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فجوة الرواتب في الوظيفة العمومية: الواقع واإلجراءات املقترحة لردمها

1. متهيد

كثيرة هي الدراسات والتقارير التي تناولت جتربة العمل االقتصادي واملالي الفلسطيني بعد تأسيس 
السلطة الوطنية يف عام 1994 استناداً الى اتفاق أوسلو وبروتوكول باريس االقتصادي. وتكاد تتفق 
جميع هذه األدبيات على أن االقتصاد الفلسطيني استمر يف تعرضه لصعوبات وقيود اعاقت من 
ومن هذه  السلطة.  الكامنة يف معظم سنوات عمر  دون طاقته  يعمل  وجعلته  بشكل طبيعي،  منوه 
الصعوبات ما يتصل باالتفاقات املوقعة مع اسرائيل مثل محدودية السيادة على املوارد الطبيعية مبا 
فيها األرض واملياه، وعلى املعابر احلدودية، ومن ضعف التحكم مبعظم أدوات السياسات التجارية 
والنقدية واملالية، ومنها ما نتج عن املمارسات اإلسرائيلية التعسفية ضد الشعب الفلسطيني ومقدراته 

وسلطته نفسها خالفاً لإلتفاقات واستحقاقات عملية السالم املفترضة.

فترة  من  ومتذبذبة  متواضعة  اقتصادي  منو  معدالت  أنتجت  املوضوعية  والصعوبات  القيود  هذه 
ألخرى، واختالالت يف بنية االقتصاد احمللي، مما خلق حتديات مزمنة يف مقدمتها البطالة والفقر 
والعجز املتفاقم يف امليزان التجاري، وضعف املناعة يف مواجهة الصدمات اخلارجية، واالنكشاف 
الكبير على التطورات يف حالة األسواق العاملية، والعجز املتواصل يف املوازنة العامة. وبالرغم من 
اجلهود املبذولة من قبل السلطة إلصالح املالية العامة يف السنوات األخيرة وما جنم عنه من حتسن 
يف اجلباية الضريبية وضبط الزيادة يف النفقات العامة، إال أن األدبيات ذات الصلة ال زالت ُتشير 
الى استمرار مواجهة السلطة لتحدي االستدامة املالية، وعجز املوازنة وعدم كفاية املوارد احمللية 
املتاحة، وبالتالي عدم القدرة على زيادة رواتب الغالبية العظمى ملوظفي الدولة، خاصة العاملني يف 
سلك التعليم والصحة، وبالتالي استمرار حاجتها للمساعدات الدولية ولو مبستويات أقل يف اآلونة 

االخيرة1. 

النزاهة  اجل  من  االئتالف  بادر  للسلطة،  املالية  األزمة  معاجلة  سياق  يف  املبذولة  اجلهود  ضمن 
واملساءلة- أمان مع الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، والذي يتولى أمان مهام سكرتاريا 
الفريق، بإعداد سلسلة من التقارير وأوراق العمل للمساهمة يف تشخيص وتفكيك أسباب وتداعيات 
هذه األزمة وسبل التخفيف من حدتها. وكانت أحد أهم االوراق املقدمة يف هذا املجال، ورقة بعنوان 
»مجاالت الترشيد والتقشف يف اإلنفاق احلكومي«2. وكان من أبرز النتائج التي توصلت لها الورقة 
أن هناك خلال هيكليا يف منظومة اإلنفاق العام من خالل استمرار استحواذ فاتورة الرواتب على 
احلصة األكبر من اإلنفاق العام بنسبة تراوحت بني 50 و 60%، موزعة بني القطاعني املدني واالمني 
بالتساوي تقريباً. وسجلت الورقة ايضاً خلاًل كبيراً يشوب نظام الرواتب ملوظفي السلطة الفلسطينية 
يتمثل أساساً بوجود فجوات وتباينات يف رواتب املوظفني يف القطاعني املدني واالمني على مستويات 
مختلفة، حيث يزيد متوسط األجر الشهري للموظفني يف القطاع األمني عن متوسط األجر ملوظفي 
  1 انظر على سبيل املثال: عبد الكرمي، نصر وماجد صبيح )2016(،  حتدي االستدامة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية وسياسات مواجهتها للفترة  2015-1996، 

املجلة العربية للتنمية االدارية، املنظمة العربية للتنمية االدارية، القاهرة. وعبد الرازق، عمر )2016(، تقييم السياسة املالية للسلطة الوطنية الفلسطينية، ماس. 
2   عبد الكرمي، نصر، )2015(، »مجاالت الترشيد والتقشف يف اإلنفاق احلكومي«، الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، سكرتاريا الفريق: االئتالف 

من اجل النزاهة واملساءلة- أمان.
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القطاع املدني بحوالي 15%. وهناك تباين آخر يُرصد بني مستويات اإلدارة والوظائف املختلفة يف 
 )Gini القطاع الواحد )املدني واألمني(.  وحتظى هذه االستنتاجات األولية بتأييد من معامل جيني
(Coefficient، الذي يقيس مستوى الالعدالة يف رواتب موظفي القطاع العام، حيث جاء مرتفعا يف 
احلالة الفلسطينية عند 34.5% للفترة 2011-2015 حسب تقرير التنمية البشرية لبرنامج االمم 

املتحدة االمنائي.3 
املشكلة يف موضوع الرواتب مزدوجة، فهي من جهة كبيرة احلجم وتهيمن على النفقات اجلارية، 
ومن جهة ثانية فهي موزعة بشكل غير عادل بني املوظفني. فقد يكون هناك فجوة رواتب عمودية، اي 
بني رواتب املوظفني يف الفئات االدارية املختلفة يف القطاع الواحد )مدني وأمني/عسكري(، وفجوة 
افقية يف متوسط رواتب موظفي القطاع املدني مقارنة بالقطاع األمني/العسكري ومقارنة مبوظفي 

السلك الدبلوماسي واجلهاز القضائي.
وتتعدد تبعات وتداعيات قضية الفجوة يف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية، فهي من جهة تعكس 
ضعف العدالة االجتماعية بني شريحة مهمة يف املجتمع، ومن جهة أخرى قد تنطوي على هدر للمال 
توليد األحقاد بني أفراده وخلق مناخ مساعد  النسيج املجتمعي عبر  العام، وقد تسهم يف تفكيك 
النتشار أشكال متعددة من الفساد من جهة ثالثة، والى تشجيع ظاهرة التسابق والتزاحم احملموم 
غير مشروعة  بصورة  املباشرة  التعيينات  او  الترقيات  من خالل  العليا سواء  الوظائف  على شغل 
لهذه  املصاحبة  املرتفعة  واالمتيازات  الرواتب  وراء  الواسطة واحملسوبية سعياً  أساليب  واستخدام 
الوظائف  الصغيرة لدى موظفي اخلدمات يف  الرشوة  انتشار وتبرير  ناهيك عن فرص  الوظائف، 

الدنيا من جهة رابعة. 
منسوب  ُتضٍيق  لكونها  فقط  ليس  وكبيرة  خاصة  أهمية  تكتسب  اذًا  الرواتب  فجوة  معاجلة  إن 
الالعدالة بني املوظفني، وامنا ايضا لكونها أحد اوجه واساليب ترشيد النفقات العامة التي طاملا 
اعتبرته احلكومة من بني أهم توجهاتها. وتتطلب هذه املعاجلة حتديد مصادر هذه الفجوة أوال، 

ومن ثم إقرار سياسة ملعاجلتها. 

1.1 أهداف الورقة

تسعى هذه الورقة إلى حتقيق هدفنينْ اساسنينْ هما:
حتليل مستويات الرواتب للفئات الوظيفية املختلفة يف القطاعني املدني واألمني للوقوف على . 1

حجم الفجوة يف الرواتب وعلى الثغرات األساسية يف سلم الرواتب واألسباب املسؤولة عن 
خلق الفجوة االفقية والعمودية فيها. 

بلورة عناصر وإطار توجيهي لسياسة تعالج الفجوة بني الرواتب الدنيا والعليا للعاملني يف . 2
القطاعني املدني )الوزاري وغير الوزاري( واألمني-العسكري.

3  سيتم مناقشة واحتساب هذا املعامل يف جزء الحق من هذه الورقة. 
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1.2 أهمية ومبررات الورقة

استكماالً للجهود التي يبذلها ائتالف أمان يف الرقابة وتقدمي التوصيات لضمان النزاهة والشفافية 
واملساءلة يف إدارة املال العام، بادر أمان بإعداد هذه الورقة من منطلق إدراكه ألهمية بند الرواتب 
واألجور يف االنفاق العام للسلطة الفلسطينية. ويتعزز إدراكه هذا من خالل نتائج التقارير وأوراق 
العمل املنجزة على هذا الصعيد، والتي أشارت إلى حجم اخللل البنيوي الذي يعانيه واقع الرواتب 
واالجور يف السلطة الفلسطينية. وأن حتليل واقع األجور وتناول أسباب ومبررات الفجوة القائمة 
البنيوية  االختالالت  من  مهم  جزء  تفكيك  يف  كبير  حد  إلى  يسهم  العموميني  املوظفني  أجور  بني 
التي تعانيها موازنة السلطة. وذلك هو املدخل األساسي القتراح جملة من االجراءات والتدخالت 
املقترحة أن تسهم  الورقة والتدخالت  نتائج هذه  الفجوة. ومن شأن  التي من شأنها تقليص هذه 
يف تصويب جزء من االختالالت التي تشوب النظام املالي العام يف السلطة الفلسطينية، واملساهمة 
كذلك يف متكني املجتمع الفلسطيني واحلفاظ على نسيجه االجتماعي من التشوهات واحلساسيات 
غير الضرورية.  واملساهمة يف تعزيز دور القانون وزيادة انتشار وتطبيق أسس العدالة االجتماعية 

والشفافية واملساءلة يف أحد أهم القطاعات العامة أال وهو قطاع املالية العامة.

1.3 منهجية اعداد الورقة

تعتمد منهجية إعداد هذه الورقة بشكل أساسي على مجموعة من اإلجراءات واألساليب البحثية، 
أهمها:

مراجعة الدراسات واألدبيات ذات الصلة واالستفادة من النتائج التي توصلت اليها، والبناء  ¦
عليها لتقدمي مقترحات عملية وتطبيقية إضافية.

مراجعة وحتليل القوانني والتشريعات املنظمة واحملددة ألجور العاملني يف السلطة الفلسطينية  ¦
وسلم الرواتب يف الوظيفة العمومية.

جمع وحتليل بيانات االجور واالمتيازات املصاحبة للوظيفة العامة لعدد من السنوات للوقوف  ¦
القطاع  الوظيفية املختلفة يف  الفئات  القائمة بني هذه االجور على مستوى  الفجوات  على 

. املدني والرتب العسكرية يف القطاع االمني، وتلك القائمة يف الرواتب بني القطاعنينْ
عقد ورشة عمل تضم اجلهات واملسؤولني من ذوي العالقة ملناقشة النتائج األولية للدراسة. ¦

1.4 محاور الورقة

تتكون هذه الورقة من ثالثة أقسام رئيسية:
القسم األول: يعرض اإلطار العام للموضوع بحيث يتم تعريف فجوة الرواتب وكيفية قياسها، ويعرض 
اإلطار القانوني والتنظيمي الذي يتم مبوجبه حتديد رواتب موظفي القطاع العام )الوزاري واملؤسسات 

العامة غير الوزارية( والقطاع األمني. 
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القسم الثاني: جمع البيانات وحتليلها بحيث ُتغطي:
هيكلية الرواتب يف فلسطني يف الوظيفة العامة بأنواعها املدنية واألمنية. ¦
حتديد حجم ظاهرة فجوة الرواتب واحتساب حجمها بناء على املعادالت واملنهجيات املعروفة  ¦

يف هذا املجال.
انتشار ظاهرة موظفي العقود والعالوات املستحقة وعالقتها مع فجوة الرواتب. ¦
واألمنية  ¦ املدنية  الوظائف  يف  حجمها  وحتديد  أسبابها،  وحتديد  الرواتب،  فجوة  قياس 

واملؤسسات العامة غير الوزارية.
يف  ¦ لثغرة  أو  القانون  يف  بإشكاليات  تتصل  كانت  إن  الفجوة  هذه  وأسباب  مصادر  حتديد 

السياسات أو لعدم تطبيق السياسات أو لعدم وجود السياسات أصال.
القسم الثالث: التدخالت لوضع إطار توجيهي لسياسة ردم الفجوة بني الرواتب 

تقدمي خطوط توجيهية وإرشادية نحو إعداد سياسة تعالج الفجوة يف الرواتب بحيث تضمن:
العدالة: حتى تكون رواتب الوظائف املتشابهة قريبة  بدون فجوة بني مؤسسة عامة وأخرى  ¦

وزارية.
مساءلة اجلهات التي لها صالحية تطبيق تلك السياسة، وتخصص لها أموال من اخلزينة  ¦

العامة.
خطة زمنية لتقليل فجوة الرواتب، مع مؤشرات قياس النجاح مبا يتجاوز أية ثغرات قانونية،  ¦

إن وجدت، على ضوء مراجعة القوانني واألنظمة ذات العالقة.
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2. اإلطار املفاهيمي والقانوني

ومناذج  الفجوة  تعريف  االول  القسم  يعرض  بحيث  قسمني،  الى  الدراسة  من  اجلزء  هذا  ينقسم 
قياسها وسبل احلد منها استنادا الى التجارب الدولية. اما القسم الثاني فيتم فيه استعراض وحتليل 
املرجعيات القانونية التي يستند لها نظام الرواتب واألجور يف الوظيفة العمومية يف فلسطني. إذ من 
املتوقع أن يسهم هذا اجلزء يف توضيح جزء من أسباب نشوء فجوة الرواتب واستمرارها والعوامل 

املؤثرة فيها. 

1.2   فجوة الرواتب: التعريف والقياس وسبل تضييقها

وظيفيتني  لفئتني  الدخل  معدل  يف  »الفرق  كامبريدج  قاموس  حسب  الرواتب«  يف  »الفجوة  تعني 
بني  ما  بأجر  العاملني  االفراد  لدخول  املتكافئ  غير  »التوزيع  آخر:  تعريف  وتعني يف  مختلفتني«. 
من  كثير  يف  الرواتب  يف  الفجوة  عرض  ويتم  معينة«.  اقتصادية  لبيئة  املشكلة  الفئات  مختلف 
األحيان عن طريق احتساب نسبة متوسط دخل الفرد املوظف يف فئة إدارية ما الى متوسط الدخل 

االجمالي للرواتب، والى متوسط الراتب يف الفئات اإلدارية االخرى. 
أعداد  يوضح  وهو  الشخصي،  للدخل  الشائعة  االحصائية  القياس  طرق  من  لورنز  منحنى  يعتبر 
املوظفني وحجم الدخل الذين يحصلون عليه، ولكن ليس بشكل مطلق، بل كنسبة مئوية تراكمية. ومن 
ثم فإن منحنى لورنز يوضح العالقة الكمية احلقيقية بني النسبة املئوية ملستلمي الدخل، والنسبة 
قبل  من  مرة  ألول  املنحني  هذا  استخدم  لقد  سنوياً.  السكان  يتسلمه  الذي  الكلي  للدخل  املئوية 
اإلحصائي األمريكي Lorenz.O.M عام 1950، وهو يعد حاليا من أكثر األشكال البيانية استخداماً 
يف التعبير عن حجم التفاوت يف توزيع الدخل أو الثروة وغيرها. ويستخدم منحنى لورنز للتعبير عن 
عدالة توزيع الدخول من جهة، إضافة إلى ارتباطه بعدد كبير من مقاييس عدم املساواة املنبثقة منه، 

وبشكل خاص معامل جيني، واسع االستخدام. 
هناك حالتان دالتان على عدالة التوزيع باستخدام منحنى لورنز، فإذا ما وقع منحنى لورنز على 
خط املساواة أو خط التوزيع األمثل )اخلط املرشد(، يعني أن املساواة ستكون تامة 100% يف توزيع 
الدخول، وهي حالة نادرا ما حتدث، أو ال حتدث على اإلطالق.  ومن جهة اخرى، كلما أقترب منحنى 
لورنز من خط املساواة فهذا دليل على توزيع أكثر عدالة، أما عندما ال يقع التوزيع على هذا اخلط 
بل على منحنى حتته، فإن هذا املنحنى هو منحنى لورنز لعدم عدالة التوزيع، وكلما اتسعت الفجوة 

بني هذا املنحنى واخلط املرشد كلما زادت حالة عدم عدالة التوزيع، والعكس صحيح.
وبالنسبة للدراسات السابقة يف الدول األخرى، فان معظم األدبيات ناقشت الفجوة يف األجور ما 
بني القطاعني العام واخلاص، والتي مت احتسابها عن طريق احتساب متوسط الفروق يف األجور بني 
القطاعني العام واخلاص حسب اخلصائص الفردية. ومن ضمنها الورقة االقتصادية للفجوة باألجور 
ما بني القطاع العام والقطاع اخلاص يف اإلحتاد األوروبي، والتوزيع غير املتكافىء لألجور ما بني 
القطاع العام والقطاع اخلاص يف اليونان، ومثلها يف سوق العمل األمريكي وأميركيا الالتينية، وتقارير 
ناقشت تفاقم الفجوة يف األجور بني القطاعني العام واخلاص يف املغرب. وبالنسبة للدراسات املتعلقة 
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بالفجوة يف الرواتب يف القطاع احلكومي، فال يوجد دراسات تتناول وتقيس هذه الفجوة بالتحديد 
أمكن االطالع عليها الن جميع األدبيات ناقشت هذه الفجوة ما بني الذكور واالناث كالدراسات يف 
بريطانيا واالردن والكويت، فيما ناقشت دراسات أخرى الفجوة يف الرواتب بني اجلنسني يف املنطقة 

العربية.4
موظفي  بني  الرواتب  يف  الفجوة  تضييق  يف  مختلفة  اساليب  العالم  يف  عدة  دول  اتبعت  وقد 
املعاجلات والتدخالت بني تعديل  الذكور واإلناث. وتراوحت هذه  العام واخلاص، وبني  القطاعني 
اية  وازالة  القطاع اخلاص،  للرواتب يف  لتقريبها  العام  القطاع  رواتب  بسلم  التشريعات اخلاصة 
بنود فيها متيز ايجابا لصالح الرجال أو متيز سلبا ضد النساء، ووضع حدود دنيا وعليا للرواتب 

واألجور يف القطاعني.  

وبالنسبة لألدبيات الفلسطينية، فمعظمها ناقشت الفجوة يف الرواتب بني اجلنسني كما جند يف 
فيما  أما  االمنائي.  املتحدة  االمم  برنامج  وتقارير  الفلسطيني،  لالحصاء  املركزي  اجلهاز  تقارير 
يف  الفجوة  تناولت  قد  اإلمنائي  املتحدة  االمم  برنامج  تقارير  فان  الرواتب،  يف  الفجوة   يخص 
الرواتب لألفراد واألسر بشكل عام يف فلسطني وذلك من خالل احتساب معامل جيني.5  أما فيما 
يخص فجوة الرواتب يف القطاع احلكومي يف فلسطني، فجميع األبحاث التي مت تنفيذها من خالل 
االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان، تناولت احلقوق املالية ملسؤولي املؤسسات العامة غير 
الوزارية واملؤسسات االهلية ملناقشة رواتب كبار املسؤولني يف السلطة الوطنية، ورواتب وامتيازات 
رؤساء املؤسسات العامة غير الوزارية، وناقشت مواضيع متعلقة بتعيني املناصب العليا يف السلطة 
الوطنية الفلسطينية، وتعيينات الوظائف الدبلوماسية والتعيينات يف فلسطني دون أن تعكس قضية 
الفجوة يف رواتب موظفي السلطة الفلسطينية. ولكن لم تسلط أي من هذه الدراسات الضوء على 
اما  مصادرها.  وتبيان  وحتليلها  قياسها  باب  من  املدنية  اخلدمة  موظفي  جلميع  الرواتب  فجوة 
والترشيد أن  التقشف  خطة  يف  فأكد  الفلسطينية،  العامة  املوازنة  شفافية  لدعم  األهلي  الفريق 
حصة قطاع األمن يف املوازنة اجلارية ال زالت مرتفعة، وأنها قد شكلت حتى تاريخ 2015/10/31 
ما نسبته 28.5% من حجم اإلنفاق العام، دون محاولة لقياس الفجوة العمودية يف الرواتب )بني 
لتحديد  املدني  القطاع  موظفي  رواتب  متوسط  مع  تقارنها  ان  ودون  املختلفة(،  العسكرية  الرتب 

حجم الفجوة االفقية )بني القطاع االمني/العسكري واملدني(.6 
وبهذا تكون هذه الورقة هي االولى من نوعها التي تتناول فجوة الرواتب االفقية والعمودية بشكل 

شامل ومنهجي يف الوظائف العامة املدنية والعسكرية/ املدنية

/salary-gap-in-arab-world/18/11/http://raseef22.com/life/2014 4
http://hdr.undp.org/en/content/income-gini-coefficient 5

6  الفجوة بني متوسط رواتب املدنيني والعسكريني تتركز يف الوظائف العليا، صحيفة احلدث. 
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2.2 اإلطار القانوني لسلم الرواتب يف القطاع العام الفلسطيني
يشمل التحليل استعراض القوانني الناظمة لسلم الرواتب يف القطاعني املدني واألمني. إذ تقسم 
منظومة القوانني الناظمة لعمل املوظفني احلكوميني يف فلسطني إلى شقني: الشق املدني والشق 

العسكري. وفيما يلي القوانني املنظمة واحملددة لسلم الرواتب يف كال القطاعني. 

1.2.2 اإلطار القانوني وسلم الرواتب يف القطاع املدني

يشمل الشق املدني ثالثة أنواع رئيسية من املوظفني هم: املوظفون اخلاضعون لقانون اخلدمة املدنية، 
موظفو السلطة القضائية، وموظفو السلك الدبلوماسي. أما بالنسبة للشق العسكري فيخضع سلم 

الرواتب فيه لقانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية.

املوظفون اخلاضعون لقانون اخلدمة املدنية 
اجلدول رقم (1( ادناه يوضح احلد األدنى إلجمالي الراتب الشهري حسب كل درجة من الدرجات 

الوظيفية، مع العلم أن عالوة طبيعة العمل تختلف وفقا للمؤهل العلمي واملسمى الوظيفي7.
جدول رقم )1(: سلم رواتب موظفي اخلدمة املدنية

الدرجةالفئة

نسبة احلد 
األدنى لعالوة 
طبيعة العمل 

داخل الفئة

الراتب 
األساسي

قيمة احلد 
األدنى لعالوة 
طبيعة العمل

الراتب 
اإلجمالي

سنوات 
احلد االدنى 

للبقاء يف 
الدرجة 

الفئة العليا

A10.94,020.0036187,638.002

A20.83,720.0029766,696.002

A30.63,470.0020825,552.002

A40.63,220.0019325,152.002

الفئة االولى
A0.52,970.0014854,455.006

B0.52,720.0013604,080.006

C0.52,470.0012353,705.006

الفئة الثانية

10.252,220.005552,775.005

20.252,090.00522.52,612.505

30.251,960.004902,450.005

40.251,830.00457.52,287.505

50.251,700.004252,125.005

60.21,570.003141,884.005الفئة الثالثة

70.21,490.002981,788.005

80.151,410.00211.51,621.505الفئة الرابعة

90.151,330.00199.51,529.505

100.11,250.001251,375.005الفئة اخلامسة

 املصدر: قانون اخلدمة املدنية رقم 4 وتعديالته.
7 قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 واملعدل بقانون رقم )4( لسنة 2005
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إن القسم األكبر من املوظفني العموميني يخضع لقانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 والذي 
مت تعديله يف العام 2005 مبوجب القانون املعدل رقم )4(، بحيث يبلغ عدد املوظفني واملوظفات يف 
القطاع املدني حوالي 90000 شخص بنسبة 70% من اجمالي عدد موظفي السلطة. ويقسم سلم 
الرواتب حسب قانون اخلدمة املدنية إلى سبع فئات: تبدأ بالفئة اخلاصة، والتي تضم رؤساء الدوائر 
احلكومية ومبرتبة وزير، وتشمل هذه الفئة رئيس الوزراء، ورئيس املجلس التشريعي، وبراتب شهري 
يبلغ 4000 دوالر شهريا, أما كل من الوزراء وأعضاء املجلس التشريعي واحملافظني فتبلغ رواتبهم  
لقانون  استنادا  وذلك  شهريا  شيكل   13200 يعادل  مبا  شيكل(   4.4 صرف  )بسعر  دوالر   3000
مكافات ورواتب أعضاء املجلس التشريعي وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم )11( لسنة 2004. 
يُصرف لكل من رئيس املجلس التشريعي وعضو املجلس ورئيس الوزراء والوزير مبلغ مقداره 15 ألف 

دوالر أمريكي أو ما يعادله بالعملة املتداولة ملرة واحدة بدل حتسني أوضاع.8
أما بالنسبة للفئات اخلاضعة لقانون اخلدمة املدنية واملوضحة بجدول رقم )1( من قانون اخلدمة 

املدنية رقم )4( لسنة 2005، فيتم احتسابها على الشكل التالي:
الفئة العليا: والتي يتم تعيني موظفيها مبوجب مرسوم رئاسي وبتنسيب من مجلس الوزراء ½½

وهي تشمل الوظائف التخطيطية واإلشرافية العليا، وتنقسم الدرجات داخل الفئة العليا إلى 
أربع درجات: 

هذه ½½ مع  مربوط  أدنى  أساسي  براتب  الوزارات  وكالء  الدرجة  هذه  وتشمل   :A1 الدرجة 
الدرجة تبلغ قيمته 4020 شيكل، وبدل طبيعة عمل بنسبة 90% من الراتب األساسي، وعالوة 

وكيل وزارة 1050 شيكل. 
باملرسوم ½½ يحدد  ما  حسب  الوزراء  ومستشاري  املساعدين  الوكالء  فتشمل   :A2 الدرجة 

الرئاسي، ويكون راتب أساسي ادنى مربوط بهذه الدرجة 3720 شيكل، وبدل طبيعة عمل 
 :A4  و A3 بنسبة 80% من الراتب األساسي، وعالوة إشرافية بقيمة 950 شيكل. الدرجة
براتب أساسي يبلغ 3470 شيكل و3220 على التوالي وبدل طبيعة عمل بنسبة 60% وعالوة 

إشرافية  بقيمة 550 شيكل.
الفئة األولى: والتي تشمل من يعني بوظيفة مدير أو مستشار، فتنقسم إلى ثالث درجات، ½½

درجة A  ودرجة  B ودرجة  C براتب أساسي يبلغ 2970، 2720، 2470 على التوالي وبدل 
طبيعة عمل بنسبة 50% وعالوة إشرافية تبلغ قيمتها 400 شيكل. 

الفئة الثانية: والتي تشمل الوظائف التخصصية، وتكون مسؤوليات موظفي هذه الفئة القيام ½½
واحملاسبية  واملالية  والقانونية  واإلدارية  والهندسية  الطبية  املهن  التخصصية يف  باألعمال 
واالقتصادية واالجتماعية والثقافية والتربوية وغيرها، وتنقسم هذه الفئة إلى خمس درجات 
من الدرجة األولى إلى اخلامسة وبراتب أساسي تبلغ قيمته 2220، 2090، 1960، 1830 
و1700 شيكل على التوالي. ويتم حتديد طبيعة العمل حسب قرار مجلس الوزراء رقم )13( 
لسنة 2005 بالئحة عالوة طبيعة العمل والعالوة اإلدارية  حسب املؤهل العلمي واملسمى 
بالنسبة  200% كما هو احلال  إلى  25% وتصل قيمتها  ادنى  الفئة، وبحد  الوظيفي داخل 

لألطباء األخصائيني .
8   قانون مكافئات ورواتب اعضاء املجلس التشريعي واعضاء احلكومة واحملافظني رقم )11( لسنة 4002
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الفئة الثالثة: والتي تشمل الوظائف الكتابية والفنية وأعمال السكرتارية من طباعة وحفظ ½½
الوثائق وغيرها، وتنقسم هذه الفئة إلى درجتني: السادسة والسابعة، وبراتب أساسي تبلغ 
قرار مجلس  العمل حسب  ويتم حتديد طبيعة  التوالي،  1490 شيكل على  و   1570 قيمته 
الوزراء رقم )13( لسنة 2005 بالئحة عالوة طبيعة العمل والعالوة اإلدارية  حسب املؤهل 

العلمي واملسمى الوظيفي داخل الفئة وبحد أدنى 20% من الراتب األساسي.
الفئة الرابعة: والتي تشمل الوظائف احلرفية يف مجاالت التشغيل والصيانة واحلركة والنقل ½½

وبراتب  والتاسعة،  الثامنة  درجتني:  إلى  الفئة  هذه  وتنقسم  وغيرها،  امليكانيكية  والورش 
أساسي تبلغ قيمته 1410 و1330 على التوالي، ويبلغ احلد األدنى لعالوة طبيعة العمل لهذه 

الفئة 15% من الراتب األساسي، وحتدد حسب املسمى الوظيفي.
الفئة اخلامسة: وتشمل الوظائف اخلدماتية كاحلراس والسعاة ومن يف حكمهم، وتشمل هذه ½½

الفئة الدرجة العاشرة وبراتب أساسي 1250 شيكل وعالوة طبيعة عمل 10% من الراتب 
األساسي.

منتسبي السلطة القضائية 
يخضع موظفو السلطة القضائية ألحكام قانون السلطة القضائية رقم )15( لسنة 2005. وينقسم 
سلم الرواتب حسب أحكام قانون السلطة القضائية إلى 11 درجة تبدأ برئيس احملكمة العليا وتنتهي 

مبعاوني النيابة العامة كما هو موضح باجلدول رقم )2(. 

جدول رقم )2( سلم رواتب موظفي السلطة القضائية

الراتب بالدوالر

الراتب الوظيفة
األساسي

عالوة 
طبيعة 

العمل

عالوة دورية 
إجماليبدل متثيلسنوية

2,500500505003,550رئيس محكمة عليا

2,300460463683,174نواب رئيس احملكمة العليا+ النائب العام

قضاة احملكمة العليا+ مساعد النائب 
2,806-2,30046046العام

1,900380382852,603رؤساء محاكم االستئناف

2,318-1,90038038قضاة محاكم االستئناف

1,600320321762,128رؤساء محاكم البداية

1,952-1,60032032قضاة محاكم البداية

1,708-1,40028028قضاة محاكم الصلح

1,400280281401,848رؤساء النيابة

1,25025026621,588وكالء النيابة

1,224-24-1,200معاونو النيابة العامة
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الراتب بالشيكل

الراتب الوظيفة
األساسي

عالوة 
طبيعة 

العمل

عالوة دورية 
إجماليبدل متثيلسنوية

11,2502,2502252,25015,975رئيس محكمة عليا

10,3502,0702071,65614,283نواب رئيس احملكمة العليا+ النائب العام

قضاة احملكمة العليا+ مساعد 
12,627-10,3502,070207النائب العام

8,5501,7101711,28211,713رؤساء محاكم االستئناف

10,431-8,5501,710171قضاة محاكم االستئناف

7,2001,4401447929,576رؤساء محاكم البداية

8,784-7,2001,440144قضاة محاكم البداية

7,686-6,3001,260126قضاة محاكم الصلح

6,3001,2601266308,316رؤساء النيابة

5,6251,1251172797,146وكالء النيابة

5,508-108-5,400معاونو النيابة العامة

وباإلضافة إلى ما مت ذكره أعاله من عالوات، فانه يتم صرف بدل تنقل ثابت من مكان السكن الى 
مكان العمل، بحيث يتم صرف مبلغ 600 شيكل للقضاة الذين يعملون داخل منطقة سكنهم، ومبلغ 
1100 شيكل ملن يعمل خارج منطقة سكنه. وكما هو مبني يف اجلدول أعاله، يالحظ انه مت تثبيت 

سعر صرف الدوالر عند 4.5 شيكل9.
يتم صرف عالوة غالء معيشة  وغيرها،  العمل  أعاله من عالوة طبيعة  ذكره  الى ما مت  باالضافة 
16.52% من الراتب االساسي جلميع املوظفني يف القطاعني املذكورين. ولم يتم  تراكمية بنسبة 
ادماج هذه العالوة يف اجلدول اعاله النها متساوية جلميع املوظفني من حيث النسبة، ولكنها قطعا 
تسهم يف توسيع الفجوة يف قيمة الراتب االجمالي ما بني الفئات املختلفة. فمثال جند أن قيمة 
غالء املعيشة لرئيس احملكمة العليا تبلغ 1858.5 شيكل، أما ملعاون النيابة ويف نفس سلم الرواتب 

)سلم رواتب السلطة القضائية( فبغلت 891 شيكل أي بفارق يصل الى 967.5 شيكل.

9  قانون السلطة القضائية رقم )15( لسنة 2005
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منتسبي السلك الدبلوماسي
ينقسم سلم الرواتب حسب قانون السلك الدبلوماسي رقم )13( لسنة 2005 الى سبع مراتب 
دبلوماسية تبدأ بالسفير وتنتهي بامللحق الدبلوماسي، كما هو موضح باجلدول رقم )3( أدناه.

اجلدول رقم )3( سلم رواتب السلك الدبلوماسي

الراتب بالدوالر

رمز 
الراتب الوظيفةالدرجة

االساسي
عالوة طبيعة 

العمل
عالوة دورية سنوية 

بنسبة %1.25
عالوة 

اجماليالتمثيل

1,3501,14816.886753,173سفير1

1,05084013.135252,415مستشار أول2

95068411.884752,109مستشار3

85051910.634251,794سكرتير أول4

7804459.753901,615سكرتير ثاني5

6
سكرتير 

7003998.753501,449ثالث

6202677.753101,197ملحق7

الراتب بالشيكل

رمز 
الراتب الوظيفةالدرجة

االساسي
عالوة طبيعة 

العمل برمز 
1710

عالوة دورية سنوية 
بنسبة %1.25

عالوة 
التمثيل 

برمز 1715
اجمالي

5,9405,051.274.25297013,961.2سفير1
4,6203,696.057.75231010,626.0مستشار أول2
4,1803,009.652.2520909,279.6مستشار3
3,7402,283.646.7518707,893.6سكرتير أول4
3,4321,958.042.9017167,106.0سكرتير ثاني5

6
سكرتير 

3,0801,755.638.5015406,375.6ثالث

2,7281,174.834.10136405,266.8ملحق7

وباإلضافة إلى ما مت ذكره من عالوات، فانه يتم صرف عالوة غالء معيشة للبعثات الدبلوماسية 
اخلارجية تتراوح نسبتها ما بني 150% و450% من الراتب االساسي حسب مكان البعثة الدبلوماسية، 
ويتم صرفها استناد لقرار مجلس الوزراء رقم )374( لسنة 2005 بالالئحة التنفيذية لقانون السلك 
الدبلوماسي. وكما هو مبني يف اجلدول أعاله فقد مت تثبيت سعر صرف الدوالر على 4.4 شيكل. 
باإلضافة إلى صرف بدل سكن بنسبة 50% من غالء املعيشة، وصرف رسوم تعليم مدرسي البناء 
راتب  نقدي مقطوع قدره  مبلغ  الدراسية. ويصرف  الرسوم  70% من قيمة  بواقع  السلك  موظفي 
اساسي عن ستة اشهر للعاملني يف السلك الدبلوماسي مرة عند السفر من الوطن الى دولة االبتعاث، 
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ومرة مماثلة عند العودة الى الوطن او االنتقال من دولة الى اخرى بعد انهاء املهمة. ويف حال النقل 
املفاجئ، فانه يدفع الراتب األساسي عن سبعة أشهر. أما بالنسبة ملوظفي السلك اإلداري اخلاضعني 
ألحكام قانون اخلدمة املدنية واملوضحة بجدول رقم )1( من قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 
2005 فيتم صرف عالوة شهرية لهم بقيمة 100 دوالر باالضافة الى ما مت ذكره سابقا من رواتب 

وعالوات10.

2.2.2  االطار القانوني وسلم الرواتب يف القطاع األمني- العسكري

ينقسم سلم الرواتب حسب قانون اخلدمة يف قوى االمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 2005 إلى 9 
أعالها  يكون  بحيث  األمن،  قوى  وأفراد  رتب عسكرية لضباط صف  و6  للضباط،  رتب عسكرية 
برتبة فريق وبراتب أساسي تبلغ قيمته 4420 شيكل وعالوة طبيعة عمل 80% من الراتب االساسي، 
وأدناها رتبة جندي براتب أساسي قيمته 1330 شيكل وعالوة عمل 10% من الراتب االساسي، كما 

هو موضح يف اجلدول رقم )4( ادناه.

جدول رقم )4( سلم رواتب قوى االمن الفلسطينية

نسبة عالوة الرتبة
طبيعة العمل

الراتب 
األساسي

طبيعة 
العمل

إجمالي 
الراتب

سنوات 
البقاء يف 

الرتبة
 7,956.00  3,536.00  4,420.00 0.8فريق 
3 6,834.00  2,814.00  4,020.00 0.7لواء 

4 5,792.00  2,172.00  3,620.00 0.6عميد 

5 4,980.00  1,660.00  3,320.00 0.5عقيد 

5 3,948.00  1,128.00  2,820.00 0.4مقدم 

5 3,341.00  771.00  2,570.00 0.3رائد

4 2,862.50  572.50  2,290.00 0.25نقيب 

4 2,612.50  522.50  2,090.00 0.25مالزم أول

3 2,352.00  392.00  1,960.00 0.2مالزم 

4 2,104.50  274.50  1,830.00 0.15مساعد أول

4 1,955.00  255.00  1,700.00 0.15مساعد 

4 1,805.50  235.50  1,570.00 0.15رقيب أول

4 1,713.50  223.50  1,490.00 0.15الرقيب 

3 1,551.00  141.00  1,410.00 0.1العريف

3 1,463.00  133.00  1,330.00 0.1اجلندي 

10 قانون السلك الدبلوماسي رقم )13( لسنة 2005
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وجدير ذكره انه جرى يف شهر ايار من عام 2017 زيادة رواتب اجلنود وضباط الصف )عريف-مساعد 
اول( بناء على قرار رئيس الوزراء ووزير الداخلية كاالتي:

جندي: 300 شيكل
عريف: 300 شيكل
رقيب: 200 شيكل

رقيب اول: 200 شيكل
مساعد: 150 شيكل

مساعد اول: 150 شيكل

وجرى ايضا يف شهر متوز من عام 2017 احالة حوالي 6000 شخص من منتسبي القوى االمنية 
للتقاعد. ولم يتم ادخال هذه املعطيات يف التحليل يف هذه الدراسة النها جاءت متأخرة وبعد 

االنتهاء من اعدادها. اال اننا ال نعتقد انها ستؤثر بشكل جوهري على النتائج. 
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3. حتديد واحتساب حجم فجوة الرواتب

بعد استعراض سلم الرواتب للعاملني يف السلطة الفلسطينية من مدنيني وعسكريني، كل وفق اإلطار 
املرجعي القانوني اخلاص به، نعرض يف هذا اجلزء ونقيس التباين والفروقات بني رواتب املوظفني 
يف كل قطاع من جهة، وبني القطاعات املختلفة من جهة أخرى. ونستكشف يف خامتة هذا اجلزء 
حجم فجوة الرواتب بني املوظفني يف مختلف القطاعات، وذلك متهيدا القتراح السياسات الهادفة 
لسلم رواتب عادل ومتوازن  التفاوت وردم الفجوة غير املبررة بني رواتب املوظفني، وصوالً  لتقليل 
االجتماعية،  العدالة  بتحقيق  املتمثل  العام  الهدف  يحقق  السلطة، مبا  العاملني يف  ورشيد جلميع 
ويقلل من فرص حدوث فساد مثل )الواسطة واحملسوبية والرشوة الصغيرة(، ويراعي واقع األزمة 

املالية التي تعانيها السلطة الفلسطينية منذ سنوات.  
الستكشاف فجوة الرواتب واخللل البنيوي يف سلم الرواتب وآليات حتديدها يف القانون وعلى أرض 

الواقع، اعتمدنا اخلطوات التالية:

اخلطوة األولى: احتساب نسبة إجمالي املوظفني يف الدرجة الوظيفية أو الفئة محل املقارنة  ¦
من إجمالي املوظفني يف القطاع املستهدف.

اخلطوة الثانية: احتساب حصة رواتب املوظفني يف كل فئة من إجمالي اإلنفاق على رواتب  ¦
املوظفني يف القطاع املستهدف.

اخلطوة الثالثة: احتساب نسبة الزيادة يف رواتب الفئة العليا عن رواتب الفئة التي تقل عنها  ¦
لقياس الفجوة العمودية.

اخلطوة الرابعة: احتساب الفجوة االفقية يف متوسط رواتب القطاعات املختلفة. ¦
الفجوة يف رواتب اخلدمة املدنية العامة

املختلفة  االدارية  الفئات  الرواتب يف  متوسط  بني  مقارنات  يعرض  الذي  ادناه   )5( اجلدول  يبني 
ملوظفي اخلدمة املدنية حسب عدد املوظفني يف كل فئة11.  وتشير البيانات يف اجلدول الى أن حصة 
رواتب الفئات العليا يف اخلدمة املدنية شكلت لغاية عام 2015 حوالي 2% من  حجم االنفاق على 
مجموع رواتب موظفي اخلدمة املدنية، وهي اعلى من نسبة املوظفني يف هذه الفئة )حوالي%0.9( 
من مجموع املوظفني الكلي يف اخلدمة املدنية. أما بالنسبة للفئة اخلامسة، فتبلغ نسبتهم 2.2% من 
اجمالي املوظفني وبحصة من اجمالي الرواتب املدفوعة بنسبة 1.3%. اما بخصوص الفئة الوسيطة، 
وهي الفئة الثانية، فهي تستوعب أكثر من 75% من اجمالي املوظفني وحتصل على نفس النسبة 
تقريباً من اجمالي الرواتب. اما بالنسبة حلصة رواتب موظفي أدنى فئة فهي اقل من نسبة عددهم 

الى اجمالي املوظفني )1.3% مقابل %2.2(.
وباالطالع على متوسط الراتب الشهري للموظفني يف كل فئة )مجموع الرواتب يف كل فئة / عدد 
املوظفني يف الفئة( –مع العلم انه مت احتساب الراتب االجمالي على ادنى مربوط الدرجة ودون أي 
أقدميات لعدم توفر بيانات فعليه- جند أنه يزيد للفئة االعلى بحوالي 4 اضعاف عن املتوسط يف 

11 التقرير السنوي لديوان املوظفني العام لألعوام 2015-2013
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الفئة االدنى، وان نسبة الزيادة بالرواتب يف كل فئة عن الفئة التي تسبقها بلغت %13.8، %16.2، 
28.4%، 67.2%، و33.2% للفئات الرابعة، الثالثة والثانية واالولى والعليا على التوالي. وهذا يدلل 
على ان الزيادات احلدية يف متوسط الرواتب ترتفع بشكل مضاعف كلما انتقل املوظف من فئة عليا 
ألخرى أدنى على الهيكل االداري للوزارة او املؤسسة مقارنة باالنتقال من وظيفة دنيا الخرى، اي ان 
درجة التصاعدية يف الرواتب هي أكثر حدة عند قمة الهرم االداري مقارنة بقاعدته. كما ونالحظ 
انه باستثناء الفئتني العليا واألولى، فإن نسبة الراتب املدفوع لكل فئة من مجموع الرواتب اقل من 

نسبة املوظفني يف الفئة نفسها للعدد االجمالي للموظفني. 
جدول رقم )5( مقارنة متوسط الرواتب في الفئات الوظيفية ملوظفي اخلدمة املدنية حسب عدد 

املوظفني في كل فئة:

الفئة 

الوظيفية
الراتب الدرجة 

اإلجمالي

عدد املوظفني 
لكل درجة 
وظيفية 

لغاية عام 
2015

مجموع الرواتب 
االجمالية لكل درجة 

)احلد االدنى( 

نسبة 
املوظفني يف 
كل فئة الى 

اجمالي عدد 
املوظفني

نسبة الرواتب 
اإلجمالية 
لكل فئة 

من مجموع 
الرواتب 
اإلجمالية

نسبة الزيادة 
يف املتوسط 
االجمالي 

لكل فئة عن 
الفئة التي 

تسبقها

الفئة 
العليا 

A1 7,638.00  35  267,330.00 

0.9%2.0%34.3%
A2 6,696.00  66  441,936.00 
A3 5,552.00  71  394,192.00 
A4 5,152.00  610  3,142,720.00 

الفئة 
االولى 

A 4,455.00  1,596  7,110,180.00 
7.2%12.1%70.6% B 4,080.00  2,640  10,771,200.00 

C 3,705.00  2,234  8,276,970.00 

الفئة 
الثانية

 11,852,025.00  4,271  2,775.00 االولى

75.2%74%29%

 30,668,137.50  11,739  2,612.50 الثانية
 37,262,050.00  15,209  2,450.00 الثالثة 
 44,297,437.50  19,365  2,287.50 الرابعة

 36,139,875.00  17,007  2,125.00 اخلامسة 
الفئة 
الثالثة

 6,970,800.00  3,700  1,884.00 السادسة
8.1%6.2%16.8%

 6,350,976.00  3,552  1,788.00 السابعة
الفئة 
الرابعة

 4,483,447.50  2,765  1,621.50 الثامنة
6.5%4.3%14.4%

 4,692,506.00  3,068  1,529.50 التاسعة
الفئة 

%1.3%2.2 2,747,250.00  1,998  1,375.00 العاشرة اخلامسة 

 215,869,032.5  89,926 املجموع 
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االستنتاج االول: يبدو ان الفجوة يف الرواتب تظهر اكثر وضوحًا بني الفئات العليا والدنيا، بحيث 
يتقاضى املوظفون يف الفئات العليا اجمالي رواتب متاثل ضعف نسبتهم من اجمالي املوظفني، 
وباملقابل يتقاضى موظفو الفئات الدنيا الثالث )الثالثة- اخلامسة( نسبة من اجمالي الرواتب 
تقل عن 40% من نسبتهم يف اجمالي عدد املوظفني. وهذا يعني ان رواتب موظفي الفئات العليا 
هي اعلى من خط العدالة، بينما هي اقل من خط العدالة ملوظفي الفئات الدنيا. كما ان درجة 
التصاعدية يف الرواتب هي أكثر حدة يف قمة الهرم االداري من قاعدته. كما ويتضح بان الفجوة  
تبدأ يف الراتب االساسي وتتسع بشكل ملحوظ عند احتساب العالوات واالمتيازات الوظيفية، 

التي هي اكبر بكثير ملوظفي الفئات العليا مقارنة بالفئات الدنيا او املتوسطة.

مرتبطة  غير  اخرى  انفاق  ومخصصات  عالوات  بوجود  الفجوة  هذه  تزداد  الثاني:  االستنتاج 
املركبات  استخدام  تشمل  والتي  العليا،  الدرجات  موظفي  منها  ويستفيد  الرواتب  بقسيمة 
احلكومية ومخصصات الهواتف النقالة ومخصصات احملروقات وغيرها من االمتيازات الوظيفية 

والعالوات االشرافية. 

الفجوة يف رواتب موظفي السلطة القضائية
كل  حسب  رواتب موظفي السلطة القضائية  بني  مقارنة  يقدم  ادناه   1 رقم  رقم (6( والشكل  اجلدول 
ودرجته12. وباالطالع على اجمالي الراتب لكل درجة –مع العلم انه مت احتساب الراتب االجمالي 
على ادنى مربوط الدرجة ودون أي اقدميات لعدم توفر بيانات فعلية- جند أن نسبة الزيادة بالرواتب 
 ،%8.8  ،%9.2  ،%14.3  ،%7.7- ،%16.5 بلغت (%30.2،  تسبقها  التي  الدرجة  عن  درجة  كل  يف 
النيابة، وقضاة  النيابة، ورؤساء  العامة، ووكالء  النيابة  ملعاوني   )%11.9  ،%13.3  ،%7.6  ،%12.5
محاكم الصلح، وقضاة محاكم البداية، ورؤساء محاكم البداية، وقضاة محاكم االستئناف، ورؤساء 
محاكم االستئناف، وقضاة احملكمة العليا ومساعد النائب العام، ونواب رئيس احملكمة العليا والنائب 
العام، ورئيس احملكمة العليا على التوالي، بحيث تبلغ نسبة زيادة الراتب االجمالي لرئيس احملكمة 
)ادنى درجة وظيفية( بحوالي  النيابة  ملعاوني  الراتب اإلجمالي  )اعلى درجة وظيفية( عن  العليا 

.%192
اإلشكاليات  الجمالي  امللموس  اجلانب  هو  سابقا  ذكر  ما  فان  املدنية  اخلدمة  يف  احلال  هو  وكما 
والفجوات يف الرواتب ما بني الدرجات املختلفة يف السلطة القضائية، مع العلم انه يوجد عالوات 
اخرى غير مرتبطة يف الرواتب والتي تشمل مجال استخدام املركبات احلكومية ومخصصات الهواتف 

النقالة ومخصصات احملروقات وغيرها من االمتيازات الوظيفية والعالوات االشرافية. 

اجلهاز  منتسبي  رواتب  يف  فجوة  هناك  العمومية،  للوظيفة  مماثل  بشكل  الثالث:  االستنتاج 
القضائي بني الفئات املختلفة، وتبدأ الفجوة من الراتب االساسي وتتسع مع اضافة العالوات 

واالمتيازات الوظيفية .

12 قانون السلطة القضائية رقم )15( لسنة 2005
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فجوة الرواتب في الوظيفة العمومية: الواقع واإلجراءات املقترحة لردمها

جدول رقم )6( مقارنة رواتب موظفي السلطة القضائية

الراتب الرمزالوظيفةالرقم
االساسي

عالوة 
طبيعة 

العمل

بدل 
اجماليمتثيل

نسبة الزيادة يف كل 
درجة عن الدرجة 

التي تسبقها

11.9%100811,2502,2502,25015,750رئيس محكمة عليا1

2
نواب رئيس احملكمة 
13.3%104110,3502,0701,65614,076العليا+ النائب العام

3
قضاة احملكمة 
العليا+ مساعد 

النائب العام

   1019
1025

10,3502,070-12,420%7.6

4
رؤساء محاكم 

12.5%10378,5501,7101,28211,542.5االستئناف

5
قضاة محاكم 

8.8%10,260-10248,5501,710االستئناف

6
رؤساء محاكم 

9.2%7,2001,4407929,432البداية

14.3%8,640-10227,2001,440قضاة محاكم البداية7
7.7-%7,560-10176,3001,260قضاة محاكم الصلح8
16.5%10386,3001,2606308,190رؤساء النيابة9

30.2%10215,6251,1252797,029وكالء النيابة10

11
معاونو النيابة 

5,400--10405,400العامة

الشكل )1( احلد األدنى للرواتب اإلجمالية ملوظفي السلطة القضائية 

معاونو النيابة 
العامة

قضاة محاكمرؤساء النيابةوكالء النيابة
 الصلح

قضاة محاكم
 البداية

رؤساء محاكم
 البداية

قضاة محاكم 
االستئناف

رؤساء محاكم 
االستئناف

نواب رئيس احملكمة
 العليا+ مساعدالنائب 

العام

نواب رئيس احملكمة
 العليا+ النائب 

العام

رئيس محكمة
 عليا

15,750.00

14,076.00

12,420.00
11,542.50

10,260.00
9,432.00

8,640.00

7,560.00
8,190.00

7,029.00

5,400.00
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فجوة الرواتب يف السلك الدبلوماسي

بتطبيق التمرين السابق على موظفي السلك الدبلوماسي، جند أن نسبة الزيادة بالرواتب يف كل 
مرتبة عن املرتبة التي تسبقها بلغت (21.1%، 11.5%، 11.1%، 17.6%، 14.5% و31.4%( لكل من 
(امللحق الدبلوماسي، والسكرتير الثالث، والسكرتير الثاني، والسكرتير األول، واملستشار، واملستشار 
األول، والسفير( على التوالي. وقد بلغت نسبة الزيادة براتب السفير عن راتب امللحق الدبلوماسي 
165%، مع العلم انه قد مت احتساب الراتب اإلجمالي على أدنى مربوط الدرجة ودون أي اقدميات. 

باإلضافة إلى الراتب اإلجمالي للموظف يف السلك الدبلوماسي، فإن كل موظف يحصل، حسب رتبته 
ودرجته الوظيفية، على عالوة غالء معيشة والتي تتراوح نسبتها ما بني 150% و450% من الراتب 
األساسي، وبدل سكن بنسبة 50% من غالء املعيشة، وصرف رسوم تعليم مدرسي ألبناء موظفي 
السلك بواقع 70% من قيمة الرسوم الدراسية. وذلك باإلضافة إلى املبلغ النقدي املقطوع الذي مت 

ذكره سابقا )أنظر اجلدول 7(13.
جدول )7(: مقارنة رواتب موظفي السلك الدبلوماسي

الراتب بالدوالر

رمز 
رمز الوظيفةالدرجة

الوظيفة
الراتب 

االساسي
عالوة طبيعة 

العمل
عالوة 

اجماليالتمثيل
نسبة الزيادة يف كل 
درجة عن الدرجة 

التي تسبقها

31.4% 3,173.00  675.00  1,148.00  1,350.00 610سفير1
14.5%2,415.00  525.00  840.00  1,050.00 611مستشار أول2
17.6%2,109.00  475.00  684.00  950.00 612مستشار  3
11.1%1,794.00  425.00  519.00  850.00 613سكرتير أول4
11.5% 1,615.00  390.00  445.00  780.00 614سكرتير ثاني5
21.1%1,449.00  350.00  399.00  700.00 615سكرتير ثالث6
 1,197.00  310.00  267.00  620.00 616ملحق7

الراتب بالشيكل

رمز 
رمز الوظيفةالدرجة

الوظيفة
الراتب 

االساسي
عالوة طبيعة 

العمل برمز 
1710

عالوة 
التمثيل 

برمز 1715
اجمالي

نسبة الزيادة يف كل 
درجة عن الدرجة 

التي تسبقها

31.4% 13,961.20  2,970.00  5,051.20  5,940.00 610سفير1

14.5% 10,626.00  2,310.00  3,696.00  4,620.00 611مستشار أول2

17.6% 9,279.60  2,090.00  3,009.60  4,180.00 612مستشار  3

11.1% 7,893.60  1,870.00  2,283.60  3,740.00 613سكرتير أول4

11.5% 7,106.00  1,716.00  1,958.00  3,432.00 614سكرتير ثاني5
21.1% 6,375.60  1,540.00  1,755.60  3,080.00 615سكرتير ثالث6
 5,266.80  1,364.00  1,174.80  2,728.00 616ملحق7

13 قانون السلك الدبلوماسي رقم )13( لسنة 2005
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فجوة الرواتب في الوظيفة العمومية: الواقع واإلجراءات املقترحة لردمها

فجوة الرواتب يف القطاع االمني-العسكري

اجلدولني رقم 8 و 9 ادناه يوضح الفجوة يف رواتب منتسبي القطاع االمني- العسكري الفلسطيني.
جدول رقم )8( مقارنة رواتب موظفي قوى األمن

الراتب الرتبة
األساسي

الراتب 
اإلجمالي

 عدد 
املوظفني 
لكل رتبة 

 مجموع الرواتب 
االساسية لكل 

رتبة 

 مجموع الرواتب 
االجمالية لكل 

رتبة 

 نسبة 
املوظفني 

يف كل 
رتبة الى 
اجمالي 

عدد 
املوظفني 

 نسبة 
الرواتب 

اإلجمالية 
لكل رتبة 

من مجموع 
الرواتب 

اإلجمالية 

نسبة 
الزيادة 

يف الراتب 
االساسي 
لكل رتبة 

عن الرتبة 
التي 

تسبقها

نسبة 
الزيادة يف 
املتوسط 

االجمالي 
لكل رتبة 

عن الرتبة 
التي 

تسبقها

27.51%11.05%0.30%0.09% 742,850.60  237,180.00  59.00 12,590.69  4,020.00 لواء 

25.92%9.04%2.11%0.80% 5,203,548.51  1,907,740.00  527.00  9,873.91  3,620.00 عميد 

28.70%17.73%5.80%2.79% 14,342,154.02  6,072,280.00  1,829.00  7,841.53  3,320.00 عقيد 

19.53%9.73%11.36%7.03% 28,063,160.52  12,988,920.00  4,606.00  6,092.74  2,820.00 مقدم 

17.05%12.23%14.42%10.66% 35,620,380.14  17,959,160.00  6,988.00  5,097.36  2,570.00 رائد

9.75%9.57%10.93%9.47% 27,013,062.56  14,204,870.00  6,203.00  4,354.84  2,290.00 نقيب 

مالزم 
13.35%6.63%9.56%9.08% 23,608,500.69  12,435,500.00  5,950.00  3,967.82  2,090.00 أول

9.71%7.10%8.46%9.12% 20,911,833.13  11,709,040.00  5,974.00  3,500.47  1,960.00 مالزم 

مساعد 
10.87%7.65%9.26%10.95% 22,890,585.98  13,128,420.00  7,174.00  3,190.77  1,830.00 أول

10.36%8.28%13.12%17.19% 32,426,042.69  19,153,900.00  11,267.00  2,877.97  1,700.00 مساعد 

رقيب 
11.78%5.37%9.04%13.08% 22,345,785.97  13,453,330.00  8,569.00  2,607.75  1,570.00 أول

8.92%5.67%3.24%5.23% 7,999,551.57  5,109,210.00  3,429.00  2,332.91  1,490.00 الرقيب 

10.24%6.02%0.70%1.22% 1,717,776.82  1,130,820.00  802.00  2,141.87  1,410.00 العريف

1.69%3.29% 4,187,002.44  2,866,150.00  2,155.00  1,942.92  1,330.00 اجلندي 

247,072,235.64  132,356,520.00 65,532.00 املجموع

املصدر: قاعدة بيانات االدارة املالية العسكرية.
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بالنسبة لقوى االمن الفلسطينية، وكما يوضح اجلدول (8( أعاله ملقارنة متوسط الرواتب االجمالية 
يف كل رتبة حسب عدد املوظفني يف كل رتبة، فإن حصة الرتب العليا واملتمثلة يف اللواء والعميد ما 
األمن،  مرتفعة، بحيث  شكلت حصة اللواء 3.% من حجم اإلنفاق على مجموع رواتب قوى  زالت 
مع العلم ان نسبة املوظفني يف رتبة لواء فقط تبلغ 09.% من مجموع املوظفني الكلي لقوى االمن، 
أما بالنسبة للموظفني برتبة اجلندي فتبلغ نسبتهم 3.29% من اجمالي املوظفني وبحجم انفاق من 

اجمالي الرواتب املدفوعة يبلغ فقط %1.69.
املوظفني  رتبة/عدد  كل  يف  الرواتب  (مجموع  رتبة  لكل  الراتب  إجمالي  متوسط  على  وباالطالع 
 ،%10.24) بلغت  تسبقها  التي  الرتبة  عن  رتبة  كل  يف  بالرواتب  الزيادة  نسبة  أن  الرتبة( جند  يف 
 ،%28.70 ،%19.53،%17.05 ،%9.75 ،%13.35 ،%9.71 ،%10.48 ،%10.36 ،%11.78 ،%8.92
25.92%، 27.51%( للرتب التالية (عريف، رقيب، رقيب أول، مساعد، مساعد أول، مالزم، مالزم 
أول، نقيب، رائد، مقدم، عقيد، وعميد( على التوالي. كما ونالحظ انه باستثناء الرتب من لواء إلى 
مالزم أول فان نسبة الراتب املدفوع لكل رتبة من مجموع الرواتب اقل من نسبة املوظفني يف الفئة 
نفسها للعدد االجمالي للموظفني. ويتقاضى الفريق وهي اعلى رتبة عسكرية حوالي 6 اضعاف راتب 

اجلندي وهي أدنى رتبة.
الفئات  بني  ما  الرواتب  يف  وفجوات  إشكاليات  من  يصاحبها  وما  املباشرة  االمتيازات  إلى  إضافة 
املختلفة يف قطاع قوى األمن الفلسطينية،  يظهر أن فجوة الرواتب تتعمق عند احتساب العالوات 
وتشمل  األمن،  قوى  يف  العالية  الرتب  ألصحاب  واملخصصة  الرواتب  يف  املرتبطة  غير  اإلضافية 
هذه االمتيازات استخدام املركبات احلكومية ومخصصات الهواتف النقالة ومخصصات احملروقات 

وغيرها من االمتيازات الوظيفية والعالوات اإلشرافية (جدول 9(14.

االستنتاج الرابع: تتكرر فجوة الرواتب يف القطاع االمني- العسكري بني الرتب املختلفة 
االمتيازات  احتساب  مع  الفجوة  هذه  وتتسع  األخرى،  املدنية  للقطاعات  مشابه  بشكل 

والعالوات املصاحبة للرتب العليا.

14 مصدر غير منشور من االدارة املالية املركزية 
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فجوة الرواتب في الوظيفة العمومية: الواقع واإلجراءات املقترحة لردمها

جدول رقم )9( نسبة الزيادة مبتوسط الرواتب االجمالية للعسكريني لكل رتبة عن الرتب التي تسبقها

الرتبة
جمالي 

إ
الراتب

نسبة 
الزيادة 

يف 
جمالي 

ا
الراتب 
حسب 

تسلسل 
الرتب

الزيادة 
بنسبة 

راتب اللواء 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
العميد 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
العقيد 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
املقدم 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
الرائد 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
النقيب 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
املالزم 
األول 

مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
املالزم 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
املساعد 

األول 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
املساعد 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
الرقيب 

أول مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
الرقيب 
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

الزيادة 
بنسبة 

راتب 
ف 

العري
مقارنة 
بباقي 
الرتب 

العسكرية

لواء 
 12,590.69

%
28

%
0

عميد 
 9,873.91 

%
26

%
28

%
0

عقيد 
 7,841.53 

%
29

%
61

%
26

%
0

مقدم 
 6,092.74 

%
20

%
107

%
62

%
29

%
0

رائد
 5,097.36 

%
17

%
147

%
94

%
54

%
20

%
0

نقيب 
 4,354.84 

%
10

%
189

%
127

%
80

%
40

%
17

%
0

مالزم أول
 3,967.82 

%
13

%
217

%
149

%
98

%
54

%
28

%
10

%
0

مالزم 
 3,500.47 

%
10

%
260

%
182

%
124

%
74

%
46

%
24

%
13

%
0

مساعد 
أول

 3,190.77 
%

11
%

295
%

209
%

146
%

91
%

60
%

36
%

24
%

10
%

0

مساعد 
 2,877.97 

%
10

%
337

%
243

%
172

%
112

%
77

%
51

%
38

%
22

%
11

%
0

رقيب أول
 2,607.75 

%
12

%
383

%
279

%
201

%
134

%
95

%
67

%
52

%
34

%
22

%
10

%
0

الرقيب 
 2,332.91 

%
9

%
440

%
323

%
236

%
161

%
118

%
87

%
70

%
50

%
37

%
23

%
12

%
0

ف
العري

 2,141.87 
%

10
%

488
%

361
%

266
%

184
%

138
%

103
%

85
%

63
%

49
%

34
%

22
%

9
%

0

جلندي 
ا

 1,942.92 
%

0
%

548
%

408
%

304
%

214
%

162
%

124
%

104
%

80
%

64
%

48
%

34
%

20
%

10
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يتضح من اجلدول أعاله، وجود فجوة يف الراتب االجمالي ما بني راتب اللواء وراتب اجلندي، حيث 
يزيد متوسط راتب اللواء 548% عن متوسط راتب اجلندي، عدا عن تلك الفروقات التي مت ذكرها 
من مركبات وبدل محروقات ومرافق وهاتف الخ. والشكل ادناه يوضح احلصة االجمالية ملتوسط 
رواتب موظفي قوى االمن حسب الرتب العسكرية املختلفة، كما ويوضح الشكل التالي (2( حصة 

رواتب موظفي قوى األمن حسب الرتب العسكرية املختلفة.

الشكل )2( حصة رواتب موظفي قوى االمن حسب الرتب العسكرية اخملتلفة 

6%
يد 

عق

لواء 0%

عميد 2%

اجلندي 2%

العريف 1%
3%

ب 
قي

لر
ا

رقيب أول
9%

مساعد
13%

مساعد اول
9%

مقدّم 11%

رائد 14%

نقيب
11%

مالزم أول
10%

مالزم
9%
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فجوة الرواتب في الوظيفة العمومية: الواقع واإلجراءات املقترحة لردمها

جدول رقم )10( مقارنة شاملة لرواتب الشق املدني و الشق العسكري 

الدرجة 
الوظيفية 
للسلك 

الدبلوماسي

الراتب 
اإلجمالي 
للسلك 

الدبلوماسي

الدرجة 
الوظيفية 
للسلطة 
القضائية

الراتب 
اإلجمالي 
للسلطة 
القضائية

الرتبة 
العسكرية

متوسط الراتب 
اإلجمالي 
للموظفني 
العسكريني

الدرجة 
الوظيفية 
للخدمة 
املدنية

متوسط الراتب 
اإلجمالي للخدمة 

املدنية - أدنى مربوط 
الدرجة

رئيس محكمة  13,961.20 سفير
عليا

 
 15,750.00

 A1 8,302.10 12,590.69 لواء 

نواب رئيس  10,626.00 مستشار أول
احملكمة 

العليا+ النائب 
العام

 
 14,076.00

 A2 7,310.54 9,873.91 عميد 

قضاة احملكمة  9,279.60 مستشار  
العليا+ 
مساعد 

النائب العام

 
 12,420.00

 A3 6,125.24 7,841.53 عقيد 

رؤساء محاكم  7,893.60 سكرتير أول
االستئناف

 A4 5,683.94 6,092.74 مقدم  11,542.50 

قضاة محاكم  7,106.00 سكرتير ثاني
االستئناف

 
 10,260.00

 A 4,945.64 5,097.36 رائد

رؤساء محاكم  6,375.60 سكرتير ثالث
البداية

 B 4,529.34 4,354.84 نقيب  9,432.00 

قضاة محاكم  5,266.80 ملحق
البداية

مالزم  8,640.00 
أول

 3,967.82 C 4,113.04 

قضاة محاكم 
الصلح

 3,141.74 االولى 3,500.47 مالزم  7,560.00 

مساعد  8,190.00 رؤساء النيابة
أول

 2,957.77 الثانية 3,190.77 

 2,773.79 الثالثة  2,877.97 مساعد  7,029.00 وكالء النيابة

معاونو النيابة 
العامة

 2,589.82 الرابعة 2,607.75 رقيب أول 5,400.00 

 2,405.84 اخلامسة  2,332.91 الرقيب 

 2,143.36 السادسة 2,141.87 العريف

 2,034.15 السابعة 1,942.92 اجلندي 

 1,854.43 الثامنة

 1,749.22 التاسعة

 1,581.50 العاشرة 
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الفجوة االفقية يف رواتب القطاعات املختلفة

اجلدول (10( أعاله يوضح الفجوة برواتب املوظفني احلكوميني وفقا لهيكلية القوانني والتي تضم: 
قوى  الدبلوماسي، وموظفي  السلك  القضائية، وموظفي  السلطة  املدنية، موظفي  اخلدمة  موظفي 

االمن الفلسطينية. 
ويبني اجلدول أعاله التفاوت والفجوات يف الرواتب ما بني الدوائر احلكومية املختلفة، بحيث يصل 
احتساب عالوة غالء  يتم  لم  انه  العلم  مع  13,961 شيكل  للسفير  الشهري  للراتب  األدنى  احلد 
15,750 شيكل،  الشهري  لراتبه  األدنى  العليا فيصل احلد  لرئيس احملكمة  بالنسبة  اما  املعيشة، 
ويبلغ الراتب الشهري للواء 12,590 شيكل. اما الفئات العليا ملوظفي اخلدمة املدنية فيبلغ احلد 
االدنى للراتب الشهري 8,302 شيكل، وبالتالي نالحظ وجود فجوات بالرواتب ما بني الفئات والرتب 

العليا يف الدوائر احلكومية املختلفة.

باإلضافة إلى ما مت ذكره من فروقات يف الرواتب داخل الفئات الوظيفية بشقيها املدني والعسكري، 
هنالك فجوة يف رواتب القطاعات املختلفة، كما أن هناك فجوة يف رواتب موظفي اخلدمة املدنية 
تبعا للوزارة بسبب قرارات مجلس الوزراء الصادرة بخصوص رفع طبيعة العمل لبعض املسميات 
الوظيفية دون غيرها. فعلى سبيل املثال: مت رفع طبيعة العمل للمعلمني والعاملني يف سلك التعليم 
بنسبة 15%، وسيتم رفع العالوة بنسبة 5% مرة اخرى اعتبارا من 2018/1/1، كما مت رفع عالوة 
من  الصحية  املهن  يف  للعاملني  العمل  طبيعة  مضاعفة  30%، ومت  بنسبة  للمهندسني  العمل  طبيعة 
ممرضني وفنيي تخدير وباقي املهن الصحية، كما ومتت مضاعفة طبيعة العمل للموظفني العاملني 
يف وزارة الصحة بحيث جند أن املوظف اإلداري يف وزارة الصحة تبلغ طبيعة العمل لديه 50% بينما 
يف باقي الوزارات تبلغ نسبة طبيعة العمل 25% لنفس املسمى الوظيفي، عوضا عن عالوة املخاطرة 
التي يتم صرفها بنسبة 35% للعاملني االداريني يف وزارة الصحة، ويستثنى العاملون يف مقر الوزارة 
راتب  يزيد  بحيث  الوظيفية،  املسميات  نفس  يشغلون  الذين  املوظفني  رواتب  يف  فجوة  شكل  مما 
املوظف بنفس املسمى الوظيفي واملؤهل العلمي من العاملني يف وزارة الصحة بنسبة تتراوح من %55 

إلى 65% عن نظرائهم يف باقي الوزارات.15

15 مصدر غير منشور من وزارة املالية 
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موظفو العقود
بخصوص رواتب موظفي العقود فإنها تخضع لقرار مجلس الوزراء رقم )335( لسنة 2005 بنظام 
توظيف اخلبراء وشغل الوظائف للقيام بأعمال بصفة مؤقتة أو عارضة أو موسمية. اما بخصوص 
حتديد رواتب موظفي العقود، فإنه وحتى تاريخه، يوجد غياب إلطار تنظيمي يحدد رواتب موظفي 
العقود، حيث جند وظائف برواتب شهرية قيمتها تساوي احلد األدنى لألجور وهو 1450 شيقل، 
وجند باملقابل رواتب تبلغ قيمها 3000 دوالر، أي ما يعادل راتب وزير. وهنالك عقود تتجاوز قيمتها 
راتب رئيس الوزراء البالغة قيمته 4000 دوالر. كما وجند أيضاً تبايناً يف قيمة الراتب لنفس املسمى 
الوظيفي داخل الوزارات، ويوجد اختالف يف قيمة الراتب مع باقي الوزارات، بحيث جند أن هنالك 
مسميات وظيفية تتقاضى راتب موازي لراتب اخلدمة املدنية وبكامل عالوات قانون اخلدمة املدنية: 
املسميات وال تطبق عليهم أي من  لنفس  رواتب عقود  ثابت، وهنالك  تنقل  من طبيعة عمل وبدل 

العالوات16.

1.3 احتساب معامل جيني )Gini Coefficient ( للعدالة يف الرواتب
معامل جيني هو أحد أهم املقاييس املهمة واملعتبرة لقياس عدالة توزيع الدخل يف أي اقتصاد، وهي 
األداة األكثر شيوعاً يف هذا املجال. وسمي بهذا االسم نسبة إلى العالم الذي صمم هذا املعامل 
)كواردو جيني(. وتنحصر قيمة هذا املعامل بني الصفر والواحد. فكلما اقتربت قيمة املعامل من 

الصفر كلما كان توزيع الدخل بني أفراد املجتمع أكثر عدالة، والعكس صحيح. 
بلغت قيمة معامل جيني حسب موقع برنامج تطوير األمم املتحدة يف عام 2013 حوالي %35.5 ، 
كما وبلغ معامل جيني حسب تقرير التنمية البشرية ملوقع برنامج تطوير األمم املتحدة عام 2016 
حوالي 34.5% وذلك لألعوام من 2010-2015، مع العلم انه تتراوح قيمة معامل جيني يف البلدان 

التي تتمتع بعدالة نسبية بني 25% و%30.
ويعرض هذا اجلزء من التقرير احتساب وحتليل معامل جيني يف فلسطني، وحتديداً للعاملني يف 
القطاع العام من مدنيني وعسكريني. ويعرض اجلدول التالي )11( نتائج احتساب هذا املعامل يف 

فلسطني.

16 مصدر غير منشور من وزارة املالية 
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Gini جدول )11(:  إحتساب معامل

*الراتب الدرجة / الرتبة / املسمى
اإلجمالي

*نسبة الراتب 
اإلجمالي من 
إجمالي الرواتب

*نسبة الراتب 
اإلجمالي 
التراكمية

*النسبة 
التراكمية 

من التعداد 
الكلي

حساب 
املساحه 
”GINI«

    -0000

0.005%2.04%0.46%0.46%1,375.00العاشرة 

0.015%4.08%0.98%0.52%1,529.50التاسعة

0.026%6.12%1.52%0.55%1,621.50الثامنة

0.038%8.16%2.18%0.65%1,942.92  اجلندي 

0.051%10.20%2.78%0.60%1,788.00السابعة

0.064%12.24%3.50%0.72%2,141.87  العريف

0.078%14.29%4.14%0.63%1,884.00السادسة

0.092%16.33%4.92%0.79%2,332.91  الرقيب 

0.108%18.37%5.64%0.72%2,125.00اخلامسة 

0.123%20.41%6.41%0.77%2,287.50الرابعة

0.140%22.45%7.29%0.88%2,607.75  رقيب أول

0.157%24.49%8.11%0.83%2,450.00الثالثة 

0.175%26.53%9.08%0.97%2,877.97  مساعد 

0.194%28.57%9.96%0.88%2,612.50الثانية

0.213%30.61%10.89%0.93%2,775.00االولى

0.233%32.65%11.97%1.07%3,190.77  مساعد أول

0.256%34.69%13.15%1.18%3,500.47  مالزم 

0.282%36.73%14.48%1.34%3,967.82  مالزم أول

C3,705.00%1.25%15.73%38.78%0.308

0.336%40.82%17.20%1.47%4,354.84  نقيب 

B4,080.00%1.37%18.57%42.86%0.365

A4,455.00%1.50%20.07%44.90%0.394

0.427%46.94%21.79%1.72%5,097.36  رائد

0.463%48.98%23.56%1.77%5,266.80  ملحق

0.499%51.02%25.38%1.82%5,400.00  معاونو النيابة العامة

A45,152.00%1.73%27.12%53.06%0.536

0.574%55.10%29.17%2.05%6,092.74  مقدم 

A35,552.00%1.87%31.04%57.14%0.614

0.655%59.18%33.18%2.15%6,375.60  سكرتير ثالث

0.701%61.22%35.55%2.37%7,029.00  وكالء النيابة
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0.750%63.27%37.94%2.39%7,106.00  سكرتير ثاني

A26,696.00%2.25%40.20%65.31%0.797

0.846%67.35%42.75%2.55%7,560.00  قضاة محاكم الصلح

0.899%69.39%45.39%2.64%7,841.53  عقيد 

0.953%71.43%48.04%2.66%7,893.60  سكرتير أول

1.009%73.47%50.80%2.76%8,190.00  رؤساء النيابة

A17,638.00%2.57%53.38%75.51%1.063

1.119%77.55%56.28%2.91%8,640.00  قضاة محاكم البداية

1.181%79.59%59.41%3.12%9,279.60  مستشار  

1.245%81.63%62.59%3.18%9,432.00  رؤساء محاكم البداية

1.311%83.67%65.91%3.33%9,873.91  عميد 

1.380%85.71%69.37%3.46%10,260.00  قضاة محاكم االستئناف

1.452%87.76%72.94%3.58%10,626.00  مستشار أول

1.528%89.80%76.83%3.89%11,542.50  رؤساء محاكم االستئناف

قضاة احملكمة العليا+ مساعد 
1.611%91.84%81.01%4.18%12,420.00  النائب العام

1.697%93.88%85.25%4.24%12,590.69  لواء 

1.788%95.92%89.96%4.70%13,961.20  سفير

نواب رئيس احملكمة العليا+ 
1.884%97.96%94.70%4.74%14,076.00  النائب العام

1.987%100.00%100.00%5.30%15,750.00  رئيس محكمة عليا

32.62%296,947.84  املجموع

Area%17.38

Gini Value17%34.75

17 طريقة احتساب معامل جيني:
أوال يتم ترتيب الرواتب من األدنى قيمة الى األعلى قيمة.

نسبة الراتب اإلجمالي من إجمالي الرواتب = الراتب الشهري اإلجمالي لكل درجة وظيفية )مدني وعسكري( مقسوما على مجموع الرواتب 
اإلجمالية.

نسبة الراتب اإلجمالي التراكمية: هي النسبة التراكمية لنسبة الراتب اإلجمالي من إجمالي الرواتب حيث يتم اضافة كل نسبة من النسب 
الى مجموع النسب التي تسبقها

*النسبة التراكمية من التعداد الكلي: هي نسبة املوظف )الدرجة الوظيفية( بالنسبة لعدد الدرجات الوظيفية )49 مدني + عسكري(, و يتم 
اضافة نسبة كل درجة وظيفية الى الدرجة التي تسبقها لعمل النسبة التراكمية.

 يتم احتساب مجموع املساحة حتت املنحنى من خالل احتساب معدل نسبة الراتب التراكمية )القيمة 1 + القيمة (2/2, و من ثم يتم ضربها      
بنسبة كل درجة من اجمالي الدرجات, 0.0204 )49/1(. )%32.62(

يتم احتساب املساحة الواقعة بني خط املساواة ومنحنى لورينزو من خالل طرح قيمة املساحة حتت منحنى لورنزو من املساحة الواقعة حتت خط 
املساواة )0.5( = )0.5 – 32.62( = 17.38

يتم احتساب معامل جيني من خالل احتساب نسبة املساحة الواقعة بني خط املساواة ومنحنى لورينزو بالنسبة للمساحة حتت خط املساواة = 
%34.76 = )0.5/17.38(

Source of calculation steps: http://www.econedlink.org/lessons/docs_lessons/885_ginicoeffanskey1.pdf
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اجلدول أعاله يقيس معامل جيني لعدالة توزيع رواتب موظفي القطاع احلكومي، حيث بلغت قيمة 
معامل جيني حسب اجلدول أعاله 33.51%، وهي قيمة تفوق القيم السائدة يف الدول التي تتمتع 
مبستوى عدالة جيد والتي تتراوح قيمة املعامل فيها بني 25% و30%. وبالتالي تبني النتائج تدني 

منسوب العدالة يف توزيع الدخل على موظفي القطاع احلكومي يف فلسطني18. 
الشكل رقم 3 أدناه يوضح رسم منحنى لورنز، بحيث يبني احملور السيني النسبة التراكمية للموظفني 
ما  املساحة  تبني  للرواتب، بحيث  التراكمية  النسبة  الصادي  الرتبة، ويبني احملور  الدرجة/  حسب 
بني املنحى واخلط املستقيم )خط املساواة( قيمة معامل جيني. وبالتالي كلما زادت املساحة زادت 

الالمساواة والفجوات يف توزيع الدخل ما بني املوظفني يف القطاع احلكومي. 

الشكل رقم )3( منحنى لورنز وخط املساواة للعاملني في القطاع احلكومي الفلسطيني

18  معامل جيني :نسبة للعالم كورادو جيني( من املقاييس الهامة واألكثر شيوعا يف قياس عدالة توزيع الدخل القومي، تعتمد فكرته على منحنى لورنز، ميتاز 

معامل جيني بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة التوزيع، وتتلخص فكرته بحساب املساحة احملصورة بني منحنى لورنز وبني خط املساواة )اخلط القطري الواصل 
بني نقطة االصـل والنقـطة )1،1( يف الرسم البياني( وضرب هذه املساحة بـ 2، وذلك ألن مساحة املثلث احملصورة بني خط التساوي واإلحداثيني األفقي والعمودي 
تساوي 0.5، لذا فإن معامل جيني ينحصر بني الصفر والواحد، حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحنى لورنز على خط التساوي وتكون املساحة مساوية 
للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا جلميع أفراد املجتمع )التوزيع األمثل للدخل(، بينما يكون معامل جيني مساويا للواحد عندما ينطبق منحنى لورنز 
على اخلط األفقي واخلط العمودي وتكون املساحة بني خط التساوي ومنحنى لورنز تساوي 0.5 وتكون عندها قيمة معامل جيني مساوية للواحد الصحيح ويف 

هذه احلالة يكون توزيع الدخل يف أسوأ أحواله، أي أنه كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت عدالة توزيع الدخل أفضل.
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مستمرة  ستظل  الفلسطينية  السلطة  تعانيها  التي  املالية  األزمة  إن  بالقول  نخلص 
الرواتب  لبند  الهيكلي  يتمثل باخللل  املسببات  تلك  أبرز  أحد  وأن  باستمرار مسبباتها. 
واألجور يف موازنة السلطة. فباإلضافة إلى أنه ال زال يثقل كاهل السلطة بأعباء إضافية، 

فإنه يحمل أبعادا اجتماعية سلبية تؤثر على نسيج املجتمع ومتاسكه. 
يف  للعاملني  واملكافآت  واالجور  الرواتب  بني  ملموس  تباين  وجود  تؤكد  أعاله  النتائج 
القطاعني املدني )الوزاري وغير الوزاري( واالمني والعسكري. وال تقتصر هذه االشكالية 
لهذه  املرافقة  واملكافات  االمتيازات  قيمة  الى  تتعداها  بل  فقط،  الرواتب  تباين  على 
ملا يتم احلصول عليه ماليا، االمر الذي  العام  الرواتب والتي حتدث قفزة يف املجموع 
وبالنسبة  الوظائف.  العديد من  لرواتب  له  العام وتضخيم ال مبرر  املال  الى هدر  أدى 
حتديد  ومعايير  لسياسة  غياب  يوجد  فانه  املختلفة،  املؤسسات  يف  العليا  للفئات 
الوزارية ودون حتديد سقف  العامة غير  املؤسسات  رؤساء  الوظيفية لشاغلي  الدرجات 
أعلى للرواتب مما أدى الى ارهاق خزينة الدولة، كما وأدى الى تقاضي بعض رؤساء هذه 
الى أعلى مما يتقاضاه رئيس السلطة  املؤسسات رواتب ومكافآت قد تصل مبجموعها 
10,000 دوالر. عدا عن ذلك، يوجد غياب لسياسة واضحة  الفلسطينية، أي أكثر من 
لدى احلكومة أو معايير محددة ومعتمدة يتم بناء عليها حتديد رواتب ومكافآت رؤساء 

املؤسسات العامة.
املوظفني  رواتب  إلى وجود فجوة بني  بوضوح  تشير  الورقة  الواردة يف هذه  املعطيات  إن 
على  او  والرتب(  والدرجات  الفئات  اختالف  )حسب  املؤسسة  داخل  سواء  احلكوميني، 
مستوى املؤسسات احلكومية فيما بينها. وتوصلت هذه الورقة التحليلية الى أن مستوى 
العدالة يف توزيع الدخل بني املوظفني العاملني يف السلطة الفلسطينية منخفض. إذ 
فاقت قيمة معامل جيني )كمؤشر لعدالة توزيع الدخل( النسبة السائدة يف الدول املعروفة 

بوجود مستوى عدالة جيد فيها.
وأظهر التحليل الى وجود اسباب عديدة أدت الى نشوء الفجوة يف الرواتب، أهمها:

األطر واملرجعيات القانونية املنظمة واحملددة لسلم الرواتب يف كل قطاع حكومي  ¦
)مدني أم عسكري(، حيث لم تعط العناية الكافية ولم تستوف حقها يف البحث 
والتحليل والدراسة. ورمبا كان وزن وتأثير العوامل السياسية والتنظيمية أكبر من 

املعايير العلمية املدروسة يف مثل هذه احلاالت.
ساهمت االستثناءات والبدالت اإلضافية التي يحظى بها كبار املوظفني واملسؤولني  ¦

يف املؤسستني املدنية والعسكرية يف تعميق فجوة الرواتب يف الكادر احلكومي. 
إن ضعف تطبيق أسس الشفافية واملساءلة من شأنه إضعاف الرقابة على املؤسسات  ¦

احلكومية ومراكز املسئولية. وبالتالي استمرار اخلروقات للسلم الوظيفي والكوادر 
املالية املطبقة )على علتها( على املوظفني احلكوميني.



33

4. التوصيات املقترحة لردم فجوة الرواتب

بناء على النتائج التي توصلت اليها هذه الورقة التحليلية، نقدم فيما يلي جملة من املقترحات الهادفة 
جلسر الفجوة ما بني رواتب املوظفني احلكوميني وحتسني مستوى العدالة االقتصادية واالجتماعية 

يف املجتمع الفلسطيني: 

تشكيل جلنة وزارية عليا تضم يف عضويتها ديوان املوظفني العام وديوان الرقابة املالية واالدارية 
ووزارة املالية والتخطيط ووزارة العمل ووزارة االقتصاد، حيث تناط بهذه اللجنة وتوكل لها مهمة 
االقتصادية  القطاعات، مع مراعاة االوضاع  كافة  السلطة يف  رواتب عامة ملوظفي  اعداد سياسة 
وتكاليف املعيشة ومتوسط رواتب القطاع اخلاص، وغيرها من البيانات واملؤشرات. وعلى ضوء اقرار 
هذه السياسة يتم تعديل القوانني ذات الصلة. وميكن لهذه اللجنة ان تستعني بلجنة فنية من موظفي 
هذه اجلهات ملساعدتها يف مهامها، يرافقها تشكيل جلنة من اطراف معنية يف املجتمع املدني ملتابعة 
عمل هذه اللجنة الوزارية املقترحة، واملشاركة من خالل اليات حوار مع احلكومة يف صياغة هذه 
السياسة، ومتابعة رصد تطبيق هذه السياسة بعد إقرارها، بحيث يتم االخذ بنظر االعتبار األتي: 

مراجعة وتعديل سلم الرواتب يف القوانني احملددة لسلم الرواتب يف اخلدمة املدنية والعسكرية . 1
وموظفي السلك الدبلوماسي والقضاء، وذلك لتقليل الفجوة يف الرواتب األساسية. وال بد يف 
هذا السياق من تطبيق مترين معامل جيني على التعديالت املقترحة لضمان الوصول إلى أعلى 
الفئات  املوظفني يف  الدخول بني  توزيع  وبالتالي،  الرواتب.  العدالة يف حتديد  قدر ممكن من 
ال  والراتب  املالية  االمتيازات  ان  باالعتبار  االخذ  ومع  بعدالة،  املختلفة  والقطاعات  الوظيفية 
ميكن العودة بهما يف أثر رجعي، مع امكانية تعديل القانون، ووضع مادة انتقالية توقف الزيادات 

الالحقة حلني الوصول الى احلالة اجلديدة. 

مراجعة جدول عالوة طبيعة العمل وذلك بسبب اختالف طبيعة العمل ما بني املؤسسات لنفس . 2
املسمى الوظيفي والدرجة الوظيفية.

القوانني . 3 تعديل  عند  والعسكري  املدني  الشقني  الدنيا يف  الفئات  موظفي  رواتب  رفع  مراعاة 
واللوائح التنفيذية اخلاصة بسلم الرواتب وذلك لتقليل الفجوة ما بني الدرجات/الرتب. 

االلتزام بقانون املوازنة العامة والذي يحدد السقف األعلى للعقود بقيمة 4000 دوالر وجتنب أي . 4
استثناءات تصدر عن مجلس الوزراء. 

اتباع النهج الصارم من قبل مجلس الوزراء على منح املوافقة للتعاقد مع املوظفني الذين تزيد . 5
قيمة راتبهم الشهري عن 1500 دوالر، وعدم منح درجة سفير ألي شخص ال ميارس مهمات 

سفير بشكل فعلي.
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مراجعة نسب غالء املعيشة ملوظفي السلك الدبوماسي حيث يوجد دول تكون نسبة غالء املعيشة . 6
فيها اقل من نسبة غالء املعيشة يف فلسطني ورغم ذلك يتم صرف غالء معيشة اكبر. إعادة 
وضرورة  العسكريني،  للموظفني  احملروقات  كوبونات  منح  مبوجبها  يتم  التي  اآللية  يف  النظر 

اعتماد آلية جديدة يتم مبوجبها ضبط استخدام املركبات احلكومية واستهالك الوقود.

وتقنني . 7 السفر،  وبدالت  الضيافة  ومخصصات  النثريات  لبند  وشفافة  واضحة  آليات  اعتماد 
الصرف على هذا البند لكبار املوظفني ووضع حد أقصى لها.

إعداد وتعديل لوائح مكتوبة تنظم عملية صرف بدل املكافآت يف املؤسسات العامة بشكل عام، . 8
ويف املؤسسات العامة غير الوزارية بشكل خاص.

إصدار قانون خاص بتحديد رواتب ومكافآت رؤساء املؤسسات العامة غير الوزارية أسوة بباقي . 9
الفئات العليا واخلاصة كأعضاء احلكومة وأعضاء املجلس التشريعي واحملافظني ورئيس السلطة 

الوطنية.
تضمني القوانني ذات االختصاص، الدرجات الوظيفية لرؤساء املؤسسات العامة وااللتزام بها . 10

منعا لالفراط يف منح احلد االعلى للدرجات الوظيفية لشاغلي هذه املناصب، او حتديد مستوى 
ودرجة شاغل هذه الوظائف مقارنة مبثيالتها يف اخلدمة املدنية، واعتبار الراتب يكافئ الدرجة. 

تكليف كل من ديوان املوظفني العام وديوان الرقابة املالية واالدارية مبهام الرقابة املشددة على . 11
عمليات التعيني والترقيات يف السلك الدبلوماسي حيث ميلك ديوان املوظفني العام صالحية 
ما  كل  التنفيذية يف  الدبلوماسي والئحته  السلك  لقانون  وزارة اخلارجية  تطبيق  مراقبة مدى 
املالية  الرقابة  ديوان  العام، ميلك  املوظفني  ديوان  والى جانب  والترقية.  التعيني  يتعلق بشؤون 
يتعلق  فيما  العامني  املوظفني  بشؤون  اخلاصة  القرارات  ومراجعة  مراقبة  واالدارية صالحية 

بالتعيينات واملرتبات واالجور.
وضع معايير صارمة لتصنيف موظفي وزارة اخلارجية الى اداريني أو دبلومسيني وذلك لتجنب . 12

عملية التصنيف وفقا العتبارات سياسية او شخصية يف العديد من األحوال.



35

قائمة املراجع

 سكرتاريا الفريق: االئتالف من اجل النزاهة واملساءلة- أمان »مجاالت الترشيد والتقشف ¦¦
يف اإلنفاق احلكومي«، الفريق األهلي لدعم شفافية املوازنة العامة، نوفمبر، 2015.

قانون مكافئات ورواتب أعضاء املجلس التشريعي وأعضاء احلكومة واحملافظني رقم )11( ¦¦
لسنة 2004

قانون اخلدمة املدنية رقم )4( لسنة 1998 واملعدل بقانون رقم )4( لسنة 2005¦¦
قانون السلطة القضائية رقم (15( لسنة 2005¦¦
قانون السلك الدبلوماسي رقم (13( لسنة 2005¦¦
التقرير السنوي لديوان املوظفني العام لألعوام 2015-2013¦¦
قاعدة بيانات اإلدارة املالية املركزية ¦¦
بيانات غير منشورة، وزارة املالية ¦¦
بيانات غير منشورة، ديوان املوظفني العام¦¦
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