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ــر،  ــود شرشــرة إلعــداده هــذا التقري ــد اهلل محم يتقــدم ائتــاف أمــان بالشــكر اجلزيــل للباحـــ األســتاذ عب
ــه. ــره ل ــه وحتري ــق أمــان إلشــرافه ومراجعت ــور عزمــي الشــعيبي وفري وللدكت

جميع احلقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(. 

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 
2021. واقــع النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة. غــزة- فلســطني.

إّن االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« قــد بــذل جهــوداً يف التحّقــق مــن املعلومــات الــواردة يف هــذا 
التقريــر، وال يتحمــل أّي مســؤولية تترتــب علــى اســتخدام املعلومــات ألغــراض خــارج ســياق أهــداف التقريــر 

بعــد نشــره.
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الملّخص التنفيذي:

اّتبــع هــذا التقريــر املنهــج الوصفــي التحليلــي للوصــول إلــى النتائــج والتوصيــات املتعلقــة بنزاهــة وشــفافية إدارة املــوارد 
ــة  ــوارد العام ــل التشــريعات اخلاصــة بامل ــك مــن خــالل حصــر وحتلي ــا لنظــم املســاءلة، وذل ــة وخضوعه ــة والطبيعي العام
ــة  ــوارد العام ــة، وامل ــات اإلدارة والتصــرف باألراضــي العام ــرارات الصــادرة حــول عملي ــل الق ــة، وحتلي ــروات الطبيعي والث
كالكهربــاء وامليــاه ومقالــع الرمــال.. إلــخ، وقــد خلــص التقريــر إلــى أّن بعــض املــوارد العامــة، والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع 
غــزة مــا تــزال بــدون قوانــني ناظمــة لهــا، كمــا يف حالــة تنظيــم مقالــع الرمــال، األمــر الــذي تــرك فراغــاً تشــريعياً يف العديــد 
مــن املجــاالت مثــل توليــد الطاقــة املتجــددة، واالســتثمار يف قطــاع الطاقــة، وامليــاه حيـــ مــا تــزال بعــض القوانــني التــي 

تنظــم هــذه القطاعــات علــى حالهــا دون أّي تطويــر منــذ إصدارهــا.
إضافــة لذلــك، تتعــدد املؤسســات التــي تقــوم بــإدارة واإلشــراف علــى املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، 
ــالف  ــة، واخت ــروات الطبيعي ــة والث ــوارد العام ــى امل ــوم باإلشــراف عل ــي تق ــدد اإلدارات الت ــى تع ــد أفضــى االنقســام إل وق
مرجعتيهــا اإلداريــة، حيـــ تتــم إدارة جــزء مــن هــذه القطاعــات عبــر جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة، يف حــني 
أّن اجلــزء اآلخــر تتــم إدارتــه عبــر احلكومــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة دون وجــود تواصــل فّعــال. وعلــى صعيــد نزاهــة 
ــات املتعلقــة باســتغالل  ــم عــرض االتفاقي ــم يت ــه ل ــى أّن ــر إل ــة، فقــد خلــص التقري ــروات الطبيعي ــوارد العامــة والث إدارة امل
الثــروات الطبيعيــة، أو التعاقــد مــع أطــراف لتوريــد املــوارد العامــة مثــل الكهربــاء وامليــاه مــن اجلانــب املصــري، أو االحتــالل، 
أو التعاقــد مــع شــركات التنقيــب الدوليــة علــى املجلــس التشــريعي لنيــل املوافقــة، ونقــاش هــذه االتفاقيــات يف البرملــان، 

وإتاحتهــا للمواطنــني، وذلــك يف ضــوء املــادة )92( مــن القانــون األساســي التــي تنــص علــى وجــوب ذلــك. 
إّن اجلهــات العاملــة يف مجــال اســتغالل الثــروات الطبيعيــة واملــوارد العامــة ال تقــوم بتطبيــق مدّونــة الســلوك بشــكل فعلــّي، 
علــى الرغــم مــن وجودهــا، وجناعــة نصوصهــا، نظــراّ ألّن هــذه املدّونــة لــم تتحــّول إلــى سياســات ومنــاذج. وعلــى صعيــد 
آخــر، فــإّن أنظمــة حظــر تلقــي الهدايــا أو منــع تضــارب املصالــح، وسياســة حمايــة املبلغــني عــن جرائــم الفســاد لــم يتــم 

إقرارهــا يف قطــاع غــزة.
 كمــا ال يتــم تضمــني العوائــد املاليــة الســتغالل أو إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف حســاب وطنــي موحــد، إمّنــا 
ــّم حتويــل هــذه املبالــغ لصالــح وزارة املاليــة يف قطــاع غــزة، ويف احلــاالت التــي تتــم مــن خاللهــا جبايــة بعــض املــوارد  يت
العامــة مثــل »ضريبــة البلــو« عــن الكهربــاء املّولــدة مــن شــركة الكهربــاء، فــإّن هــذه اجلبايــة يتــم قيدهــا يف حســاب اإليــراد 

العــام اخلــاص بــوزارة املاليــة يف الضفــة الغربيــة. 
وعلــى صعيــد شــفافية إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة، فقــد خلــص التقريــر إلــى أّن اجلهــات املتعاقــدة ال تقــوم 
باإلفصــاح عــن العقــود املوقعــة لشــراء املــوارد العامــة أو اســتغالل الثــروات الطبيعيــة، أو مالحقهــا، أو نشــرها للجمهــور 
الفلســطيني، أو إصدارهــا عبــر صحيفــة الوقائــع الفلســطينية، كمــا ال تقــوم املؤسســات العامــة التــي تعمــل علــى إدارة هــذه 
ــة اخلاصــة بهــا، وتكتفــي  ــى املواقــع اإللكتروني ــات اخلاصــة بهــا عل ــة أو املوازن ــة أو املالي امللفــات بنشــر تقاريرهــا اإلداري
بنشــر تقاريــَر صحفيــة مختصــرة عــن إجنازاتهــا وأهــم أنشــطتها. إضافــة لذلــك، ال تلتــزم الشــركات املُتعاَقــد معهــا إلدارة 

أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة بنشــر التقاريــر املاليــة اخلاصــة بهــا بشــكل دوري وســنوي.
وعلــى صعيــد املســاءلة يف إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة، فــإّن االحتــالل اإلســرائيلي هــو إحــدى أهــم العقبــات 
يف وجــه الرقابــة احلكوميــة علــى املــوارد العامــة، حيـــ يعيــق االحتــالل قــدرة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية يف الرقابــة 
ــاه  ــد املي ــى تنفيــذ االحتــالل لعقــود توري ــة عل ــع احلكومــة الفلســطينية مــن الرقاب ــى تنفيــذ العقــود املبرمــة، حيـــ ُتن عل
والكهربــاء، مــا يجعــل القــراءات اخلاصــة بالشــركات اإلســرائيلية املتعاقــد معهــا أساســاً للمطالبــة املاليــة، علــى الرغــم مــن 

وجــود شــكوك جّديــة بعــدم صدقيتهــا.
وقــد أوصــى التقريــر، بالتطبيــق الفــوري لقانــون مكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة، وتنفيــذ كافــة االلتزامــات الوطنيــة 
الفلســطينية مبوجــب االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد يف القطــاع، وحتديـــ القوانــني القدميــة التــي لــم تعــد تتماشــى 
مــع التطــورات اإلداريــة، والقانونيــة يف فلســطني، وإنشــاء مــا يترتــب علــى هــذه القوانــني مــن هيئــات غيــر فاعلــة يف قطــاع 

غــزة مثــل مجلــس تنظيــم امليــاه، ومجلــس تنظيــم الكهربــاء.
وأوصــى التقريــر أيضــاً بضــرورة إعــادة توحيــد النظــام السياســي الفلســطيني، وتوحيــد مرجعيــات عمــل املؤسســات 
ــا  ــق أهدافه ــا وحتقي ــذ مهامه ــان تنفي ــة، لضم ــروات الطبيعي ــة والث ــوارد العام ــة يف مجــال اإلشــراف واســتغالل امل العامل
وفــق خطــة اســتراتيجية وسياســات موحــدة، إلــى جانــب ضــرورة إنشــاء مجلــس تنســيقي يتضّمــن عضويــة كلٍّ مــن وزارة 
االقتصــاد الوطنــي، ووزارة الزراعــة، وســلطة األراضــي بحيـــ يعمــل هــذا املجلــس علــى اإلشــراف علــى اســتغالل املــوارد 
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املتوفــرة يف األراضــي احلكوميــة مثــل مقالــع الرمــال، وأراضــي احملــررات، فضــاًل عــن إلغــاء قــرار مجلــس الــوزراء رقــم 
)1( لســنة 2007 بشــأن إنشــاء اإلدارة العامــة للمحــررات الوطنيــة، وإحلــاق الهيئــة بــوزارة الزراعــة رســمياً، نظــراً لعــدم 

وجــود احلاجــة لوجــود هيئــة مســتقلة تــارس املهــام املنوطــة بحســب القانــون بــوزارة الزراعــة الفلســطينية.
كمــا أوصــى التقريــر بإعــادة النظــر يف االتفاقيــات املتعلقــة باســتغالل الثــروات الطبيعيــة، أو التعاقــد مــع أطــراف لتوريــد 
املــوارد العامــة مثــل الكهربــاء وامليــاه مــن اجلانــب املصــري، واإلســرائيلي، أو التعاقــد مــع شــركات التنقيــب الدوليــة 

وعرضهــا علــى املجلــس التشــريعي ملناقشــتها ونيــل موافقــة املجلــس التشــريعي املنتخــب مبوجــب القانــون.
إضافــة لذلــك، أوصــى التقريــر مبطالبــة احلكومــة الفلســطينية باإلفصــاح عــن العقــود املوقعــة لشــراء املــوارد العامــة أو 
اســتغالل الثــروات الطبيعيــة، ومالحقهــا، ونشــرها للجمهــور الفلســطيني، وإصدارهــا عبــر صحيفــة الوقائع الفلســطينية، 
إلــى جانــب نشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة واملوازنــات اخلاصــة بهــذه املؤسســات، وإعــادة النظــر يف البنــود املبرمــة مــع 
اجلانــب اإلســرائيلي فيمــا يتعلــق بتحديــد الكميــات الــواردة مــن امليــاه أو الكهربــاء، باعتبــار القــراءات اخلاصــة باجلانــب 

الفلســطيني األســاس للمطالبــة املاليــة. 
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المقدمة

تعتبــر إدارة واســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة مــن املجــاالت الهامــة التــي تديرهــا الدولــة، نيابــة عــن الشــعب 
ــاً لألصــول  ــّرة ومعتمــدة وفق ــب وجــود سياســات عامــة وتشــريعات وإجــراءات مق ــا، وهــو مــا يتطل ــك احلقيقــي له املال
الدســتورية والقانونيــة لضمــان حســن إدارتهــا، خاصــة وأّن املــوارد العامــة، والثــروات الطبيعيــة قــد تشــكل بيئــة خصبــة 
لتغليــب املصلحــة اخلاصــة علــى املصلحــة العامــة، حتديــداً إذا انفــردت جهــة يف النظــام السياســي يف اتخــاذ القــرارات 
املتعلقــة بهــا بــدون مشــاركة أو رقابــة فّعالــة، األمــر الــذي يتيــح إســاءة اســتغاللها ملصالــح فئويــة أو حزبيــة لغيــر الصالــح 

العــام.

وعلــى الرغــم مــن أّن معظــم املــوارد العامــة، والثــروات الطبيعيــة الفلســطينية تقــع حتــت ســيطرة االحتالل اإلســرائيلي، إاّل 
أّن بعضــاً منهــا يــدار كليــاً أو جزئيــاً مــن خــالل احلكومــة الفلســطينية، وقــد اهتــم املشــّرع الفلســطيني بتنظيــم  إدارة هــذه 
املــوارد حيـــ نصــت املــادة )94( مــن القانــون األساســي املعــدل علــى أن »يحــدد القانــون القواعــد واإلجــراءات اخلاصــة 
مبنــح االمتيــازات أو االلتزامــات املتعلقــة باســتغالل مــوارد الثــروة الطبيعيــة واملرافــق العامــة، كمــا يبــني أحــوال التصــّرف 

بالعقــارات اململوكــة للدولــة وغيرهــا مــن األشــخاص املعنويــة العامــة، أو القواعــد واإلجــراءات املنظمــة لهــا«. 

وتأكيــداً ألهميــة االلتــزام بالنزاهــة والشــفافية يف إدارة املــوارد العامــة واســتغالل الثــروات الطبيعيــة، نــص القانــون 
األساســي يف املــادة )92( علــى عــدم جــواز االرتبــاط بــأّي مشــروع يترتــب عليــه إنفــاق مبالــغ مــن اخلزينــة العامــة لفتــرة 

ــة إاّل مبوافقــة املجلــس التشــريعي. مقبل

وضمــن جهــود االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(، لتعزيــز مبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة، ونظــم املســاءلة 
يف إدارة املــال العــام، لكــون حســن إدارة هــذا القطــاع مــن قبــل الســلطات العامــة يعــد مؤشــراً علــى نزاهــة احلكــم ويقلــل 
مــن مخاطــر الفســاد، هــدف ائتــالف أمــان مــن خــالل هــذا التقريــر إلــى فحــص واقــع مبــادئ الشــفافية وقيــم النزاهــة 
ونظــم املســاءلة يف إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة، يف ظــل نقــص التشــريعات الناظمــة يف هــذا املجــال، كمــا 
يهــدف هــذا التقريــر بشــكل خــاص إلــى تقييــم مخاطــر الفســاد يف إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة مــن قبــل 

صنــاع القــرار والقائمــني علــى إدارة هــذه القطاعــات.

مت اعتمــاد املنهــج الوصفــي التحليلــي يف هــذا التقريــر للوصــول إلــى النتائــج والتوصيــات املتعلقــة بنزاهــة وشــفافية 
وخضــوع املســؤولني عــن إدارة املــوارد العامــة والطبيعيــة لنظــم املســاءلة، وذلــك مــن خــالل حصــر وحتليــل التشــريعات 
ــات إدارة والتصــرف باألراضــي  ــل القــرارات الصــادرة حــول عملي ــة، وحتلي ــروات الطبيعي اخلاصــة باملــوارد العامــة والث
العامــة، واملــوارد العامــة كالكهربــاء وامليــاه ومقالــع الرمــال.. إلــخ، ومــن ثــم حتليــل هــذه املعلومــات واخلــروج بنتائــج 

وتوصيــات ذات عالقــة.

لقــد مت احلصــول علــى البيانــات الــواردة يف هــذا التقريــر عبــر عقــد مجموعــة مــن املقابــالت مــع كلٍّ مــن ســلطة امليــاه، 
وســلطة األراضــي، ووزارة االقتصــاد الوطنــي، وســلطة الطاقــة يف قطــاع غــزة، وديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.
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تتعــّدد التشــريعات والقوانــني الناظمــة للمــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، وهــي قوانــني صــادرة مــن 
املجلــس التشــريعي مــا قبــل العــام 2006، وجــزء آخــر، صــدر مــن قبــل كتلــة التغييــر واإلصــالح يف املجلــس التشــريعي 
يف قطــاع غــزة بعــد العــام 2006، ولــم تخضــع هــذه القوانــني ألّيــة تعديــالت تنشــأ مبوجبهــا األجســام اإلداريــة يف 
هيكليــة الســلطة الوطنيــة الفلســطينية املختصــة بــإدارة أو اإلشــراف عــن بعــض املــوارد العامــة، مثــل: مجلــس تنظيــم 

الكهربــاء، ومجلــس تنظيــم امليــاه، وميكــن اســتعراض هــذه القوانــني علــى النحــو التالــي:

القانون األساسي الفلسطيني

نصــت املــادة )94( مــن القانــون األساســي علــى أن يحــدد القانــون القواعــد واإلجــراءات اخلاصــة مبنــح االمتيــازات 
أو االلتزامــات املتعلقــة باســتغالل مــوارد الثــروة الطبيعيــة واملرافــق العامــة، كمــا يبــني أحــوال التصــرف بالعقــارات 

اململوكــة للدولــة وغيرهــا مــن األشــخاص املعنويــة العامــة، أو القواعــد واإلجــراءات املنظمــة لهــا.

قانون رقم )7( لسنة 1999 بشأن البيئة

نصــت املــادة )5( مــن القانــون علــى أن يكفــل حــق كل إنســان بالعيــش يف بيئــة ســليمة ونظيفــة والتمتــع بأكبــر قــدر 
ممكــن مــن الصحــة العامــة والرفــاه، وحمايــة ثــروات الوطــن الطبيعيــة ومــوارده االقتصاديــة واحلفــاظ علــى تراثــه 
التاريخــي واحلضــاري دون أضــرار أو آثــار جانبيــة يحتمــل ظهورهــا عاجــاًل أو آجــاًل نتيجــة النشــاطات الصناعيــة أو 
الزراعيــة أو العمرانيــة املختلفــة علــى نوعيــات احليــاة والنظــم البيئيــة األساســية كالهــواء واملــاء والتربــة، والثــروات 

البحريــة، واحليوانيــة، والنباتيــة.

قانون املياه رقم )3( لسنة 2002

ــكّل  ــاه املوجــودة يف فلســطني أمــالكاً عامــة وأّن ل ــى أن تعتبــر جميــع مصــادر املي نصــت املــادة )3( مــن القانــون عل
شــخص احلــّق يف احلصــول علــى حاجاتــه مــن امليــاه ذات اجلــودة املناســبة الســتعمالها، وعلــى كّل مؤسســة رســمية 
أو أهليــة تقــدم خدمــات امليــاه أن تقــوم باتخــاذ اإلجــراءات املناســبة لضمــان هــذا احلــق ووضــع اخلطــط الالزمــة 

لتطويــر هــذه اخلدمــات.

مرسوم رئاسي رقم )12( لسنة 2005 باستغال مقالع الرمال

نصــت املــادة )2( مــن املرســوم، علــى أن تتولــى وزارة االقتصــاد الوطنــي بالتنســيق مــع ســلطة األراضــي اســتغالل 
مقالــع الرمــال يف أراضــي الدولــة. يف حــني نصــت املــادة )3( علــى أن تتولــى وزارة املاليــة طبقــاً لإلجــراءات املعمــول 
بهــا حتصيــل الرســوم املقــررة. كمــا نصــت املــادة )4( علــى أن تتولــى وزارة الداخليــة واألمــن العــام حمايــة مقالــع 

الرمــال مــن التعــدي عليهــا بالتنســيق مــع اجلهــات املختصــة.

قانون رقم )5( لسنة 2017 بشأن حظر التعّدي على األراضي والعقارات العامة واألشخاص االعتبارية العامة

نصــت املــادة )1( مــن القانــون، علــى أن يُحظــر التعــّدي أو بيــع أو التصــرف بــأّي نــوع مــن أنــواع التصرفــات علــى 
األراضــي والعقــارات العامــة للدولــة واألشــخاص االعتباريــة العامــة، وعلــى اجلهــة املختصــة إزالــة التعــدي إداريــاً 
علــى نفقــة املعتــدي. يف حــني نصــت املــادة )6( علــى أّن كّل شــخص طبيعــي أو اعتبــاري اســتمر بوضــع يــده أو 
التصــرف غيــر املشــروع بعــد صــدور هــذا القانــون علــى أيٍّ مــن األراضــي والعقــارات العامــة للدولــة واألشــخاص 

االعتباريــة يعــد معتديــاً ويعاقــب بالعقوبــة احملــددة بهــذا القانــون مــا لــم يكــن قــد صــدر قــراٌر بتســويتها.
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قانون األراضي العمومية رقم )6( لسنة 1942

نصــت املــادة )2( مــن القانــون علــى أّنــه يجــوز ملديــر تســوية األراضــي، أن يوقــع، باســم املنــدوب الســامي وبالنيابــة 
عنــه، علــى عقــود اإليجــار املتعلقــة باألراضــي العموميــة، أو علــى رخــٍص بإشــغالها، علــى أن يراعــى يف ذلــك جميــع 
ــه يجــوز ملديــر  التعليمــات العامــة أو اخلاصــة التــي يصدرهــا املنــدوب الســامي. يف حــني نصــت املــادة )3( علــى أّن
تســجيل األراضــي أن يوقــع، باســم املنــدوب الســامي وبالنيابــة عنــه، علــى عقــود البيــع التي تشــتري حكومة فلســطني، 
ــة أمــوال مبوجبهــا، أو التــي تشــترى تلــك األمــوال مبوجبهــا بالنيابــة عــن حكومــة فلســطني، أو  أو قــوى جاللتــه، أّي
عــن قــوى جاللتــه، علــى أن يراعــى يف ذلــك جميــع التعليمــات العامــة أو اخلاصــة التــي يصدرهــا املنــدوب الســامي.

قانون رقم )12( لسنة 1995 بشأن إنشاء سلطة الطاقة الفلسطينية

نصــت املــادة )4( مــن القانــون علــى أّن للســلطة يف ســبيل حتقيــق أهدافهــا أن تقــوم مبــا يلــي: 1- شــراء أّي مشــروع 
كهربائــي مبوافقــة مجلــس الســلطة الوطنيــة. 2- إنتــاج اللــوازم وإقامــة املنشــآت املتعلقــة بالطاقــة. 3- الرقابــة 
الفنيــة علــى إنشــاء وتشــغيل وصيانــة املشــاريع والشــبكات الكهربائيــة. 4- احلصــول علــى املعلومــات الفنيــة واملاليــة 
واإلحصائيــة املتعلقــة بالطاقــة. 5- إجــراء البحــوث والدراســات والتنقيــب عــن كافــة مصــادر الطاقــة. 6- التعــاون 

مــع أّي شــخص طبيعــي أو اعتبــاري بغيــة االســتفادة مــن الطاقــة إلــى أقصــى حــد.

قانون رقم )1( لسنة 1999م  بشأن املصادر الطبيعية

نــص القانــون يف املــادة مــادة )2( منــه علــى أن تنشــأ يف وزارة الصناعــة إدارة تســمى )اإلدارة العامــة للمصــادر 
الطبيعيــة( تتبــع وزيــر الصناعــة ويديرهــا مديــر عــام يجــري تعيينــه بقــراٍر مــن رئيــس الســلطة الوطنيــة ويســاعده 
عــدٌد آخــر مــن العاملــني، وتختــص باملهــام والصالحيــات املبينــة يف هــذا القانــون. كمــا نصــت املــادة )6( منــه علــى 
ــة  ــة واملنطق ــاه اإلقليمي ــن األراضــي الفلســطينية واملي ــة ضم ــن مصــادر طبيعي ــا يوجــد م ــة م ــة عام ــر ملكي أن يعتب
االقتصاديــة اخلالصــة التابعــة لهــا مــا عــدا مــواد البنــاء كاألحجــار اجليريــة والرمليــة والرمــال التــي توجــد يف 
احملاجــر أو املقالــع اململوكــة للغيــر، ويجــوز ألغــراض التعديــن اســتمالك األراضــي اخلاصــة للمنفعــة العامــة وفقــاً 

ــون. ألحــكام القان
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تتعــدد اجلهــات التــي تتولــى إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، وبشــكل عــام، انبثقــت هــذه اجلهــات 
عــن القوانــني الصــادرة مــا قبــل العــام 2006، يف حــني لــم يتــم إنشــاء أو الســماح للمؤسســات التــي انبثقــت عــن املراســيم 
والقــرارات بقانــون الصــادرة عــن الرئيــس الفلســطيني عــام 2006 بالعمــل يف قطــاع غــزة، وميكــن حتديــد اجلهــات 

العاملــة يف مجــال إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة بالتالــي:

وزارة االقتصاد الوطني

تضــم هيكليــة وزارة االقتصــاد الوطنــي إدارة عامــة إلدارة املــوارد الطبيعيــة، وقــد ُشــّكلت اإلدارة بنــاء علــى قــرار مجلــس 
الــوزراء رقــم )118( لســنة 2006 بتولــي اإلدارة العامــة للمصــادر الطبيعيــة مســؤولية اســتغالل املقالــع حيـــ نصــت املــادة 
)1( مــن القــرار علــى أن تتولــى اإلدارة العامــة للمصــادر الطبيعيــة بــوزارة االقتصــاد الوطنــي مســؤولية اســتغالل املصــادر 
الطبيعيــة وفقــاً للقانــون وتتولــى املســؤولية اإلداريــة والفنيــة تبعــاً لذلــك. كمــا نــص القــرار علــى أن يحــّول الــكادر املدنــي 
املوجــود يف املديريــة العامــة للرمــال والبالــغ عددهــم )45( فــرداً والذيــن يتقاضــون رواتــب مقطوعــة مــن وزارة املاليــة إلــى 

اإلدارة العامــة للمصــادر الطبيعيــة لتوزيعهــم علــى املقالــع واإلشــراف عليهــم.

سلطة األراضي الفلسطينية

ــك  ــر ســلطة األراضــي البن ــخ 2002/06/05، وتعتب ــى مرســوم رئاســي صــدر بتاري ــاًء عل مت إنشــاء ســلطة األراضــي بن
الوحيــد للمعلومــات العقاريــة، وكذلــك املســؤولة عــن اخلارطــة والســجل العقــاري يف آن واحــد. تشــرف ســلطة األراضــي 
عبــر اإلدارة العامــة ألمــالك احلكومــة علــى أراضــي الدولــة املســجلة باســم خزينــة الدولــة أو احلاكــم العــام أو الســلطة 
الوطنيــة الفلســطينية وأّيــة أراٍض أو أمــالك أخــرى للدولــة وإن لــم يجــِر تســجيلها وفقــاً ألحــكام التشــريعات املعمــول بهــا، 

حيـــ يعهــد لهــذه اإلدارة تأجيــر أو تخصيــص أو بيــع األراضــي اململوكــة للدولــة.  

سلطة املياه الفلسطينية

أُنِْشــئَت ســلطة امليــاه مبوجــب القانــون رقــم )2( لســنة 1996 بشــأن إنشــاء ســلطة امليــاه الفلســطينية، وتهــدف ســلطة امليــاه 
إلــى حتقيــق إدارة متكاملــة ومســتدامة ملصــادر امليــاه احملــدودة وحمايتهــا واحلفــاظ عليهــا مبــا يضمــن تنميــًة اقتصاديــًة 
ــاً ونوعــاً وحاجــات الشــعب  وتطــوراً اقتصاديــاً وذلــك مــن خــالل ضمــان حتقيــق التــوازن بــني كميــات امليــاه املتوفــرة كّم

الفلســطيني ويف قطــاع غــزة.

سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية الفلسطينية

نََشــأت ســلطة الطاقــة الفلســطينية بنــاًء علــى املرســوم رقــم 12 لســنة 1995، ومبوجــب املرســوم الــذي نــص علــى أن تكــون 
ُ بقــراٍر مــن رئيــس  ــنيَّ ــٌس يُع ــة الفلســطينية وأن يكــون لهــا رئي ــع رئيــس الســلطة الوطني لهــا ميزانيتهــا اخلاصــة وأن تتب
الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، حيـــ تهــدف ســلطة الطاقــة إلــى إدارة واإلشــراف علــى توليــد الطاقــة وإنشــاء شــبكاٍت 

وطنيــٍة تؤّمــن نقــل الطاقــة إلــى جميــع أنحــاء البــالد.
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ثالثًا: النزاهة والمساءلة والشفافية في إدارة الموارد العامة والثروات الطبيعية في 
قطاع غزة

 النزاهة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية	(1 
ــا  ــل وهــو م ــم الصــدق واإلخــالص يف العم ــر قي ــة يف توّف ــروات الطبيعي ــة والث ــوارد العام ــل النزاهــة يف إدارة امل تتمث
يتطلـّـب توافــر إجــراءات وتعليمــات مــن قبــل اإلدارة املختصــة، مثــل وجــود تعليمــات واضحــة لتجنــب تضــارب املصالــح 
لــدى العاملــني يف هــذا املجــال، ووجــود تعليمــات مطّبقــة للكشــف عــن الــذمم املاليــة لكبــار املســؤولني عــن هــذا القطــاع، 
ووجــود سياســات نافــذة للكشــف عــن الفســاد واإلبــالغ عنــه، والتــزام العاملــني يف هــذا املجــال مبدّونــات ســلوك فّعالــة، 
تتضمــن قيــم النزاهــة والشــفافية واملســاءلة، وأن يتــّم تضمــني املــوارد املاليــة وعوائــد إدارة املــوارد العامــة والثــروات 
الطبيعيــة للخزينــة العامــة، إلــى جانــب نزاهــة التعاقــدات التــي يتــم إجراؤهــا يف قطــاع املــوارد العامــة والثــروات 

الطبيعيــة.

أواًل: توّفر مدّونة سلوك للعاملني يف مجال إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

ــات  ــإّن هــذه اجله ــة، ف ــات حكومي ــة جه ــروات الطبيعي ــة والث ــوارد العام ــى إدارة امل ــة عل ــات القائم ــون اجله نظــراً لك
تنطبــق عليهــا مدّونــة قواعــد الســلوك الوظيفــي التــي أصدرهــا ديــوان املوظفــني يف قطــاع غــزة يف يوليــو 2016، حيـــ 
مت إعــداد املدّونــة عبــر ديــوان املوظفــني يف قطــاع غــزة، بالتعــاون مــع ائتــالف أمــان، إاّل أّنــه مــن الناحيــة اإلجرائيــة، 
لــم يتلــَق العاملــون يف املؤسســات القائمــة علــى إدارة املــوارد العامــة أو الثــروات الطبيعيــة تدريبــاٍت علــى املدّونــة إثــر 

إقرارهــا، لضمــان حســن تنفيــذ بنودهــا.

ثانيًا: توّفر سياسة لتنظيم تلّقي الهدايا للعاملني يف مجال إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

ال توجــد سياســة لتنظيــم اســتقبال الهدايــا أو منــع تضــارب املصالــح لــدى العاملــني يف املؤسســات العاملــة يف إدارة 
املــوارد العامــة أو الثــروات الطبيعيــة. وعلــى الرغــم مــن وجــود بنــود تتعلــق بحظــر اســتقبال الهدايــا ومبنــع تضــارب 
ــة  ــى إجــراءات أو منــاذج تنفيذي ــم تتحــول الحقــاً إل ــود ل ــة الســلوك، إاّل أّن هــذه البن ــه يف مدّون ــح واإلبــالغ عن املصال

الســتخدامها. 

ثالثًا: توّفر نظام حلماية املبلغني يف قضايا الفساد املرتبطة بإدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

بتاريــخ 2019/10/7، أصــدر مجلــس الــوزراء القــرار رقــم 7 لســنة 2019، بشــأن نظــام حمايــة املبلغــني والشــهود 
ــر  ــرار ســبل توفي ــن الق ــم، ويتضم ــة به ــي الصل ــم واألشــخاص وثيق ــا الفســاد وأقاربه ــراء يف قضاي ــن واخلب واملخبري
ــة نتيجــة اإلبــالغ عــن جرائــم فســاد، إاّل أّن هــذا النظــام  ــة القانونيــة والوظيفيــة والشــخصية لطالــب احلماي احلماي
ال يتــم تطبيقــه يف قطــاع غــزة. ويشــير ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف قطــاع غــزة إلــى أّن حمايــة املبلغــني عــن 
الفســاد معمــوٌل بهــا بــدون وجــود قــراٍر إدارٍي مكتــوٍب بذلــك، ضمــن اإلجــراءات املتخــذة يف حــال كان هنــاك داٍع 
حلمايــة املبلغــني، وقــد ســبق وأن مت اتخــاذ إجــراءات باحلمايــة يف حالتــنْي ســابقاً، كــون عمليــة حمايــة املبلغــني منوطــة 

ــوان)1(. برئاســة الدي

رابعًا: تضمني العوائد املالية يف املوازنة العامة: 

يتــم تضمــني العوائــد املاليــة الناجتــة عــن التصــّرف باملــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة إلــى حســاب اإليــراد العــام يف 
قطــاع غــزة، حيـــ تعاقــدت جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي مــع بنــك اإلنتــاج لتضمــني العوائــد املاليــة الناجتــة عــن بيــع 
الرمــال أو تخصيــص أراضــي الدولــة يف حســاٍب موحــٍد خــاٍص بالــوزارة املختصــة، مبوافقــة وزارة املاليــة يف قطــاع 
ــن األشــكال  ــأّي شــكٍل م ــى أّي وزارة التصــرف ب ــع عل ــه مُين ــى أّن ــة إل ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب غــزة)2(، ويشــير دي

باإليــرادات املتحّصلــة عــن إدارة املــوارد العامــة بــدون موافقــة وزارة املاليــة)3(.

علمــاً أّن بنــك اإلنتــاج هــو بنــك محلــي غيــر حاصــل علــى املوافقــات والتراخيــص الالزمــة مــن ســلطة النقــد)4(، ويشــير 
ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف قطــاع غــزة، إلــى أّن البنــوك احملليــة لــم حتصــل علــى التراخيــص ألســباب سياســية، 

 .https://cutt.us/xRr9T ،4   بيان صادر عن سلطة النقد حول بنك اإلنتاج
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ــى  ــوزارات إل ــة بواســطة ال ــة العمــل احلكومــي مــن اجلباي ــة متابع ــإّن حتــّول جلن ــي، ف ــص، وبالتال ــس بســبب التراخي ولي
ــر  ــًة والتزامــاً باملعايي ــر دّق ــة أكث ــك لكــون األنظمــة البنكي ــة، وذل ــات اجلباي ــز نزاهــة عملي ــى تعزي ــة، أّدى إل ــوك احمللي البن

احملاســبية الدوليــة، ولكونهــا تبعــد املوظــف العــام مــن التعامــالت املاليــة املباشــرة)5(.

خامسًا: خضوع مسؤولي إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية لقوانني مكافحة الفساد:
ال يتــم تطبيــق قانــون مكافحــة الفســاد رقــم )1( لســنة 2005م وتعديالتــه، ولــم يتــم إصــدار أّيــة قوانــني شــبيهة يف قطــاع 
غــزة، حيـــ أّن قانــون الكســب غيــر املشــروع غيــر مطّبــق يف قطــاع غــزة منــذ إصــداره، وإمّنــا يتــّم تطبيــق قانــون العقوبــات 

االنتدابــي، وتعديــالت صــادرة يف عهــد اإلدارة املصريــة لتنظيــم جرائــم الفســاد.

سادسًا: عقود شراء املوارد العامة من مزّودي اخلدمة:
لــم تقــم الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة »جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي«، بتنظيــم أّيــة عقــود امتيــاز باملفهــوم الــوارد يف 
املــادة )94( مــن القانــون األساســي الفلســطيني، إمّنــا ميكــن وصفهــا بأّنهــا عقــوُد إدارة للمــوارد العامــة، حيـــ إّن املــوارد 
التــي مّت منــح عقــود امتيــاز بشــأنها إّمــا يتــم تنظيمهــا مــن قبــل احلكومــة الفلســطينية، مثــل قطــاع االتصــاالت، أو أّنــه قــد 

مت تنظيمهــا مــا قبــل العــام 2006 ومــا تــزال ســارية النفــاذ إلــى اآلن)6(. 

وميكن إجمال عقود شراء املوارد العامة يف قطاع غزة باآلتي:

عقود شراء الكهرباء: 	

 يتــم تزويــد قطــاع غــزة بالطاقــة الكهربائيــة، عبــر 3 مصادر رئيســية، وهــي محطة توليد الكهرباء، واخلطوط اإلســرائيلية، 
إضافــة إلــى اخلطــوط املصريــة)7(. وتتمثل عقود شــراء الكهرباء بالتالي:

ــة تعــاون . 1 ــى اتفاقي ــاء عل ــاء لقطــاع غــزة بن ــد 23 ميجــا واط مــن الكهرب ــاء، بتوري ــع الكهرب ــاة لتوزي تقــوم شــركة القن
مشــترك بــني شــركة توزيــع الكهربــاء يف قطــاع غــزة وشــركة القنــاة لتوزيــع الكهربــاء املصريــة، وقــد ُوّقعــت االتفاقيــة 
بتاريــخ 2006/9/5)8(، ولــم يتــم اإلفصــاح عــن التكلفــة املاليــة لالتفاقيــة. تشــير ســلطة الطاقــة يف قطــاع غــزة إلــى 
أّن فاتــورة تزويــد قطــاع غــزة بالكهربــاء عبــر اخلطــوط املصريــة، يتــم دفعهــا عبــر تســوية املبالــغ مــا بــني وزارة املاليــة 
واملخصصــات املرصــودة لدولــة فلســطني يف جامعــة الــدول العربيــة)9(، حيـــ أّن احلكومــة املصريــة تقــوم مبخاطبــة 
ــى فتــرات  ــاء املــوّردة لقطــاع غــزة مــن الشــركة املصريــة عل جامعــة الــدول العربيــة بخصــوص دفعهــا تكلفــة الكهرب
متباعــدة مرتبطــة باألوضــاع السياســية، حيـــ قامــت احلكومــة املصريــة بدفــع مبلــغ 21 مليــون جنيــه مصــري للشــركة 
بتاريــخ 2012/6/20، كمــا قامــت بتوريــد دفعــة أخــرى بقيمــة 8.4 مليــون جنيــه بتاريــخ 2016/8/10)10(، ويف العــام 
2019 مت إجــراء تســوية ماليــة بــني احلكومــة الفلســطينية واملصريــة، مبوجبهــا لــم تعــد هنــاك أّيــة التزامــات ماليــة 
ــام 2018،  ــن ع ــر م ــذ فبراي ــد، ومن ــة التزوي ــى عملي ــاء عل ــة بن ــة املصري ــح احلكوم ــب الفلســطيني لصال ــى اجلان عل

توقفــت اخلطــوط املصريــة عــن تزويــد قطــاع غــزة بالكهربــاء)11(.

ــى . 2 ــد 22KV، وتتول ــى جه ــط عل ــاء مــن خــالل 10 نقــاط رب ــاء اإلســرائيلية قطــاع غــزة بالكهرب ــزود شــركة الكهرب ت
شــركة توزيــع الكهربــاء الفلســطينية إيصالهــا بعــد ذلــك إلــى املســتهلك النهائــي)12(، حيـــ بلــغ إجمالــي القــدرة املتوفــرة 

5   مقابلة مع السيد يوسف أبو سلمية، مرجع سابق.
6   مقابلة مع السيد يوسف أبو سلمية، املرجع السابق.

7   مراسلة من السيدة /هبة جبر، سلطة الطاقة، 2021/4/18. 
 .http://www.wafa.ps/ar_page.aspx?id=nBQpoRa51225249966anBQpoR :8   وكالة وفا الرسمية، الرابط

9   مراسلة من السيدة /هبة جبر، سلطة الطاقة، 2021/4/18.
10   خطاب موجه من قبل املندوب الدائم جلمهورية مصر العربية إلى املندوب الدائم لدولة فلسطني يف جامعة الدول العربية بتاريخ 2016/8/10.

11   هال الزبدة، سلطة الطاقة، مداخلة يف ورشة استعراض املسودة األولى للتقرير، بتاريخ 2021/7/7.
12   سلطة الطاقة واملوارد الطبيعية، الطاقة الكهربائية يف فلسطني، ص 3.
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للقطــاع مــن شــركة كهربــاء إســرائيل 120 ميجــا واط)13(، وبحســب العقــد املبــرم بــني الســلطة الفلســطينية وشــركة 
الكهربــاء اإلســرائيلية، فإّنــه يتــم ســداد فاتــورة الكهربــاء املــوّردة إلــى قطــاع غــزة مــن قبــل الســلطة الفلســطينية)14(.

تــزود محطــة غــزة لتوليــد الكهربــاء القطــاع بـــ 70 ميجــا واط يف الوقــت احلالــي، وهــي محطــة مملوكــة للشــركة . 3
الفلســطينية للكهربــاء، حيـــ تتمتــع الشــركة بحقــوق حصريــة يف توليــد الطاقــة الكهربائيــة يف قطــاع غــزة حســب 
ــح ســلطة  ــد 120 ميجــاواط لصال ــوم الشــركة بتولي ــة الفلســطينية. تق ــع الســلطة الوطني ــة م ــات املوقع االتفاقي
الطاقــة وفقــاً التفاقيــة الشــراء بينهمــا، إاّل أّنهــا يف الوقــت احلالــي ونتيجــة قصفهــا مــن قبــل قــوات االحتــالل عــام 
2006 تقــوم بتوليــد 75-80 ميجــا واط فقــط. وعلــى الرغــم مــن ذلــك، فالســلطة الفلســطينية ملزمــة بحســب 
ــه  ــى تكلفــة الوقــود الــذي تتحمل ــة قيمتهــا 2.5 مليــون دوالر شــهرياً للمحطــة، باإلضافــة إل االتفــاق بتكلفــة ثابت
الســلطة الفلســطينية بحســب االتفاقيــة، أي أّن االتفاقيــة لــم تشــمل ســعر الشــراء مباشــرة)15(، حيـــ تدفــع 
الســلطة دوريــاً مــا بــني 40-60 % بــدل الفــرق مــا بــني اإلنتــاج الفعلــي واملتفــق عليــه)16(. كمــا تبلــغ ديــون ســلطة 

الطاقــة علــى الشــركة مــا يقــارب 37.3 مليــون دوالر أمريكــي حتــى نهايــة شــهر مــارس 2021)17(.

عقود شراء املياه:  	
قامــت الســلطة الوطنيــة الفلســطينية بالتعاقــد مــع شــركة Mekorot اإلســرائيلية منــذ العــام 2015 بكميــة بــدأت بـــ 5 
مليــون متــر مكعــب وتدرجــت حتــى وصلــت يف العــام 2020 إلــى 13 مليــون متــر مكعــب. تبلــغ نســبة امليــاه املشــتراة مــن 
شــركة Mekorot 12.47 %مــن إجمالــي امليــاه التــي يتــم ضّخهــا يف شــبكة البلديــات املقدمــة للمواطنــني والبالغــة 

تقريبــاً 106 مليــون متــر مكعــب جلميــع بلديــات قطــاع غــزة)18(.

 يبيــع االحتــالل امليــاه لقطــاع غــّزة، بتســعيرة بلغــت 2.57 شــيكل للمتــر املكعــب مــن امليــاه يف اخلطــوط القدميــة، 

وبـــ 3.54 شــيكل للمتــر املكعــب الواحــد مــن املاء عبــر خــّط نحــال عــوز. حيـــ مت حتديــد تســعيرة امليــاه بتاريــخ 
16.10.2014، بنــاء علــى بروتوكــول البيــع الــذي وّقعــت عليــه كلٌّ مــن الســلطة الفلســطينية وإســرائيل يف إطــار نشــاط 
ــّدر ســلطة امليــاه يف قطــاع غــزة، تكلفــة امليــاه املشــتراة مــن شــركة  اللجنــة املشــتركة للميــاه)19(، يف الوقــت احلالــي، تُق
Mekorot بـــ 12 مليــون دوالر أمريكــي ســنوياً، حيـــ تبلــغ كميــة امليــاه املشــتراة مــن الشــركة 12 مليــون متــر مكعــب 

بواقــع دوالر أمريكــي واحــد لــكل لتــر مكعــب)20(.

عقود استغال الثروات الطبيعية يف قطاع غزة: 	
أراضي الدولة:

 تبلــغ مســاحة أراضــي الدولــة 112,000 دومن، أي مــا يعــادل 31 %مــن مســاحة قطــاع غــزة، حيـــ تبلــغ مســاحة 
ــة بــدون  ــغ مســاحة أراضــي الدول ــة، حيـــ تبل ــات عليهــا 12,000 دومن، أي مــا يعــادل 11 %مــن أراضــي الدول التعدي

تعديــات 25,000 دومن فقــط)21(.

بحســب قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )9( لســنة 2007م، فقــد أعطيــت الصالحيــة ملجلــس الــوزراء مبنــح تخصيصــات 
األراضــي مبقابــل مــادي علــى شــكل إيجــار، لذلــك تعمــل ســلطة األراضــي علــى منــح التخصيــص لألفــراد واملؤسســات 

والشــركات مبقابــل مــادي وفــق الفئــات التاليــة:

نسبة الزيادة السنويةقيمة اإليجارالفئةم

13   مراسلة من السيدة /هبة جبر، سلطة الطاقة، 2021/4/18.
 .https://www.gedco.ps/?p=1868 ،14   املوقع اإللكتروني لشركة توزيع الكهرباء يف قطاع غزة

15   هبة جبر، املرجع السابق.
 .https://cutt.ly/zbji5wk ،16   وليد سلمان، املدير العام للشركة الفلسطينية للكهرباء

17   التقرير املالي للشركة الفلسطينية للكهرباء، 2020. 
18   مراسلة من السيد منذر سالم، سلطة املياه يف قطاع غزة، 2021/7/12.

 19   سلطة املياه اإلسرائيلية، بناًء على طلب موّجه من قبل مؤسسة مسلك، مبوجب قانون حّرية املعلومات اإلسرائيلي إلى سلطة املياه اإلسرائيلية، حول قضايا متعلقة بضّخ املياه 
      من إسرائيل إلى قطاع غّزة، بتاريخ 2016/1/18.

20   مقابلة هاتفية مع السيد منذر سالم، سلطة املياه يف قطاع غزة، 2021/4/28. 
21   سلطة األراضي الفلسطينية، سياسية إزالة التعّديات على األراضي احلكومية، ص1.
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- -الوزارات واملؤسسات احلكومية1
بدون زيادة سنوية0.1%املؤسسات اخلدماتية )ذات املنفعة العامة(2
بدون زيادة سنوية0.5%املؤسسات غير احلكومية )غير الربحية(3
1%1%املؤسسات احلكومية )الربحية(4
2%2%املؤسسات اخلاصة )ذات املشاريع االستثمارية(5
بدون زيادة سنوية200 دينار/دومنالتخصيصات الزراعية )الزراعة املوسمية(6
بدون زيادة سنوية100 دينارالتخصيصات اإلسكانية )للحاالت االنسانية(7

ويف العــام 2019-2020 قامــت ســلطة األراضــي بتأجيــر 245 دومنــاً، وبيــع 20 قطعــة أرض حكوميــة، وتشــير 
ســلطة األراضــي إلــى أّن عمليــات البيــع تتــم يف إطــار التســويات التــي تعقدهــا مــع املتعّديــن علــى أراضــي الدولــة)22(. 
وقــد بلغــت قيمــة التعاقــدات املاليــة التــي قامــت ســلطة األراضــي يف قطــاع غــزة بتنفيذهــا مــن خــالل التخصيــص 

والتأجيــر خــالل األعــوام 2009–2020، مــا قيمتــه 282,134,848 شــيكاًل)23(.

علــى الرغــم مــن صالحيــة اإلدارة العامــة ألمــالك احلكومــة يف ســلطة األراضــي، بإبرام عقود التأجيــر والتخصيص، 
إاّل أّن أراضــي احملــررات -وهــي األراضــي املقــام عليهــا املســتوطنات اإلســرائيلية ســابقاً يف قطــاع غــزة- تتــم إدارتها 
مــن قبــل اإلدارة العامــة للمحــررات الوطنيــة، وهــي هيئــة عامــة أُنِْشــئت بقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )1( لســنة 2007، 
يعهــد إليهــا القيــام بــكل مــا يلــزم إلدارة احملــررات وحمايتهــا واســتثمارها واإلشــراف عليهــا وتأمــني أوجــه االســتفادة 
واالســتثمار كافــة. وقــد نصــت املــادة )7( مــن القــرار علــى أن يَُعــنيَّ مديــر عــام لــإلدارة العامــة للمحــررات الوطنيــة 
بنــاًء علــى تنســيب رئيــس مجلــس إدارة احملــررات، ومــن مهــام املديــر العــام إعــداد االتفاقيــات اخلاصــة باســتثمار 
احملــررات ورفعهــا ملجلــس الــوزراء للمصادقــة عليهــا. حيـــ تبلــغ مســاحة األراضــي الزراعيــة للمحــررات 25,000 
ــغ  ـــ تبل ــة، حي ــة احليواني ــا يف مشــاريع الزراعــة والتربي ــم اســتثمار 7,000 دومن منه ــي يت دومن، ويف الوقــت احلال

قيمــة اإليجــار 0.5 إلــى 2 %مــن قيمــة األرض ســنوياً)24(.
الغاز الطبيعي: 

مت خــالل العــام 2021 توقيــع مذكــرة تفاهــم األطــراف الشــريكة يف حقــل غــاز غــزة، واملتمثلــة حاليــاً بصنــدوق 
 )EGAS( ــة ــازات الطبيعي ــة القابضــة للغ ــني )CCC( مــع الشــركة املصري  االســتثمار )PIF( وشــركة احتــاد املقاول
ــم اإلفصــاح عــن  ــم يت ــه ل ــى أّن ــة)25(. ويشــار إل ــة الالزم ــة التحتي ــل غــاز غــزة والبني ــر حق ــاون مبســاعي تطوي  للتع
االتفاقيــة، أو نشــرها للعلــن، كمــا لــم تتــم املصادقــة عليهــا مــن قبــل املجلــس التشــريعي الفلســطيني بحســب املــادة 
)92(، التــي نّصــت علــى عــدم جــواز االرتبــاط بــأّي مشــروع يترتــب عليــه إنفــاق مبالــغ مــن اخلزينــة العامــة لفتــرة 

ــة إاّل مبوافقــة املجلــس التشــريعي.  مقبل

مقالــع الرمــال: تبلــغ كميــة الرمــال القابلــة لالســتثمار 20,000,000 كــوب علــى مســتوى قطــاع غــزة، وتبلــغ حاجــة 
قطــاع غــزة ســنويا مــا بــني 1,200,000 إلــى 2,000,000 كــوب ســنوياً، ويعتبــر بيــع الرمــال، الصناعــة االســتخراجية 
الوحيــدة يف قطــاع غــزة، وقــد بلغــت كميــة الرمــال املرّحلــة مــن قبــل وزارة االقتصــاد الوطنــي يف الربــع األول مــن 

العــام 2021 حوالــي 314,095 كــوب، باملقارنــة مــع 973,294 كــوب عــام 2020 و932,440 عــام 2019)26(

وخــالل 15 عامــاً، اســتخرجت وزارة االقتصــاد مــا يربــو علــى 19,169,769 كوبــاً مــن أنــواع التربــة املختلفــة للســوق 
احمللــي، مــن خــالل 15 مقلعــاً للرمــال يف قطــاع غــزة وفــق التوزيــع التالــي)27(: 

نوع الرمالنوع املقلعاحملافظةاسم املقلعالرقم

22   مقابلة مع السيد حسن السرحي، سلطة األراضي، 2021/4/28.
 23   األرقام املشار إليها أعاله مت احلصول عليها من خالل مقارنة األرقام يف تقرير اإلجناز السنوي لسلطة األراضي 2020، وتقرير دراسة مؤشرات األداء يف سلطة ا

       ألراضي )2018-2009(.
 .https://cutt.us/4zs2Q ،24   فلسطني اليوم، خبر حكومة غزة تفتح الباب أمام اجلميع الستئجار األراضي احلكومية بشروط

 .https://wafa.ps/Pages/Details/18178 ،25   املوقع اإللكتروني لوكالة األنباء الرسمية الفلسطينية
26   مراسلة من وزارة االقتصاد الوطني موجهة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( بتاريخ 2021/4/19. 
27   مراسلة من وزارة االقتصاد الوطني موجهة لالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان( بتاريخ 2021/4/19.
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كركارحكوميالوسطىمقلع شارع العودة )1(
كركارطابوالوسطىمقلع ميسون ورفيدة الغاليني

كركارطابوالوسطىمقلع إبراهيم السعايدة
كركارطابوالوسطىمقلع إبراهيم احلداد

رمل نظيفحكوميخان يونسمقلع الياباني
رمل مختلططابوخان يونسمقلع أحمد مقلد

رمل نظيفحكوميرفحمقلع العطار
طنيحكوميرفح مقلع صوفا

طنيحكوميرفحمقلع الفضيلة
رمل نظيفحكوميشمال غزةمقلع شارع العودة )2(
رمل نظيفطابوشمال غزةمقلع محمد أبو سمرة

كركارحكوميشمال غزةمقلع زيكيم
كركارحكوميشمال غزةمقلع حمودة

يتــم إجــراء عمليــات بيــع الرمــال مــن املقالــع، عبــر شــراء دفاتــر الســحب مــن أراضــي الدولــة، بحســب نــوع الرمــال 
والكميــة، ومــن ثــم دفــع ثمــن الدفتــر لصالــح حســاب وزارة االقتصــاد الوطنــي يف بنــك اإلنتــاج، وهــو البنــك الــذي مت 

التعاقــد معــه مــن قبــل جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة للقيــام مبهمــة اجلبايــة احملليــة.

جدول أسعار الرمال يف مقالع أراضي الدولة )بعملة الشيكل( – املصدر: وزارة االقتصاد الوطني يف قطاع غزة
نوع 
الرمال

سعر 
الكوب

رسوم 
سيارة 15 

كوبًا

رسوم 
سيارة 
20 كوبًا

سعر الدفتر 
غير شامل 

الضريبة

قيمة 
ضريبة 
الدفتر

سعر الدفتر 
شامل 
الضريبة

سعر الدفتر 
غير شامل 

الضريبة

قيمة 
ضريبة 
الدفتر

قيمة 
الدفتر 
شامل 
الضريبة

دفتر حجم 20 كوبًادفتر حجم 15 كوبًاأسعار الدفاتر من األراضي احلكومية

رمل 
9.5142.51903071492356340956554750نظيف

رمل 
81201602586414300034485524000مختلط

5751001616259187521553452500رمل طمم

81201602586414300034485524000كركار

5751001616259185721553452500طني

رمل 
وكركار 

مخفض
460801293207150017242762000

طني 
وطمم 

مخفض
34560970155112512932071500

الشفافية يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية1 (	
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ــة بالسياســات العامــة اخلاصــة  ــي الشــفافية وضــوح العالقــة مــع اجلمهــور، واإلفصــاح عــن املعلومــات املتعلّق تعن
ــي:  ــة، وميكــن إجمــال مؤشــرات الشــفافية يف هــذا املجــال مبــا يل ــروات الطبيعي ــوارد العامــة والث ــإدارة امل ب

· وجود سياسة لنشر املوازنات والتقارير الرسمية والعطاءات احلكومية ذات العالقة.	

· نشــر التقاريــر اإلداريــة واملاليــة واملوازنــات املرتبطــة باملؤسســات التــي تديــر املــوارد العامــة والثــروات 	
الطبيعيــة.

· اإلعالن عن شروط تعيني القائمني على إدارة هذه املؤسسات.	

· اإلفصاح عن عمليات التعاقد وشراء املوارد العامة واستغالل الثروات الطبيعية.	

أواًل: نشر التقارير اإلدارية واملالية:

ال تقوم بنشر التقاريرتقوم بنشر جزئي للتقاريراجلهة

Xوزارة االقتصاد الوطني
Xسلطة املياه
Xسلطة البيئة

Xسلطة األراضي
Xسلطة الطاقة
Xوزارة املالية

ال تقــوم اجلهــات القائمــة علــى إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة بنشــر التقاريــر املاليــة واإلداريــة، بــل يقتصر 
األمــر علــى نشــر أخبــار ملخصــة حــول محتــوى التقاريــر اإلداريــة، يف حــني ال يتــم اإلفصــاح عــن التقاريــر املاليــة، 
أو حجــم اجلبايــات التــي تقــوم املؤسســات ذات العالقــة بجبايتهــا مــن املواطنــني. ومبراجعــة املواقــع اإللكترونيــة 
للجهــات القائمــة علــى إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة )وزارة االقتصــاد الوطنــي، وســلطة امليــاه، وســلطة 

البيئــة، ووزارة املاليــة، وســلطة األراضــي، وســلطة الطاقــة( تبــنّي أّنهــا تخلــو مــن التقاريــر اإلداريــة أو املاليــة.
ثانيًا: اإلفصاح عن موازنات املؤسسات التي تقوم بإدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية: 

يعتمــد أســلوب اإلدارة املاليــة للجنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة منــذ العــام 2017 وحتــى نهايــة العــام 
ــة أو  ــم نشــر هــذه اخلطــط املالي ــة، وال يت ــات تقديري ــة تتضمــن موازن ــوزارات خلطــط مالي ــى إعــداد ال 2020 عل
اإلفصــاح عنهــا، وخــالل العــام 2021، أعلــن املجلــس التشــريعي بقطــاع غــزة عــن مشــروع املوازنــة العامــة للعــام 

ال تقوم بنشر املوازنةاجلهة
Xوزارة االقتصاد الوطني

Xسلطة املياه
Xسلطة البيئة

Xسلطة األراضي
Xسلطة الطاقة

2021 بقيمــة نفقــات عامــة إجماليــة تقــّدر بـــ 3.263 مليــار شــيكل، 90 %منهــا قــد خصــص للرواتــب، يف حــني أن 
ــّرة، كمــا ال تقــوم اجلهــات  ــة املُق ــم اإلفصــاح عــن املوازن ــم يت ــة)28(. ول ــا للمشــاريع التنموي 3 %فقــط مت تخصيصه
القائمــة علــى إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة بنشــر خططهــا املاليــة، وقوائــم اإليــرادات والنفقــات اخلاصــة 

بهــا.
ثالثًا: اإلفصاح عن عمليات التعاقد وشراء املوارد العامة:

28   اخلبير االقتصادي أسامة نوفل، مقابلة مع صحيفة االقتصادية بتاريخ األحد 28 مارس 2021.
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مــا تــزال اجلهــات احلكوميــة يف قطــاع غــزة تعمــل علــى تنفيــذ عمليــات الشــراء عبــر قانــون اللــوازم العامــة، ولــم تقــم 
بإطــالق بوابــة موحــدة للشــراء تفصــح فيــه عــن عمليــات التعاقــد املتعلقــة بالثــروات الطبيعيــة واملــوارد العامــة. ففيمــا 
يتعلــق بعقــود التخصيــص كأراضــي الدولــة، فــإّن هــذه القــرارات يتــم نشــرها يف الوقائــع الفلســطينية، إاّل أّن الصحيفــة 
ذاتهــا ليســت منشــورة للعلــن، ويتــم نشــرها حســب الطلــب. أمــا فيمــا يتعلــق ببيــع الرمــال، فــإّن وزارة االقتصــاد الوطنــي 

ال تقــوم بنشــر قــرارات البيــع.
 

اجلهات املتعاقد معها بحسب نوع العقد، واجلهة املتعاقدة وحالة اإلفصاح

حالة اإلفصاحاجلهة املتعاِقدةنوع العقداجلهة املتعاَقد معهااملؤسسة
غير منشورسلطة الطاقةمذكرة تفاهمشركة القناة لتوزيع الكهرباءالطاقة

غير منشورسلطة الطاقةعقد شراءشركة الكهرباء اإلسرائيلية

غير منشورسلطة الطاقةرخصةالشركة الفلسطينية للكهرباء
غير منشورسلطة املياهعقدشركة ميكروت اإلسرائيليةاملياه

غير منشورسلطة الطاقةرخصةشركة BG Groupالغاز الطبيعي
غير منشورسلطة الطاقةرخصةشركة احتاد املقاولني

غير منشورسلطة الطاقةرخصةالشركة املصرية للغازات الطبيعية
غير منشوروزارة االقتصادعقد بيعاملواطنون واملؤسسات والشركاتمقالع الرمال

منشورسلطة األراضيعقد تخصيصاملواطنون واملؤسسات والشركاتأراضي الدولة

رابعًا: اإلعان عن شروط تعيني القائمني على إدارة الثروات الطبيعية واملوارد العامة:

يتــم تعيــني العاملــني يف الــوزارات التــي تعمــل علــى إدارة الثــروات الطبيعيــة واملــوارد العامــة عبــر التنســيق بــني الدوائــر 
ــات التنافســية للمتقدمــني للشــواغر وفــق  ــوان املوظفــني يف قطــاع غــزة يف إعــداد اإلعــالن واالمتحان ــة ودي احلكومي
 مبــادئ النزاهــة واحلياديــة واملهنيــة ألغــراض اختيــار موظفــي اخلدمــة املدنيــة املنصــوص عليهــا يف قانــون اخلدمــة 
املدنيــة، حيـــ يقــوم ديــوان املوظفــني علــى إعــداد مشــروع جــدول تشــكيالت الوظائــف وتصنيفهــا وفــق قانــون اخلدمــة 

املدنيــة والتنســيق مــع وزارة املاليــة، يف املصادقــة علــى االعتمــاد املالــي للشــواغر املســتحدثة. 

 
خامسًا: نشر الشركات امُلتعاَقد معها لتقاريرها املالية:

ــة مــن أهــم مؤشــرات  ــوزارات املختصــة إلدارة املــوارد العامــة لتقاريرهــا املالي ــر نشــر الشــركات املتعاقــدة مــع ال يعتب
ــد معهــا، والتــي تخضــع للقانــون الفلســطيني  الشــفافية يف إدارة هــذه املــوارد، ويالحــظ أّن الشــركات احملليــة املُتعاَق
تتفــاوت يف نشــر التقاريــر للعلــن، حيـــ تقــوم الشــركة الفلســطينية للكهربــاء بنشــر التقريــر املالــي اخلــاص بهــا، فيمــا 

ال تقــوم بذلــك كلٌّ مــن شــركة توزيــع الكهربــاء يف قطــاع غــزة، وشــركة احتــاد املقاولــني.

 املساءلة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية.	(1 

تُعــّرف نظــم املســاءلة علــى أّنهــا واجــب املســؤولني يف تقــدمي تقاريــر دوريــة حــول ســير العمــل يف املؤسســة أو الــوزارة، 
بشــكل يتــم فيــه توضيــح قراراتهــم وتفســير سياســاتهم، واالســتعداد لتحمــل املســؤوليات املترتبــة علــى هــذه القــرارات، 
وااللتــزام بتقــدمي تقاريــر عــن ســير العمــل يف مؤسســتهم. وميكــن حتديــد مؤشــرات خضــوع املســؤولني عــن إدارة املــوارد 
العامــة والثــروات الطبيعيــة للمســاءلة مــن خــالل وجــود نظــام رقابــي فّعــال، ورفــع املؤسســات القائمــة علــى إدارة هــذه 

امللفــات تقاريــر دوريــة للجهــات املختصــة، ووجــود آليــات لتقــدمي الشــكاوى.

أواًل: الرقابة احلكومية:
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تخضــع الهيئــات احلكوميــة التــي تقــوم بــإدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة لرقابــة جلنــة املتابعــة احلكوميــة، 
وتتــم الرقابــة علــى هــذه القطاعــات عبــر الرقابــة املســبقة بواســطة اإلدارات العامــة للرقابــة الداخليــة يف الهيئــات 
والــوزارات املختصــة، فيمــا يتولــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الرقابــة الحقــاً علــى هــذه الهيئــات. وعلــى صعيــد 

الرقابــة علــى اجلبايــة املاليــة، فإّنهــا تتــم مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مــن جانبــني: 

مراجعة املوازنة التقديرية للهيئة احلكومية ومقارنتها مع واقع اإليرادات.. 1

مراجعة التقرير املالي للمتحصالت النقدية الناجتة عن إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية.. 2

أمــا الهيئــات احلكوميــة التــي تتبــع احلكومــة الفلســطينية يف الضفــة الغربيــة، فــإّن عــدم وجــود هــذه احلكومــة بشــكل 
ــى جــزء كبيــر مــن املــوارد العامــة،  ــى املــوارد العامــة، كمــا أّن احلصــول عل ــة عل فعلــي يف قطــاع غــزة، يعيــق الرقاب
مثــل الكهربــاء، وامليــاه مــن قبــل االحتــالل اإلســرائيلي يعيــق الرقابــة علــى تكلفــة التعاقــدات احلقيقيــة، فعلــى ســبيل 
املثال، تقع عدادات ســـلطة امليـــاه الفلســـطينية )بخـــالف عـــدادات البلديـــات( محاذيـــة تامـــا للشـريط احلـدودي يف 
قطـــاع غـــزة الـــذي تعتبـــره إســـرائيل منطقـــة مقّيدة الوصول وال يسـتطيع موظفـو سـلطة امليـاه الفلسـطينية الوصـول 
لتلـــك العـــدادات ألخـــذ قراءاتهـــا إاّل فيمـــا نـــدر، لذلـــك يتـــم االعتمـــاد علـى قـراءات عـدادات البلديـــات للمقارنـة مـع 
مطالبـــات شـــركة Mekorot املالية حيـ ال توجـــد وســـيلة للتأكـــد مـــن دقـــة قـــراءات عـــدادات تلك الشـــركة التـــي 

تعتبـــر الفيصـــل يف املطالبـة املاليـة)29(.

مــن جانــب آخــر، تشــير ســلطة الطاقــة يف قطــاع غــزة، إلــى أّن عــدم قدرتهــا علــى االّطــالع علــى قــراءات العــدادات 
اخلاصــة باخلطــوط التــي تــزود قطــاع غــزة بالكهربــاء مــن قبــل االحتــالل، وضعــف التعــاون مــع ســلطة الطاقــة يف 
الضفــة الغربيــة، يحــول دون تّكنهــا مــن التأكــد مــن صحــة القــراءات نظــرا لعــدم تزويدهــا بالقــراءات منــذ العــام 
2019، حيـــ أوضحــت مراجعــة القــراءات التــي ُســلمت لســلطة الطاقــة يف قطــاع غــزة عــام 2019 مــن قبــل نظيرتهــا 
ــني، أو وجــود  ــد مرت ــراءات تقّي ــارت شــكوكاً حــول وجــود ق ــات يف االســتهالك أث ــة، وجــود فروق ــة الغربي يف الضف

قــراءات مســتهلكة مــن قبــل االحتــالل اإلســرائيلي)30(. 

ثانيًا: وجود مرجعيات عمل ُموحدة للهيئات العاملة يف مجال إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

ــوارد  ــم إدارة امل ــي تنّظ ــني الت ــد مــن القوان ــى العدي ــي يف قطــاع غــزة، إل املرجعيــة القانونيــة: يفتقــر النظــام القانون
العامــة والثــروات الطبيعيــة، مثــل تنظيــم مقالــع الرمــال، والشــروط الفنيــة اخلاصــة بهــا، وتوليــد الطاقــة املتجــددة، 
ــا دون أّي  ــى حاله ــزال عل ــا ت ــي تنظــم هــذه القطاعــات م ــني الت ــاه يف حــني أّن القوان ــة، واملي واالســتثمار يف الطاق

تطويــر منــذ إصدارهــا.

تأثير االنقسام على تطوير القوانني الناظمة إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية
القانون املطّبق يف الضفة الغربيةالقانون املطّبق يف قطاع غزةالقطاع
قرار بقانون رقم )14( لسنة 2014مالقانون رقم )3( لسنة 2002ماملياه

قرار بقانون رقم )13( لسنة 2009مالقانون رقم )12( لسنة 1995الكهرباء
قرار بقانون رقم )14( لسنة 2015م ال يوجدالطاقة املتجددة

قرار بقانون رقم )6( لسنة 2010ماملرسوم رقم )10( لسنة 2002م األراضي

املرجعيــة اإلداريــة: ال توجــد مرجعيــة عمــل إداريــة موّحــدة تديــر املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، 
حيـــ تديــر جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة ضمــن مــا هــو متــاح لهــا 
مثــل قطــاع الكهربــاء، وامليــاه، ومقالــع الرمــال، وأراضــي الدولــة، يف حــني أّن املشــاريع التــي تنشــأ بفعــل التعاقــدات 
كامليــاه والكهربــاء والغــاز الطبيعــي مــع االحتــالل أو اجلانــب املصــري أو تلــك التــي يتــم تويلهــا مــن قبــل املانحــني 
الدوليــني، فــإّن إدارتهــا تتــم مــن قبــل الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، األمــر الــذي يخلــق نوعــاً مــن تعــدد املرجعيــات 

يف اإلدارة العامــة.
 .https://www.wsrc.ps/cached_uploads/download/arabic-report-final-1494237851.pdf ،29   مجلس تنظيم قطاع املياه

30   هال الزبدة، سلطة الطاقة، مداخلة يف ورشة استعراض املسودة األولى للتقرير، بتاريخ 2021/7/7.
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تأثير االنقسام على املرجعية اإلدارية الناظمة إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية
احلكومة الفلسطينيةجلنة متابعة العمل احلكومياملؤسسة

تقــوم بــإدارة قطــاع الطاقــة الكهربائيــة سلطة الطاقة
داخــل قطــاع غــزة، عبــر شــركة توزيــع 
ــي يتكــون  ــاء يف قطــاع غــزة الت الكهرب
مجلــس إدارتهــا مــن رؤســاء البلديــات 
ورئيــس  املاليــة  وزارة  عــن  وممثــل 
لديهــا  توجــد  وال  الطاقــة،  ســلطة 
أّيــة  مــع  للتعاقــد  صالحيــات  أّيــة 
أطــراف خارجيــة لتزويــد قطــاع غــزة 

بالكهربــاء.

تقــوم بــإدارة قطــاع الطاقــة الكهربائيــة يف قطــاع غــزة عبــر التعــاون مــع 
شــركة توليــد الكهربــاء يف قطــاع غــزة، وقيامهــا بالتعاقــد مــع اجلهــات 
املــوّردة للكهربــاء لقطــاع غــزة مثــل اجلانــب االســرائيلي، واملصــري 
واحلصــول علــى التمويــل الــالزم لذلــك مــن اجلهــات املانحــة، أو تويلهــا 
عبــر اخلزينــة العامــة، كمــا تديــر احلكومــة الفلســطينية ملــف الغــاز 
الطبيعــي يف قطــاع غــزة، وتعمــل علــى تثيــل فلســطني يف منتــدى بحــر 

املتوســط للغــاز الطبيعــي.

تقــوم بــإدارة قطــاع امليــاه داخليــاً، عبــر سلطة املياه
وترخيــص  بامليــاه،  املواطنــني  تزويــد 
آبــار امليــاه، والتواصــل مــع الهيئــات 

احملليــة.

تقــوم بــإدارة والتعاقــد مــع اجلهــات املانحــة وتلقــي التمويــل فيمــا يتعلــق 
مبلــف امليــاه يف قطــاع غــزة، خاصــة املشــاريع الدوليــة اخلاصــة بقطــاع 
امليــاه كمحطــات التحليــة وتكريــر ميــاه الصــرف الصحــي، والتعاقــد 
ــزّود قطــاع  ــى العالقــة مــع اجلانــب اإلســرائيلي الــذي ي واإلشــراف عل

غــزة بامليــاه.
تقــوم بــإدارة قطــاع األراضــي بشــكل سلطة األراضي

كامــل، تخصيصــاً وتأجيــراً.
ال تتلك أّية صالحيات.

واســتغالل وزارة االقتصاد  واإلشــراف  بــإدارة  تقــوم 
قطــاع  الرمــال يف  مقالــع  وترخيــص 

غــزة.

ال تتلك أّية صالحيات.

ومــن التأثيــرات الهامــة، التــي نتجــت عــن تعــّدد املرجعّيــات السياســية واإلداريــة يف إدارة ملــف املــوارد العامــة والثــروات 
الطبيعيــة تعــدد اجلهــات التــي تقــوم بالتعاقــد مــع مــزّودي اخلدمــات واملســتفيدين، ويبــدو ذلــك واضحــاً مــن خــالل 

التالــي: 

اجلدول رقم )3(: الشركات والهيئات املتعاَقد معها بحسب اجلهة التي أبرمت العقد.

احلكومة الفلسطينيةجلنة متابعة العمل احلكومياجلهة امُلتعاَقد معهااملؤسسة
Xشركة القناة لتوزيع الكهرباءالطاقة

Xشركة الكهرباء اإلسرائيلية
xشركة حياة غزة للطاقة الشمسية

Xالشركة الفلسطينية للكهرباء
Xشركة ميكروت اإلسرائيليةاملياه

Xشركة GBالغاز الطبيعي

Xشركة احتاد املقاولني

Xالشركة املصرية للغازات الطبيعية
xاملواطنون واملؤسسات والشركاتمقالع الرمال

xاملواطنون واملؤسسات والشركاتأراضي الدولة

ثالثًا: إعداد التقارير:
بحســب األنظمــة املّتبعــة يف الــوزرات والهيئــات التــي تديــر املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، فإّنــه يتــم 
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إعــداد تقاريــر شــهرية، ونصــف ســنوية، وســنوية عــن أعمــال هــذه الهيئــات، ويتــم رفــع هــذه التقاريــر لوكيــل الــوزارة 
املختــص، والــذي يقــوم بــدوره مبناقشــة هــذه التقاريــر مــع جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي، أو مــع اللجــان املختصــة يف 

كتلــة التغييــر واإلصــالح »املجلــس التشــريعي يف قطــاع غــزة«. 
رابعا: أنظمة الشكاوى يف املؤسسات:

أطلقــت احلكومــة الفلســطينية يف قطــاع غــزة نظامــاً إلكترونيــاً للشــكاوى املركزيــة احملوســبة، وميكــن مــن خــالل 
ــة  ــٌل يشــرح آلي ــي املخصــص للنظــام، دلي ــى املوقــع اإللكترون ـــ نشــر عل ــة)31(، حي النظــام تقــدمي الشــكاوى اإللكتروني
تقــدمي الشــكاوى)32(، وبلــغ عــدد الشــكاوى الــواردة للنظــام خــالل العــام 2020 نحـــو 8667 شـــكوى، تـــم إغــالق 6117 

منهـــا، فيمـــا ما تـــزال 3011 غيـــر مغلقـــة)33(.

 ويف مطلــع العــام 2020 فّعــل مجلــس الــوزراء يف قطــاع غــزة ديــوان املظالــم، وهــو مؤسســة تتبــع أمانــة مجلــس 
الــوزراء بقطــاع غــزة، وقــد أصــدر ديــوان املظالــم مبجلــس الــوزراء الفلســطيني الدليــل اإلرشــادي للمنظومــة احلكوميــة 
اخلاصــة باســتقبال شــكاوى املواطنــني ويحتــوي الدليــل علــى شــرح مبســط حــول وســائل وخطــوات تقــدمي الشــكوى 
ــد تقــدمي الشــكوى  ــوب إحضارهــا عن ــى اخلطــوات واألوراق املطل ــة إل ــة باإلضاف ــة الشــكاوى اإللكتروني ــر منظوم عب
مباشــرة. يشــير ديــوان املظالــم إلــى أّنــه قــد اســتقبل خــالل العــام اجلــاري نحــو 1237 مظلمــة، أجنــز منهــا 66 ويعمــل 
حاليــاً علــى إجنــاز 494 مظلمــة أخــرى)34(، فيمــا يشــير ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، إلــى أّنــه لــم يتلــَق أّيــة شــكاوى 

تتعلــق بشــبهات فســاد حــول إدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة)35(.

 ./https://complaints.eapp.gov.ps ،31   نظام الشكاوى املركزي
 .http://eapp.gov.ps/maineapp/templates/mtit_template/pdf/complaints.pdf ،32   دليل الشكاوى املركزي

33   مراسلة صادرة من وزارة االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات، 2020.
 .https://www.facebook.com/DIWAN2020.M.M/posts/116607953675322 ،34   ديوان املظالم

35   يوسف أبو سلمية، املرجع السابق.
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االستنتاجات

اإلطار القانوني الناظم إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية يف قطاع غزة:

مــا تــزال بعــض قطاعــات املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة دون قوانــني ناظمــة لهــا، األمــر الــذي تــرك فراغــاً . 1
تشــريعياً يف العديــد مــن املجــاالت، مثــل تنظيــم مقالــع الرمــال، وتوليــد الطاقــة املتجــددة، واالســتثمار يف قطــاع 

الطاقــة، وامليــاه.

مــا زال اإلطــار التشــريعي ملكافحــة الفســاد ضعيفــاً لعــدم تفعيــل قانــون الكســب غيــر املشــروع وعــدم وجــود قانــون . 2
ملكافحــة الفســاد، ونظــام تضــارب املصالــح ونظــام للهدايــا ونظــام حلمايــة املبلغــني عــن الفســاد، حيـــ يتــم تطبيــق 
قانــون العقوبــات للعــام 1936، وتعديــالت صــادرة يف عهــد اإلدارة املصريــة لتنّظــم بعــض أشــكال جرائــم الفســاد، 
مثــل الرشــوة واالختــالس وخيانــة األمانــة، يف حــني مــا تــزال بعــض أشــكال الفســاد غيــر منّظمــة بقانــون مثــل 

تضــارب املصالــح.

اإلطار املؤسسي الناظم إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية يف قطاع غزة:

أفضــى االنقســام إلــى تعــّدد اإلدارات التــي تقــوم باإلشــراف علــى املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة، واختــالف . 1
مرجعتيهــا اإلداريــة، حيـــ تتــم إدارة جــزء مــن هــذه القطاعــات عبــر جلنــة متابعــة العمــل احلكومــي يف قطــاع غــزة 

يف حــني أّن اجلــزء اآلخــر تتــم إدارتــه عبــر احلكومــة الفلســطينية، دون تنســيق أو تواصــل فّعــال.

النزاهة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

لــم يتــم عــرض االتفاقيــات املتعلقــة باســتغالل الثــروات الطبيعيــة، أو التعاقــد مــع أطــراف لتوريــد املــوارد العامــة . 1
مثــل الكهربــاء وامليــاه مــن اجلانــب املصــري، أو االحتــالل، أو التعاقــد مــع شــركات التنقيــب الدوليــة علــى املجلــس 
التشــريعي لنيــل املوافقــة ونقــاش هــذه االتفاقيــات، وذلــك يف ضــوء املــادة )92( مــن القانــون األساســي التــي تنــص 
علــى أن »تعقــد القــروض العامــة بقانــون، وال يجــوز االرتبــاط بــأّي مشــروع يترتــب عليــه إنفــاق مبالــغ مــن اخلزينــة 

العامــة لفتــرة مقبلــة إال مبوافقــة املجلــس التشــريعي«. 

إّن جميــع اجلهــات العاملــة يف مجــال اســتغالل الثــروات الطبيعيــة واملــوارد العامــة ال توجــد لديهــا سياســات . 2
ناظمــة ملكافحــة الفســاد، أو تعزيــز نزاهتهــا، حيـــ ال يتــم تطبيــق مدّونــة الســلوك بشــكل فّعــال، وال يتــم التدريــب 
ــة املبلغــني عــن  ــح، وسياســة حماي ــع تضــارب املصال ــا أو من ــق بتلقــي الهداي ــي تتعل ــا. فيمــا أّن األنظمــة الت عليه

جرائــم الفســاد مــا زالــت غيــر مقــّرة يف قطــاع غــزة.

ــوزارة . 3 ــد ل ــة يف حســاب موّح ــروات الطبيعي ــة والث ــوارد العام ــة الســتغالل أو إدارة امل ــد املالي ــم تضمــني العوائ يت
ــة يف قطــاع غــزة. املالي

الشفافية يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

ال تقــوم احلكومــة الفلســطينية باإلفصــاح عــن العقــود املوّقعــة لشــراء املــوارد العامــة أو اســتغالل الثــروات . 1
الطبيعيــة، أو مالحقهــا، أو نشــرها للجمهــور الفلســطيني، أو إصدارهــا عبــر صحيفــة الوقائــع الفلســطينية.

ال تقــوم املؤسســات العامــة يف قطــاع غــزة التــي تعمــل علــى إدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة . 2
بنشــر تقاريرهــا اإلداريــة أو املاليــة علــى املواقــع اإللكترونيــة اخلاصــة بهــا، وتكتفــي بنشــر تقاريــر صحفيــة 

مختصــرة عــن إجنازاتهــا وأهــم أنشــطتها.

 ال تلتــزم املؤسســات العامــة التــي تعمــل علــى إدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة بنشــر 3. 
املوازنــات اخلاصــة بهــا، أو إيراداتهــا ونفقاتهــا بشــكل مفصــل وســنوي.

ال تلتــزم الشــركات املُتعاَقــد معهــا إلدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة بنشــر التقاريــر املاليــة . 4
اخلاصــة بهــا بشــكل دوري وســنوي.
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املساءلة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

يعتبــر االحتــالل اإلســرائيلي إحــدى أهــم العقبــات يف وجــه الرقابــة احلكوميــة علــى املــوارد العامــة، حيـــ . 1
ــاء، مــا يجعــل  ُتنــع اجلهــات الفلســطينية مــن الرقابــة علــى تنفيــذ االحتــالل لعقــود توريــد امليــاه والكهرب

القــراءات اخلاصــة بالشــركات اإلســرائيلية املُتعاَقــد معهــا أساســاً للمطالبــة املاليــة. 

مــا زالــت اجلهــات احلكوميــة التــي تقــوم بــإدارة أو اإلشــراف علــى الثــروات الطبيعيــة واملــوارد العامــة غيــر . 2
ملتزمــة بتقــدمي تقاريرهــا أو تقــدمي تفســيرات للقــرارات املتخــذة بشــأن االســتثمار أو التعاقــد مــع اجلهــات 

احملليــة واخلارجيــة. 

توجــد يف قطــاع غــزة مأسســة فاعلــة ألنظمــة الشــكاوى اإللكترونيــة، كمــا مت تفعيــل مؤسســة رســمية . 3
مســتقلة متخصصــة يف اســتقبال الشــكاوى، إاّل أّن هــذه اجلهــات ال تصــدر تقاريــَر دوريــة حــول الشــكاوى 
الــواردة، وأنواعهــا، وفيمــا إذا كان املواطنــون قــد توجهــوا بشــكاوى رســمية حــول اجلهــات التــي تقــوم بــإدارة 

ــة. ــروات الطبيعي أو االشــراف أو اســتغالل املــوارد العامــة والث
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التوصيات

اإلطار القانوني الناظم إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية يف قطاع غزة:

تطويــر قوانــني مكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة، وتنفيــذ كافــة االلتزامــات الوطنيــة الفلســطينية مبوجــب . 1
االتفاقيــة الدوليــة ملكافحــة الفســاد يف قطــاع غــزة.

تطويــر القوانــني الناظمــة إلدارة املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة يف قطــاع غــزة، التــي لــم تعــد تتماشــى مــع . 2
التطــورات اإلداريــة، والقانونيــة يف فلســطني، خاصــة بعــد االنضمــام إلــى اتفاقيــة مكافحــة الفســاد.

اإلطار املؤسسي الناظم إلدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية يف قطاع غزة:

العاملــة يف مجــال . 1 الفلســطيني، وتوحيــد مرجعيــات عمــل املؤسســات  السياســي  النظــام  إعــادة توحيــد 
اإلشــراف واســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة، لضمــان تنفيــذ مهامهــا وحتقيــق أهدافهــا وفــق 

خطــة اســتراتيجية وسياســات موّحــدة.

إنشــاء مجلــس لتنظيــم قطــاع امليــاه يف قطــاع غــزة، بوصفــه اجلهــة املنــوط بهــا مراقبــة كّل مــا يتعلــق بالنشــاط . 2
التشــغيلي ملقّدمــي خدمــات امليــاه، مبــا يشــمل اإلنتــاج والنقــل والتوزيــع واالســتهالك وإدارة الصــرف الصحــي، 

مبوجــب القانون.

إنشــاء مجلــس لتنظيــم قطــاع الكهربــاء يف قطــاع غــزة، بوصفــه اجلهــة املنــوط بهــا مراقبــة كل ما يتعلق بنشــاط . 3
قطــاع الكهربــاء، إنتاجــاً ونقــاًل وتوزيعــاً واســتهالكاً، مبــا يضمــن توافرهــا واســتمرارها يف الوفــاء مبتطلبــات 
أوجــه االســتخدام املختلفــة بأنســب األســعار مــع احلفــاظ علــى البيئــة، ومراعــاة مصالــح مســتهلكي ومنتجــي 
وناقلــي وموزعــي الطاقــة الكهربائيــة، والعمــل علــى تشــجيع املنافســة ومنــع االحتــكار يف كافــة أنشــطة التوليــد 

والتوزيــع يف قطــاع الطاقــة الكهربائيــة مبوجــب القانــون.

إنشــاء مجلــس تنســيقي يتضمــن عضويــة كلٍّ مــن وزارة االقتصــاد الوطنــي، ووزارة الزراعــة، وســلطة األراضــي . 4
ــع  ــل مقال ــة مث ــى اســتغالل املــوارد املتوفــرة يف أراضــي الدول ــى اإلشــراف عل بحيـــ يعمــل هــذا املجلــس عل

الرمــال، وأراضــي احملــررات.

النزاهة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

إعــادة النظــر يف االتفاقيــات املتعلقــة باســتغالل الثــروات الطبيعيــة، أو التعاقــد مــع أطــراف لتوريــد املــوارد . 1
العامــة مثــل الكهربــاء وامليــاه مــن اجلانــب املصــري، واإلســرائيلي، أو التعاقــد مــع شــركات التنقيــب الدوليــة 
وعرضهــا علــى املجلــس التشــريعي ملناقشــتها ونيــل املوافقــة عليهــا مبوجــب القانــون حــال عقــد االنتخابــات 

التشــريعية الفلســطينية.

ــة . 2 ينبغــي علــى الســلطة القائمــة يف قطــاع غــزة ترجمــة بنــود مدّونــة الســلوك الوظيفــي إلــى سياســات فاعل
تعــزز نزاهــة إدارة املرافــق احلكوميــة، وذلــك مــن خــالل إقــرار أنظمــة حظــر تلقــي الهدايــا أو منــع تضــارب 

املصالــح، وسياســة حمايــة املبلغــني عــن جرائــم الفســاد.

الشفافية يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

مطالبــة احلكومــة الفلســطينية باإلفصــاح عــن العقــود املوّقعة لشــراء املوارد العامة أو اســتغالل الثــروات الطبيعية، . 1
ومالحقها، ونشــرها للجمهور الفلســطيني، وإصدارها عبر صحيفة الوقائع الفلســطينية.

مطالبــة املؤسســات العامــة يف قطــاع غــزة التــي تعمــل علــى إدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة . 2
بنشــر تقاريرهــا اإلداريــة واملاليــة علــى املواقــع اإللكترونيــة اخلاصــة بهــا، بشــكل دوري وســنوي.
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ــى إدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات الطبيعيــة بنشــر 3.   مطالبــة املؤسســات العامــة التــي تعمــل عل
ــا بشــكل مفصــل وســنوي ودوري. ــا ونفقاته ــا، أو إيراداته ــات اخلاصــة به املوازن

مطالبــة وزارة االقتصــاد الوطنــي بإلــزام الشــركات املُتعاَقــد معهــا إلدارة أو اســتغالل املــوارد العامــة والثــروات . 4
الطبيعيــة بنشــر التقاريــر املاليــة اخلاصــة بهــا بشــكل دوري وســنوي.

املساءلة يف إدارة املوارد العامة والثروات الطبيعية:

إعــادة النظــر يف بنــود االتفاقيــات املبرمــة مــع االحتــالل فيمــا يتعلــق بتحديــد الكميــات الــواردة مــن امليــاه أو . 1
الكهربــاء، باعتبــار القــراءات اخلاصــة باجلانــب الفلســطيني األســاس للمطالبــة املاليــة.

إعــادة النظــر يف بنــود اتفاقيــات التزويــد باملــوارد العامــة مــن قبــل االحتــالل، بحيـــ تّكــن اجلهــات الرقابيــة . 2
الفلســطينية مــن ممارســة دورهــا يف الرقابــة علــى واقــع تنفيــذ االحتــالل لاللتزامــات املُتعاَقــد عليهــا، 

والتأكــد مــن حقيقــة املطالبــات املاليــة.
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