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مقدمة:
تشــكل عــاوة املخاطــرة إحــدى العــاوات التــي ورد النــص عليهــا يف قانــون اخلدمــة املدنيــة رقــم ( )4لســنة  1998انطالقـاً مــن
كونهــا أحــد االســتحقاقات الوظيفيــة للموظــف العــام ،إال أن قانــون اخلدمــة املدنيــة لــم يقــم بتحديــد املعاييــر والضوابــط الناظمــة
لصرفهــا ،وعليــه ،فقــد أصــدر مجلــس الــوزراء قــرار رقــم ( )78لســنة  2005بشــأن نظــام عــاوة املخاطــرة ،وقــد حــدد هــذا
النظــام بعــض املعاييــر الناظمــة لصرفهــا ،وآليــات صرفهــا ،والفئــات الوظيفيــة املســتحقة لهــا ،والنســب املئويــة لهــذه العــاوة لــكل
فئــة مــن الفئــات الوظيفيــة.
ونظــراً العتبــار عــاوة املخاطــرة أحــد أوجــه اإلنفــاق العــام ،وتأخــذ حصــة ال بــأس بهــا مــن النفقــات العامــة يف املوازنــة العامــة،
وألن صرفهــا دون اتبــاع اإلجــراءات واملعاييــر احملــددة لهــا يشــكل بيئــة خصبــة لهــدر املــال العــام ويتيــح املجــال للتعــارض بــن
املصلحــة اخلاصــة لبعــض املوظفــن واملصلحــة العامــة املتعلقــة باحلفــاظ علــى املــال العــام؛ لهــذا مت إعــداد هــذه الورقــة التــي
هدفــت إلــى تشــخيص واقــع عــاوة املخاطــرة باالســتناد إلــى مراجعــة اإلطــار القانونــي الناظــم لهــا ،مبــا يف ذلــك تعريفهــا وشــروط
وآليــات منحهــا والفئــات املســتحقة لهــا وفحــص مــدى عدالــة توزيعهــا علــى املوظفــن املســتحقني لهــا ،إضافــة إلــى فحــص مــدى
االلتــزام باملرجعيــة القانونيــة لألحــكام الناظمــة لهــا ،وحتديــد أشــكال االنحــراف يف منحهــا حــال وجودهــا ،ليصــار إلــى ترشــيد
وتنظيــم عــادل ملنحهــا.
ولغايات إعداد هذه الورقة ،فقد مت اتباع املنهج الوصفي التحليلي ،ومت جمع املعلومات ذات العالقة من خالل :مراجعة اإلطار
القانوني الناظم لصرف هذه العالوة ،إضافة إلى االطالع على بعض التقارير واإلحصائيات واملعطيات الصادرة عن بعض
اجلهات الرسمية ذات العالقة ،ومراجعة األدبيات ذات العالقة ،ومنها التقارير السنوية واملتخصصة الصادرة عن ائتالف
أمان ،كما مت إجراء مقابالت مع ذوي الشأن واالختصاص يف مواقع وظيفية مختلفة من أجل جمع املعلومات الضرورية،
وحتليل موضوعي لكل املعلومات واملعطيات ،وتوضيح اإلشكاليات التي تعتري منح هذه العالوة ،واقتراح التوصيات لغرض
الترشيد يف النفقات العامة .لم نستطع احلصول على معلومات دقيقة فيما يتعلق بحجم العالوات بشكل سنوي ،بسبب التغير
والتذبذب املستمر فيها.
حتوي الورقة أربعة أقسام :يتناول القسم األول ماهية العالوات الوظيفية وعالوة املخاطرة .ويعرض القسم الثاني اإلطار
القانوني الناظم لعالوة املخاطرة .ويسلط القسم الثالث الضوء على اإلشكاليات احمليطة بصرف عالوة املخاطرة ،واقع صرف
عالوة املخاطرة واجلهات املقررة لقيمها والفئات التي حتصل عليها .ويتضمن القسم الرابع التوصيات املقترحة لتصويب ما
اعترى صرف هذه العالوة من جتاوزات وإشكاليات.

أو ًال :ماهية العالوات الوظيفية
تعــرف العــاوة بشــكل عــام علــى أنهــا «عــوض مالــي يتمثــل يف مبلــغ نقــدي يضــاف إلــى الراتــب األساســي يعطــى للموظــف مقابــل
نفقــات يتحملهــا يف ســبيل قيامــه باألعمــال الوظيفيــة ،أو لقــاء طاقــة يبذلهــا أو مخاطــر معينــة يتعــرض لهــا يف أدائــه لعملــه.
وتكمــن الغايــة مــن وراء تقريرهــا يف حتفيــز املوظــف علــى أداء األعمــال املوكولــة إليــه بإتقــان وأمانــة ،وكذلــك متكينــه مــن مواجهــة
األعبــاء املعيشــية».1
ويعــرف البعــض اآلخــر العــاوة بأنهــا «املقابــل املالــي الــذي يحصــل عليــه املوظــف العــام وتضــاف إلــى الراتــب وتتخــذ أســماء
متعــددة ،ويكــون الغــرض منهــا حتســن أحــوال املوظــف املعيشــية نظــراً لطبيعــة العمــل الــذي ميارســه ،أو للمتطلبــات العلميــة أو
الفنيــة ،أو ألن طبيعــة الوظيفــة لهــا خصوصيتهــا الذاتيــة التــي تتناســب مــع املؤهــات التــي يحملهــا املوظــف».2
وبغــض النظــر عــن اجلــدل الفقهــي حــول الطبيعــة القانونيــة لتلــك العــاوات بــن كونهــا منحــة متنحهــا اإلدارة للموظــف متــى
 1خالد الظاهر ،القانون اإلداري ،دار امليرسة للنرش والتوزيع ،عامن ،1998 ،ص .228
 2إسامعيل الخلفي ،البدالت الوظيفية ،دار الوفاء للطباعة واإلعالم ،القاهرة ،1998 ،ص .11
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شــاءت ،أو أنهــا حــق للموظــف يســتحقها وفــق ضوابــط وشــروط معينــة ،إال أن املســتقر تشــريع ّياً أن تشــريعات الوظيفــة العموميــة
تنظمهــا يف إطــار احلقــوق التــي يتمتــع بهــا املوظــف العــام ،ويتــم متكــن املوظــف مــن احلصــول عليهــا يف حــال توافــرت الضوابــط
والشــروط القانونيــة الالزمــة لصرفهــا.3
بالنظــر إلــى أنــواع هــذه العــاوات ،يتضــح أنهــا تتخــذ أشــكاالً متعــددة تختلــف ضيق ـاً واتســاعاً باختــاف تشــريعات الوظيفــة
العموميــة ،وتتمثــل تلــك العــاوات وفقـاً ملــا هــو وارد يف املــادة ( )51مــن قانــون اخلدمــة املدنيــة الفلســطيني رقــم ( )4لســنة ،1998
يف العديــد مــن األنــواع وهــي( :عــاوة االختصــاص ،والعــاوة االجتماعيــة ،وبــدل التنقــل ،وعــاوة غــاء املعيشــة ،وعــاوة نــدرة،
وعــاوة طبيعــة عمــل ،وعــاوة إداريــة ،وعــاوة مخاطــرة).
أمــا فيمــا يتعلــق مبفهــوم عــاوة املخاطــرة ،موضــع البحــث ،فيالحــظ أن تشــريعات الوظيفــة العموميــة بشــكل عــام ومنهــا املشــرع
الفلســطيني علــى وجــه اخلصــوص قــد عزفــت عــن وضــع تعريــف محــدد لعــاوة املخاطــرة تاركــة هــذه املهمــة الجتهــاد الفقــه
والقضــاء اإلداريــن ،ومــن خــال مراجعتنــا للعديــد مــن التعاريــف املتناثــرة التــي قيلــت حولهــا ،ميكــن القــول إن عــاوة املخاطــرة
هــي عبــارة عــن «مبلــغ مالــي يضــاف إلــى راتــب املوظــف األساســي ،ويحصــل عليــه املوظــف الــذي يتعــرض بحكــم عملــه ومبناســبة
أدائــه ملهامــه الوظيفيــة ملخاطــر متعــددة ،ســواء كانــت تلــك املخاطــر صحيــة أو بيئيــة أو جويــة أو فيزيائيــة أو ميكانيكيــة أو
بيولوجيــة أو كيميائيــة».4

ثانياً :اإلطار القانوني الناظم لعالوة المخاطرة
هناك العديد من األسانيد القانونية التي حتكم صرف عالوة املخاطرة ،وهي على النحو اآلتي:
 -1قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة 1998
أشــارت املــادة ( )51مــن القانــون إلــى أن مــن االســتحقاقات والعــاوات التــي تضــاف للراتــب األساســي ويصــرف ذلــك الراتــب
بنــاء عليهــا ،عــاوة املخاطــرة ،دون أن تتــم اإلشــارة إلــى آليــات وشــروط صــرف هــذه العــاوة ،علــى خــاف مــا مت تفصيلــه مثـ ً
ا
بالنســبة للعــاوة اإلداريــة والعــاوة االجتماعيــة.
 -2الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )45لسنة 2005
نصــت املــادة ( )8مــن الالئحــة علــى أن « -1يقــدم رؤســاء الدوائــر احلكوميــة اقتراحـاً بقيمــة عــاوات طبيعــة العمــل واالختصــاص
والنــدرة واملخاطــرة وأيــة عــاوات أخــرى ومســتحقيها ،مــع حتديــد ضوابــط ومعاييــر صرفهــا -2 .يتولــى الديــوان إعــداد مشــروع
بالقــرارات التــي حتــدد قيمــة عــاوات طبيعــة العمــل واالختصــاص والنــدرة واملخاطــرة أو أيــة عــاوات أخــرى ومســتحقيها ووضــع
الضوابــط واملعاييــر لصرفهــا بالتنســيق مــع وزارة املاليــة ويقدمهــا إلــى مجلــس الــوزراء إلقرارهــا».
 -3قرار مجلس الوزراء رقم ( )78لسنة  2005بإصدار نظام عالوة املخاطرة
أشار القرار إلى العديد من الضوابط الناظمة لصرف عالوة املخاطرة ،وهي على النحو اآلتي:
أ -متنح عالوة املخاطرة بشكل شهري للموظفني الذين يتعرضون بحكم عملهم وبصورة مباشرة للمخاطرة والعدوى.
ب -يقتصــر صــرف عــاوة املخاطــرة علــى العاملــن يف إحــدى اجلهــات أو الوظائــف الــواردة يف اجلــدول املشــار إليــه يف القــرار
ووفقـاً للنســب الوظيفيــة احملــددة مقابــل كل فئــة مــن الفئــات الوظيفيــة.
ج -تقــوم الدوائــر احلكوميــة بتحديــد املوظفــن الذيــن تتوفــر فيهــم شــروط منــح عــاوة املخاطــرة وإرســالها إلــى ديــوان املوظفــن
العــام ،الــذي يصــدر قــراراً مبنــح هــذه العــاوة ،ويبلــغ اجلهــة املختصــة بالصــرف بعــد اعتمادهــا مــن وزارة املاليــة.
 3رشيد عبد الشفيع ،النظام القانوين للمرتب يف الوظيفة العامة ،رسالة ماجستري ،جامعة الفاتح ،ليبيا ،2010 ،ص.17
 4سامي جامل الدين ،منازعات الوظيفة العمومية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية ،2005 ،ص .368-363
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د -يوقــف صــرف عــاوة املخاطــرة عــن املوظــف يف حــال زوال الســبب الــذي صرفــت مــن أجلــه هــذه العــاوة ومــن تاريــخ زوال
الســبب الــذي صرفــت مــن أجلــه ،وتقــوم الدائــرة املختصــة بتبليــغ ديــوان املوظفــن العــام بذلــك ،الــذي يصــدر قــراراً بإيقــاف
الصــرف وتبليــغ اجلهــات املختصــة.
جــدول يوضــح املهــن والتخصصــات والنســب املئويــة لعــاوة املخاطــرة الشــهرية التــي منحــت وفق ـاً لقــرار مجلــس الــوزراء رقــم
( )78لســنة  2005للموظفــن الذيــن يتعرضــون بحكــم عملهــم بصــورة مباشــرة للمخاطــرة أو العــدوى ويعملــون يف إحــدى
الوظائــف املوضحــة أدنــاه ،مــع األخــذ بعــن االعتبــار أن هنــاك تعديــات علــى بعــض النســب املئويــة الــواردة يف اجلــدول وفقـاً ملــا
ســتتم اإلشــارة إليــه الحق ـاً.
املهنة
الطب

النسبة املئوية للعالوة من الراتب األساسي

التخصص
جراحة (مبا فيها نساء +توليد)

25%

عام (باطني)

25%

نفسي

20%

أشعة

30%

تخدير

30%

قلب

25%

طوارئ

25%

عيادات رعاية أولية

20%

طبيب مقيم

20%

أطفال

20%

عيون

20%

صحة عامة

20%

طب أسنان عام

25%

جراحة تقومي

25%

جتميل

25%

صيدلــة ميدانــي (تفتيشــن تســجيل ،فحــص25% ،
رقابــة)
أقسام وعيادات
25%
طب بيطري

تشريح (طب شرعي)

طبيب ميداني (تفتيش)

25%

مساعد طبيب بيطري

20%

فني مختبرات بيطرية

20%

سائق يف اخلدمات البيطرية

20%

أطباء

25%

فنيو التشريح

25%

قابالت

35%

عمليات

35%

محاضرو التمريض

25%

فنيو املختبرات ممارس

30%

فنيو األشعة ممارس

35%
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عمال املشايف

هندسة

فنيو التخدير ممارس

35%

فنيو العالج الطبيعي ممارس

15%

فنيو العالج الوظيفي ممارس

15%

فنيو البصريات

15%

العاملون يف مركبات اإلسعاف

25%

عمال النظافة واملطابخ يف املشايف

20%

(نقــل مرضــى) واإلداريــون يف املشــايف 20%
والعيــادات واملراكــز الصحيــة (احتــكاك
مباشــر مــع املرضــى) وعمــال املســتودعات
ا لطبيــة
مهندســو الكهربــاء والشــبكات والضغــط 25%
العالــي
اإللكترونيــات
مهندســو
والكمبيوتــر 25%
واالتصــاالت وأشــعة امليكرويــف
مهندسو املدارس الصناعية (املشاغل)
25%
مهندســو الكيميــاء ،واألدوات الطبيــة ،والبيئــة 25%
الذيــن يعملــون يف النفايــات الصلبــة والســائلة
مهندسو امليدان (مدني ،طرق ،أبنية)
25%

هندسة وعلوم زراعية

فنيون

مرشدو الثروة احليوانية

25%

املهندسون الزراعيون

25%

مختبرات التربية

20%

مختبرات التموين

20%

مشرفو الثروة احليوانية

20%

مفتشو البيئة

20%

مرشدو وقاية النبات

20%

مختبرات اآلفات الزراعية

20%

العاملون على املعابر

20%

مهندسو املشاريع الزراعية

20%

العاملــون يف أقســام حلــام األوكســجني وحلــام 20%
الكهربــاء وتعبئــة البطاريــات
العاملون يف املشاغل املركزية

15%

فنيو الصيانة وامليكانيكا

15%

العاملون يف دمغ املعادن الثمينة

25%

الدفاع املدني

العاملــون يف مجــال الكهربــاء (الضغــط 25%
العالــي)
العاملون يف الدفاع املدني ميداني
25%

اإلعالم

فنيو التلفزيون ،مراسلو األخبار

20%

فنيو مونتاج ،مدخلو بيانات

20%
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 -4قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة  2011بنظام معدل لنظام عالوة املخاطرة
مت مبوجــب هــذا القــرار تعديــل آليــة اعتمــاد صــرف عــاوة املخاطــرة ،بحيــث تقــوم الدوائــر احلكوميــة بتحديــد املوظفــن الذيــن
تتوفــر فيهــم شــروط منــح عــاوة املخاطــرة وإرســالها إلــى ديــوان املوظفــن العــام ،الــذي يصــدر قــراراً مبنــح هــذه العــاوة ،بعــد
مصادقــة مجلــس الــوزراء علــى ذلــك ،ويبلــغ اجلهــة املختصــة بالصــرف بعــد اعتمادهــا مــن وزارة املاليــة.
 -5قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة 2012
وفق ـاً لهــذا القــرار ،مينــع إصــدار أي قــرارات تقضــي مبنــح عــاوة مخاطــرة إال بعــد اعتمادهــا مــن وزارة املاليــة لضمــان توفــر
املخصــص املالــي الــازم ومصادقــة مجلــس الــوزراء.
 -6قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة 2013
يتم تشكيل جلنة فنية برئاسة وزارة العدل لوضع معايير بشأن عالوة املخاطرة.
 -7قرار مجلس الوزراء بشأن عالوة املخاطرة اخلاصة باألطباء
جــاء هــذا القــرار تنفيــذاً التفاقيــة مت توقيعهــا بــن اللجنــة الوزاريــة للحــوار مــع نقابــة األطبــاء والنقابــات الصحيــة ،املعتمــدة مــن
قبــل رئيــس الــوزراء الدكتــور ســام فيــاض ،بحيــث مت تنفيــذ هــذه االتفاقيــة بتاريــخ  2013/10/10وبأثــر رجعــي اعتبــاراً مــن تاريــخ
 ،2013/6/5ووفقـاً لهــذه االتفاقيــة يتــم:
أ -رفع عالوة املخاطرة للطبيب العام من  25%لتصبح .35%
ب -رفع عالوة املخاطرة للطبيب األخصائي من  30%لتصبح .40%
ج -رفع عالوة املخاطرة ألطباء التخدير واألخصائيني النفسيني من  30%لتصبح .45%
علــى أن تتــم مبوجــب هــذا القــرار جدولــة املتأخــرات علــى احلكومــة بأثــر رجعــي وبنســبة مرتبطــة بتوفــر اإلمكانيــات املاليــة
للحكومــة.
 -8قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )2لســنة  2013بشــأن عــاوة املخاطــرة اخلاصــة باملهندســن واملهندســن الزراعيــن واألطبــاء
البيطريــن
وفقـاً لهــذا القــرار ،تصــرف عــاوة املخاطــرة للمهندســن واملهندســن الزراعيــن واألطبــاء البيطريــن مبختلــف فئاتهــم الوظيفيــة
بنســبة - 25%بعــد أن كانــت  -20%ملــن يعمــل يف وظيفــة تتطلــب لشــغلها مهندسـاً أو مهندسـاً زراع ّيـاً أو طبيبـاً بيطر ّيـاً وبأثــر
رجعــي اعتبــاراً مــن تاريــخ  ،2012/7/1وتــزول بــزوال طابــع املخاطــرة ،علــى أن تتــم جدولــة املتأخــرات املترتبــة علــى احلكومــة
بأثــر رجعــي يف حــال توفــر اإلمكانيــات املاليــة للحكومــة.
 -9قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة  2014بشأن املصادقة على االتفاقية املوقعة مع نقابة املهن الصحية
تنفيــذاً ألحــكام هــذه االتفاقيــة ،ووفقـاً لهــذا القــرار ،مت رفــع نســبة عــاوة املخاطــرة ملســتحقيها مــن العاملــن لــدى وزارة الصحــة
مبــا يعــادل  15%زيــادة علــى النســب الــواردة يف الئحــة عــاوة املخاطــرة رقــم ( )78لســنة .2005
 -10قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة  2014بشأن املصادقة على االتفاقية املبرمة مع نقابتي أطباء األسنان والصيادلة
وفقاً لهذا القرار ،وتنفيذاً ألحكام تلك االتفاقية ،مت رفع عالوة املخاطرة بنسبة  10%لكل من أطباء األسنان والصيادلة.
 -11قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة  2014مبنح عالوة مخاطرة ملوظفي احلرم اإلبراهيمي
وفقاً لهذا القرار ،متنح عالوة املخاطرة ملوظفي احلرم اإلبراهيمي وفقاً للفئات الوظيفية اآلتية:
أ -الفئتان الثانية والثالثة .20%
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ب -الفئتان الرابعة واخلامسة .25%
على أن يتم وقف صرف عالوة املخاطرة يف حال االنتقال من احلرم اإلبراهيمي.
 -12قرار مجلس الوزراء رقم ( )5لسنة  2014بخصوص تشكيل جلنة لدراسة نظام منح عالوة املخاطرة
 -13قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة  2015بشأن دعم صمود املواطنني يف محافظة اخلليل
مــن بــن اإلجــراءات التــي مت اتخاذهــا تنفيــذاً ألحــكام هــذا القــرار صــرف عــاوة املخاطــرة ملوظفــي احلكومــة الذيــن يعملــون يف
البلــدة القدميــة يف اخلليــل أســوة مبوظفــي احلــرم اإلبراهيمــي الشــريف.
 -14قرار مجلس الوزراء رقم ( )10لسنة  2015بخصوص تشكيل جلنة فنية لدراسة نظام منح عالوة املخاطرة
 -15قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )8لســنة  2015بشــأن تعديــل اللجنــة الوزاريــة املشــكلة لدراســة نظــام عــاوة املخاطــرة بحيــث
يصبــح وزيــر الشــؤون االجتماعيــة رئيسـاً للجنــة
 -16قرار مجلس الوزراء رقم ( )28لسنة  2015بخصوص تشكيل جلنة لدراسة نظام منح عالوة املخاطرة
تضم اللجنة يف عضويتها وزير الشؤون االجتماعية مقرراً ،ووزير املالية ،ووزير العدل ،ورئيس ديوان املوظفني العام.
 -17قرار مجلس الوزراء رقم ( )23لسنة 2016
وفقـاً لهــذا القــرار ،يتــم صــرف عــاوة املخاطــرة لألطبــاء الشــرعيني والفنيــن العاملــن بالطــب الشــرعي يف وزارة العــدل اعتبــاراً
مــن تاريــخ .2016/8/1
إن واقــع تعــدد قــرارات مجلــس الــوزراء بتعديــل قيمــة عــاوة املخاطــرة أو زيــادة قيمتهــا ،قــد اســتند إلــى االحتجاجــات
تدعــي عــدم العدالــة بشــأن عــاوة املخاطــرة.
واالعتراضــات مــن قبــل األطــراف التــي ّ

ثالثاً :الواقع العملي لصرف عالوة المخاطرة
علــى الرغــم مــن النــص يف قانــون اخلدمــة املدنيــة علــى اعتبــار عــاوة املخاطــرة أحــد االســتحقاقات الوظيفيــة املقــررة للموظــف
العــام ،وذلــك منــذ صــدور القانــون عــام  ،1998إال أن النــص علــى هــذه العــاوة بقــي نظر ّيـاً ،حيــث لــم يوضــح القانــون الضوابــط
واملعاييــر والفئــات التــي تســتحق هــذه العــاوة ،وبقــي األمــر علــى حالــه حتــى صــدور الالئحــة التنفيذيــة لقانــون اخلدمــة املدنيــة
عــام  ،2005حيــث أناطــت الالئحــة بديــوان املوظفــن العــام صالحيــة إعــداد مشــروع بالقــرارات التــي حتــدد قيمــة عــاوات طبيعة
العمــل واالختصــاص والنــدرة واملخاطــرة أو أيــة عــاوات أخــرى ومســتحقيها ووضــع الضوابــط واملعاييــر لصرفهــا بالتنســيق مــع
وزارة املاليــة ،ثــم يقدمهــا ديــوان املوظفــن إلــى مجلــس الــوزراء إلقرارهــا .وقــد أســفرت جهــود الديــوان التــي بذلهــا يف هــذا
الصــدد عــن إصــدار قــرار ملجلــس الــوزراء بنظــام عــاوة املخاطــرة ،حيــث حــدد هــذا النظــام ضوابــط صــرف عــاوة املخاطــرة
والفئــات الوظيفيــة التــي تســتحقها ونســبة هــذه العــاوة مــن الراتــب األساســي لــكل فئــة مــن الفئــات الوظيفيــة ،ومت الحقـاً تعديــل
هــذا النظــام وذلــك مــن خــال إعطــاء مجلــس الــوزراء صالحيــة مصادقــة واعتمــاد القــرارات الصــادرة عــن ديــوان املوظفــن العــام
بهــذا اخلصــوص ،ليصــار إلــى تنفيذهــا مــن قبــل وزارة املاليــة ،وتالفيـاً ألي إفــراط يف صــرف هــذه العــاوة ،فقــد اشــترط مجلــس
الــوزراء مبوجــب قــرار أصــدره بعــد ذلــك بعــدم اعتمــاد أي قــرارات بشــأن عــاوة املخاطــرة إال بعــد موافقــة وزارة املاليــة يف ضــوء
اإلمكانيــات املاديــة املتاحــة.
علــى إثــر النظــام املشــار إليــه ســابقاً ،فقــد مت صــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض املوظفــن املشــمولني بأحكامــه ،ومــن أمثلــة ذلــك
املوظفــون العاملــون يف وزارة الصحــة ،حيــث مت صــرف عــاوة املخاطــرة لكافــة العاملــن يف وزارة الصحــة دون اســتثناء مــن العــام
 ،2006-2008إال أنــه بعــد عــام  ،2008توقــف صــرف عــاوة املخاطــرة للعاملــن يف مقــر وزارة الصحــة ،واســتمر التوقــف حتــى
عــام  ،2013حيــث بــدأت يف هــذا العــام حتــركات واحتجاجــات لنقابــة األطبــاء والتلويــح باإلضــراب عــن العمــل ،األمــر الــذي دفــع
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مجلــس الــوزراء ،اســتجاب ًة لهــذه االحتجاجــات ،إلــى عقــد اتفاقيــة مــع نقابــة األطبــاء والعاملــن يف املهــن الصحيــة ،مت مبوجبهــا
صــرف عــاوة املخاطــرة لكافــة العاملــن يف وزارة الصحــة ،وذلــك بغــض النظــر عــن طبيعــة العمــل املســند إليهــم ،كمــا مت رفــع
النســبة املئويــة لعــاوة املخاطــرة للبعــض منهــم وذلــك وفــق مــا متــت اإلشــارة إليــه ســابقاً.5
تقــع مســؤولية حتديــد املوظفــن املســتحقني لعــاوة املخاطــرة علــى الدائــرة احلكوميــة التــي يعمــل بهــا املوظــف ،إذ يبــدأ اإلجــراء
بقيــام الدائــرة احلكوميــة مبخاطبــة ديــوان املوظفــن العــام بصــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض موظفيهــا الذيــن ينطبــق عليهــم
القــرار ،بحيــث يكــون مــن يســتحق عــاوة املخاطــرة مــن بــن الفئــات الــواردة يف النظــام ،ويتعــرض بصــورة مباشــرة وفقـاً لطبيعــة
عملــه للمخاطــرة والعــدوى .وقــد يحــدث أن متتنــع الدائــرة احلكوميــة عــن مخاطبــة الديــوان لصــرف عــاوة مخاطــرة لبعــض
املوظفــن رغــم اســتحقاقهم القانونــي لهــا ألســباب متعلقــة برئيــس الدائــرة احلكوميــة وطبيعــة العالقــة بينــه وبــن املوظــف ،كمــا
قــد يحصــل أن تبالــغ الدائــرة احلكوميــة وتتوســع يف املطالبــة بصــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض املوظفــن انطالق ـاً مــن املســمى
الوظيفــي ،ولكونــه يحمــل شــهادة علميــة وتخصصـاً علم ّيـاً مذكــوراً يف النظــام (مهنــدس ،طبيــب ..إلــخ) ،ولكــن ال يتعــرض بحكــم
عملــه للمخاطــرة والعــدوى .بعــد ذلــك يأتــي دور ديــوان املوظفــن العــام يف التحقــق ممــا إذا كان املوظــف يســتحق عــاوة مخاطــرة
مــن عدمــه وذلــك مــن حيــث بعــض املعاييــر التــي يعتمدهــا الديــوان ،وهــي (تخصــص املوظــف ،وبطاقــة الوصــف الوظيفــي،
وتســكني املوظــف ،واملبــررات الــواردة يف كتــاب الدائــرة احلكوميــة) .ويف حــال اكتمــال هــذه املعاييــر ،تتــم مخاطبــة مجلــس الــوزراء
العتمــاد قــرار الديــوان ،ومــن ثــم اإليعــاز لــوزارة املاليــة للصــرف املالــي يف حــال توفــر املخصصــات املاليــة الالزمــة لذلــك .أمــا
إذا وجــد الديــوان أن هنــاك إشــكالية أو نقصـاً يف املعــززات الوظيفيــة ،فإنــه يقــوم مبخاطبــة الدائــرة احلكوميــة املعنيــة بذلــك.6
علــى صعيــد آخــر ،يالحــظ أن قيــام مجلــس الــوزراء بزيــادة النســبة املئويــة لعــاوة املخاطــرة بــن احلــن واآلخــر ،ال يأتــي نتيجــة
دراســة ومراجعــة ملــا هــو معمــول بــه ،بــل يأتــي حتــت وطــأة االحتجاجــات والضغــوط النقابيــة مــن قبــل بعــض النقابــات وتلويحهــا
بإعــان اإلضــراب ،األمــر الــذي يدفــع مجلــس الــوزراء إلبــرام اتفاقيــات مــع تلــك النقابــات يتــم يف ضوئهــا وقــف اإلجــراءات
االحتجاجيــة مقابــل صــرف أو رفــع النســبة املئويــة لعــاوة املخاطــرة املســتحقة ملنتســبيها.
ال تتوفــر معلومــات دقيقــة حــول حجــم عــاوة املخاطــرة مــن إجمالــي حجــم الرواتــب وذلــك بســبب عــدم ثبــات قيمتهــا وتذبــذب
نســبها ،إضافــة إلــى وقــف صرفهــا يف بعــض األحيــان ،وصرفهــا ملوظفــن جــدد بــن حــن وآخــر.

رابعاً :اإلشكاليات المتعلقة بصرف عالوة المخاطرة
يكتنف صرف عالوة املخاطرة العديد من اإلشكاليات ،وهي على النحو اآلتي:
 -1ضبابيــة مفهــوم عــاوة املخاطــرة ،حيــث لــم يتعــرض املشــرع إلــى وضــع تعريــف دقيــق لعــاوة املخاطــرة ،مكتفي ـاً باإلشــارة
إلــى بعــض الضوابــط الناظمــة لصرفهــا ،األمــر الــذي أدى إلــى تعــدد االجتهــادات والتفســيرات حــول مفهــوم عــاوة املخاطــرة،
فالبعــض يفســر عــاوة املخاطــرة علــى نطــاق محــدود وأنهــا تتعلــق فقــط باملــرض والعــدوى ،يف حــن يتــم التوســع يف تفســير عــاوة
املخاطــرة ،بحيــث تشــمل هــذه العــاوة كافــة األشــخاص الذيــن يتعرضــون ملخاطــر أثنــاء قيامهــم بعملهــم بغــض النظــر عــن طبيعــة
تلــك املخاطــر ،ســواء كانــت ذات صلــة باملــرض أو العــدوى أو أي أخطــار خارجيــة بغــض النظــر عــن طبيعتهــا.
 -2يتضــح مــن خــال مــا مت عرضــه يف اإلطــار القانونــي الناظــم لعــاوة املخاطــرة ،تعــدد وتتابــع املرجعيــات القانونيــة الناظمــة
لهــذه العــاوة ،ولــم يـ ِ
ـأت هــذا التعــدد والتعديــل املتكــرر يف قــرارات مجلــس الــوزراء نتيجــة دراســة ومراجعــة حقيقيــة ألصــول
صــرف هــذه العــاوة ،وإمنــا يأتــي يف ســياق الضغــوط واالحتجاجــات النقابيــة ،إضافــة إلــى التعــارض احلاصــل بــن تلــك
 5مقابلة مع السيد سامر أبو قرع ،القائم بأعامل مدير عام الرقابة عىل الحكم واألمن يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ .2018/3/13
 6مقابلة مع السيد عبد الله عليان ،مدير عام شؤون موظفي الخدمة املدنية ،ديوان املوظفني العام بتاريخ .2018/3/6
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القــرارات الوزاريــة ،فالبعــض منهــا ربــط صــرف عــاوة املخاطــرة للموظــف باملــرض والعــدوى ،والبعــض اآلخــر ربــط صرفهــا
بالتخصــص واملســمى الوظيفــي ،بغــض النظــر عــن طبيعــة العمــل الــذي ميارســه املوظــف.
 -3التوســع يف تفســير مفهــوم “املخاطــرة” ،إضافــة إلــى اخللــط بــن مفهــوم عــاوة املخاطــرة ومفهــوم عــاوة طبيعــة العمــل ،إذ
إنــه علــى الرغــم مــن أن نظــام عــاوة املخاطــرة لعــام  2005قصــر مفهــوم “املخاطــرة” علــى العــدوى واملــرض ،إال أن النظــام ذاتــه
قــد شــمل بعــض الفئــات الوظيفيــة التــي ال تتعــرض للمخاطــرة والعــدوى ،كمــا هــو احلــال مث ـ ً
ا بالنســبة للمبرمجــن ومدخلــي
البيانــات ومراســلي األخبــار .إضافــة لذلــك ،فقــد توســع مجلــس الــوزراء يف مفهــوم املخاطــرة ،لتشــمل املخاطــر اخلارجيــة التــي
يتعــرض لهــا املوظفــون نتيجــة إجــراءات االحتــال ،حيــث قــرر مجلــس الــوزراء صــرف عــاوة مخاطــرة للعاملــن يف احلــرم
اإلبراهيمــي الشــريف وموظفــي احلكومــة العاملــن يف البلــدة القدميــة يف اخلليــل -مــع التأكيــد علــى أحقيــة هــؤالء يف احلصــول
علــى امتيــازات ماليــة نتيجــة إجــراءات االحتــال التعســفية -رغــم كونهــم ال يتعرضــون ملخاطــر اإلصابــة بالعــدوى واملــرض ،بــل
لنــوع آخــر مــن املخاطــر اخلارجيــة الناجمــة عــن إجــراءات ومضايقــات االحتــال التعســفية .وكان األجــدر مبجلــس الــوزراء،
وحتــى ال يحصــل هنــاك خلــط وتعــومي يف املفاهيــم ،أن يقــرر صــرف عــاوة طبيعــة عمــل مثـ ً
ا لهــؤالء املوظفــن ،بــدالً مــن عــاوة
املخاطــرة .واألمــر ذاتــه يقــال بالنســبة ملوظفــي هيئــة مقاومــة اجلــدار واالســتيطان ،حيــث مت منــح كافــة موظفــي الهيئــة عــاوة
مخاطــرة مبوجــب قــرار رئاســي ،ولكــن هــذه العــاوة صرفــت عمل ّي ـاً فقــط ألولئــك املوظفــن الذيــن يتعرضــون ملخاطــرة خــال
عملهــم امليدانــي.7
 -4رغــم تعــدد القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء بشــأن تشــكيل جلــان فنيــة وزاريــة مــن أجــل دراســة نظــام عــاوة املخاطــرة،
إال أنــه لــم تصــدر عــن تلــك اللجــان أيــة قــرارات أو نتائــج بهــذا اخلصــوص.8
 -5عــدم صــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض الفئــات الوظيفيــة رغــم اســتحقاقهم القانونــي لصرفهــا وتعرضهــم للعــدوى واملخاطــرة
بســبب طبيعــة عملهــم ،وذلــك علــى الرغــم مــن قيــام وزاراتهــم برفــع قوائــم بأســمائهم لديــوان املوظفــن الــذي قــام بــدوره برفعهــا
ملجلــس الــوزراء ،وهــذه الوظائــف هــي( :العاملــون يف أقســام حلــام األوكســجني وحلــام الكهربــاء وتعبئــة البطاريــات ،والعاملــون
يف املشــاغل املركزيــة ،وفنيــو الصيانــة وامليكانيــكا ،والعاملــون يف مجــال كهربــاء الضغــط العالــي ،والعاملــون يف الدفــاع املدنــي
“ميدانــي” ،ومرشــدو الثــروة احليوانيــة دون املهنــدس ،ومفتشــو البيئــة دون مهنــدس ،ومرشــدو وقايــة النبــات دون مهنــدس،
وموظفــو املختبــرات (عــدا الصحــة) ،ومختبــرات آفــات زراعيــة ،ومختبــرات تربــة ،ومختبــرات التمويــن دون مهنــدس ،وبعــض
املوظفــن العاملــن يف املهــن الصحيــة (عــدا موظفــي وزارة الصحــة) .9إضافــة إلــى العاملــن يف املعابــر مــن غيــر املهندســن ،وفنيــو
املختبــرات البيطريــة ،وســائقو اخلدمــات البيطريــة ،وذلــك علــى الرغــم مــن النــص علــى هــذه الفئــات يف الئحــة عــاوة املخاطرة.10
 -6مخالفــة املعاييــر اخلاصــة بصــرف عــاوة املخاطــرة ،حيــث ربــط نظــام عــاوة املخاطــرة صــرف العــاوة بكــون املخاطــرة تتعلــق
بالعــدوى واملــرض ،وبتعــرض مــن تصــرف لــه لهــذه املخاطــر بســبب طبيعــة عملــه ،إال أنــه يالحــظ أنــه مت صــرف عــاوة املخاطــرة
لبعــض الفئــات الوظيفيــة وخاصــة فئــة “املهندســن” بنــاء علــى اتفــاق بــن مجلــس الــوزراء ونقابــة املهندســن ،وكان معيــار
الصــرف لــكل مــن يحمــل شــهادة هندســة وأن يكــون مســج ً
ال يف نقابــة املهندســن ،وأن تكــون متطلبــات الوظيفــة تشــترط تســكني
مهنــدس عليهــا ،بغــض النظــر عــن كونــه يتعــرض للمخاطــرة والعــدوى واملــرض مــن عدمــه .كمــا يالحــظ أن قســماً مــن املهندســن
الذيــن منحــت لهــم عــاوة مخاطــرة ال يقومــون بأعمــال ميدانيــة ،وأن اجلــزء األكبــر مــن أعمالهــم مكتبــي وال يوجــد فيــه أي طابــع
للمخاطــرة .11وعلــى اجلانــب اآلخــر ،فقــد رفــض ديــوان املوظفــن العــام املوافقــة علــى صــرف عــاوة مخاطــرة لبعــض املهندســن
العاملــن يف مجــال التدريــس يف وزارة التعليــم العالــي ،وذلــك لكــون معاييــر عــاوة املخاطــرة ال تنطبــق عليهــم.12
 -7مت صــرف عــاوة مخاطــرة لعــدد كبيــر مــن املوظفــن املســكنني واملكلفــن يف مواقــع إشــرافية يف مؤسســاتهم ،مثــل بعض وكالء
الــوزارات ،واملــدراء العامــن ومــدراء املديريــات ،الذيــن يجــب أن يتمثــل دورهــم فيهــا باإلشــراف والتخطيــط ورســم السياســات.

 7مداخلة السيد وليد عساف ،رئيس هيئة مقاومة الجدار واالستيطان يف ورشة العمل التي عقدت ملناقشة مسودة التقرير بتاريخ .2018/8/14
 8تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول (عالوة املخاطرة يف دولة فلسطني).2016 ،
 9تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول (عالوة املخاطرة يف دولة فلسطني).2016 ،
 10مقابلة مع السيد بشارة كبوش ،مدير شؤون املوظفني يف وزارة الزراعة بتاريخ .2018/3/12
 11مقابلة مع السيد سامر أبو قرع ،القائم بأعامل مدير عام الرقابة عىل الحكم واألمن يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ .2018/3/13
 12مقابلة مع السيد زياد عليان ،مدير عام نقابة املهندسني ،بتاريخ .2018/3/25

12

واقع عالوة املخاطرة يف النظام اإلداري واملالي يف الوظائف العمومية املدنية

كمــا مت صــرف عــاوة مخاطــرة ملهندســن مســكنني علــى دوائــر أخــرى ال تتطلــب تخصصـاً هندسـ ّياً.13
 -8األصــل العــام أن يتوقــف صــرف عــاوة املخاطــرة يف حــال زوال ســبب صرفهــا ،كمــا يف حالــة أخــذ إجــازة مرضيــة طويلــة
األجــل ،أو التوقيــف االحتياطــي عــن العمــل ،أو تغيــر طبيعــة العمــل املســند للموظــف إلــى عمــل آخــر ال يتعــرض فيــه ملخاطــرة ،أو
غيــر ذلــك مــن األســباب .لكــن يالحــظ أنــه مت صــرف عــاوة مخاطــرة لبعــض املوظفــن ليســوا علــى رأس عملهــم ،وذلــك لكونهــم
يف إجــازة مرضيــة ،كمــا مت يف قطــاع غــزة اســتمرار صــرف عــاوة املخاطــرة ملوظفــي وزارة الصحــة وســلطة الطاقــة ووزارة
األشــغال رغــم الطلــب منهــم عــدم االلتحــاق بوظائفهــم نتيجــة االنقســام السياســي ،يف حــن مت وقــف صرفهــا لباقــي موظفــي
الــوزارات.14
 -9يالحــظ أن دور ديــوان املوظفــن العــام فيمــا يتعلــق بصــرف عــاوة املخاطــرة يثــور حولــه بعــض اجلــدل ،إذ يــرى البعــض أن
دور ديــوان املوظفــن العــام فيمــا يتعلــق بصــرف عــاوة املخاطــرة دور تنفيــذي ،إذ إنــه لطاملــا متــت مخاطبــة الديــوان مــن قبــل
الــوزارة املختصــة بصــرف عــاوة مخاطــرة لبعــض املوظفــن العاملــن فيهــا وذلــك لكونهــم مــن بــن الفئــات املنصــوص عليهــا يف
نظــام صــرف عــاوة املخاطــرة ،فيجــب علــى الديــوان االمتثــال لقــرار الــوزارة والتنســيب بصــرف عــاوة املخاطــرة وعــدم االمتنــاع
عــن ذلــك ،15ويعــزز هــذا الــرأي مــا ذهبــت إليــه محكمــة العــدل العليــا الفلســطينية يف أحــد األحــكام الصــادرة عنهــا بقولهــا «طاملــا
أن الــوزارة قــد خاطبــت ديــوان املوظفــن العــام لصــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض موظفيهــا لكونهــم يعملــون يف دوائــر البيطــرة يف
الــوزارة ،فــإن ديــوان املوظفــن العــام يلتــزم بإصــدار قــرار بصــرف عــاوة املخاطــرة لهــؤالء املوظفــن وتبليــغ القــرار لــوزارة املاليــة
للصــرف ،ذلــك أن ســلطته يف هــذا املجــال ســلطة مقيــدة ،وبالتالــي فــإن امتنــاع ديــوان املوظفــن عــن إصــدار قــرار صــرف عــاوة
املخاطــرة يكــون مخالفـاً للقانــون ،وإن امتنــاع الديــوان عــن ذلــك يشــكل قــراراً إدار ّيـاً ســلب ّياً ال يتقيــد الطعــن فيــه مبيعــاد».16
 -10وجــود بعــض الفئــات الوظيفيــة الذيــن تصــرف لهــم عــاوة مخاطــرة بنســبة أقــل ممــا يجــب صرفهــا لهــم ،وذلــك قياسـاً مــع
طبيعــة املخاطــر التــي يتعرضــون لهــا ،ومثــال ذلــك «مســاعدو األطبــاء البيطريــن» ،إذ تصــرف لهــم عــاوة مخاطــرة أقــل مــن تلــك
العــاوة التــي تصــرف لألطبــاء البيطريــن ،رغــم كونهــم يتعرضــون ملخاطــرة أكثــر مــن األطبــاء البيطريــن.17
 -11تلعــب األجســام النقابيــة دوراً محور ّيـاً يف صــرف عــاوة املخاطــرة ملنتســبيها ،ومثــال ذلــك أن األطبــاء واملهندســن والعاملــن
يف املهــن الصحيــة قــد مت صــرف عــاوة املخاطــرة لهــم حتــت وطــأة االحتجاجــات النقابيــة ،يف حــن أن بعــض الفئــات الوظيفيــة
األخــرى كمفتشــي املواشــي ،وفنيــي املختبــرات البيطريــة لــم تصــرف لهــم عــاوة مخاطــرة رغــم كونهــم مــن بــن الفئــات املنصــوص
عليهــا يف الالئحــة ويتعرضــون بحكــم طبيعــة عملهــم للمخاطــرة ،ويعــود ذلــك يف رأي البعــض إلــى عــدم وجــود أجســام نقابيــة لهــم
تتولــى الدفــاع عــن حقوقهــم.18
 -12عطف ـاً علــى قــرار مجلــس الــوزراء الــذي صــدر عــام  2011الــذي اشــترط مصادقــة مجلــس الــوزراء علــى قــرارات صــرف
عــاوة املخاطــرة ،فقــد رفــع ديــوان املوظفــن العــام ملجلــس الــوزراء العديــد مــن القوائــم وصــل عددهــا إلــى ( )33قائمــة ،رفعــت
للديــوان مــن قبــل الــوزارات واملؤسســات ،إال أن مجلــس الــوزراء لــم يقــم باعتمــاد تلــك القوائــم واملصادقــة عليهــا رغــم كونهــم
مســتحقني لهــا وذلــك باســتثناء القوائــم املتعلقــة بــوزارة الصحــة التــي مت تنفيذهــا بعــد املصادقــة عليهــا مــن قبــل مجلــس الــوزراء،
وذلــك نتيجــة االتفاقيــات النقابيــة التــي مت توقيعهــا بــن نقابــة األطبــاء ومجلــس الــوزراء.19
 -13تصــرف عــاوة املخاطــرة لكافــة املوظفــن العاملــن يف وزارة الصحــة ،وذلــك بغــض النظــر عــن مســمياتهم الوظيفيــة
ومواقعهــم الوظيفيــة ،ومعيــار الصــرف هنــا يتعلــق بكــون املوظــف يعمــل يف وزارة الصحــة بغــض النظــر عــن طبيعــة املســمى
 13تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول (عالوة املخاطرة يف دولة فلسطني).2016 ،
 14مقابلة مع السيد سامر أبو قرع ،القائم بأعامل مدير عام الرقابة عىل الحكم واألمن يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ .2018/3/13
 15مقابلة مع املهندس أرشف عنبتاوي ،نائب مدير عام الشؤون املالية واإلدارية يف وزارة الزراعة بتاريخ . 2018/3/12
 16حكم محكمة العدل العليا الفلسطينية يف الدعوى اإلدارية رقم  ،2008/283منشورات املقتفي.
 17مقابلة مع السيد بشارة كبوش ،مدير شؤون املوظفني يف وزارة الزراعة بتاريخ .2018/3/12
 18مقابلة مع السيد بشارة كبوش ،مدير شؤون املوظفني يف وزارة الزراعة بتاريخ .2018/3/12
 19تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول (عالوة املخاطرة يف دولة فلسطني).2016 ،
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الوظيفــي واملوقــع الوظيفــي الــذي يشــغله ،إذ يــرى البعــض 20أن كافــة العاملــن يف وزارة الصحــة يتعرضــون ملخاطــر املــرض
والعــدوى بســبب طبيعــة عملهــم ،ســواء بطريقــة مباشــرة أو غيــر مباشــرة ،وأن الصــرف مت جلميــع العاملــن يف وزارة الصحــة بنــاء
علــى االتفاقيــات النقابيــة التــي مت توقيعهــا بــن نقابــة األطبــاء ونقابــة العاملــن يف املهــن الصحيــة مــن جهــة ،ومجلــس الــوزراء مــن
جهــة أخــرى ،حيــث يبلــغ عــدد املوظفــن الذيــن تصــرف لهــم عــاوة مخاطــرة يف وزارة الصحــة ( )7386موظفـاً 21وبتكلفــة شــهرية
( )6,375.891شــيقل.22
 -14مت صــرف عــاوة املخاطــرة للعاملــن يف املهــن الصحيــة وذلــك يف إطــار وزارة الصحــة فقــط ،ولــم يتــم صــرف العــاوة
للعاملــن يف مهــن صحيــة مماثلــة ولكــن يعملــون يف مؤسســات أخــرى مثــل مركــز أبــو ريــا ووزارة العــدل.23
 -15مخالفــة اإلجــراءات الواجبــة االتبــاع بصــرف عــاوة املخاطــرة يف بعــض األحيــان ،إذ إن نظــام عــاوة املخاطــرة ينــص علــى
قيــام الدوائــر احلكوميــة برفــع أســماء موظفيهــا الذيــن يســتحقون عــاوة مخاطــرة لديــوان املوظفــن العــام الــذي يتولــى بعــد
تدقيقهــا إحالتهــا ملجلــس الــوزراء للمصادقــة واالعتمــاد ،ولكــن يالحــظ أن فئــة املهندســن واألطبــاء والعاملــن يف وزارة الصحــة
واملهــن الصحيــة قــد صرفــت لهــم عــاوة املخاطــرة بشــكل مباشــر باالتفــاق بــن نقاباتهــم ومجلــس الــوزراء ،وذلــك دون أن يكــون
لديــوان املوظفــن العــام أي دور بهــذا اخلصــوص.24
 -16نتيجــة لإلشــكاليات الــواردة أعــاه ،فقــد شــكلت عــاوة املخاطــرة عبئـاً مال ّيـاً كبيــراً علــى اخلزينــة العامــة ناجمـاً عــن مخالفــة
املعاييــر والضوابــط الناظمــة لصرفها.25

 20مقابلة مع السيد نزار مساملة ،مدير عام الشؤون اإلدارية يف وزارة الصحة بتاريخ .2018/3/7
 21من خالل االطالع عىل قامئة املوظفني الذين ترصف لهم عالوة مخاطرة التي حصل عليها الباحث من وزارة الصحة ،يالحظ أنها تشتمل عىل فئات متعددة من بينها (نجار،
ونائب مدير ،وموظف مشرتيات ،وموظف إداري ،ومساعد قانوين ،ومساعد طا ٍه ،ومساعد أمني مكتبة ،ومراقب إداري ،ومدير عام ،ومدقق ،ومحارض ،ومأمور مقسم،
وكاتب ،وطا ٍه ،وخياط ،وباحث اجتامعي ،وأمن داخيل).
 22مقابلة مع السيد مروان صباح ،مدير الرواتب يف وزارة الصحة بتاريخ .2018/3/7
 23مقابلة مع السيد سامر أبو قرع ،القائم بأعامل مدير عام الرقابة عىل الحكم واألمن يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية بتاريخ .2018/3/13
 24مقابلة مع السيد عبد الله عليان ،مدير عام شؤون موظفي الخدمة املدنية ،ديوان املوظفني العام بتاريخ .2018/3/6
25مل يتمكن الباحث من الحصول عىل القيمة الشهرية أو السنوية لعالوة املخاطرة يف املوازنة العامة رغم اتصاالته املتكررة مع وزارة املالية.
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التوصيات:
ً
أوال :مجلس الوزراء
 -1حتديــد مفهــوم املخاطــرة بشــكل دقيــق وواضــح ،وذلــك بهــدف وضــع حــد لالجتهــادات املختلفــة حــول املفهــوم ،وحتــى ال يصــار
إلــى تفســيرها تفســيراً يوســع مــن مضمونهــا بغيــة صرفهــا لفئــات ال تتعــرض بشــكل مباشــر للمــرض والعــدوى.
 -2تفعيــل دور اللجــان املشــكلة بقــرارات مجلــس الــوزراء مــن أجــل وضــع الضوابــط واملعاييــر الدقيقــة لصــرف عــاوة املخاطــرة،
بحيــث يقتصــر صرفهــا علــى مســتحقيها ،وأن تأخــذ تلــك اللجــان بعــن االعتبــار املســائل اآلتيــة:
أ -ضمــان العدالــة وعــدم التمييــز يف صــرف عــاوة املخاطــرة ،إذ إنــه علــى الرغــم مــن متاثــل عمــل بعــض املوظفــن وتعرضهــم
لــذات املخاطــرة ،إال أن العــاوة تصــرف لبعضهــم دون البعــض اآلخــر ،وذلــك بســبب اختــاف مــكان العمــل فقــط.
ب -حتديد نسبة عالوة املخاطرة تبعاً حلجم اخلطر الفعلي الذي يتعرض له املوظف وحتديد نسب دقيقة وشاملة بذلك.
 -3إعطــاء صالحيــات لديــوان املوظفــن العــام ليقــوم بالرقابــة وإعــادة النظــر فيمــن صرفــت لهــم عــاوة املخاطــرة للتأكــد مــن
مــدى تعرضهــم بشــكل مباشــر للمخاطــرة والعــدوى ،والعمــل علــى منــح العــاوة ملــن يســتحقها فعل ّيـاً ويتعــرض للمخاطــرة والعــدوى
بشــكل مباشــر.
 -4إعــادة النظــر يف بعــض القــرارات الصــادرة عــن مجلــس الــوزراء التــي ربطــت صــرف عــاوة املخاطــرة بالتخصــص واملســمى
الوظيفــي ،بحيــث ال يتــم صــرف عــاوة املخاطــرة علــى أســاس الشــهادة والتخصــص ،بــل علــى أســاس طبيعــة عمــل املوظــف ومــا
يتعــرض لــه بحكــم طبيعــة عملــه للمــرض والعــدوى.
 -5املصادقــة علــى قــرارات صــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض الفئــات الوظيفيــة -التــي تتعــرض بحكــم طبيعــة عملهــا للمــرض
والعــدوى ومنصــوص عليهــا ضمــن نظــام عــاوة املخاطــرة ،-التــي رفعــت فيهــا قوائــم ملجلــس الــوزراء ،مــن قبــل ديــوان املوظفــن
العــام مــن خــال توصيــات بالصــرف مــن قبــل الــوزارات التــي يعملــون بهــا.
 -6التوقــف عــن صــرف عــاوة املخاطــرة للموظفــن املســكنني علــى مواقــع إشــرافية وإداريــة واملتمثــل دورهــم يف رســم اخلطــط
والسياســات ،وال يتعرضــون بشــكل مباشــر أو غيــر مباشــر للمــرض والعــدوى.
 -7إنهــاء آليــة الصــرف املتبعــة يف منــح عــاوة املخاطــرة لبعــض فئــات املوظفــن مــن خــال االتفاقيــات املوقعــة بــن النقابــات
واحلكومــة ،إذ إن تلــك االتفاقيــات مت التوصــل إليهــا بشــكل جتاهــل دور ديــوان املوظفــن العــام مــن جهــة ،ولكونهــا شــملت الفئــات
الوظيفيــة املنضويــة حتــت تلــك النقابــات علــى أســاس التخصــص واملســمى الوظيفــي بغــض النظــر عــن مــدى تعرضهــا للمخاطــرة
مــن عدمــه .إضافــة إلــى جتاهــل صــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض الفئــات الوظيفيــة نظــراً لعــدم وجــود أجســام نقابيــة لهــا تتولــى
الدفــاع عــن مصاحلهــا.
 -8إعــادة النظــر يف عــاوة طبيعــة العمــل ،بحيــث يتــم األخــذ بعــن االعتبــار طبيعــة املخاطــر التــي يتعــرض لهــا املوظف واالســتغناء
عــن عــاوة املخاطــرة وذلــك تالفيـاً لكافــة اإلشــكاليات املتعلقــة بصرفهــا ،والعمــل علــى إصــدار مشــروع قانــون اخلدمــة املدنيــة
املقتــرح الــذي أخــذ بهــذا التوجــه.
ثاني ًا :الوزارات واملؤسسات العامة
 -1وقــف صــرف عــاوة املخاطــرة يف حــال زوال ســبب صرفهــا كمــا يف حــال أخــذ املوظــف إجــازة مرضيــة طويلــة األجــل أو وقفــه
عــن العمــل أو انتدابــه لوظيفــة أخــرى ال يتعــرض فيهــا للمخاطــرة ،وغيــر ذلــك مــن حــاالت االنقطــاع عــن العمــل.
 -2التوقــف عــن املطالبــة بصــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض املوظفــن العاملــن لديهــا لكونهــم مــن بــن الفئــات التــي ورد النــص
عليهــا يف نظــام عــاوة املخاطــرة ،ولكــن ال يتعرضــون بحكــم عملهــم للمــرض والعــدوى ،ويف املقابــل ضــرورة قيــام الدوائــر
احلكوميــة باملطالبــة بصــرف عــاوة املخاطــرة لبعــض الفئــات الوظيفيــة التــي تتعــرض بحكــم طبيعــة عملهــا للمــرض والعــدوى.
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المراجع:
ً
أوال :الكتب
 -1خالد الظاهر ،القانون اإلداري ،دار امليسرة للنشر والتوزيع ،عمان.1998 ،
 -2إسماعيل اخللفي ،البدالت الوظيفية ،دار الوفاء للطباعة واإلعالم ،القاهرة.1998 ،
 -3رشيد عبد الشفيع ،النظام القانوني للمرتب يف الوظيفة العامة ،رسالة ماجستير ،جامعة الفاحت ،ليبيا.2010 ،
 -4سامي جمال الدين ،منازعات الوظيفة العمومية ،منشأة املعارف ،اإلسكندرية.2005 ،
ثاني ًا :القوانني واألنظمة والقرارات
 -1قانون اخلدمة املدنية رقم ( )4لسنة .1998
 -2الالئحة التنفيذية لقانون اخلدمة املدنية رقم ( )45لسنة .2005
 -3قرار مجلس الوزراء رقم ( )78لسنة  2005بإصدار نظام عالوة املخاطرة.
 -4قرار مجلس الوزراء رقم ( )12لسنة  2011بنظام معدل لنظام عالوة املخاطرة.
 -5قرار مجلس الوزراء بشأن عالوة املخاطرة اخلاصة باألطباء.
 -6قــرار مجلــس الــوزراء رقــم ( )2لســنة  2013بشــأن عــاوة املخاطــرة اخلاصــة باملهندســن واملهندســن الزراعيــن واألطبــاء
البيطريــن.
 -7قرار مجلس الوزراء رقم ( )9لسنة  2014بشأن املصادقة على االتفاقية املوقعة مع نقابة املهن الصحية.
 -8قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة  2014بشأن املصادقة على االتفاقية املبرمة مع نقابتي أطباء األسنان والصيادلة.
 -9قرار مجلس الوزراء رقم ( )8لسنة  2014مبنح عالوة مخاطرة ملوظفي احلرم اإلبراهيمي.
 -10قرار مجلس الوزراء رقم ( )1لسنة  2015بشأن دعم صمود املواطنني يف محافظة اخلليل.
ثالث ًا :املقابالت
 -1مقابلة مع السيد عبد اهلل عليان ،مدير عام شؤون موظفي اخلدمة املدنية ،ديوان املوظفني العام بتاريخ .2018/3/6
 -2مقابلة مع السيد نزار مساملة ،مدير عام الشؤون اإلدارية يف وزارة الصحة بتاريخ .2018/3/7
 -3مقابلة مع السيد مروان صباح ،مدير الرواتب يف وزارة الصحة بتاريخ .2018/3/7
 -4مقابلة مع املهندس أشرف عنبتاوي ،نائب مدير عام الشؤون املالية واإلدارية يف وزارة الزراعة بتاريخ .2018/3/12
 -5مقابلة مع السيد بشارة كبوش ،مدير شؤون املوظفني يف وزارة الزراعة بتاريخ .2018/3/12
 -6مقابلة مع السيد سامر أبو قرع ،القائم بأعمال مدير عام الرقابة على احلكم واألمن يف ديوان الرقابة املالية واإلدارية
بتاريخ .2018/3/13
 -7مقابلة مع السيد زياد عليان ،مدير عام نقابة املهندسني ،بتاريخ .2018/3/25
رابع ًا :التقارير
 -1التقرير السنوي لديوان الرقابة املالية واإلدارية لعام .2016
 -2تقرير ديوان الرقابة املالية واإلدارية حول «عالوة املخاطرة يف دولة فلسطني».2016 ،
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االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(
رام اهلل  :عمارة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
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االئتــاف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة (أمــان)  -املؤسســة الفلســطينية املعتمــدة مــن قبــل منظمــة الشــفافية
الدوليــة منــذ العــام  - 2006تأســس يف العــام  2000مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف
ـال
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان ،ســعيا لتحقيــق رؤيتــه نحــو «مجتمــع فلســطيني خـ ٍ
مــن الفســاد» .يســعى االئتــاف حالي ـاً علــى خلــق وقيــادة حــراك مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد،
واإلســهام يف إنتــاج ونقــل وتوطــن املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.
يحــرص ائتــاف أمــان علــى القيــام بــدوره الرقابــي  Watchdogعلــى النظــام الوطنــي للنزاهــة بالتركيــز علــى
املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع املدنــي ،ووســائل اإلعــام يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق
بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد واحلــد مــن انتشــاره.
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة (أمان)
رام الله  :عامرة الرمياوي  -الطابق األول  -شارع اإلرسال
ص.ب  :رام الله  339القدس 69647
هاتف 022974949 - 2989506 :
فاكس 022974948 :
غزة :شارع حبوش  -عامرة دريم-الطابق الثالث-شقة رقم 4
تلفاكس082884767 :
تلفاكس082884766 :
بريد الكرتوينinfo@aman-palestine.org :
املوقع االلكرتوينwww.aman-palestine.org :
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