اخلارجــي بصيغتــه احلاليــة، مــن خــالل فتــح آفــاق جديــدة 
للتمويــل مــع دول أخــرى، او حــث الــدول والتكتــالت للوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه دعــم فلســطن، باســتخدام أدوات جديــدة، 
وضــرورة التــزام احلكومــة باحلوكمــة الرشــيدة يف إدارة املــال العــام، مــن أجــل ترشــيد النفقــات يف ظــل تراجــع الدعــم املالــي 
اخلارجــي، واســتمرار األزمــات املاليــة املتالحقــة التــي تعصــف بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية، التــي مت التأكيــد يف صــك 

تأسيســها علــى دور املتعاقديــن يف دعمهــا ماليــا.
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وكذلــك أن تنــأى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية باخلدمــات االجتماعيــة عــن أي مخاطــر متويليــة مــا أمكــن، نظــرا ألهميــة 
ــز التماســك االجتماعــي واملســاهمة  ــرة واملهمشــة، ودورهــا يف تعزي ــات الفقي ــى الفئ ــر عل ــات، وأثرهــا الكبي ــك اخلدم تل
يف إنفــاذ العدالــة االجتماعيــة. وضــرورة اعتمــاد وزارة املاليــة ملنهجيــة تخطيــط مرنــة للموازنــة العامــة، تراعــي املخاطــر 
املنتظمــة وغيــر املنتظمــة التــي حتيــط بالواقــع الفلســطيني، وجســر الفجــوة يف املوازنــات املقــدرة واإلنفــاق الفعلــي خاصــة 
للنفقــات التطويريــة املمولــة خارجيــا، نظــرا ألثــر ذلــك الكبيــر علــى عــدم تنفيــذ املشــاريع والبرامــج ذات العالقــة باخلدمات 

االجتماعيــة.

كمــا أوصــت الدراســة بضــرورة »توطــن« املشــاريع التطويريــة اخلاصــة بالقطــاع االجتماعــي، مــن خــالل توفيــر مصــادر 
متويــل محليــة »مــن خــالل اخلزينــة العامــة« لهــا، ومــن خــالل برامــج املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص، وعــدم 
ارتهانهــا بالتمويــل اخلارجــي، وأن تعمــل احلكومــة الفلســطينية علــى زيــادة إيراداتهــا احملليــة دون املســاس بالفئــات الفقيــرة 
ــى  ــة تعمــل عل ــل لتراجــع الدعــم اخلارجــي، مــن خــالل سياســات ضريبي ــر بدائ واملهمشــة وذوي الدخــل احملــدود، لتوفي
توســيع الشــرائح الضريبيــة مــن خــالل اســتحداث شــرائح للدخــول املرتفعــة، وتوســيع دائــرة املكلفــن، مبــا يســاهم أيضــا 

يف تعزيــز العدالــة الضريبيــة.

وكذلــك أن تتبنــى احلكومــة إجــراءات »ثوريــة« جتــاه اســتثمار املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص، جتــاه توحيــد تلــك 
املــوارد واســتثمارها يف مجــال تعزيــز اخلدمــات االجتماعيــة، وتوفيــر بدائــل لتراجــع الدعــم اخلارجــي. إضافــة إلــى أهميــة 
توجيــه اإلنفــاق العــام نحــو القطــاع االجتماعــي واخلدمــات االجتماعيــة، مــن خــالل ترتيــب أولويــات االنفــاق، باالســتفادة 
مــن التقاريــر والدراســات املختلفــة التــي أعدهــا الفريــق األهلــي لدعــم شــفافية املوازنــة العامــة، وضــرورة تعويــض وزارة 
املاليــة القطــاع االجتماعــي واخلدمــات االجتماعيــة عــن نقــص التمويــل اخلارجــي املقــدر لبرامــج ومشــاريع القطــاع 
االجتماعــي يف حــال عــدم حتقيقــه، مــن خــالل اإليــرادات احملليــة، كــون املســتفيدون منهــا هــم مــن الفئــات الفقيــرة 
واملهمشــة والهشــة يف املجتمــع، والتــي ال تســتطيع حتمــل تبعــات وقــف تلــك البرامــج واملشــاريع. وأن تعمــل احلكومــة علــى 
ــق لتراجــع او وقــف الدعــم اخلارجــي؛ مبــا يضمــن اســتمرار تدفــق اخلدمــات  ــة للتطبي ــة وقابل وضــع ســيناريوهات مرن

االجتماعيــة لتعزيــز لصمــود املواطــن الفلســطيني وضمــان للســلم األهلــي.
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مقدمة:
منــذ نشــوء الســلطة الفلســطينية، تدفقــت املســاعدات واملنــح اخلارجيــة، للنهــوض مبؤسســات الدولــة ومأسســتها، حيــث 
بلغــت يف العــام 1998 مــا قيمتــه 0	5 مليــون دوالر، أي حوالــي 40% مــن إجمالــي املوازنــة، يف حــن بلغــت خــالل العــام 
2008 مــا قيمتــه 	1,95   مليــون دوالر، أي حوالــي 56% مــن اجمالــي املوازنــة، تــال ذلــك انخفــاض نســبي يف قيمــة 
املســاعدات، إلــى أن أصبحــت يف العــام 2018 حوالــي 650 مليــون دوالر، أي مــا نســبته حوالــي 5.	1% فقــط مــن اجمالــي 

املوازنــة.

ونظــرا ألهميــة املســاعدات واملنــح اخلارجيــة، وتأثيرهــا يف واقــع االنفــاق احلكومــي وعليــه، وملــا لهــا مــن ارتباطــات 
يف األوضــاع السياســية، وانعكاســات علــى الواقعــن االقتصــادي واالجتماعــي يف املجتمــع الفلســطيني، فــإن )ائتــالف 
ــر  ــل أث ــة، وحتلي ــة العام ــة للخزين ــح واملســاعدات والدعــم املوجه ــاق للمن ــّد هــذه الدراســة لتناقــش أوجــه اإلنف ــان( يع أم
لتلــك املســاعدات، واجلهــات التــي قدمتهــا، مــن خــالل تتبــع أوجــه اإلنفــاق يف الســنوات العشــر األخيــرة )2019-2010(، 

ــة. ــات االجتماعي ــى اخلدم ــا عل ــكاس تراجعه وانع

ــرة )2019-2010(،  ــة العامــة، خــالل الفت ــة للخزين ــح واملســاعدات اخلارجي ــع املن ــل واق ــى حتلي تهــدف هــذه الدراســة إل
ــة. ــة العامــة واخلدمــات االجتماعي ــى املوازن وأثرهــا عل

منهجية إعداد الدراسة:
مت اعتماد منهجية علمية استقصائية، قائمة على احملاور التالية:

مراجعــة األدبيــات واملراجــع املختلفــة املتعلقــة باملنــح واملســاعدات اخلارجيــة منــذ نشــوء الســلطة الوطنيــة . 1
الفلســطينية، وإعــداد إطــار عــام عنهــا.

مراجعــة التقاريــر املاليــة للموازنــة العامــة خــالل الفتــرة 2010-2019، لالطــالع علــى واقــع املنــح واملســاعدات . 2
اخلارجيــة للموازنــة العامــة.

 اعداد سلسلة زمنية كمّية للمنح واملساعدات للموازنة العامة خالل الفترة 2019-2010.. 	

مقارنة املنح واملساعدات اخلارجية خالل فترة التقرير تبعا لطبيعتها )دعم خزينة او متويل تطويري(.. 4

مقارنة املنح واملساعدات اخلارجية خالل فترة التقرير تبعا ملصادرها.. 5

حتديد الفجوات يف الدعم اخلارجي املقدر واملتحقق فعليا.. 6

ــرة )2010-. 7 ــة خــالل الفت ــر اخلدمــات االجتماعي ــى تطوي ــح واملســاعدات وأثرهــا عل ــاق للمن ــل أوجــه اإلنف حتلي
.)2019

ــا، . 8 ــل، ومبــا يخــدم الدراســة وأهدافه ــات والتحلي ــى األدبي ــادا عل ــة« اعتم ــم اداة مســاندة للدراســة »مقابل تصمي
ــة. ــات ذات الصل ــع اجله ــا م ــراًء للدراســة، وتنفيذه واث

اعداد استنتاجات وتوصيات عملية قابلة للتطبيق.. 9

إعداد مسودة الدراسة.. 10

عقــد ورشــة عمــل للجــات ذات االختصــاص، مــن أجــل نقــاش املنهجيــة واالســتنتاجات والتوصيــات، واالســتفادة . 11
مــن التغذيــة الراجعــة منهــم يف اثــراء الدراســة.

اعداد الصيغة النهائية للدراسة.. 12
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مفهوم املساعدات اخلارجية:

مت وضــع اللبنــة األولــى لفكــرة املســاعدة اإلمنائيــة اخلارجيــة، كمــا تعــرف يف اليــوم باملســاعدات اخلارجيــة، يف 0	 كانــون 
ــك  ــة )البن ــل الدولي ــات املتحــدة، مؤسســات التموي ــا الوالي ــي، خصوًص ــع الدول ــث أنشــأ املجتم ــر 1994، حي ــي/ يناي الثان
ــي  ــدان الت ــة يف البل ــات املســاعدة، ولســد الفجــوة املالي ــى طلب ــرد عل ــي( يف عــام 1945، لل ــدوق النقــد الدول الدولــي وصن

عانــت مــن عجــوزات ماليــة، والتــي مزقتهــا احلــروب يف أوروبــا وآســيا.

وبعــد االنتهــاء مــن مســاعدة الــدول األوروبيــة املتضــررة مــن احلــروب، كان التركيــز ومــا يــزال منصبــا، علــى توســيع أنشــطة 
مؤسســات التمويــل الدوليــة، لتشــمل الــدول الفقيــرة والناميــة علــى مســتوى املعمــورة. ولــم يســتمر األمــر طويــال بعــد إعــادة 
ــات  ــى الوالي ــة اخلمســينيات مــن القــرن العشــرين، إضافــة إل ــدة يف بداي ــة عدي ــة غربي ــدأت دول أوروبي ــى ب اإلعمــار، حت
املتحــدة، بفتــح برامــج تنمويــة ثنائيــة ومباشــرة مــع الــدول الفقيــرة ملســاعدتها، والتــي كان معظمهــا مســتعمرا مــن الــدول 
األوروبيــة، حتــى وصــل الرقــم إلــى نحــو ثالثــن دولــة، لديهــا برامــج مســاعدات خارجيــة كبيــرة جــًدا ذات الصفــة الثنائيــة.

وبنــاًء علــى مــا ســبق، وألغــراض هــذه الدراســة، تُعــّرف املســاعدات اخلارجيــة بأّنهــا: جميــع التدّفقــات املاليــة الرأســمالية 
ــات املســتقبلة، أو  ــى اجله ــة إل ــدان الغني ــات املانحــة يف البل ــا اجله ــي تُقّدمه ــة الت ــات احلقيقي ــوال واخلدم أو رؤوس األم

املُتلقيــة يف البلــدان األقــل منــًوا يف العالــم الثالــث.

وتّتســم التدفقــات املاليــة واخلدمــات اخلارجيــة بالتنــوع، وتنقســم إلــى التدفقــات الرأســمالية الرســمية الثنائيــة، واملتعــددة 
األطــراف. والتدفقــات الثنائيــة الرســمية، هــي التــي تقّدمهــا اجلهــات احلكوميــة يف الــدول املانحــة إلــى اجلهــات املتُلقيــة 
يف حكومــات البلــدان املُســتهدفة، أّمــا تدفقــات رؤوس األمــوال املتعــددة األطــراف، فهــي التــي تقّدمهــا املنّظمــات املتعــددة 
األطــراف، مثــل البنــك الدولــي واألمم املتحــدة وصنــدوق النقــد الدولــي، إلــى اجلهــات املســتقبلة يف البلــدان املُســتهدفة، 
وكال النوعــن مــن التدفقــات الرأســمالية الرســمية، ميكــن أن يتخــذ صــوًرا متعــددة منهــا املنــح، والقــروض أو العطــاءات 

التــي تشــبه املنحــة.

وهنــاك مــن يعــّرف املســاعدات اخلارجيــة مــن خــالل أشــكالها املختلفــة، فهنــاك املســاعدات االقتصاديــة ومتويــل التجــارة، 
ــة، بأنهــا  ــرف املســاعدات اخليري واملســاعدات اخليريــة، واملســاعدات العســكرية واألمنيــة، واملســاعدات السياســية. وتُع
ــة، مــن  ــرف املســاعدات االقتصادي ــرة. وتُع ــدول الفقي ــأس يف ال ــؤس والي ــة اجلــوع والب جهــود اجلهــات املانحــة يف محارب
حيــث جهــود اجلهــات املانحــة يف دعــم ســكان البلــدان )املُتخلفــة( اقتصادًيــا لتطويــر مواردهــا، وتهيئــة الظــروف املالئمــة 
للنمــو االقتصــادي املســتدام لكــي تكــون مكتفيــة ذاتًيــا. ويُنظــر إلــى املســاعدات السياســية واألمنيــة والعســكرية مــن حيــث 
ــد املُتلقــي، مــا  ــة، لتحقيــق االســتقرار السياســي يف البل ــات املُقّدمــة مــن اجلهــات املانحــة، واجلهــود املبذول برامــج املعون
يقلــل احتمــاالت نشــوب صراعــات وحــروب، ودعــم الســالم وتعزيــز الدميقراطيــة، واحلفــاظ علــى االســتقالل السياســي 

للمســتعمرات الســابقة للــدول املانحــة، وخلــق مناطــق النفــوذ اجلديــدة للــدول الغربيــة املانحــة.

بعــد أحــداث 11 أيلــول/ ســبتمبر 2001، أصبحــت »احلــرب ضــد اإلرهــاب« جــزًءا مــن برامــج املســاعدات يف بعــض الــدول 
الفقيــرة، نتيجــة إدراك الــدول الصناعيــة املتقدمــة )املانحــة( ضــرورة التعــاون الوثيــق مــع حكومــات هــذه الــدول لضمــان 
األمــن العاملــي، خصوًصــا بعــد تفّهــم اجلهــات املانحــة للمعادلــة التــي تربــط بــن انتشــار الفقــر وتفشــي ظاهــرة اإلرهــاب. 
وعليــه، فــإّن اســتمرار الفقــر يجعــل البلــدان الضعيفــة تهديــًدا لألمــن العاملــي بصــورة متناميــة. ولذلــك، مّت توجيــه معظــم 
برامــج املســاعدات وبصــورة متزايــدة نحــو مواجهــة حتديــات التنميــة، ومحاربــة الفقــر، والتهديــدات األمنيــة املباشــرة او 
غيــر املباشــرة مــن خــالل تدفــق املهاجريــن غيــر الشــرعين لهــذه الــدول، ومــن خــالل حتقيــق التنميــة البشــرية املطلوبــة 

بواســطة برامــج بنــاء قــدرات املؤسســات احلكوميــة ورفعهــا، ومنظمــات املجتمــع املدنــي املختلفــة يف الــدول املعنيــة.1

1  املساعدات اخلارجية بن األهداف اإلستراتيجية والفواعل واملؤثرات الداخلية يف الدول املانحة، موسى عالية، 015	، ص 76.
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يف أعقــاب توقيــع اتفاقيــة احلكــم االنتقالــي )أوســلو( بــن منظمــة التحريــر الفلســطينية واحلكومــة اإلســرائيلية يف أيلــول 
مــن العــام 	199 الــذي مت مبوجبــه انشــاء ســلطة فلســطينية يف الضفــة والقطــاع، عقــدت الــدول املانحــة يف أكتوبــر مــن 
العــام نفســه مؤمتــًرا شــاركت فيــه 42 دولــة ومؤسســة بهــدف حشــد املســاعدات للســلطة الفلســطينية، وإيجــاد إدارة 
ــرض مــن هــذه املســاعدات هــو  ــك الســلطة. وكان الهــدف املفت ــة املقدمــة لتل ــة والفني ــدة لتنســيق املســاعدات املالي موحَّ
متكــن الســلطة الوليــدة مــن إدارة املناطــق الفلســطينية، وتنفيــذ مشــاريع إعــادة تأهيــل البنيــة التحتيــة يف حينــه، وإعــادة 
ــا للوصــول  ــة، ســعًيا منه ــق واملؤسســات العام ــة املراف ــن، وإقام ــن واألســرى والعائدي ــل املطاردي ــوارد بشــرية مث ــل م تأهي
إلــى حالــة تنمويــة شــاملة ومســتدامة. وقــد جــاء هــذا التحــرك الدولــي الســريع بدافــع إكســاب اتفــاق أوســلو مصداقيــة 
اقتصاديــة لــدى املواطنــن الفلســطينين الذيــن أبــدوا حــذًرا وتــردًدا يف دعــم الترتيبــات السياســية واألمنيــة املنبثقــة عنــه. 
وكان االفتــراض األساســي لهــذا التحــرك هــو: إذا كان لهــذا االتفــاق أن يعمــل علــى األرض ويصمــد أمــام التحديــات، فــال 

بــد أن يلمــس املواطــن الفلســطيني العــادي تغيــًرا إيجابًيــا يف نوعيــة حياتــه اليوميــة.

وقــد تطــور هــذا االقتــراح فيمــا بعــد، إلــى مــا أصبــح يعــرف مبفهــوم »توزيعــات عوائــد الســالم« يف أدبيــات املؤيديــن ملشــروع 
ــي فعــال يف تأمــن  ــي اإلســرائيلي والتعايــش اإلقليمــي. وقــد جنــح هــذا التحــرك الدول التســوية الســلمية للصــراع العرب
ــل خطــة  ــاد املؤمتــر لتموي ــخ انعق ــن تاري ــة شــهور – فقــط- م ــار دوالر يف غضــون ثالث ــت 4.	 ملي ــة بلغ ــدات إجمالي تعه
إعــادة إعمــار االقتصــاد الفلســطيني وتطويــر بنيتــه التحتيــة علــى مــدار ثالثــة أعــوام. وأخــذت املســاعدات الدوليــة منــذ 
ذلــك احلــن تتدفــق علــى الشــعب الفلســطيني مــن جهــات متعــددة، وبقنــوات مختلفــة، وألوجــه إنفــاق متنوعــة، وبشــروط 
ــة  ــارات دوالر، كمــا يف نهاي ــى 7 ملي ــد عل ــا يزي ــى م ــا التراكمــي إل ــى أن وصــل حجمه ــة، إل ــر منتظم ــر غي ــدة، وبوتائ عدي
العــام 2004، أي بنصيــب ســنوي متوســط للفــرد الواحــد مــن هــذه املســاعدات يقــارب 00	 دوالر، وهــذا يعتبــر مــن أعلــى 
ــى انشــاء املجلــس االقتصــادي الفلســطيني  ــر الفلســطينية إل ــادرت منظمــة التحري ــم.2 وب مســتويات املســاعدات يف العال

للتنميــة واالعمــار ›بكــدار‹ إلدارة هــذا امللــف.

املقدمــة  اخلارجيــة  املســاعدات  فــان  ›بكــدار‹،  واالعمــار  للتنميــة  الفلســطيني  االقتصــادي  للمجلــس  لتقريــر  وتبعــا 
لفلســطن منــذ عــام 1994 حتــى نهايــة عــام 2017، وصلــت إلــى مبلــغ 6.5	 مليــار دوالر أمريكــي، حيــث مت تقــدمي 1.06 
مليــار دوالر أمريكــي مــن املســاعدات كقــروض و5.4	 مليــار دوالر أمريكــي كمنــح. وامتــدت الفتــرة التــي يشــملها إجمالــي 
املنــح واملســاعدات والقــروض اخلارجيــة يف بيانــات املجلــس، بــن 1994-2017، حيــث ضّمــت مختلــف املســاعدات ســواء 

للموازنــة أو املســاعدات غيــر املباشــرة.

وتصــّدر االحتــاد األوروبــي البلــدان والتكتــالت واملؤسســات الداعمــة لفلســطن، خــالل تلــك الفتــرة بإجمالــي 6.7 مليــارات 
دوالر، تشــكل نســبتها 18.4 باملئــة مــن إجمالــي املنــح، أمــا يف املرتبــة الثانيــة، فجــاءت الواليــات املتحــدة بإجمالــي 5.74 
مليــارات دوالر، تشــكل 15.7 باملئــة مــن إجمالــي املنــح، يف كانــت الســعودية يف املرتبــة الثالثــة بـــ 	8.	 مليــارات دوالر )10.5 

باملئة(.

وبــدأت الواليــات املتحــدة منــذ الربــع األول 2017، تدريجيــا بقطــع مســاعداتها املاليــة عــن الفلســطينين، عبــر قنواتهــا 
الثــالث )املوازنــة، األونــروا، الوكالــة األمريكيــة للتنميــة الدوليــة(، وتوقفــت نهائيــا، العــام املاضــي.

وشــكلت املســاعدات املاليــة ألكبــر 10 مانحــن )دول ومؤسســات(، مــا قيمتــه 6.46	 مليــار دوالر، موزعــة علــى االحتــاد 
األوروبــي وأمريــكا والســعودية واإلمــارات، وأملانيــا والنرويــج والبنــك الدولــي، وبريطانيــا واليابــان وفرنســا	.

2  نحو توظيف أجنع للمساعدات اخلارجية املقدمة للشعب الفلسطيني، من إصدارات معهد أبحاث السياسات االقتصادية »ماس« 005	، ص 1.

https://www.palestineeconomy.ps/donors/ar .)بوابة اقتصاد فلسطن- تقرير املنح واملساعدات الدولية 1994-2017 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار  	
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جدول رقم )1( اعلى املانحن لفلسطن خالل الفترة من 1994- 201745

املبلغ بالدوالرالدولةالرقم
6,700,800,000االحتاد األوروبي1
5,746,701,000الواليات املتحدة االمريكية2
0,000	4,7	8,	اململكة العربية السعودية	
0,000	2,104,8اإلمارات العربية املتحدة4
1,817,280,000املانيا5
1,724,010,000النرويج6
16,510,000	,1البنك الدولي7
76,700,000	,1بريطانيا8
975,010,000اليابان9
972,920,000فرنسا10

شكل رقم )1( اعلى املانحن لفلسطن خالل الفترة من 1994- 2017/ بالدوالر

https://www.palestineeconomy.ps/donors/ar .)4  بوابة اقتصاد فلسطن-تقرير املنح واملساعدات الدولية 1994-2017 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار

5  ال تشمل املبالغ املذكورة أعاله مساهمة املانحن يف ميزانية األونروا.
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وبلغــت املنــح املاليــة الدوليــة املقدمــة للموازنــة منــذ 1994، ولغايــة نهايــة 2017 نحــو 56.	1 مليــار دوالر، تشــكل نســبتها 
	.7	 % مــن مجمــوع املســاعدات، مســتحوذة علــى احلصــة األكبــر مــن املســاعدات، يف حــن حظــي قطــاع البنيــة التحتيــة 
علــى أعلــى متويــل بعــد دعــم املوازنــة وبقيمــة بلغــت حوالــي 5 مليــار دوالر وبنســبة 4.	1 % مــن إجمالــي املســاعدات 
اخلارجيــة يف الفتــرة مــن 1994-2017، يف حــن توزعــت باقــي املســاعدات علــى القطاعــات املختلفــة مــن »صحــة، تعليــم، 

ميــاه، ...« وأخــرى غيــر مخصصــة، كمــا يظهــر يف اجلــدول الســابق.
جدول رقم )2( توزيع املساعدات واملنح على القطاعات املختلفة6

النسبةاملبلغ بالدوالرالقطاع

7.16	 %765,000,	56,	1دعم املوازنة
	6.	 %4,809,000		,1التعليم
19.	 %799,850,000الصحة
	0.8 %000,	299,67الزراعة

1.01 %69,661,000	املواصالت واالتصاالت
7	.0 %590,000,		1التجارة والسياحة

	0.8 %000,	298,75األعمال واخلدمات
0.89 %954,000,			الصناعة واالنشاءات

		.4 %5,000	1,578,7املياه والصرف الصحي
41.	1 %4,895,600,000البنية التحتية واخلدمات االجتماعية األخرى

16.64 %6,075,120,000قطاعات أخرى
18.74 %8,849,000	6,8غير مخصص

100 %36,501,358,000املجموع

شكل رقم )2( توزيع املساعدات واملنح على القطاعات املختلفة

https://www.palestineeconomy.ps/donors/ar .)6  بوابة اقتصاد فلسطن-تقرير املح واملساعدات الدولية 1994-2017 املجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واإلعمار )بكدار
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حتليل السلسة الزمنية للمنح واملساعدات اخلارجية املقدرة للموازنة العامة 2019-2010
تنقســم املنــح واملســاعدات اخلارجيــة للموازنــة العامــة إلــى شــقن: دعــم للخزينــة العامــة، ومتويــل للنفقــات التطويريــة، 
مــن خــالل مراجعــة املوازنــات املقــدرة علــى مــدار 10 ســنوات )2010-2019(، فــإن املنــح واملســاعدات املقــدرة للموازنــات 

العامــة كانــت علــى النحــو االتــي:

جدول رقم )	( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املقدر بشقيه )متويل خزينة + متويل تطويري( واجمالي املوازنة العامة ونسبة التمويل اخلارجي من 
إجمالي املوازنة على مدار السنوات 2010-2019- باملليون شيكل  7  8910 11 	1	1

متويل تطويري متويل خزينة مقدرالعام
مقدر

التمويل اخلارجي 
املقدر

إجمالي املوازنة 
العامة

نسبة التمويل 
اخلارجي من 
إجمالي املوازنة

720104,7		2,5467,	6914,59	% 49.81

82011	,5801,8505,4	01	,810% 	9.		

92012	,8111,1404,9511	,444% 	6.8	

10	01	4,0701,1105,18014,	87% 	6.00

1120144,7851,0805,86515,176% 	8.65

12	015	,1204,2907,41019,570% 	7.86

1		0162,9	5956	,88116,577% 		.41

1420171,9505462,49617,786% 14.0	

1520182,1606	02,79018,089% 15.4	

 لم يتم إقرار املوازنة العامة162019
مجموع التمويل اخلارجي املقّدر خالل السنوات )2010-2018( بلغ )	.45( مليار شيكل.141516

يالحــظ مــن اجلــدول أعــاله، أن ميــل منحنــى التمويــل اخلارجــي املقــدّر )متويــل خزينــة + متويــل تطويــري( بشــكل عــام 
متناقــص، رغــم أن ميــل منحنــى املوازنــة العامــة مرتفــع، أي أن املوازنــة العامــة بشــكل عــام يف ارتفــاع، وهــذا منطقــي يف 
ظــل الزيــادة الطبيعيــة يف عــدد الســكان، ويف ظــل زيــادة كل مــن اإليــرادات والنفقــات، حيــث ارتفعــت املوازنــة العامــة مــن 
ــا كانــت  ــادة تقــدر بـــ		 % عّم 14.6 مليــار شــيكل يف العــام 2010 إلــى حوالــي 18 مليــار شــيكل يف العــام 2018، أي بزي
عليــه يف العــام 2010، يف حــن أن نســبة التمويــل اخلارجــي مــن إجمالــي املوازنــة انخفضــت مــن حوالــي نصــف املوازنــة يف 

7 قرار بقانون رقم )	( لسنة 2010 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2010.، الصادر بتاريخ: 1	/	/2010

8 قرار بقانون رقم )5( لسنة 2011 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2011.، الصادر بتاريخ: 1	/	/2011

9 قرار بقانون رقم )6( لسنة 2012 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2012.، الصادر بتاريخ: 2012/4/7

10 قرار بقانون رقم )2( لسنة 	01	 م بشأن املوازنة العامة لسنة 	01	.، الصادر بتاريخ: 0	/	/	01	

11 قرار بقانون رقم )2( لسنة 2014 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2014.، الصادر بتاريخ: 2014/2/10

12 قرار بقانون رقم )9( لسنة 015	 م بشأن املوازنة العامة لسنة 015	.، الصادر بتاريخ: 0	/015/6	

	1 قرار بقانون رقم )1( لسنة 016	 م بشأن املوازنة العامة لسنة 016	.، الصادر بتاريخ: 016/1/8	

14 قرار بقانون رقم )	( لسنة 2017 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2017.، الصادر بتاريخ: 2017/2/15

15قرار بقانون رقم )4( لسنة 2018 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2018.، الصادر بتاريخ: 4/	/2018

16 لم يتم إقرار املوازنة العامة بسبب أزمة أموال املقاصة، ومت الصرف بناء على نظام 12/1 من العام السابق لعام املوازنة، تبعا للقرار الرئاسي رقم )6	( لسنة 2019، الصادر بتاريخ: 5	/	/2019.
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ــه  ــا كانــت علي ــة 2017 املقــدرة، أي انخفضــت إلــى حوالــي 8.7	 % عّم ــى فقــط 14 % يف موازن العــام 2010 49.8 % إل
ــة العامــة يف انخفــاض مســتمر  ــة املقــدرة للموازن ــح واملســاعدات اخلارجي ــى ذلــك أن املن ــة العامــة 2010، ومعن يف موازن
علــى مــدار الســنوات العشــر املاضيــة، علــى الرغــم مــن ارتفــاع املوازنــة العامــة، األمــر الــذي يفاقــم مــن الفجــوة القائمــة، 
وأضحــت العالقــة عكســية مــن بعــد العــام 015	، مبعنــى رغــم زيــادة إجمالــي املوازنــة املقــدرة إال أن التمويــل اخلارجــي 

يف انخفــاض.

ويالحــظ أن التمويــل اخلارجــي املقــدر، ارتفــع بشــكل ملحــوظ يف موازنــة العــام 015	، تبعــا لتوقعــات احلكومــة أن تكــون 
أمــوال اعمــار قطــاع غــزة بعــد العــدوان اإلســرائيلي يف العــام 2014، ضمــن التمويــل التطويــري اخلارجــي، ولكــن عمليــا لــم 
يتــم ذلــك، وهــذا مــا ســيتم شــرحه بالتفصيــل يف مقارنــة التمويــل اخلارجــي املقــدر مــع التمويــل اخلارجــي املتحقــق فعليــا.

شكل رقم )	( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املقدر بشقيه )متويل خزينة + متويل تطويري(

 واجمالي املوازنة العامة على مدار السنوات 2010-2019- باملليون شيكل

ويالحــظ مــن اجلــدول رقــم )	( ان التمويــل اخلارجــي املقــّدر لدعــم للخزينــة العامــة بشــكل عــام أعلــى مــن التمويــل 
اخلارجــي املقــدر للنفقــات التطويريــة »التمويــل التطويــري« اال يف موازنــة العــام 015	، حيــث كان التمويــل التطويــري 
املقــدر )4,290( مليــون شــيكل، يف حــن كان التمويــل اخلارجــي املقــدر لدعــم اخلزينــة العامــة )120,	( مليــون شــيكل، 
وذلــك تبعــا لتوقعــات احلكومــة أن تكــون أمــوال اعمــار قطــاع غــزة بعــد العــدوان اإلســرائيلي يف العــام 2014، ضمــن 

التمويــل التطويــري اخلارجــي.

كمــا يالحــظ أن التمويــل اخلارجــي املقــّدر لدعــم اخلزينــة العامــة بلــغ خــالل الســنوات 2010-2018 مبلــغ )1,124	( مليــون 
شــيكل، وبشــكل عــام تراجــع علــى مــدار العشــر ســنوات املاضيــة، علــى الرغــم مــن ارتفــاع إجمالــي املوازنــة املقــدرة، حيــث 
انخفــض التمويــل اخلارجــي املقــّدر لدعــم اخلزينــة العامــة مــن )		4,7( مليــون شــيكل يف موازنــة العــام 2010، ليصــل إلــى 
ــى     ــون شــيكل، وبنســبة انخفضــت إل ــة العامــة 2018، أي بانخفــاض قــدره )	2,56( ملي ــون شــيكل يف املوازن )2,160( ملي

45.7 % يف املوازنــة املقــدرة للعــام 2018، عّمــا كان مقــدر يف املوازنــة املقــدرة للعــام 2010.

كمــا يالحــظ أن التمويــل اخلارجــي املقــّدر للنفقــات التطويريــة »التمويــل التطويــري« بلــغ خــالل الســنوات 2018-2010 
مبلــغ )14,148( مليــون شــيكل، وهــو ايضــا تراجــع علــى مــدار العشــر ســنوات املاضيــة، علــى الرغــم ارتفــاع إجمالــي املوازنــة 
املقــدرة، حيــث انخفــض التمويــل اخلارجــي املقــّدر لدعــم النفقــات التطويريــة مــن )2,546( مليــون شــيكل يف موازنــة العــام 
2010، ليصــل إلــى )0	6( مليــون شــيكل يف املوازنــة العامــة 2018، أي بانخفــاض قــدره )1,916( مليــون شــيكل، وبنســبة 

انخفضــت إلــى 4.7	 % عّمــا كان مقــدرا يف موازنــة 2010، كمــا هــو موضــح يف الشــكل رقــم )4( املرفــق.
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شكل رقم )4( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املقدر )متويل خزينة + متويل تطويري( 

على مدار السنوات 2010-2019-باملليون شيكل

ــى  ــة همــا يف تراجــع مســتمر عل ــة العامــة، او دعــم النفقــات التطويري ــى ذلــك، ان كل مــن الدعــم اخلارجــي للخزين ومعن
مــدار الســنوات العشــر املاضيــة، وبنســب دالــة إحصائيــا، وهــذا مؤشــر علــى أن انخفــاض املنــح واملســاعدات اخلارجيــة 
لــم يقتصــر فقــط علــى دعــم اخلزينــة العامــة او علــى النفقــات التطويريــة، وامنــا علــى كل منهمــا، ممــا يطلــق إنــذارا علــى 
مســتقبل هــذا الدعــم واســتمراريته، ليطالــب صنــاع القــرار باإلعــداد خلطــط بديلــة عــن التراجــع املســتمر، او رمبــا انقطــاع 

هــذه املنــح واملســاعدات اخلارجيــة يف املســتقبل، وهــذا مــا بــدأت مؤشــراته تظهــر يف العــام 2020.

كمــا يالحــظ مــن اجلــدول رقــم )	( والشــكل رقــم )5( أدنــاه، أن نســبة التمويــل اخلارجــي املقــّدر لــكل مــن اخلزينــة العامــة 
ــة  ــدار العشــر ســنوات املاضي ــى م ــت عل ــة تراجع ــة العام ــي املوازن ــري« مــن إجمال ــل التطوي ــة »التموي ــات التطويري والنفق
2010-2018، حيــث انخفضــت نســبة التمويــل اخلارجــي املقــّدر مــن  49.8 % يف موازنــة العــام 2010، لتصــل إلــى 

15.4% يف املوازنــة العامــة 2018.

ومعنــى ذلــك أن نســبة املنــح واملســاعدات اخلارجيــة املقــدرة مــن إجمالــي املوازنــة العامــة يف تراجــع مســتمر، األمــر الــذي 
يعــزز مــن ضــرورة العمــل علــى توفيــر بدائــل لتلــك املنــح واملســاعدات بشــكلها احلالــي، مــن خــالل طــرق بدائــل جديــدة 
للتمويــل اخلارجــي، خصوصــا أن اخلطــط الوطنيــة والقطاعيــة يتــم بناؤهــا تبعــا للموازنــات املقــدرة، وليــس االنفــاق 
الفعلــي، كمــا أن جــزءا ليــس باليســير مــن تلــك اخلطــط والبرامــج يعتمــد علــى التمويــل اخلارجــي، األمــر الــذي يهــدد تنفيــذ 

تلــك اخلطــط والبرامــج.
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شكل رقم )5( بيانات مقارنة لنسبة التمويل اخلارجي املقدر )متويل خزينة + متويل تطويري( 

من اجمالي املوازنة العامة على مدار السنوات 2018-2010

يف العــام 2019 لــم يتــم رصــد التمويــل اخلارجــي املقــدر بســبب عــدم إقــرار املوازنــة العامــة، أمــا النســب الــواردة يف الشــكل 
أعــاله، فهــي توضــح نســبة التمويــل اخلارجــي املقــدر مــن اجمالــي املوازنــة العامــة املقــدرة، فعلــى ســبيل املثــال يف موازنــة 
2010 كان التمويــل اخلارجــي املقــدر )69	,7( مليــون شــيكل، وبلــغ اجمالــي املوازنــة العامــة )	14,59( مليــون شــيكل، 
أي أن التمويــل اخلارجــي حوالــي نصــف املوازنــة العامــة، امــا يف موازنــة العــام 2018، فــان التمويــل اخلارجــي املقــدر كان 
ــي  ــل اخلارجــي كان حوال ــون شــيكل، أي أن التموي ــة )18,089( ملي ــة العام ــي املوازن ــغ اجمال ــون شــيكل، وبل )2,790( ملي

15.4 % فقــط مــن املوازنــة العامــة.

االنفــاق املتحقــق مــن التمويــل اخلارجــي »املنــح واملســاعدات اخلارجيــة للموازنــة العامــة«: حتليــل السلســلة الزمنيــة 1 1)
2019-2010

مــن خــالل مراجعــة تقاريــر اإلنفــاق الفعلــي الصــادرة عــن وزارة املاليــة علــى مــدار 10 ســنوات )2010-2019(، فــان املنــح 
واملســاعدات للموازنــات العامــة املتحققــة فعليــا كانــت علــى النحــو اآلتــي:
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جدول رقم )4( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املتحقق فعليا بشقيه )متويل خزينة + متويل تطويري( 
على مدار السنوات 2010-2019- باملليون شيكل 171819

السنة
مجموع الدعم اخلارجي الدعم اخلارجي/ مليون شيكل

الفعلي متويل تطويري فعليمتويل خزينة فعلي

1720104,	76.1486.84,76	.8

1820112,915.	604.7	,519.9

1920122,985.5601.1	,586.6

20	01	4,5	1.6	8	.54,915.1

212014	,676.17	6.	4,40	.	

22	0152,757.4	47.4	,104.8

			0162,	17.5588.02,905.5

2420171,965.56	1.72,597.	

	520181,841.0571.02,41	.0

	620191,776.4-	0.91,745.5

29,042.34,909.533,951.7املجموع

· يف العــام 2019، وبســبب قطــع املســاعدات األمريكيــة، مت إرجــاع مبلــغ )448( مليــون شــيكل إلــى القنصليــة 	
األمريكيــة، وذلــك مــن أجــل اغــالق حســاب املنحــة، وبالتالــي فــإن املجمــوع اجلبــري للتمويــل التطويــري كان 

	0	1					4	5	6 بالســالب. 

· يالحــظ مــن اجلــدول رقــم )4( ان مجمــوع التمويــل اخلارجــي للموازنــة العامــة علــى مــدار 10 ســنوات )2010-	
2019( بلــغ )4	( مليــار شــيكل، منــه )29( مليــار شــيكل دعــم للخزينــة العامــة وبنســبة 	.85 % مــن اجمالــي 
التمويــل اخلارجــي، ومنــه )5( مليــار شــيكل متويــل تطويــري، أي مــا نســبته 14.7 %   مــن اجمالــي التمويــل 

اخلارجــي.

17 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2010، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2011/1/24

18 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2011، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2012/1/15

19 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2012، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 1/16/	01	

20 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 	01	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2014/2/11

21 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2014، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 015/1/20	

22 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 015	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 016/1/17	

		 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 016	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 		/	/2017

24 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2017، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2018/1/24

5	 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2018، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2019/1/27

6	 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2019، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2020/1/28
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· كمــا يالحــظ أن التمويــل اخلارجــي الفعلــي للموازنــة العامــة يف تناقــص، حيث بلغ يف العــام 2010 مبلغ )8.	4,76( 	
مليــون شــيكل، وانخفــض ليصــل يف العــام 2019 إلــى )1,745.5( مليــون شــيكل، أي انخفــض بســبته 6.6	 % عّمــا 

كان عليــه يف العــام 2010.

· ومعنــى ذلــك أن التمويــل اخلارجــي املتحقــق فعليــا يف تناقــص مســتمر، وأضحــى فقــط ثلــث عمــا كان عليــه 	
قبــل عشــر ســنوات، وتشــكل املنــح واملســاعدات اخلارجــة للخزينــة العامــة املكــّون األكبــر مــن التمويــل اخلارجــي 

ــا. ــري محــدود أوال، ويف تناقــص مســتمر ثاني ــل اخلارجــي التطوي ــا، أي أن التموي ــق فعلي املتحق

شكل رقم )6( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املتحقق فعليا على مدار السنوات 2010-2019-باملليون شيكل

· يوضــح الشــكل الســابق اجتــاه التمويــل اخلارجــي املتحقــق فعليــا علــى مــدار 10 ســنوات، حيــث أنــه يف تناقــص 	
مســتمر، بــدءا مــن العــام 	01	، وقــد انخفــض بشــكل حــاد يف العــام 2019، ليصــل إلــى فقــط )1.75( مليــار 

ــار شــيكل. ــي 5 ملي ــام 	01	 حوال ــغ يف الع شــيكل، يف حــن بل
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شكل رقم )7( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املتحقق فعليا بشقيه )متويل خزينة + متويل تطويري( 

على مدار السنوات 2010-2019- باملليون شيكل

يالحــظ مــن اجلــدول رقــم )4( والشــكل رقــم )7( أن التمويــل اخلارجــي املتحقــق فعليــا للخزينــة العامــة أعلــى منــه للنفقــات 
التطويريــة، وذلــك علــى مــدار الســنوات العشــر املاضيــة، مــع وجــود تراجــع يف التمويــل اخلارجــي بشــقيه. كمــا أن التمويــل 
اخلارجــي للخزينــة العامــة يف تراجــع ملحــوظ، وازدادت حــدة التراجــع يف الســنوات الســبع األخيــرة. ومعنــى ذلــك أن 
التراجــع يف الدعــم اخلارجــي الفعلــي يف ازديــاد، ممــا يلقــي ظــالال قامتــة علــى مســتقبل هــذا التمويــل، وأثــره علــى املوازنــة 

العامــة.

شكل رقم )8( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املتحقق فعليا )متويل تطويري(

 على مدار السنوات 2010-2019- باملليون شيكل
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يالحــظ مــن اجلــدول رقــم )4( والشــكل رقــم )8( ان التمويــل التطويــري املتحقــق فعليــا بالرغــم مــن أهميتــه، اال أنــه يعانــي 
مــن اضطــراب واضــح، وهــو غيــر مســتقر، وغيــر مرتفــع نســبيا، حيــث بلغــت اقصــى قيمــة يف العــام 2014 وبلغــت )	.6	7( 
مليــون شــيكل، وانخفــض مباشــرة يف العــام 015	 إلــى )47.7	( مليــون شــيكل، أي حوالــي النصــف، يف حــن كانــت قيمتــه 
بالســالب يف العــام 2019، بســبب اســترجاع الواليــات املتحــدة االمريكيــة ملنحــة تطويريــة بقيمــة )448( مليــون شــيكل، االمــر 
الــذي يهــدد مــن اســتدامة وتنفيــذ املشــاريع التطويريــة، خصوصــا أن النفقــات التطويريــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى التمويــل 

اخلارجــي.

ــل  ــه، والتراجــع املســتمر يف التموي ــر محل ــة يف غي ــات التطويري ــى الدعــم اخلارجــي للنفق ــى أن الرهــان عل ــك إل ويشــير ذل
التطويــري اخلارجــي املتحقــق علــى مــدار الســنوات العشــر املاضيــة وتذبذبــه، بــل وصولــه يف العــام 2019 إلــى قيمــة ســالبة، 
مؤشــر علــى اخلطــورة التــي حتيــط باملشــاريع التطويريــة ذات العالقــة بالقطــاع االجتماعــي، وباخلدمــات االجتماعيــة التــي 

تعتمــد علــى التمويــل اخلارجــي التطويــري.

)1٢ مقارنــة املوازنــات املقــدرة للتمويــل اخلارجــي »املنــح واملســاعدات اخلارجيــة للموازنــة العامــة« مــع اإلنفــاق الفعلــي املتحقــق: 
حتليل السلســلة الزمنية 2019-2010

ســنوات  10 مــدار  علــى  املاليــة  وزارة  عــن  الصــادرة  الفعلــي  االنفــاق  وتقاريــر  املقــرة،  املوازنــات  مراجعــة  خــالل   مــن 
 )2010-2019(، فإن املنح واملساعدات للموازنات العامة املقدرة واملتحققة فعليا كانت على النحو االتي:

جدول رقم )5( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املقدر واملتحقق فعليا بشقيه

 )متويل خزينة + متويل تطويري( على مدار السنوات 2010-2019- باملليون شيكل

السنة

الدعم اخلارجي/ مليون شيكل
مجموع الدعم 

اخلارجي 
الفعلي

الدعم 
اخلارجي 

املقدر

نسبة 
التنفيذ متويل خزينة 

فعلي
متويل خزينة 

مقدر
متويل تطويري 

فعلي
متويل تطويري 

مقدر

20104,	76.14,7		.0486.82,5464,76	.87,	69.0% 65.5

20112,915.		,579.0604.71,850.0	,519.95,4	9.0% 64.8

20122,985.5	,811.0601.11,140.0	,586.64,951.0% 7	.4

	01	4,5	1.64,070.0	8	.51,110.04,915.15,180.0% 94.9

2014	,676.14,785.07	6.	1,080.04,40	.	5,865.0% 75.1

	0152,757.4	,1	0.0	47.44,	90.0	,104.87,410.0% 41.9

	0162,	17.52,9	5.0588.0956.02,905.5	,881.0% 74.9

20171,965.51,950.06	1.7546.02,597.	2,496.0% 104.1

20181,841.02,160.0571.06	0.02,41	.02,790.0% 86.5

20191,776.427 N/A-	0.9N/A 1,745.5N/AN/A
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· اجمالي التمويل اخلارجي املقدر للسنوات 2010-2018 بلغ )	.45( مليار شيكل.27	

· اجمالي التمويل اخلارجي املتحقق يف السنوات 2010-2018 بلغ )	.		( مليار شيكل.	

· اجمالــي التمويــل اخلارجــي املتحقــق يف الســنوات 2010-2019 بلــغ )4	( مليــار شــيكل، علمــا أنــه لــم يتــم إقــرار 	
املوازنــة العامــة يف العــام 2019.

شكل رقم )9( بيانات مقارنة للتمويل اخلارجي املقدر واملتحقق فعليا مبجموعه )متويل خزينة + متويل تطويري( على مدار السنوات 2019-2010- 
باملليون شيكل

يالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )5( والشــكل رقــم )9( أن التمويــل اخلارجــي املقــدر كان بشــكل عــام أعلــى مــن التمويــل 
اخلارجــي الفعلــي، وكان متوســط التنفيــذ الفعلــي مــا بــن التمويــل اخلارجــي الفعلــي مقارنــة مــع التمويــل اخلارجــي 
املقــدر حوالــي 71  % ويظهــر أيضــا أن هنــاك فجــوات كبيــرة مــا بــن التمويــل اخلارجــي املقــدر واملتحقــق فعليــا، كمــا هــو 
احلــال يف موازنــة العــام 015	، حيــث مت تقديــر التمويــل اخلارجــي مببلــغ )7,410( مليــون شــيكل، يف حــن كان املتحقــق 
)104.8,	( مليــون شــيكل أي بنســبة لــم تتجــاوز 42  % كمــا يالحــظ أن التمويــل اخلارجــي املقــدر لدعــم اخلزينــة العامــة 
كان بشــكل عــام أعلــى مــن املتحقــق فعليــا، ولكــن كان هنــاك ســياق إلــى حــد مــا متناغــم والفجــوات محــدودة، يف حــن أن 
التمويــل اخلارجــي املقــدر للنفقــات التطويريــة كان بشــكل عــام أعلــى مــن املتحقــق فعليــا؛ فقــد كان هنــاك فجــوات كبيــرة 
ــون  ــغ )90.0	,4( ملي ــة العــام 015	 مبل ــري املقــدر يف موازن ــل التطوي ــال كانــت التموي ــى ســبيل املث ــا، فعل ــة إحصائي ودال

شــيكل، يف حــن أن التمويــل التطويــري املتحقــق فعليــا كان )47.4	( مليــون شــيكل فقــط، أي مــا نســبته 8 % فقــط.

ــا:  ــا يطــرح ســؤاال هام ــا، م ــة فعلي ــن املتحقق ــى م ــت اعل ــدرة كان ــة املق ــح واملســاعدات اخلارجي ــى أن املن ــك إل ويشــير ذل
مــا مصيــر اخلطــط والبرامــج واملشــاريع املمولــة خارجيــا، والتــي لــم يتــم الصــرف الفعلــي لهــا؟ وكيــف ســيتم انفــاذ تلــك 

ــل! ــة يف ظــل فقــدان التموي ــة باخلدمــات االجتماعي اخلطــط والبرامــج املتعلق

27 لم يتم إقرار املوازنة العامة بسبب أزمة أموال املقاصة، ومت الصرف بناء على نظام 12/1 من العام السابق لعام املوازنة، تبعا للقرار الرئاسي رقم )6	( لسنة 2019، الصادر بتاريخ: 5	/	/2019.
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شكل رقم )10( نسبة مقارنة لتنفيذ االنفاق الفعلي مقارنة باملقدر للتمويل اخلارجي مبجموعه

 )متويل خزينة + متويل تطويري( على مدار السنوات 2019-2010

يالحــظ مــن اجلــدول رقــم )5( والشــكل رقــم )10(، أن نســبة التنفيــذ الفعلــي للتمويــل اخلارجــي »املنــح واملســاعدات 
اخلارجيــة« لــكل مــن اخلزينــة العامــة والنفقــات التطويريــة، كان بشــكل عــام أقــل مــن املقــدر، وبشــكل متذبــذب ومتبايــن.
األمــر الــذي يشــير إلــى وجــود إشــكالية حقيقيــة يف انفــاد اخلطــط احلكوميــة املختلفــة، حيــث يرتبــط تنفيــذ تلــك اخلطــط 
باملوازنــات املقــدرة لهــا، وبكــون املنــح واملســاعدات املتحققــة فعليــا هــي أقــل، وبنســب دالــة عــن تلــك املقــدرة، فــان تنفيــذ 
اخلطــط احلكوميــة املختلفــة يشــوبه االضطــراب، األمــر الــذي يصــل إلــى عــدم تنفيــذ تلــك اخلطــط او املشــاريع التطويريــة 
لعــدم توفــر التمويــل املرصــود لهــا، واألمــر أكثــر خطــورة يف البرامــج واملشــاريع ذات العالقــة بالشــأن االجتماعي واخلدمات 
االجتماعيــة، كونهــا متــس حقــوق الفئــات الفقيــرة واملهمشــة، خصوصــا أن النفقــات التطويريــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى 

املنــح واملســاعدات اخلارجيــة للموازنــة العامــة.

 مصادر التمويل اخلارجي: حتليل السلسة الزمنية 32019-2010 3)

تبعــا لتقاريــر اإلنفــاق الفعلــي الصــادرة عــن وزارة املاليــة خــالل الســنوات 2010-2019، فــان التمويــل اخلارجــي ينقســم 
إلــى شــقن:

التمويــل املباشــر للخزينــة العامــة، ويشــمل الدعــم العربــي، والــدول املانحــة، ومبــا يشــمل اآلليــة الفلســطينية . 1
البنــك الدولــي. األوروبيــة لدعــم وإدارة املســاعدات PEGASE، ومنــح 

التمويل التطويري، والذي يتضمن سلة التمويل املشترك لدعم قطاع التعليم JFA، ومنح تطويرية أخرى.. 2
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جدول رقم )6( الدعم اخلارجي للخزينة العامة بشقيه )الدعم العربي + الدول املانحة( باملليون شيكل 7	6	5	4					1	0	9	8	

الدعم العربي/ السنة
مليون شيكل

الدول املانحة/ 
مليون شيكل

مجموع الدعم اخلارجي 
للخزينة العامة/ مليون 

شيكل

نسبة الدعم 
العربي

نسبة دعم الدول 
املانحة

282010860.9	,419.	4,	80.	% 	0.1% 79.9

2920111,0	1.81,88	.42,915.	% 	5.4% 64.6

	020121,050.01,9	5.42,985.4% 	5.	% 64.8

	1	01	1,	88.4	,14	.	4,5	1.7% 	0.6% 69.4

		20141,46	.82,	1	.		,676.1% 	9.8% 60.	

			0151,	88.01,469.42,757.4% 46.7% 5	.	

	4	01681	.	1,50	.82,	17.1% 	5.1% 64.9

	520175	4.	1,441.	1,965.5% 	6.7% 7	.	

	620181,090.1750.11,840.	% 59.	% 40.8

	72019876.	900.11,776.4% 49.	% 50.7

64.2 %35.8 %10,386.818,658.429,045.2املجموع

28 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2010، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2011/1/24

29 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2011، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2012/1/15

0	 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2012، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 1/16/	01	

1	 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 	01	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2014/2/11

		 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2014، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 015/1/20	

		 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 015	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 016/1/17	

4	 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 016	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 		/	/2017

5	 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2017، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2018/1/24

6	 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2018، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2019/1/27

7	 تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2019، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2020/1/28



		

شكل رقم )11( الدعم اخلارجي للخزينة العامة بشقيه )الدعم العربي + الدول املانحة( باملليون شيكل

ــة العامــة يف تناقــص، وال  يالحــظ مــن خــالل اجلــدول رقــم )6( والشــكل رقــم )11( أعــاله، أن الدعــم اخلارجــي للخزين
يشــكل الدعــم العربــي مظلــة أمــان، وأن كانــت نســبة التراجــع فيــه أقــل منــه عــن التراجــع يف الدعــم األجنبــي مــن الــدول 
املانحــة، ومــع ذلــك فــإن الدعــم العربــي للخزينــة العامــة محــدود جــدا، وهــو يف أفضــل أحوالــه لــم يتجــاوز )1.46( مليــار 
شــيكل، يف العــام 2014، وانخفــض يف العــام 2019 إلــى 861 مليــون شــيكل، مــن جميــع الــدول العربيــة املانحــة للموازنــة 
العامــة. األمــر الــذي يشــير إلــى هشاشــة وضعــف الدعــم العربــي للخزينــة العامــة، وال ميكــن أن يشــكل مظلــة أمــان مالــي 

للســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

كذلــك، تشــير البيانــات إلــى التراجــع الكبيــر يف الدعــم اخلارجــي »التمويــل الدولــي« للخزينــة العامــة، حيــث بلــغ يف العــام 
2010 )4.	( مليــار شــيكل، وانخفــض يف العــام 2019 إلــى )0.9( مليــار شــيكل فقــط. األمــر الــذي يشــير إلــى التراجــع 
الكبيــر واحلــاد يف الدعــم اخلارجــي »الدولــي« للموازنــة العامــة، ممــا يســتدعي توفيــر بدائــل لــدى صّنــاع القــرار يف 
ــي، األمــر  ــي ال يأت ــة االعتمــاد لدعــم دول ــة الفلســطينية رهين ــة الفلســطينية، وأال تبقــى الســلطة الوطني الســلطة الوطني

الــذي ينعكــس ســلبا علــى انفــاذ اخلطــط احلكوميــة املختلفــة.

شكل رقم )12( نسبة كل من )الدعم العربي + الدول املانحة( من اجمالي الدعم اخلارجي للخزينة العامة
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يوضــح الشــكل أعــاله، أن نســبة التمويــل والدعــم العربــي، بلغــت حوالــي ثلــث إجمالــي الدعــم اخلارجــي للخزينــة العامــة 
وبنســبة 5.8	 %، يف حــن أن الدعــم األجنبــي »الــدول املانحــة« بلــغ 	.64 %، وهــذا يشــير إلــى أن الدعــم العربــي للخزينــة 
العامــة مــا زال محــدودا، وهــو بــكل األحــوال ال يشــّكل مظلــة أمــان للموازنــة العامــة، وال ميكــن االعتمــاد عليــه يف تغطيــة 

الفجــوة التمويليــة التــي تعانــي منهــا املوازنــة العامــة بشــكل ســنوي.

يشــير اجلــدول أدنــاه إلــى أن الدعــم العربــي للخزينــة العامــة خــالل العشــر ســنوات املاضيــة 2010-2019، كان متذبذبــا 
ــك املســاعدات،  ــك بوضــوح مــن خــالل عــدم انتظــام تل ــر ذل ــت، وهــو دعــم مرتبــط مبســارات سياســية، ويظه ــر ثاب وغي
ومــن خــالل خــروج ودخــول دول متعــددة إلــى قائمــة املانحــن تبعــا ألجنداتهــا السياســية. فعلــى ســبيل املثــال أوقفــت دولــة 
اإلمــارات العربيــة املتحــدة دعمهــا منــذ العــام 2014 تبعــا خلــالف الســلطة الفلســطينية مــع محمــد دحــالن ودعــم اإلمــارات 
لــه، وكــذا األمــر مــع دولــة قطــر يف عــدة ســنوات، حيــث حتــول دعــم قطــر مباشــرة لغــزة، وهنــاك دول كان دعمهــا ملــرة 
واحــدة مثــل دولــة الكويــت، األمــر الــذي يشــير إلــى أن الرهــان علــى الدعــم العربــي للخزينــة العامــة محفــوف باملخاطــر، 

وال ميكــن بنــاء اخلطــط عليــه الرتباطــه مبســارات وأجنــدات سياســية.

جدول رقم )7( الدعم العربي للخزينة العامة 2010-2019 – باملليون شيكل

املجموعالعراقالكويتُعمانقطرمصراالماراتاجلزائرالسعوديةالسنة

20105	6.098.1160.0	0.		6.60.00.00.0860.9

2011650.4187.115	.	5.80.0	6.	0.00.01,0	1.8

2012	99.899.5		4.61	.511	.70.00.099.91,050.0

	01	940.798.4175.			.0	1.918.50.0100.71,	88.4

2014704.4184.40.0	6.85		.		6.00.00.01,46	.8

	01594	.5	04.80.0	8.	0.011	.40.00.01,	88.0

	016699.110	.00.01	.	0.00.00.00.081	.	

2017			.4187.70.04.10.00.00.00.05	4.	

2018794.095.	0.01	.00.00.0187.80.01,090.1

2019576.794.00.00.0170.	0.00.0	5.4876.	

6,576.01,351.3812.1155.9874.6193.1187.8236.010,386.8املجموع

تقــدم 8 دول عربيــة دعمهــا للخزينــة العامــة، علــى رأســها اململكــة العربيــة الســعودية التــي ســاهمت خــالل العشــر ســنوات 
2010-2019 مببلــغ )6,576( مليــون شــيكل، أي مــا نســبته  	.	6 % مــن اجمالــي الدعــم العربــي، تلتهــا اجلزائــر بنســبة   
ــدول  ــر فقــط هــو املنتظــم ســنويا، وباقــي ال ــل الســعودية واجلزائ ــي، ويالحــظ أن متوي ــي الدعــم العرب 	1 %  مــن اجمال
دعمهــا غيــر منتظــم، فعلــى ســبيل املثــال أوقفــت دولــة اإلمــارات دعمهــا للخزينــة العامــة منــذ العــام 	01	، وهنــاك دول 

دعمهــا محــدود للغايــة مثــل ُعمــان، والــذي لــم يتجــاوز علــى مــدار 10 ســنوات مبلــغ )1.	19( مليــون شــيكل.



	5

شكل رقم )	1( الدعم العربي للخزينة العامة خالل الفترة 2010-2019 تبعا للدول املانحة– باملليون شيكل

يظهــر الشــكل رقــم 14 ادنــاه، أن الســعودية تتصــدر الــدول العربيــة املانحــة للخزينــة العامــة، وبفــارق كبيــر عــن باقــي الــدول 
األخــرى، حيــث قدمــت علــى مــدار 10 ســنوات ثلثــي الدعــم العربــي للخزينــة العامــة، مببلــغ )6.6( مليــار شــيكل، وبنســبة 
	.	6 % مــن اجمالــي الدعــم العربــي للخزينــة العامــة، متيــز دعمهــا بالكــم واالســتمرارية واالنتظــام علــى مــدار العشــر 
ســنوات الســابقة، تتبعهــا اجلزائــر مببلــغ )1.6( مليــار شــيكل، أي مــا نســبته 	1 % مــن اجمالــي الدعــم العربــي للخزينــة 
العامــة، ومتيــز دعمهــا ايضــا باالســتمرارية واالنتظــام علــى مــدار العشــر ســنوات الســابقة، يف حــن أن دعــم باقــي الــدول 

كان »موســميا«.
شكل رقم )14( نسبة مساهمة الدول العربية يف متويل اخلزينة العامة خالل الفترة 2019-2010 
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يظهــر اجلــدول رقــم )8( أن التمويــل الدولــي »األجنبــي« للخزينــة العامــة يف تناقــص مســتمر، وهــو غيــر منتظــم، وأن 
ــام  ــذ الع ــات من ــا تشــير سلســة البيان ــام 2010. كم ــه يف الع ــا كان علي ــط عّم ــي 6	 % فق ــام 2019 حوال ــق يف الع املتحق
2010 لغايــة 2019 إلــى أن اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة PEGASE لتنســيق املســاعدات االقتصاديــة واالجتماعيــة، 
ــغ وصــل إلــى )8,841.5( مليــون شــيكل ، يليهــا البنــك الدولــي  ــة العامــة، ومببل تتصــدر قائمــة املانحــن الدوليــن للخزين
مببلــغ )5,869.7( مليــون شــيكل، وعلــى الرغــم مــن مشــاركة فرنســا احملــدودة يف دعــم اخلزينــة، العامــة إال أنهــا الدولــة 

ــة العامــة. األجنبيــة الوحيــدة ذات الدعــم املنتظــم ســنويا للخزين

جدول رقم )8( الدعم األجنبي »الدول املانحة« للخزينة العامة 2010-2019 – باملليون شيكل

الواليات السنة
روسياتركياماليزياالهندفرنسااملتحدة

االلية 
الفلسطينية 

األوروبية
املجموعالبنك الدولي

20108	1.459.		6.90.00.00.01,	97.	1,064.		,419.	

2011185.05	.40.00.00.00.01,0	9.9616.11,88	.4

20120.09	.70.00.00.00.0817.51,0	4.	1,9	5.4

	01	1,	58.090.6	.70.00.0	5.	899.0856.7	,14	.	

2014	80.		7.	0.0	.40.00.0880.6910.82,	1	.	

	0150.0		.7	4.80.00.019.	869.	51	.41,469.4

	016	9	.	67.60.00.00.00.078	.		60.71,50	.8

2017	65.6		.10.00.00.00.0867.5	75.11,441.	

20180.0		.90.00.0		.80.0656.0	7.4750.1

20190.0	0.70.00.016.00.0641.		1	.1900.1

3,212.6532.275.43.438.854.68,841.55,869.718,658.4املجموع

كمــا يشــير اجلــدول أعــاله إلــى أن الدعــم األجنبــي للخزينــة العامــة »التمويــل الدولــي« يف تناقــص مســتمر أيضــا، ومــن 
أســباب ذلــك الواقــع السياســي، واســتخدام التمويــل اخلارجــي ألجنــدات سياســية مــن قبــل املانحــن، كمــا هــو احلــال مــع 
متويــل الواليــات املتحــدة االمريكيــة، والــذي توقــف بشــكل كامــل منــذ العــام 2017، كمــا أنــه كان صفــرا يف األعــوام 2012 

و015	. 
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شكل رقم )15( التمويل الدولي للخزينة العامة 2010-2019 – تبعا جلهة التمويل- باملليون شيكل

يظهــر مــن الشــكلن 15و16 اجتاهــات الدعــم الدولــي للخزينــة العامــة، حيــث يتصــدر االحتــاد األوربــي ذلــك الدعــم مــن 
خــالل اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة PEGASE لتنســيق املســاعدات، ومببلــغ وصــل إلــى )8,841.5( مليــون شــيكل 
 أي مــا نســبته 47.4 % مــن اجمالــي الدعــم الدولــي علــى مــدار الســنوات 2010-2019، يليهــا البنــك الدولــي بنســبة 
 1.5	 % يف حــن ان دعــم الواليــات املتحــدة، وعلــى الرغــم مــن مبلغــه الكبيــر نســبيا )	.	( مليــار شــيكل، إال أنــه غيــر 

منتظــم ومرتبــط مبســارات سياســية. 

شكل رقم )16( نسبة املساهمة للدول والتكتالت املختلفة يف التمويل الدولي للخزينة العامة 2019-2010 
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ــدار الســنوات العشــر  ــى م ــذب عل ــر منتظــم ومتذب ــة غي ــات املتحــدة االمريكي ــل الوالي ــاه أن متوي ــن الشــكل أدن يالحــظ م
2010-2019، وهــو موجــه بشــكل رئيــس للبنيــة التحتيــة وتأهيــل األجهــزة األمنيــة وبنــاء مقراتهــا، ومنــذ العــام 2017، مت 
وقــف هــذا الدعــم. وهــذا يشــير مــرة أخــرى إلــى أن الرهــان علــى الدعــم اخلارجــي محفــوف باملخاطــر الرتباطــه مبســارات 

وأجنــدات سياســية، وهــو يهــدد كل عمليــة التخطيــط يف فلســطن.

شكل رقم )17( متويل الواليات املتحدة االمريكية للخزينة العامة 2010-2019 باملليون شيكل

 PEGASE يالحــظ مــن الشــكل رقــم )18( أن اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة لتنســيق املســاعدات االجتماعيــة واالقتصاديــة
ــك يف  ــة، وبدعــم ســنوي، إال أن هــذا الدعــم أيضــا يف تناقــص، كذل ــة العام ــر الداعمــن للخزين ــا أكب ــي هم ــك الدول والبن
متويــل البنــك الدولــي وإن كان بوتيــرة أكثــر، األمــر الــذي يشــير إلــى إشــكالية يف اخلدمــات االجتماعيــة املمولــة خارجيــا، 

كــون آليــة PEGASE تختــص بدعــم كل مــن:
دعم رواتب املوظفن املدنين.	 
دعم احلاالت االجتماعية. )برنامج وزارة التنمية االجتماعية للمساعدات النقدية(.	 
دعم مستشفيات القدس.	 

يف حن أن البنود التي يتم الصرف عليها من خالل البنك الدولي، اما مباشرة او من خالل:
منح من خالل دول متعددة.	 
شبكة األمان االجتماعي.	 
اخلدمات الطارئة. 	 
منح القروض.	 

األمر الذي يهدد استمرارية تدفق تلك اخلدمات، ويحيط مستقبلها بغموض، ويخلق واقعا مضطربا محيطا بها. 
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 PEGASE شكل رقم )18( متويل مقارن لتمويل كل من اآللية الفلسطينية األوروبية

والبنك الدولي للخزينة العامة 2010-2019 باملليون شيكل

التمويل التطويري3 4)

تبعــا لتقاريــر اإلنفــاق الفعلــي الصــادرة عــن وزارة املاليــة خــالل الســنوات 2010-2019، فــإن التمويــل التطويــري، والــذي 
يتضمــن ســلة التمويــل املشــترك لدعــم قطــاع التعليــم JFA، ومنــح تطويريــة أخــرى كان علــى النحــو االتــي:

جدول رقم )9( التمويل اخلارجي التطويري 2010-2019 باملليون شيكل
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يالحــظ مــن اجلــدول رقــم )9( أن التمويــل اخلارجــي التطويــري املتحقــق فعليــا كان محــدودا، وكان متوســطه )500( مليــون 
ــاء قــدرات  شــيكل فقــط ســنويا، وهــو متذبــذب، ويف الســنوات األخيــرة أضحــى مخصصــا لقطاعــات محــددة، وهــي: بن

املؤسســات الفلســطينية، ومنــح تطويريــة للــوزارات، وســلة التمويــل املشــترك JFA لدعــم قطــاع التعليــم.

ــة  ــام 2019، اســتردت حكوم ــه يف الع ــة، أن ــات التطويري ــات الدعــم اخلارجــي للنفق ــى هشاشــة وعــدم ثب ــة عل مــن األمثل
الواليــات املتحــدة االمريكيــة منحــة تطويريــة بقيمــة )448( مليــون شــيكل، والتــي فاقــت يف مجموعهــا كل الدعــم التطويــري 
املتحقــق للعــام 2019. األمــر الــذي يشــير إلــى أن الدعــم التطويــري اخلارجــي محــدود جــدا، وهــو متذبــذب وهــش، وال 

ميكــن االعتمــاد عليــه يف متويــل النفقــات التطويريــة وخاصــة النفقــات ذات العالقــة بالشــأن االجتماعــي.
شكل رقم )19( التمويل اخلارجي التطويري 2010-2019 باملليون شيكل

يظهــر الشــكل أعــاله توزيــع التمويــل اخلارجــي التطويــري، حيــث ال تتضمــن بيانــات وزارة املاليــة تفصيــالت دقيقــة عــن 
طبيعــة تلــك النفقــات، والنفقــات التطويريــة الواضحــة هــي املخصصــة لقطــاع التعليــم، ومــن خــالل ســلة التمويــل املشــترك 

.JFA

إن التمويــل اخلارجــي للموازنــة العامــة واملخصــص لدعــم اخلزينــة املباشــر، والــذي يشــكل أكثــر من 85 % مــن اجمالي املنح 
واملســاعدات الفعليــة للموازنــة العامــة، يتــم تخصيصــه للنفقــات العامــة تبعــا خلطــط وأولويــات وزارة املاليــة الفلســطينية 

مبــا فيهــا اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن.

امــا بخصــوص التمويــل التطويــري اخلارجــي، فــإن لقطــاع األمــن نصيــب وافــر منــه، وخاصــة التمويــل املقــدم – يف 
الســنوات الســابقة- مــن الواليــات املتحــدة االمريكيــة، فعلــى ســبيل املثــال ال احلصــر قدمــت الواليــات املتحــدة االمريكيــة 
منــح تطويريــة لقطــاع األمــن يف األعــوام 016	 و2017، لبنــاء معســكرات تدريــب لألجهــزة األمنيــة، بلغــت قيمتهــا الفعليــة 
ــون شــيكل. عــدا عــن الدعــم اخلارجــي لقطــاع  ــام 2017 )7.		(9	 ملي ــون شــيكل، ويف الع ــام 016	 )48.7(8	 ملي يف الع

األمــن املقــدم مــن خــارج املوازنــة العامــة عبــر برامــج تدريبيــة محليــة وإقليميــة، ومســاعدات ماديــة ولوجســتية.

كمــا أن بنــد إعــادة تأهيــل األجهــزة األمنيــة لــه نصيــب ثابــت مــن النفقــات التطويريــة أن كانــت خارجيــة مــن خــالل متويــل 
اخلزينــة بشــكل مباشــر، وبلغــت مجمــوع مــا مت انفاقــه فعليــا علــى بنــد إعــادة تأهيــل األجهــزة األمنيــة خــالل الســنوات 
ــم  ــة يت ــات التطويري ــن النفق ــس باليســير م ــى أن جــزءا لي ــذي يشــير إل ــر ال ــون شــيكل. األم 2011-2018 )508.8(40 ملي
إنفاقــه علــى قطــاع األمــن، خاصــة متويــل الواليــات املتحــدة االمريكيــة، وعــدة دول ضمــن املنــح املقدمــة لتطويــر مؤسســات 

الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، وضمــن عمليــة الســالم بــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل. 

8	  تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 016	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 		/	/2017

9	  تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2017، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2018/1/24

40  التقارير الشهرية التراكمية لوزارة املالية للسنوات 2011-2018، علما ان تقارير 2010 و2019 ال تتضمن تفصيالت عن املوضوع.
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ثالثا: االستنتاجات
ــح واملســاعدات  ــات اخلاصــة باملن ــام والبيان ــم األرق ــة لك ــل السلســلة الزمني ــرض الســابق، ويف ظــل حتلي مــن خــالل الع
اخلارجيــة للموازنــة العامــة، علــى مــدار عشــر ســنوات 2010-2019، فــان الدراســة خلصــت إلــى النتائــج واالســتنتاجات 

التاليــة:

)11 تقييم حجم ونسبة املنح واملساعدات للموازنة العامة على مدار السنوات العشر 2019-2010

حصلــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية علــى متويــل خارجــي للموازنــة العامــة علــى مــدار 10 ســنوات )2019-2010( 	 
ــة وبنســبة  85.5 % مــن اجمالــي التمويــل  بلــغ )4	( مليــار شــيكل، منــه )29( مليــار شــيكل دعــم للخزينــة العام
ــل اخلارجــي، إال  ــي التموي ــا نســبته 14.5 % مــن اجمال ــري، أي م ــل تطوي ــار شــيكل متوي ــه )5( ملي اخلارجــي، ومن
أن هنــاك تراجعــا واضحــا يف املنــح واملســاعدات للموازنــة العامــة، ســواء كان ذلــك علــى مســتوى الدعــم اخلارجــي 
للخزينــة العامــة او الدعــم للنفقــات التطويريــة »التمويــل التطويــري«، وذلــك علــى صعيــد احلجــم والنســبة، بداللــة 
ميــل منحنــى التمويــل اخلارجــي املقــّدر )متويــل خزينــة + متويــل تطويــري( املتناقــص بشــكله العــام، رغــم أن ميــل 
منحنــى املوازنــة العامــة مرتفــع، ونســبة التمويــل اخلارجــي مــن إجمالــي املوازنــة انخفضــت مــن حوالــي نصــف 
املوازنــة يف العــام 2010 49.8 % إلــى فقــط 14 % يف موازنــة 2017 املقــدرة، أي إلــى حوالــي 8.7	 % عّمــا كانــت 

عليــه يف موازنــة العامــة 2010.

ــون 	  ــغ )8.	4,76( ملي ــام 2010 مبل ــغ يف الع ــث بل ــة يف تناقــص، حي ــة العام ــي للموازن ــل اخلارجــي الفعل  إن التموي
 شــيكل، وانخفــض ليصــل يف العــام 2019 إلــى )1,745.5( مليــون شــيكل، أي انخفــض إلــى حوالــي ثلــث املبلــغ

 6.6	 % عّما كان عليه يف العام 2010.

إن الفجــوة مــا بــن إجمالــي املوازنــة العامــة املقــدرة والتمويــل اخلارجــي املقــدر اتســعت مــن العــام 2010 ولغايــة 	 
2018، وأضحــت العالقــة عكســية مــن بعــد العــام 015	، مبعنــى رغــم زيــادة إجمالــي املوازنــة املقــدرة إلــى أن التمويــل 

اخلارجــي يف انخفــاض.

بلــغ التمويــل اخلارجــي املقــّدر لدعــم اخلزينــة العامــة خــالل الســنوات 2010-2018 حوالــي )1,124	( مليــون 	 
ــل اخلارجــي املقــّدر  ــة، حيــث انخفــض التموي ــى مــدار العشــر ســنوات املاضي شــيكل. وقــد تراجــع بشــكل عــام عل
لدعــم اخلزينــة العامــة مــن )		4,7( مليــون شــيكل يف موازنــة العــام 2010، ليصــل إلــى )2,160( مليــون شــيكل يف 
املوازنــة العامــة 2018، أي بانخفــاض قــدره )	2,56( مليــون شــيكل، وبنســبة انخفضــت إلــى 45.7 % يف املوازنــة 

ــام 2010. ــة املقــدرة للع ــا كان مقــدر يف املوازن ــام 2018، عّم املقــدرة للع

بلــغ التمويــل اخلارجــي املقــّدر للنفقــات التطويريــة »التمويــل التطويــري« خــالل الســنوات 2010-2018 حوالــي 	 
ــي  ــاع اجمال ــى الرغــم ارتف ــة، عل ــى مــدار العشــر ســنوات املاضي ــا عل ــه شــهد تراجع ــون شــيكل. لكن )14,148( ملي
املوازنــة املقــدرة، حيــث انخفــض التمويــل اخلارجــي املقــّدر لدعــم النفقــات التطويريــة مــن )2,546( مليــون شــيكل 
يف موازنــة العــام 2010، ليصــل إلــى )0	6( مليــون شــيكل يف املوازنــة العامــة 2018، أي بانخفــاض قــدره )1,916( 

مليــون شــيكل، وبنســبة انخفضــت إلــى 4.7	 % عّمــا كان مقــدر يف موازنــة 2010.

ــري« 	  ــل التطوي ــة »التموي ــات التطويري ــة والنفق ــة العام ــن اخلزين ــكل م ــّدر ل ــل اخلارجــي املق ــت نســبة التموي تراجع
ــل  ــة 2010-2018، حيــث انخفضــت نســبة التموي ــى مــدار العشــر ســنوات املاضي ــة العامــة عل ــي املوازن مــن اجمال

اخلارجــي املقــّدر مــن 49.8 % يف موازنــة العــام 2010، لتصــل إلــى 15.4 % يف املوازنــة العامــة 2018.

تظهــر بيانــات وزارة املاليــة يف تقاريرهــا، أن التمويــل اخلارجــي للخزينــة العامــة يف تراجــع ملحــوظ، وازدادت حــدة 	 
التراجــع يف الســنوات الســبع األخيــرة، ممــا يلقــي ظــالال قامتــة علــى مســتقبل هــذا التمويــل.

ــه يعانــي مــن اضطــراب واضــح وهــو غيــر مســتقر، 	  ــا، إال أن ــل التطويــري املتحقــق فعلي ــة التموي بالرغــم مــن أهمي
وهــو غيــر مرتفــع نســبيا حيــث بلغــت اقصــى قيمــة يف العــام 2014 وبلغــت )	.6	7( مليــون شــيكل، وانخفــض 
مباشــرة يف العــام 015	 إلــى )47.7	( مليــون شــيكل، أي حوالــي النصــف، يف حــن كانــت قيمتــه بالســالب يف العــام 
ــذي  ــون شــيكل، األمــر ال ــة بقيمــة )448( ملي ــة ملنحــة تطويري ــات املتحــدة االمريكي 2019، بســبب اســترجاع الوالي



واقع املنح واملساعدات اخلارجية للموازنة العامة«

		

يهــدد اســتدامة املشــاريع التطويريــة وتنفيذهــا، خاصــة أن النفقــات التطويريــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى التمويــل 
اخلارجــي.

كان التمويــل اخلارجــي املقــدر بشــكل عــام أعلــى مــن التمويــل اخلارجــي الفعلــي، حيــث بلــغ متوســط التنفيــذ الفعلــي 	 
للتمويــل اخلارجــي 71 % مــن التمويــل اخلارجــي املقــدر، وتظهــر البيانــات وجــود فجــوات كبيــرة مــا بــن التمويــل 
اخلارجــي املقــدر واملتحقــق فعليــا، كمــا هــو احلــال يف موازنــة العــام 015	، حيــث مت تقديــر التمويــل اخلارجــي مببلــغ 

)7,410( مليــون شــيكل، يف حــن كان املتحقــق )104.8,	( مليــون شــيكل أي بنســبة لــم تتجــاوز 42 %

إن التمويــل اخلارجــي املقــدر لدعــم اخلزينــة العامــة كان بشــكل عــام أعلــى مــن املتحقــق فعليــا، ولكــن كان هنــاك 	 
ــة  ــات التطويري ــل اخلارجــي املقــدر للنفق ــل كان التموي ــا متناغــم والفجــوات محــدودة. يف املقاب ــى حــد م ســياق إل
بشــكل عــام أعلــى مــن املتحقــق فعليــا، وكان هنــاك فجــوات كبيــرة ودالــة إحصائيــا، فعلــى ســبيل املثــال كان التمويــل 
التطويــري املقــدر يف موازنــة العــام 015	 مبلــغ )90.0	,4( مليــون شــيكل، يف حــن بلــغ التمويــل التطويــري املتحقــق 
فعليــا )47.4	( مليــون شــيكل فقــط، أي مــا نســبته 8 % فقــط، ممــا يطــرح ســؤال حــول منهجيــة التخطيــط 

والتوقعــات للموازنــة العامــة.

االستنتاج:

املنــح واملســاعدات اخلارجيــة للموازنــة العامــة بشــقيها »متويــل خزينــة ومتويــل تطويــري« يف تناقــص واضــح، كمــا ان هنــاك 
فجــوة مــا بــني املوازنــة املقــدرة للمنــح واملســاعدات اخلارجيــة، ومــا هــو متحقــق فعليــا، حيــث أن املتحقــق أقــل مــن املقــدر، 
األمــر الــذي يلقــي ظــالال قامتــة علــى مســتقبل الدعــم اخلارجــي، ويحــث صّنــاع القــرار علــى توفيــر البدائــل، كمــا أّن فجــوة 

املقــدر والفعلــي بحاجــة إلــى معاجلــة يف وزارة املاليــة، مــن أجــل التخطيــط الســليم والواقعــي للموازنــة العامــة.

)12  اجلهات الداعمة للموازنة العامة على مدار السنوات العشر 2019-2010

ينقســم التمويــل اخلارجــي للموازنــة العامــة إلــى شــقن: التمويــل املباشــر للخزينــة العامــة، ويشــمل الدعــم العربــي، 	 
والــدول املانحــة، ومبــا يشــمل اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة لدعــم وإدارة املســاعدات PEGASE، ومنــح البنــك 
الدولــي، أي التمويــل التطويــري، والــذي يتضمــن ســلة التمويــل املشــترك لدعــم قطــاع التعليــم JFA، ومنــح تطويريــة 

أخرى.

إن الدعــم اخلارجــي للخزينــة العامــة يف تناقــص مبــا فيــه الدعــم العربــي، وال يشــكل الدعــم العربــي مظلــة أمــان، 	 
وهــو يشــكل حوالــي ثلــث إجمالــي الدعــم اخلارجــي املخصــص للخزينــة فقــط.

إن الدعــم العربــي للخزينــة العامــة خــالل العشــر ســنوات املاضيــة 2010-2019، كان متذبذبــا وغيــر ثابــت؛ ففــي 	 
الوقــت الــذي بلغــت فيــه تلــك املســاعدات )8.	1,46( مليــون شــيكل يف العــام 2014، انخفضــت إلــى حوالــي الثلــث 

)	.4	5( مليــون شــيكل يف العــام 2017.

هنــاك 8 دول عربيــة تقــدم دعمهــا للخزينــة العامــة، علــى رأســها اململكــة العربيــة الســعودية التــي ســاهمت خــالل 	 
العشــر ســنوات 2010-2019 مببلــغ )6,576( مليــون شــيكل، أي مــا نســبته 	.	6 % مــن اجمالــي الدعــم العربــي، 
ــط هــو  ــر فق ــل الســعودية واجلزائ ــي، ويالحــظ أن متوي ــي الدعــم العرب ــن اجمال ــر بنســبة 	1 % م ــا اجلزائ تلته
ــا  ــة اإلمــارات دعمه ــال أوقفــت دول ــى ســبيل املث ــر منتظــم، فعل ــا غي ــدول دعمه الدعــم املنتظــم ســنويا، وباقــي ال
للخزينــة العامــة منــذ العــام 	01	، وهنــاك دول دعمهــا محــدود للغايــة مثــل ُعمــان، والــذي لــم يتجــاوز علــى مــدار 

10 ســنوات مبلــغ )1.	19( مليــون شــيكل.

ــة العامــة »الدعــم األجنبــي« يف تناقــص مســتمر وهــو غيــر منتظــم، حيــث انخفــض مــن 	  ــل الدولــي للخزين التموي
)	.419,	( مليــون شــيكل يف موازنــة العــام 2010 إلــى )900.1( مليــون شــيكل يف العــام 2019، أي أن املتحقــق يف 

العــام 2019 6	 % فقــط عّمــا كان عليــه يف العــام 2010.



		

تتصــدر اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة PEGASE لتنســيق املســاعدات، قائمــة املانحــن الدوليــن للخزينــة العامــة، 	 
ومببلــغ وصــل إلــى )8,841.5( مليــون شــيكل أي مــا نســبته 47.4 % مــن إجمالــي الدعــم الدولــي علــى مــدار 
الســنوات 2010-2019، يليهــا البنــك الدولــي بنســبة 1.5	 %. وبالرغــم مــن انتظــام دعمهمــا الســنوي، إال أن هــذا 

الدعــم أيضــا يف تناقــص، وحــدة التناقــص تــزداد يف متويــل البنــك الدولــي.

علــى الرغــم مــن مشــاركة فرنســا احملــدودة يف دعــم اخلزينــة العامــة، إال أنهــا الدولــة األجنبيــة الوحيــدة ذات الدعــم 	 
املنظــم ســنويا للخزينــة العامــة. يف املقابــل فــإن دعــم الواليــات املتحــدة للخزينــة العامــة غيــر منتظــم، وقــد توقــف 

بشــكل كامــل مــن بعــد العــام 2017، وكان صفــرا يف األعــوام 2012 و015	.

إن التمويــل اخلارجــي التطويــري املتحقــق فعليــا كان محــدودا وكان متوســطة )500( مليــون شــيكل فقــط ســنويا، 	 
وهــو متذبــذب. ويف الســنوات األخيــرة، أضحــى مخصــص لقطاعــات محــددة وهــي بنــاء قــدرات املؤسســات 
الفلســطينية، ومنــح تطويريــة للــوزارات، وســلة التمويــل املشــترك JFA لدعــم قطــاع التعليــم؛ ومــن األمثلــة علــى 
هشاشــة وعــدم ثبــات الدعــم اخلارجــي للنفقــات التطويريــة، أنــه يف العــام 2019، اســتردت حكومــة الواليــات 
املتحــدة االمريكيــة منحــة تطويريــة بقيمــة )448( مليــون شــيكل، والتــي فاقــت يف مجموعهــا كل الدعــم التطويــري 

املتحقــق للعــام 2019، إضافــة إلــى وقــف الواليــات املتحــدة مســاعداتها املباشــرة للخزينــة العامــة.

ممــا ال شــك فيــه أن التمويــل اخلارجــي يرتبــط مبســارات سياســية، ويتأثــر بشــكل مباشــر باألجنــدات السياســية 	 
الدوليــة واإلقليميــة واحملليــة، وهــو يعــّد أحــد أدوات الضغــط علــى الســلطة الفلســطينية، أو لتشــجيعها للمضــي 
قدمــا يف عمليــة الســالم ومكافحــة »اإلرهــاب« مــن خــالل دعــم املؤسســة األمنيــة، وهــذا واضــح متامــا مــن حتليــل 
سلســلة التمويــل اخلارجــي للموازنــة العامــة علــى مــدار عشــر ســنوات، وهــذا األمــر يهــدد اســتدامة ذلــك التمويــل، 

وبالتالــي يهــدد املشــاريع والنفقــات املرتبطــة بهــا.

االستنتاج:

املنــح واملســاعدات اخلارجيــة للموازنــة العامــة بشــقيها »متويــل خزينــة ومتويــل تطويــري« يف تناقــص واضــح، كمــا أن هنــاك 
فجــوة مــا بــني املوازنــة املقــدرة للمنــح واملســاعدات اخلارجيــة، ومــا هــو متحقــق فعليــا، حيــث أن املتحقــق اقــل مــن املقــدر، 
إضافــة إلــى ارتهــان التمويــل اخلارجــي باألجنــدات السياســية للمانحــني، كذلــك مــا زال التمويــل العربــي محــدودا ومتذبذبــا 
األمــر الــذي ينفــي وجــود شــبكة أمــان عربيــة للدعــم املوازنــة العامــة، ممــا يلقــي ظــالال قامتــة علــى مســتقبل الدعــم اخلارجي 
ويحــث صّنــاع القــرار علــى توفيــر البدائــل، كمــا أن َبــنّيَ فجــوة املقــدر والفعلــي بحاجــة إلــى معاجلــة يف وزارة املاليــة مــن اجــل 

التخطيــط الســليم والواقعــي للموازنــة العامــة.

  

)13 أثر تراجع املنح واملساعدات اخلارجية على اخلدمات االجتماعية يف فلسطني

مــن املعلــوم أن تنفيــذ اخلطــط احلكوميــة، ومــن ضمنهــا خطــط القطــاع االجتماعــي )الصحــة، التربيــة والتعليــم، 	 
التنميــة االجتماعيــة وغيرهــا( يرتبــط باملوازنــات املخصصــة أوال، وبالصــرف الفعلــي ثانيــا. ويف ضــوء تراجــع 
الدعــم اخلارجــي للموازنــة العامــة، فــان ذلــك انعكــس أوال علــى األســقف املاليــة للــوزارات ذات العالقــة بالقطــاع 
االجتماعــي، ودليــل ذلــك أن املغلفــات املاليــة لتلــك الــوزارات الــواردة يف خططهــا االســتراتيجية القطاعيــة 2017-
2022 كانــت أعلــى مــن األســقف املاليــة التــي اعتمدتهــا وزارة املاليــة لتلــك الــوزارات يف موازناتهــا املخصصــة، ومثال 
ــة  ــواردة يف االســتراتيجية الصحي ــة ال ــوزارة الصحــة واملغلفــات املالي ــة املخصصــة ل ذلــك وجــود فجــوة بــن املوازن
الوطنيــة 2017-2022. ومبراجعــة تلــك االســتراتيجية، يظهــر وجــود فجــوة متويليــة بــن األســقف املاليــة املخصصــة 
لــوزارة الصحــة مــن قبــل وزارة املاليــة، واالحتيــاج الفعلــي تبعــاً للخطــة، وبلغــت تلــك الفجــوة يف العــام 2018 )88	( 
مليــون شــيكل يف النفقــات اجلاريــة والتطويريــة، وتصــل الفجــوة املاليــة إلــى )492( مليــون شــيكل يف العــام41،2022 
وكــذا االمــر بالنســبة لــوزارة التنميــة االجتماعيــة، حيــث أن هنــاك فجــوة متويليــة مــا بــن املغلقــات املاليــة املرصــودة 

41  االستراتيجية الصحية الوطنية 2022-2017.
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يف خطــة وزارة التنميــة االجتماعيــة االســتراتيجية لتنفيــذ برامــج الــوزارة، واألســقف املاليــة املمنوحــة، وتبلــغ تلــك 
الفجــوة حوالــي 80 مليــون شــيكل )للفتــرة 2019-2017(.42

 علــى الرغــم مــن أن املنــح واملســاعدات اخلارجيــة الفعليــة كانــت أقــل مــن املقــدرة، إال أن األســقف املاليــة املعتمــدة 	 
للقطــاع االجتماعــي واخلدمــات االجتماعيــة لــم يتــم صرفهــا، ممــا أعــاق تنفيــذ اخلطــط والبرامــج االجتماعيــة، 
ــذي  ــة CTP وال ــج املســاعدات النقدي ــات برنام ــك عــدم صــرف دفع ــال ذل ــة، ومث ــة املختلف ــات االجتماعي واخلدم
يســتهدف األســر الفقيــرة يف فلســطن، بشــكل منتظــم، فعلــى مــدار الســنتن 2018 و2019، مت صــرف ثــالث دفعــات 
فقــط مــن اصــل أربــع دفعــات، ويف العــام 2020 ورغــم جائحــة كورونــا، إال أنــه ولغايــة نهايــة شــهر 2020/8 لــم يتــم 

صــرف ســوى دفعتــن مــن أصــل أربــع دفعــات، ومــن غيــر املتوقــع صــرف اكثــر مــن دفعــة ثالثــة.

يعتبــر االحتــاد األوروبــي ومــن خــالل اآلليــة الفلســطينية األوروبيــة لتنســيق املســاعدات االجتماعيــة واالقتصاديــة 	 
PEGASE مــن أكبــر الداعمــن للخزينــة العامــة، وهــو يدعــم بشــكل رئيــس القطــاع االجتماعــي واخلدمــات 
االجتماعيــة مثــل )دعــم رواتــب املوظفــن املدنيــن، ودعــم احلــاالت االجتماعيــة، ودعــم مستشــفيات القــدس( ولكــن 
هــذا الدعــم تراجــع بشــكل كبيــر مــن )	.97	,1( مليــون شــيكل يف العــام 2010 إلــى )	.641( مليــون شــيكل يف العــام 
2019، أي تراجــع إلــى أكثــر مــن النصــف، وبالتالــي، فــإن اخلدمــات االجتماعيــة التــي كانــت تغطــى مــن هــذا الدعــم 

تأثــرت وبشــكل جوهــري وكبيــر.

ــة، وهــو يتضمــن حــزم مســاعدات للقطــاع االجتماعــي 	  ــة العام ــر املانحــن للخزين ــي أكب ــي ثان ــك الدول ــر البن يعتب
وشــبكة احلمايــة االجتماعيــة، وقــد تراجــع دعمــه أيضــا بشــكل حــاد، حيــث بلــغ يف العــام 2010 )	.1,064( مليــون 
شــيكل، وتراجــع يف العــام 2019 إلــى )1.	1	( مليــون شــيكل، أي إلــى حوالــي اخلمــس فقــط 20 % عّمــا كان عليــه 

يف العــام 2010، ممــا أدى إلــى تراجــع يف اخلدمــات االجتماعيــة التــي كان يغطيهــا متويــل البنــك الدولــي.

تعتمــد الســلطة الفلســطينية يف متويــل نفقاتهــا التطويريــة علــى املانحــن، ومــن ضمنهــا النفقــات التطويريــة للقطــاع 	 
االجتماعــي، ويف ظــل هشاشــة التمويــل التطويــري اخلارجــي وارتباطــه بأجنــدات املانحــن، فإن مصير تلك املشــاريع 
واخلدمــات التطويريــة يف مهــب الريــح، ومثــال ذلــك الفجــوة الكبيــرة يف التمويــل التطويــري مــا بــن املقــدر واملنفــق 
فعليــا يف العــام 015	، حيــث مت اتفــاق 8 % فقــط مــن النفقــات التطويريــة املقــدرة التــي كانــت مخصصــة بشــكل 
رئيــس إلعمــار قطــاع غــزة، مــا يطــرح تســاؤال حــول مصيــر النفقــات التطويريــة املرتبطــة مبشــاريع ولــم متــول، والتــي 

شــكلت يف حينــه 92 % مــن املوازنــة املخصصــة للتمويــل التطويــري اخلارجــي.

ــات 	  ــك أن الوالي ــون دوالر، والســبب يف ذل ــدا ســالبا )-1	( ملي ــة رصي ــات التطويري ــام 2019، ســجلت النفق يف الع
املتحــدة األمريكيــة اســترجعت منــح تطويريــة كانــت معتمــدة بقيمــة )448( مليــون شــيكل، مبعنــى أن جميــع التمويــل 
التطويــري يف العــام 2019 كان أقــل مــن املنحــة األمريكيــة املســترجعة، وهــو أمنــوذج علــى هشاشــة وضعــف التمويــل 
التطويــري، األمــر الــذي يهــدد اســتدامة املشــاريع التطويريــة وتنفيذهــا، خصوصــا أن النفقــات التطويريــة تعتمــد 

بشــكل كبيــر علــى التمويــل اخلارجــي.

ــد الدعــم 	  ــي قامــت مبراجعــة او جتمي ــدول، الت ــري موقــف بعــض ال ــل التطوي ــى هشاشــة التموي مــن املؤشــرات عل
ضمــن ســلة التمويــل املشــترك JFA لدعــم قطــاع التعليــم، ألســباب سياســية، مثــل تســمية اســماء املــدارس 

بأســماء شــهداء الثــورة الفلســطينية.

يؤثــر تراجــع الدعــم اخلارجــي بشــكل مباشــر علــى تطبيــق اخلطــط والبرامــج احلكوميــة اخلاصــة بالقطــاع 	 
االجتماعــي، ومــدى وفــاء احلكومــة بالتزاماتهــا جتــاه القطــاع االجتماعــي، حيــث أن تراجــع الدعــم اخلارجــي واألزمة 
املاليــة التــي تعانــي منهــا احلكومــة الفلســطينية، تقّوضــان جهــود احلكومــة ووزارة التنميــة االجتماعيــة، يف االنتقــال 
مــن املنحــى اإلغاثــي للــوزارة إلــى املنحــى التنمــوي، ويعمــق توجــه املنحــى اإلغاثــي، كونــه ضــرورة يف ظــل األزمــات 
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املاليــة وارتفــاع معــدالت الفقــر. كمــا أن تراجــع التمويــل اخلارجــي أثــر ســلبا علــى العديــد مــن املشــاريع والبرامــج 
اخلاصــة باخلدمــات االجتماعيــة، خصوصــا أن املشــاريع التطويريــة تعتمــد بشــكل كبيــر علــى املانحــن؛ مثــل مركــز 
النســاء املعنفــات يف محافظــة جنــن، ومجمــع اخلدمــات االجتماعيــة يف محافظــة قلقيليــة، ومديريــة التنميــة 
االجتماعيــة يف محافظــة اخلليــل وغيرهــا. األمــر الــذي يتطلــب ضــرورة التخطيــط للقطــاع االجتماعــي بشــكل مــرن 
ملواكبــة التذبذبــات يف املوازنــة العامــة، تبعــا للواقــع السياســي واالقتصــادي املضطــرب، وأن تأخــذ عمليــة التخطيــط 
واملوازنــة باحلســبان ســناريوهات متشــائمة ومتفائلــة يف ظــل الواقــع السياســي غيــر املســتقر، وأن تعمــل احلكومــة 
ــة إجــراءات دراماتيكيــة مثــل »مراجعــة  ــة، إضافــة إلــى جمل علــى توفيــر بدائــل، والبحــث عــن مصــادر متويــل بديل
ــة، وإعــادة النظــر يف سياســات االنفــاق توجيههــا نحــو املواطــن  ــة وتوســيع الشــرائح الضريبي السياســات الضريبي
واخلدمــات االجتماعيــة لتعزيــز التماســك االجتماعــي، وتعزيــز املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخللــص، ضمــن رؤيــة 

جديــدة توحــد اجلهــود وقنــوات اســتثمار تلــك األمــوال«

االستنتاج:

أّثــر تراجــع الدعــم اخلارجــي بشــكل مباشــر علــى اخلدمــات االجتماعيــة، وعلــى برامــج احلكومــة املختلفــة املوجهــة للقطــاع 
االجتماعــي، خصوصــا أن البرامــج التطويريــة تعتمــد بشــكل رئيــس علــى التمويــل التطويــري اخلارجــي، لــذا توجــد ضــرورة 

أن تعمــل احلكومــة علــى توفيــر بدائــل متويليــة للخدمــات االجتماعيــة لضمــان تدفقهــا واســتمراريتها.
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رابعا: التوصيات 
ينبغــي أن تعتمــد احلكومــة الفلســطينية بدائــل لتراجــع التمويــل اخلارجــي بصيغتــه احلاليــة، مــن خــالل فتــح آفــاق 
جديــدة للتمويــل مــع دول أخــرى، او حــث الــدول والتكتــالت للوفــاء بالتزاماتهــا جتــاه دعــم فلســطن، باســتخدام أدوات 

جديــدة.

علــى احلكومــة االلتــزام باحلوكمــة الرشــيدة يف إدارة املــال العــام مــن أجــل ترشــيد النفقــات يف ظــل تراجــع الدعــم 	 
املالــي اخلارجــي، واألزمــات املاليــة املتالحقــة التــي تعصــف بالســلطة الوطنيــة الفلســطينية.

ضــرورة أن تنــأى الســلطة الوطنيــة الفلســطينية باخلدمــات االجتماعيــة عــن أي مخاطــر متويليــة مــا أمكــن، نظــرا 	 
ألهميــة تلــك اخلدمــات، وأثرهــا الكبيــر علــى الفئــات الفقيــرة واملهمشــة، ودورهــا يف تعزيــز التماســك االجتماعــي 

واملســاهمة يف إنفــاذ العدالــة االجتماعيــة.

اعتمــاد وزارة املاليــة ملنهجيــة تخطيــط مرنــة للموازنــة العامــة، تراعــي املخاطــر املنتظمــة وغيــر املنتظمــة التــي 	 
حتيــط بالواقــع الفلســطيني، وجســر الفجــوة يف املوازنــات املقــدرة واالنفــاق الفعلــي، خاصــة للنفقــات التطويريــة 
ــة. ــذ املشــاريع والبرامــج ذات العالقــة باخلدمــات االجتماعي ــى عــدم تنفي ــر عل ــك الكبي ــر ذل ــا، نظــرا ألث ــة خارجي املمول

العمــل علــى »توطــن« املشــاريع التطويريــة اخلاصــة بالقطــاع االجتماعــي، مــن خــالل توفيــر مصــادر متويــل محليــة 	 
ــا  ــة للقطــاع اخلــاص، وعــدم ارتهانه ــا، ومــن خــالل برامــج املســؤولية االجتماعي ــة« له ــة العام »مــن خــالل اخلزين

بالتمويــل اخلارجــي.

علــى احلكومــة الفلســطينية زيــادة إيراداتهــا احملليــة دون املســاس بالفئــات الفقيــرة واملهمشــة وذوي الدخــل احملدود، 	 
لتوفيــر بدائــل لتراجــع الدعــم اخلارجــي، مــن خــالل سياســات ضريبيــة تعمــل علــى توســيع الشــرائح الضريبيــة، مــن 
خــالل اســتحداث شــرائح للدخــول املرتفعــة، وتوســيع دائــرة املكلفــن مبــا يســاهم أيضــا يف تعزيــز العدالــة الضريبيــة.

ضــرورة تبنــي احلكومــة إلجــراءات »ثوريــة« جتــاه اســتثمار املســؤولية االجتماعيــة للقطــاع اخلــاص جتــاه توحيــد تلــك 	 
املــوارد واســتثمارها يف مجــال تعزيــز اخلدمــات االجتماعيــة، وتوفيــر بدائــل لتراجــع الدعــم اخلارجــي.

يتوجــب توجيــه اإلنفــاق العــام نحــو القطــاع االجتماعــي واخلدمــات االجتماعيــة واملواطــن، مــن خالل ترتيــب أولويات 	 
اإلنفــاق، باالســتفادة مــن التقاريــر والدراســات املختلفــة التــي أعدهــا الفريــق األهلــي لدعم شــفافية املوازنــة العامة.

ــدر لبرامــج 	  ــل اخلارجــي، املق ــة عــن التموي ــض القطــاع االجتماعــي واخلدمــات االجتماعي ــة تعوي ــى وزارة املالي عل
ــة كــون املســتفيدين منهــا مــن  ــرادات احمللي ومشــاريع القطــاع االجتماعــي يف حــال عــدم حتقيقــه، مــن خــالل اإلي
ــك البرامــج واملشــاريع. ــات وقــف تل ــي ال تســتطيع حتمــل تبع ــرة واملهمشــة والهشــة يف املجتمــع، والت ــات الفقي الفئ

ــة للتطبيــق، لتراجــع او وقــف الدعــم اخلارجــي، 	  ضــرورة ان تعمــل احلكومــة علــى وضــع ســيناريوهات مرنــة وقابل
تضمــن اســتمرار تدفــق اخلدمــات االجتماعيــة، كــون التكاتــف االجتماعي يشــكل تعزيزا لصمود املواطن الفلســطيني 

وضمانــا للســلم األهلــي.
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املراجع واملصادر تبعا لوردها يف الدراسة
املســاعدات اخلارجيــة بــن األهــداف اإلســتراتيجية والفواعــل واملؤثــرات الداخليــة يف الــدول املانحــة، ورقــة بحثيــة، 	 

مجلــة سياســات عربيــة، موســى عاليــة، 015	، صفحــة 76.
نحــو توظيــف أجنــع للمســاعدات اخلارجيــة املقدمــة للشــعب الفلســطيني، مــن إصــدارات معهــد أبحــاث السياســات 	 

االقتصاديــة »مــاس« 005	، صفحــة 1
  بوابــة اقتصــاد فلســطن-تقرير املــح واملســاعدات الدوليــة 1994-2017 املجلــس االقتصــادي الفلســطيني للتنميــة 	 

https://www.palestineeconomy.ps/donors/ar .)واإلعمــار )بكــدار
قرار بقانون رقم )	( لسنة 2010 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2010، الصادر بتاريخ: 1	/	/2010	 
  قرار بقانون رقم )5( لسنة 2011 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2011، الصادر بتاريخ: 1	/	/2011	 
  قرار بقانون رقم )6( لسنة 2012 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2012، الصادر بتاريخ: 2012/4/7	 
  قرار بقانون رقم )2( لسنة 	01	 م بشأن املوازنة العامة لسنة 	01	، الصادر بتاريخ: 0	/	/	01		 
  قرار بقانون رقم )2( لسنة 2014 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2014، الصادر بتاريخ: 2014/2/10	 
  قرار بقانون رقم )9( لسنة 015	 م بشأن املوازنة العامة لسنة 015	، الصادر بتاريخ: 0	/015/6		 
  قرار بقانون رقم )1( لسنة 016	 م بشأن املوازنة العامة لسنة 016	، الصادر بتاريخ: 016/1/8		 
  قرار بقانون رقم )	( لسنة 2017 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2017، الصادر بتاريخ: 2017/2/15	 
  قرار بقانون رقم )4( لسنة 2018 م بشأن املوازنة العامة لسنة 2018، الصادر بتاريخ: 4/	/2018	 
  القرار الرئاسي رقم )6	( لسنة 2019، بشأن الصرف باعتمادات شهرية 12/1 الصادر بتاريخ: 5	/	/2019.	 
تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2010، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2011/1/24	 
   تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2011، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2012/1/15	 
   تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2012، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 1/16/	01		 
   تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 	01	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2014/2/11	 
  تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2014، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 015/1/20		 
  تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 015	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 016/1/17		 
  تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 016	، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 		/	/2017	 
    تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2017، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2018/1/24	 
  تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2018، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2019/1/27	 
   تقرير االنفاق الفعلي التراكمي لشهر كانون اول 2019، الصادر عن وزارة املالية بتاريخ: 2020/1/28	 
االستراتيجية الصحية الوطنية 2022-2017.	 

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 2022-2017	 

املقابالت:
مقابلة مع السيد داود الديك وكيل وزارة التنمية االجتماعية بتاريخ 5	/2020/8.	 



تقارير رقم 164سلسلة 

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)املؤسسة الفلسطينية املعتمدة من قبل منظمة الشفافية الدولية منذ العام 2006، 

تأسس يف العام 2000 من مجموعة من املؤسسات األهلية الفاعلة يف مجال الدميقراطية واحلكم الصالح وحقوق اإلنسان، 

سعياً لتحقيق رؤيته نحو «مجتمع فلسطيني خاٍل من الفساد». 

 يسعى االئتالف حالّياً إلى خلق وقيادة 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 Watchdog على 

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 اهللا: عمارة الرمياوي -الطابق األول -شارع اإلرسال ص.ب: رام اهللا 339 القدس 69647

هاتف 2989506 -022974949 فاكس: 022974948

غزة: شارع حبوش، متفرع من شارع الشهداء - عمارة درمي / الطابق الثالث

تلفاكس: 082884767 تلفاكس 082884766

www.aman-palestine.org :املوقع اإللكتروني

UNDP / برنامج أمان بتمويل مشكور من حكومات النرويج ولكسمبورغ وهولندا

/AmanCoaltion

2020
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