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© جميع الحقوق محفوظة لالئتالف من أجل النزاهة والمساءلة )أمان( 

يتقــدم املنتــدى املدنــي لتعزيــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن واالئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة "أمــان" بالشــكر 
اجلزيــل

للخبيــر يف قضايــا احلكــم والسياســة األســتاذ جهــاد حــرب إلعــداده هــذا التقريــر، وللدكتــور عزمــي الشــعيبي وفريــق أمــان 
إلشــرافهم ومراجعتهــم وحتريرهــم للتقرير.

يف حالــة االقتبــاس، يرجــى اإلشــارة إلــى املطبوعــة كالتالــي: االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة )أمــان(. 2019. واقــع 
موازنــة قطــاع األمــن ضمــن املوازنــة العامــة الفلســطينية. رام اهلل- فلســطني.

إن املنتدى املدني لتعزيز احلكم الرشيد يف قطاع األمن واالئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« قد بذال جهوداً يف التحقق من املعلومات 
الواردة يف التقرير، وال يتحمالن أي مسؤولية تترتب على استخدام املعلومات ألغراض خارج سياق أهداف التقرير بعد نشره.
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المقدمة
تعتبــر املوازنــة العامــة مــن أهــم أدوات التخطيــط املالــي، كونهــا االداة األساســية التــي حتــدد أهــداف احلكومــة وسياســتها وبرامجهــا يف كيفيــة اســتغالل 
املــوارد وعمليــة توزيعهــا، ومــن املعلــوم أنــه ليســت هنــاك دولــة متلــك قــدرة للحصــول علــى مــوارد غيــر محــددة بصــرف النظــر عــن مــدى ثرائهــا، لذلــك، 
فــإن أســس إعــداد املوازنــة العامــة ترتكــز يف عمليــة املفاضلــة بــني البدائــل املتاحــة، أي بالكيفيــة التــي يتــم مــن خاللهــا حتقيــق أكبــر قــدر ممكــن مــن 
املنافــع باســتخدام مــوارد محــددة ومحــدودة، كمــا متثــل عمليــة إعــداد املوازنــة الوســيلة التــي تتجســد مــن خاللهــا اخلطــط علــى الواقــع الفعلــي، ولهــذا 
فــإن هــذه العمليــة متثــل عنصــراً مهمــاً يف عمليــة التخطيــط التنمــوي، واســتمراراً للتنميــة االقتصاديــة ذاتهــا، هــذا باإلضافــة إلــى أنهــا عنصــر أساســي 

يف نظــام اإلدارة املاليــة. ويؤثــر إعــداد املوازنــة يف عمليــة تنفيــذ البرامــج واملشــروعات التنمويــة، ألنــه يتولــى تخطيطهــا وتوزيعهــا1. 

تعــد املوازنــة العامــة التعبيــر املالــي لبرنامــج العمــل املعتمــد الــذي تفتــرض احلكومــة تنفيــذه يف فتــرة زمنيــة محــددة »قادمــة« حتقيقــاً ألهــداف 
اقتصاديــة واجتماعيــة منشــودة. وبالتالــي، فهــي تعبــر عــن املنهــج الــذي تتبنــاه احلكومــة بشــأن إدارة الشــؤون العامــة علــى مختلــف الصعــد، وترســم 
التوجهــات والسياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة املســتقبلية2. وتعــرف املوازنــة األمنيــة الفلســطينية بأنهــا حجــم األمــوال التــي تســتخدمها الدولــة 

ــوارد واملصروفــات3. ــة، وتشــمل امل ــق أهــداف سياســاتها األمني ســنوياً لتحقي

ــة التــي متــر بهــا املوازنــة العامــة، وبالعمليــات التــي يتداخــل فيهــا كل مــن املاضــي  تشــكل دورة املوازنــة العامــة باملراحــل الزمنيــة املتعاقبــة واملتداخل
واملســتقبل باحلاضــر خــالل الســنة املاليــة )إعــداد وإقــرار وتنفيــذ املوازنــة العامــة ومــن ثــم الرقابــة عليهــا(.

وحتــدد القواعــد القانونيــة يف الســلطة الوطنيــة الفلســطينية )القانــون األساســي، وقانــون تنظيــم املوازنــة رقــم )7( لســنة 1998( املرجعيــات واإلجراءات 
ــة منهــا،  ــل املؤسســات العامــة املمول ــة تنفيذهــا مــن قب ــات اعتمــاد املجلــس التشــريعي لهــا، وكيفي ــة مــن قبــل احلكومــة، وآلي ــة إلعــداد املوازن الواجب
واملؤسســات املنــوط بهــا رقابــة تنفيــذ املوازنــة وحــدود مســؤولياتها لتحقيــق الشــفافية وحســن اســتخدام املــال العــام، باإلضافــة إلــى كونهــا أداة املســاءلة 

الســنوية للحكومــة أمــام املجلــس التشــريعي بعــد تقــدمي احلســاب اخلتامــي وتقريــر التقييــم مــن قبــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة.  

يهــدف هــذا التقريــر إلــى فحــص واقــع دورة املوازنــة يف قطــاع األمــن واإلجــراءات املتبعــة يف إعــداد املوازنــة وآليــات إقرارهــا، وكذلــك آليــات الرقابــة 
املاليــة علــى إنفــاق موازنــة قطــاع األمــن بشــكل خــاص، والتعــرف علــى التحديــات التــي تواجههــا، وتقــدمي توصيــات عمليــة للجهــات ذات العالقــة لتذليــل 

هــذه التحديــات. 

اعتمــدت منهجيــة إعــداد الورقــة علــى املنهــج الوصفــي التحليلــي، مــن خــالل مراجعــة األدبيــات والدراســات الســابقة، واإلطــار القانونــي لتنظيــم املوازنة 
العامــة يف قــوى األمــن، واملســتندات والوثائــق ذات الصلــة الصــادرة عــن جهــات االختصــاص والدراســات التــي ناقشــت املوضــوع، وبخاصــة التقاريــر 
ــة يف إطــار  ــني لألجهــزة األمني ــي أجراهــا الباحــث مــع ممثل ــي أصدرهــا االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان«، وخالصــة املقابــالت الت الت
إعــداده ملقيــاس النزاهــة يف قطــاع األمــن الفلســطيني، إضافــة إلــى عقــد ورشــة عمــل ومناقشــة األطــراف ذات العالقــة ملســودة التقريــر لالســتفادة مــن 

املالحظــات علــى التقريــر ليصــدر بصيغتــه النهائيــة.

اإلطار القانوني الناظم لموازنة قطاع األمن في فلسطين 
ــوات  ــة لق ــاز االســتخبارات العســكرية )وهــي ضابطــة عدلي ــة«، وجه ــة عســكرية نظامي ــي: وهــي »هيئ ــن الوطن ــوات األم ــن ق ــن م ــف قطــاع األم يتأل
األمــن الفلســطيني اســتناداً إلــى قــرار وزيــر الداخليــة رقــم )707( الصــادر بتاريــخ 2007/8/17، ويرتبــط مديــر عــام االســتخبارات بوزيــر الداخليــة4، 
واحلــرس الرئاســي )جهــاز عســكري يقــوم بحمايــة رئيــس الســلطة الوطنيــة الفلســطينية ومقراتــه ووزراء احلكومــة واملســؤولني الكبــار، وتأمــني احلمايــة 
للوفــود الرســمية التــي تــزور األراضــي الفلســطينية(5. وقــوى األمــن الداخلــي تتبــع وزيــر الداخليــة )وهــي هيئــة أمنيــة نظاميــة تضــم الشــرطة واألمــن 
الوقائــي والدفــاع املدنــي(6، واملخابــرات العامــة: وهــي هيئــة أمنيــة نظاميــة تتبــع رئيــس الســلطة(7، والهيئــات املســاندة )هيئــة التنظيــم واإلدارة، وهيئــة 

اإلمــداد والتجهيــز، واإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة، واخلدمــات الطبيــة، والتوجيــه السياســي، وهيئــة التدريــب العســكري(.

1  هديل قزاز وجهاد حرب، املوازنة والنوع االجتماعي، رام اهلل: املبادة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية »مفتاح«، 2005، ص15.
2  املصدر السابق، ص 9.

3   نصر عبد الكرمي، سناء الفقهاء، اإلدارة املالية يف القطاع األمني الفلسطيني، أوراق بحثية يف القانون واألمن، جامعة بيرزيت؛ معهد احلقوق، 2010، ص 47.
 /http://www.pmi.pna.psl   4  موقع االستخبارات اإللكتروني

   http://spg.ps/ar 5   موقع احلرس الرئاسي اإللكتروني
6   املادة )3( من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية رقم )8( لسنة 5002.

7   املادة )13( من قانون اخلدمة يف قوى األمن الفلسطينية.
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ينظــم القانــون األساســي وقانــون تنظيــم املوازنــة العامــة والشــؤون املاليــة رقــم )7( لســنة 1998 وملحقاتــه وقانــون املوازنــة الســنوية لــكل عــام إجــراءات 
إعــداد املوازنــة العامــة، التــي تعتبــر موازنــة األمــن جــزءاً منهــا وفــق برنامــج زمنــي، فقــد نــص القانــون علــى تولــي وزارة املاليــة عمليــة إعــداد املوازنــة 
ــة، وحجــم النفقــات املتوقعــة، ويعــد كل مركــز مســؤولية  ــة والتوجهــات الضروري ــة واملالي ــة الــذي يحــدد األهــداف االقتصادي ــع بــالغ املوازن عبــر توزي
ــس التشــريعي إلقرارهــا  ــى املجل ــا عل ــوزراء، وعرضه ــس ال ــم نقاشــها يف مجل ــل أن يت ــة قب ــز باحلــوار واملناقشــة مــع وزارة املالي ــة املرك مســودة موازن
وإصدارهــا باعتبارهــا قانونــاً يصــادق عليــه الرئيــس ويتــم نشــرها يف اجلريــدة الرســمية، ومــن ثــم تنفيذهــا وتقــدمي تقاريــر دوريــة حولهــا، إضافــة إلــى 

إعــداد احلســاب اخلتامــي لألعمــال الســنوية العــام املقــدم لديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة الــذي يرســل تقريــراً للمجلــس التشــريعي. 

ويف هذا السياق، يتحكم اإلطار القانوني يف حتديد األسس التي تقام عليها موازنة هذا القطاع وهي:  

· قانون تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية رقم )7( لسنة1998 .	

· قانون اخلدمة يف قوى األمن رقم )8( لسنة 2005 ال سيما الفصل اخلامس املتعلق برواتب العاملني وعالواتهم.	

· ــس التشــريعي بشــكل واضــح 	 ــون املجل ــح القان ــة العامــة، ومن ــرار املوازن ــة إق ــم )17( لســنة 2005 حــدد طريق ــرات العامــة رق ــون املخاب قان
إمكانيــة مســاءلة رئيــس املخابــرات عبــر اللجــان املختصــة، ونــصَّ علــى إخضــاع موازنــة املخابــرات لرقابــة املجلــس التشــريعي، وذلــك بالنــص 

علــى تشــكيل جلنــة لدراســة موازنــة املخابــرات.

· قانــون التأمــني واملعاشــات لقــوى األمــن الفلســطيني رقــم )16( لســنة 2004، وينطبــق علــى أفــراد قــوى األمــن البالغــني 45 ســنة فمــا فــوق 	
عنــد إصــداره، ومنــح العاملــني حوافــز تشــجيعية للتقاعــد، وقانــون التقاعــد رقــم )7( لســنة 2005 وتعديالتــه الــذي ميّكــن العاملــني يف قــوى 

األمــن مــن احلصــول علــى تقاعــد مبكــر.  

· القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام وتعديالتــه )الــذي ينطبــق علــى املشــتريات اخلاصــة باملؤسســة األمنيــة، باســتثناء 	
املشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة احلساســة(. 

· قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )43( لســنة 2005 بالنظــام املالــي للــوزرات واملؤسســات العامــة؛ وعلــى الرغــم مــن عــدم إشــارتها بشــكل واضــح 	
إلــى األجهــزة األمنيــة، فإنهــا تنطبــق عليهــا كونهــا مؤسســات عامــة ينطبــق عليهــا مــا ينطبــق علــى املؤسســات املدنيــة باســتثناء مــا ورد يف 

قانــون املخابــرات مــن خصوصيــات8 يف بعــض اجلوانــب املاليــة. 

·  املرسوم )33( لسنة  2007 بشأن إعادة تنظيم مالية ورواتب العاملني يف قوى األمن.	

· قرار رقم )4( لسنة 2007م بشأن إصدار نظام اللوازم واملشتريات للمخابرات العامة الفلسطينية.	

· قرار رقم )5( لسنة 2007م بشأن إصدار النظام املالي للمخابرات العامة الفلسطينية.	

· قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )17( لســنة 2010 بالالئحــة التنفيذيــة بشــأن بــدالت ومصاريــف مهمــات العمــل الرســمية والــدورات اخلارجيــة 	
لقــوى األمــن الفلســطينية.

· قرار مجلس الوزراء بشأن بدالت املرافقة رقم( 01 / 65 / 12 /م.و/س.ف ) لعام 2008.	

· قرار مجلس الوزراء رقم )1( لسنة 2017 بنظام بدالت امللحقني العسكريني عند االبتعاث للخارج. 	

· قرار مجلس الوزراء رقم )136( لسنة 2004 بشأن استيراد وبيع التجهيزات العسكرية.	

إلــى جانــب هــذه القوانــني واألنظمــة املنشــورة، تعمــل املؤسســة األمنيــة واإلدارة املاليــة مبوجــب الالئحــة املاليــة االســتثنائية، وهــي الئحــة غيــر منشــورة، 
وتشــكل لبنــة أساســية يف النظــام القانونــي الــذي تعمــل مبوجبــه اإلدارة املاليــة العســكرية، رغــم أنهــا لــم تُقــر وفــق األصــول، واســتصدرتها اإلدارة املاليــة 
املركزيــة بقــرار مــن رئيــس مجلــس الــوزراء الســابق الدكتــور ســالم فيــاض عــام 2010، وجتــدد ســنوياً بقــرار مــن وزيــر املاليــة، وذلــك بهــدف معاجلــة 
اإلشــكاليات الــواردة يف النظــام املالــي املعــدل والقوانــني األخــرى، والناجتــة عــن عــدم مراعــاة خصوصيــة املؤسســة األمنيــة، وذلــك حلــني إعــداد نظــام 
مالــي خــاص باملؤسســة األمنيــة، وقانــون مشــتريات يأخــذ خصوصيتهــا بعــني االعتبــار، وحتــى تاريخــه، لــم يصــدر النظــام املذكــور، واســتمر العمــل بهــا 

رغــم إصــدار قانــون الشــراء العــام.

ــا  ــعت فيه ــداً، وّس ــرات، وتتضمــن واحــداً وأربعــني بن ــاز املخاب ــا جه ــة مبــا فيه ــزة واملؤسســات األمني ــع األجه ــى جمي ــق الالئحــة االســتثنائية عل وتطب
صالحيــة الشــراء املباشــر للمؤسســة األمنيــة بالســماح بشــراء ســلع تشــغيلية مدرجــة ضمــن العطــاءات املركزيــة، ومشــتريات رأســمالية بالشــراء 

8  االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة أمان. اإلصالح اإلداري واملالي يف املؤسسة األمنية الفلسطينية. 2008. ص4.
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املباشــر، باســتدراج عــروض مببلــغ ال يتجــاوز 5000 دوالر، وطــرح عطــاء رســمي إذا زاد عــن ذلــك، ومنحــت الالئحــة رئيــس اإلدارة أو قائــد اجلهــاز 
صالحيــة بالشــراء املباشــر للنفقــات التشــغيلية مببلــغ ال يتجــاوز 4000 شــيقل. ونصــت علــى تشــكيل جلــان شــراء وضبــط واســتالم، وحــددت حقــوق 
وامتيــازات قــادة األجهــزة األمنيــة، ومنحتهــم صالحيــة صــرف املســاعدات املاليــة والنثريــات واملهمــات، وقوننــت بعــض القضايــا، مثــل: صــرف الهدايــا 
ــى  ــًدا نــص عل ــة، وتضمنــت الالئحــة بن ــا مــن اإلدارة املاليــة املركزي للوفــود، ومصروفــات الضيافــة، وحــددت اخلدمــات والســلع التــي تصــرف مركزي

تطبيقهــا بأثــر رجعــي9. 

9   انظر: سعيد زيد، بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل مؤسسة اإلدارة املالية العسكرية املركزية، رام اهلل: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« 2017، ص 7.
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موازنة قطاع األمن وحصته من الموازنة العامة 

يُظهــر اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن األهميــة النســبية التــي توليهــا الدولــة أو الســلطة التنفيذيــة لهــذا القطــاع مقارنــة بالقطاعــات األخــرى يف املوازنــة 
العامــة. فعــادة عندمــا يزيــد اإلنفــاق علــى القطــاع األمنــي، يؤثــر علــى حصــة اإلنفــاق علــى قطاعــات خدميــة وتنمويــة أخــرى مثــل التعليــم والصحــة 
والرعايــة االجتماعيــة؛ فكلمــا زادت حصــة القطــاع األمنــي أثــر ســلباً علــى مســتويات التنميــة والرفــاه يف املجتمــع، وخصوصــاً يف الــدول التــي تعانــي 
مــن فجــوات ملحوظــة يف املــوارد واملقــدرات االقتصاديــة واملاليــة مثــل الســلطة الفلســطينية. يف املقابــل، يدافــع آخــرون عــن أهميــة وجــود موازنــة كافيــة 
لقطــاع األمــن مــن أجــل توفيــر األمــن الــذي يحتــاج إلــى قــدرات ماليــة لفــرض حكــم القانــون. مبعنــى آخــر توفيــر متطلبــات العيــش اآلمــن يف املناطــق 

يخلــق آليــات تطويــر أو اســتثمار يف املناطــق التــي يتوفــر فيهــا حكــم القانــون.

تتمثــل »املوازنــة األمنيــة« بحجــم األمــوال التــي تنفقهــا الدولــة ســنوياً لتحقيــق أهــداف سياســاتها األمنيــة. وتظهــر موازنــة قطــاع األمــن كمركــز مســؤولية 
مســتقل يف قانــون املوازنــة العامــة الســنوي حتــت بنــد اإلدارة املاليــة املركزيــة.

تشــير مراجعــة املوازنــة العامــة للســنوات الســت األخيــرة )2013-2018( إلــى انخفــاض مســتمر يف نســبة املوازنــة املخصصــة لقطــاع األمــن مــن مجمــل 
املوازنــة اجلاريــة للســلطة الفلســطينية، وكمــا يظهــر اجلــدول رقــم )1( أدنــاه فقــد انخفضــت مبقــدار ســت نقــاط مــا بــني موازنــة العــام 2014 إذ حصلــت 
موازنــة األمــن علــى %28.5 مــن املوازنــة اجلاريــة )وهــي األعلــى يف الســنوات الســت املاضيــة( إلــى %22.7 يف العــام 2018.  يف هــذا اإلطــار، تشــير 
ــة العامــة. كمــا متثــل موازنــة قطــاع األمــن )النفقــات اجلاريــة والنفقــات  ــى القطاعــات املختلفــة للموازن إلــى حتســن مبدئــي يف توزيــع احلصــص عل

التطويريــة معــا( حوالــي %21 مــن مجمــل املوازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية. 
جدول رقم )1( حصة قطاع األمن من النفقات من املوازنة اجلارية10

201320142015201620172018السنة
%22.7%24.9%25%26.7%28.5%28.1النسبة

يعــود انخفــاض حصــة قطــاع األمــن مــن النفقــات اجلاريــة إلــى خفــض نســبة فاتــورة رواتــب العاملــني العســكريني مقارنــة بنســبة فاتــورة رواتــب العاملــني 
يف الســلطة الفلســطينية )انظــر اجلــدول رقــم )2( اخلــاص نســبة رواتــب العســكريني مــن مجمــل قيمــة الرواتــب يف املوازنــة العامــة لألعــوام 2014-

2018 الحقــاً.  

بلغــت املوازنــة اجلاريــة لقطــاع األمــن مــا يقــارب 3.475 مليــار شــيقل عــام 2018، أي مــا نســبته %22.7 مــن مجمــل املوازنــة اجلاريــة للســلطة 
ــني  ــا ب ــي موزعــة م ــة، والباق ــة املؤسســة األمني ــا نســبته %83.5 مــن موازن ــب وأجــوراً، أي م ــار شــيقل روات ــا 2.900 ملي ــة الفلســطينية، منه الوطني
النفقــات التشــغيلية )%7.6( والنفقــات التحويليــة )%8.6( والنفقــات الرأســمالية )أقــل مــن %1(.  وهــي نســب لــم تختلــف عــن الســنة التــي ســبقتها 

  .)2017(

تعــد هــذه النســبة األقــل )%22.7( يف تاريــخ الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويعــود الســبب إلــى تنفيــذ سياســة التقاعــد املبكــر االختيــاري والقســري 
ــغ عــدد  ــام 2018. بل ــة الع ــواردة يف موازن ــام ال ــات واألرق ــاً للبيان ــاً عســكرياً وفق ــن 11,055 موظف ــر م ــى أكث ــة الفلســطينية عل ــه احلكوم ــذي طبقت ال
ــواردة يف قانــون املوازنــة العامــة لســنة 2018، مقارنــة باألرقــام  العاملــني العســكريني يف قــوى األمــن الفلســطينية 65829 عســكرياً وفقــاً لألرقــام ال
الــواردة يف قانــون املوازنــة للعــام 2016 التــي بلغــت 76,884 موظفــاً عســكرياً. جتــدر اإلشــارة إلــى أن األرقــام الــواردة يف قانــون املوازنــة العامــة لســنة 
2018 تختلــف عــن تلــك األرقــام التــي أوردتهــا وزارة املاليــة يف جلســة خاصــة عقدهــا االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« يف شــهر أبريــل 

من العام 2019.

كمــا يظهــر الشــكل رقــم )1( أن عــدد العســكريني غيــر ثابــت، يرتفــع أحيانــاً وينخفــض أحيانــاً أخــرى وفقــاً لألرقــام الــواردة يف املوازنــة العامــة )للســنوات 
2013 -2018(، وتظهــر مقارنــة املوازنــات املختلفــة أن األرقــام تتغيــر للســنة املاليــة الواحــدة مــا بــني املوازنــة املقــرة وموازنــة العــام الــذي يليهــا. )انظــر 

امللحــق رقــم 1(.

10   نصر عبد الكرمي، مجاالت الترشيد والتقشف يف اإلنفاق احلكومي، الفريق األعلى لدعم شفافية املوازنة العامة، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، 2015، ص -22 34. جتدر اإلشارة إلى أن األرقام اخلاصة 
باألعوام 2015 – 2018 من إدخال الباحث اعتماداً على بيانات املوازنة العامة املنشورة على موقع وزارة املالية الفلسطينية.

أحالــت احلكومــة نحــو 27 ألــف موظــف عمومــي للتقاعــد املبكــر منــذ 2017، منهــم 18 ألفــًا مــن العســكريني مــن أصــل قرابــة 62 ألفــًا 
يف الضفــة الغربيــة وغــزة. وبلــغ عــدد املتقاعديــن املدنيــني يف الضفــة الغربيــة وغــزة نحــو 9238 موظفــًا، وعــدد موظفــي القطــاع العــام 
املدنــي والعســكري حاليــًا اســتقر علــى 133200، منهــم 33800 يف قطــاع غــزة، و99400 يف الضفــة الغربيــة. وطــرأ تراجــع بنســبة 16% 
علــى فاتــورة الرواتــب واألجــور للموظفــني يف فلســطني، حيــث بلغــت 6.424 مليــار شــيقل )1.77 مليــار دوالر( العــام املاضــي، بعــد أن كانــت 

7.63 مليــار شــيقل )2.1 مليــار دوالر( يف 2017. 

فريد غنام وكيل وزارة املالية يف جلسة خاصة نّظمها االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، بتاريخ 2019/4/24.  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/04/24/1238247.html#ixzz61rP7kSz0
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موازنة قطاع األمن وحصته من الموازنة العامة 

يُظهــر اإلنفــاق علــى قطــاع األمــن األهميــة النســبية التــي توليهــا الدولــة أو الســلطة التنفيذيــة لهــذا القطــاع مقارنــة بالقطاعــات األخــرى يف املوازنــة 
العامــة. فعــادة عندمــا يزيــد اإلنفــاق علــى القطــاع األمنــي، يؤثــر علــى حصــة اإلنفــاق علــى قطاعــات خدميــة وتنمويــة أخــرى مثــل التعليــم والصحــة 
والرعايــة االجتماعيــة؛ فكلمــا زادت حصــة القطــاع األمنــي أثــر ســلباً علــى مســتويات التنميــة والرفــاه يف املجتمــع، وخصوصــاً يف الــدول التــي تعانــي 
مــن فجــوات ملحوظــة يف املــوارد واملقــدرات االقتصاديــة واملاليــة مثــل الســلطة الفلســطينية. يف املقابــل، يدافــع آخــرون عــن أهميــة وجــود موازنــة كافيــة 
لقطــاع األمــن مــن أجــل توفيــر األمــن الــذي يحتــاج إلــى قــدرات ماليــة لفــرض حكــم القانــون. مبعنــى آخــر توفيــر متطلبــات العيــش اآلمــن يف املناطــق 

يخلــق آليــات تطويــر أو اســتثمار يف املناطــق التــي يتوفــر فيهــا حكــم القانــون.

تتمثــل »املوازنــة األمنيــة« بحجــم األمــوال التــي تنفقهــا الدولــة ســنوياً لتحقيــق أهــداف سياســاتها األمنيــة. وتظهــر موازنــة قطــاع األمــن كمركــز مســؤولية 
مســتقل يف قانــون املوازنــة العامــة الســنوي حتــت بنــد اإلدارة املاليــة املركزيــة.

تشــير مراجعــة املوازنــة العامــة للســنوات الســت األخيــرة )2013-2018( إلــى انخفــاض مســتمر يف نســبة املوازنــة املخصصــة لقطــاع األمــن مــن مجمــل 
املوازنــة اجلاريــة للســلطة الفلســطينية، وكمــا يظهــر اجلــدول رقــم )1( أدنــاه فقــد انخفضــت مبقــدار ســت نقــاط مــا بــني موازنــة العــام 2014 إذ حصلــت 
موازنــة األمــن علــى %28.5 مــن املوازنــة اجلاريــة )وهــي األعلــى يف الســنوات الســت املاضيــة( إلــى %22.7 يف العــام 2018.  يف هــذا اإلطــار، تشــير 
ــة العامــة. كمــا متثــل موازنــة قطــاع األمــن )النفقــات اجلاريــة والنفقــات  ــى القطاعــات املختلفــة للموازن إلــى حتســن مبدئــي يف توزيــع احلصــص عل

التطويريــة معــا( حوالــي %21 مــن مجمــل املوازنــة العامــة للســلطة الفلســطينية. 
جدول رقم )1( حصة قطاع األمن من النفقات من املوازنة اجلارية10

201320142015201620172018السنة
%22.7%24.9%25%26.7%28.5%28.1النسبة

يعــود انخفــاض حصــة قطــاع األمــن مــن النفقــات اجلاريــة إلــى خفــض نســبة فاتــورة رواتــب العاملــني العســكريني مقارنــة بنســبة فاتــورة رواتــب العاملــني 
يف الســلطة الفلســطينية )انظــر اجلــدول رقــم )2( اخلــاص نســبة رواتــب العســكريني مــن مجمــل قيمــة الرواتــب يف املوازنــة العامــة لألعــوام 2014-

2018 الحقــاً.  

بلغــت املوازنــة اجلاريــة لقطــاع األمــن مــا يقــارب 3.475 مليــار شــيقل عــام 2018، أي مــا نســبته %22.7 مــن مجمــل املوازنــة اجلاريــة للســلطة 
ــني  ــا ب ــي موزعــة م ــة، والباق ــة املؤسســة األمني ــا نســبته %83.5 مــن موازن ــب وأجــوراً، أي م ــار شــيقل روات ــا 2.900 ملي ــة الفلســطينية، منه الوطني
النفقــات التشــغيلية )%7.6( والنفقــات التحويليــة )%8.6( والنفقــات الرأســمالية )أقــل مــن %1(.  وهــي نســب لــم تختلــف عــن الســنة التــي ســبقتها 

  .)2017(

تعــد هــذه النســبة األقــل )%22.7( يف تاريــخ الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، ويعــود الســبب إلــى تنفيــذ سياســة التقاعــد املبكــر االختيــاري والقســري 
ــغ عــدد  ــام 2018. بل ــة الع ــواردة يف موازن ــام ال ــات واألرق ــاً للبيان ــاً عســكرياً وفق ــن 11,055 موظف ــر م ــى أكث ــة الفلســطينية عل ــه احلكوم ــذي طبقت ال
ــواردة يف قانــون املوازنــة العامــة لســنة 2018، مقارنــة باألرقــام  العاملــني العســكريني يف قــوى األمــن الفلســطينية 65829 عســكرياً وفقــاً لألرقــام ال
الــواردة يف قانــون املوازنــة للعــام 2016 التــي بلغــت 76,884 موظفــاً عســكرياً. جتــدر اإلشــارة إلــى أن األرقــام الــواردة يف قانــون املوازنــة العامــة لســنة 
2018 تختلــف عــن تلــك األرقــام التــي أوردتهــا وزارة املاليــة يف جلســة خاصــة عقدهــا االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« يف شــهر أبريــل 

من العام 2019.

كمــا يظهــر الشــكل رقــم )1( أن عــدد العســكريني غيــر ثابــت، يرتفــع أحيانــاً وينخفــض أحيانــاً أخــرى وفقــاً لألرقــام الــواردة يف املوازنــة العامــة )للســنوات 
2013 -2018(، وتظهــر مقارنــة املوازنــات املختلفــة أن األرقــام تتغيــر للســنة املاليــة الواحــدة مــا بــني املوازنــة املقــرة وموازنــة العــام الــذي يليهــا. )انظــر 

امللحــق رقــم 1(.

10   نصر عبد الكرمي، مجاالت الترشيد والتقشف يف اإلنفاق احلكومي، الفريق األعلى لدعم شفافية املوازنة العامة، االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة، 2015، ص -22 34. جتدر اإلشارة إلى أن األرقام اخلاصة 
باألعوام 2015 – 2018 من إدخال الباحث اعتماداً على بيانات املوازنة العامة املنشورة على موقع وزارة املالية الفلسطينية.

أحالــت احلكومــة نحــو 27 ألــف موظــف عمومــي للتقاعــد املبكــر منــذ 2017، منهــم 18 ألفــًا مــن العســكريني مــن أصــل قرابــة 62 ألفــًا 
يف الضفــة الغربيــة وغــزة. وبلــغ عــدد املتقاعديــن املدنيــني يف الضفــة الغربيــة وغــزة نحــو 9238 موظفــًا، وعــدد موظفــي القطــاع العــام 
املدنــي والعســكري حاليــًا اســتقر علــى 133200، منهــم 33800 يف قطــاع غــزة، و99400 يف الضفــة الغربيــة. وطــرأ تراجــع بنســبة 16% 
علــى فاتــورة الرواتــب واألجــور للموظفــني يف فلســطني، حيــث بلغــت 6.424 مليــار شــيقل )1.77 مليــار دوالر( العــام املاضــي، بعــد أن كانــت 

7.63 مليــار شــيقل )2.1 مليــار دوالر( يف 2017. 

فريد غنام وكيل وزارة املالية يف جلسة خاصة نّظمها االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، بتاريخ 2019/4/24.  

https://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2019/04/24/1238247.html#ixzz61rP7kSz0

 شكل رقم )1( عدد العاملني يف قوى األمن الفلسطينية 2013- 2018 

انخفضــت فاتــورة الرواتــب واألجــور يف العــام 2018 لتصــل إلــى 2.900 مليــار شــيقل مقارنــة مــع 3.124 مليــار شــيقل يف عــام 2017. ويالحــظ مــن 
الشــكل التالــي )2( أن هنــاك تناقصــاً يف بنــد الرواتــب واألجــور خــالل الســنوات الثــالث األخيــر. 

شكل رقم )2( رواتب وأجور العاملني يف قوى األمن باملليار شيقل من عام 2013 -2018 11 

11   انظر: قانون املوازنة للسنوات -2013 2018.
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يســتحوذ بنــد الرواتــب واألجــور علــى النصيــب األكبــر يف املوازنــة العامــة الفلســطينية، إذ يشــكل %49 مــن إجمالــي النفقــات اجلاريــة وصــايف اإلقــراض 
للعــام 2018. وانخفضــت نســبة رواتــب املوظفــني العســكريني مــن مجمــل رواتــب موظفــي الســلطة الفلســطينية مبقــدار 14 نقطــة يف العــام 2018 مقارنــة 

بالعــام 2014 )%37 مقارنــة بـــ%51(. ويأتــي هــذا االنخفــاض بســبب التقاعــد االختيــاري والقســري الــذي مت يف العامــني األخيريــن كمــا ذكرنــا آنفاً.

جدول رقم )2( نسبة رواتب العسكريني

 من مجمل قيمة الرواتب يف املوازنة العامة لألعوام 2011-2018 مليار شيقل12

20142015201620172018السنة
7.37.67.78.17.9فاتورة الرواتب للعاملني 
3.73.23.23.12.9فاتورة رواتب العسكريني

%37%38%42%42%51النسبة 

يشــير توزيــع النفقــات اجلاريــة ملوازنــة قطــاع األمــن للعــام 2018 إلــى أن رواتــب وأجــور العاملــني يف قطــاع األمــن تشــكل حوالــي %83.5 مــن املوازنــة، 
وقــد حافظــت عليهــا يف الســنوات الثــالث األخيــرة. فيمــا ال تتعــدى النفقــات التشــغيلية لقطــاع األمــن %8، وتنخفــض نســبة النفقــات الرأســمالية 
إلــى أقــل مــن %0,5 مــن مجمــل النفقــات اجلاريــة لقطــاع األمــن، كمــا يوضــح اجلــدول رقــم )3( أدنــاه. األمــر الــذي يشــير إلــى خلــل بنيــوي يف هيكليــة 
النفقــات لقطــاع األمــن ويحــد مــن قــدرة قطــاع األمــن عــن العمــل بشــكل فعــال. حيــث تذهــب معظــم نفقــات قطــاع األمــن يف الســلطة الفلســطينية إلــى 
رواتــب العاملــني دون اعتبــار للمهــام امللقــاة علــى عاتــق هــذا القطــاع يف مســاعدة وحمايــة املجتمــع الفلســطيني، مــا يتطلــب النظــر يف إعــادة هيكلــة 
املؤسســات واألجهــزة األمنيــة مــن األعــداد الضروريــة لعمــل اجلهــاز وإعــادة تدويــر الفائــض لبعــض األجهــزة وتقليــل أعــداد الرتــب العاليــة وزيــادة 
أعــداد األفــراد والرتــب التنفيذيــة حلمايــة املواطنــني وممتلكاتهــم وضمــان ســيادة القانــون واحلفــاظ علــى النظــام العــام، والزيــادة يف نســبة النفقــات 

التشــغيلية والرأســمالية مــن موازنــة قطــاع االمــن لتعزيــز قدراتهــا علــى القيــام باملهــام املنوطــة بهــا خلدمــة املواطنــني.
جدول رقم )3( بنود موازنة قطاع األمن اجلارية لألعوام الثالثة االخيرة13

201620172018اإلدارة املالية املركزية
النسبةاملخصصاتالنسبةاملخصصاتالنسبةاملخصصات

%290083.5%312383.4%319983.7رواتب وأجور
%2657.6%2807.5%3007.8نفقات تشغيلية
%3008.6%3358.9%3178.3نفقات حتويلية

%100.3%70.2%70.2نفقات رأسمالية
%3475100%3745100%3823100املجموع

فيمــا عــدا الرواتــب والنفقــات التحويليــة، فــإن اإلنفــاق الفعلــي يف العامــني 2016 و2017 )أســاس النقــدي وااللتــزام( لــم يتجــاوز %75 مــن النفقــات 
التشــغيلية املقــررة يف العــام 2017 وحوالــي %65 يف العــام 2016 مــن مجمــل األمــوال املخصصــة للنفقــات التشــغيلية، األمــر الــذي يحــد مــن قــدرة 
األجهــزة األمنيــة علــى التخطيــط. كمــا أن اإلنفــاق علــى االحتياجــات الرأســمالية بقــي محــدوداً، ومــع ذلــك، فنســبة االلتــزام باإلنفــاق علــى التجهيــزات 

الالزمــة لقيــام املؤسســة بأعمالهــا كانــت منخفضــة.  

جدول رقم )4( اإلنفاق الفعلي على بنود املوازنة للعامني 2016 -201714

اإلدارة املالية املركزية
20162017
%اإلنفاق الفعلي%اإلنفاق الفعلي

3238101309199رواتب
1906321175نفقات تشغيلية
32710331594نفقات حتويلية
3.753343نفقات رأسمالية

12  انظر: قانون املوازنة للسنوات 2018-2014.
13   انظر: املوازنة العامة للسنة املالية 2018، ص 595.
14  انظر: املوازنة العامة للسنة املالية 2018، ص 595.
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دورة الموازنة في قطاع األمن الفلسطيني
ميكن حتديد املراحل املتعاقبة يف دورة املوازنة بقطاع األمن يف فلسطني وفقاً ألحكام قانون تنظيم املوازنة رقم )7( لسنة 1998 على النحو التالي:

إعداد املوازنة لقطاع األمن يف فلسطني. 1

يعتمــد إعــداد املوازنــة العامــة الفلســطينية علــى اجلوانــب التوجيهيــة الصــادرة 
عــن وزارة املاليــة وعلــى اإلجــراءات املنصــوص عليهــا يف القانــون، وتخضــع موازنــة 
مؤسســة  ألي  املوازنــة  إعــداد  حيــث  مــن  نفســها  لإلجــراءات  األمنيــة  األجهــزة 
فلســطينية، ويســتثنى مــن هــذا موازنــة جهــاز املخابــرات التــي يتولــى رئيــس اجلهــاز 
إعدادهــا ويعرضهــا علــى الرئيــس للمصادقــة عليهــا، إضافــة الســتقالل املوازنــة 
اخلاصــة بجهــاز املخابــرات التــي تــدرج برقــم واحــد ضمــن املوازنــة العامــة للدولــة، 
بحيــث تتولــى بنفســها إدارتهــا واإلنفــاق منهــا حتــت إشــراف الرئيــس15. أمــا موازنــة 
األجهــزة األمنيــة والهيئــات العســكرية األخــرى، فتحكمهــا اإلجــراءات نفســها التــي 
ــث اإلعــداد واإلقــرار  ــة مؤسســة فلســطينية أخــرى، مــن حي ــة أي ــا موازن تخضــع له

ــاق.16 ــى اإلنف ــذ واإلشــراف عل والتنفي

ــد اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة املوازنــة الســنوية للمؤسســة األمنيــة وفقــاً  وتُع
لســقوف البنــود التــي حددتهــا وزارة املاليــة، حيــث تقــوم اإلدارة املاليــة مبخاطبــة 
األجهــزة واإلدارات األمنيــة املختلفــة، لتزويدهــا بالبيانــات واملشــاريع واالحتياجــات 
املختلفــة. وبعــد جتميــع البيانــات مــن األجهــزة، تعــد املوازنــة العامــة لقطــاع األمــن 
ــة، تشــمل بنودهــا مصاريــف املؤسســة  ــة جتميعي ــة، وهــي موازن ــوزارة املالي وترفــع ل
املاليــة  وزارة  وتقــوم  املختلفــة،  واإلدارات  األجهــزة  إلــى  اإلشــارة  دون  األمنيــة، 
مبناقشــتها ومراجعاتهــا أحيانــاً مــع اإلدارة املاليــة. وتناقــش بعــض األجهــزة األمنيــة 
مشــاريع موازناتهــا مــع اإلدارة املاليــة، وهنــاك أجهــزة أخــرى ال يطلــب منهــا إعــداد 

ــا17. ــة عنه ــة بإعدادهــا نياب ــة املركزي ــوم اإلدارة املالي ــات، وتق موازن

تـُـدرج موازنــة قطــاع األمــن حتــت بنــد اإلدارة املاليــة املركزيــة ضمــن املوازنــة العامــة 
كمركــز مالــي مســتقل، دون أيــة إشــارة إلــى تبعيتهــا لــوزارة الداخليــة أو أيــة مؤسســة أخــرى، وتــرد ضمــن قائمــة املؤسســات غيــر الوزاريــة، وتتضمــن 
موازنــة اإلدارة املاليــة الــواردة يف قانــون املوازنــة مصاريــف البنــود التشــغيلية والرأســمالية والرواتــب واألجــور وعــدد العاملــني يف قــوى األمــن، موزعــني 
علــى الرتــب العســكرية املختلفــة، مــن جنــدي حتــى لــواء دون تفصيــالت توضــح عــدد أفــراد كل جهــاز أو حصــة كل جهــاز مــن املوازنــة الكليــة، أو أيــاً 

مــن بنــود النفقــات املختلفــة، بحيــث ال يتــم اإلعــالن عــن املوازنــة املخصصــة لــكل جهــاز علــى حــدة.

ال تظهــر التقاريــر الشــهرية لــوزارة املاليــة حــول العمليــات املاليــة مــن نفقــات وإيــرادات ومصــادر التمويــل وغيرهــا يف املؤسســات الفلســطينية عامــة، 
ــع  ــة م ــة املركزي ــات اإلدارة املالي ــع نفق ــث مت جم ــات قطــاع األمــن الشــهرية، حي نفق
نفقــات وزارة الداخليــة يف بنــد واحــد حتــت اســم الداخليــة واألمــن خالفــاً ملــا ورد 
ــة للعــام 2018 الــذي جعــل كاّلً مــن وزارة الداخليــة واإلدارة املاليــة  يف قانــون املوازن

املركزيــة مركزيــن ماليــني مســتقلني18.

إقرار املوازنة العامة واعتمادها. 2

أدى االنقســام الفلســطيني إلــى تعطــل املجلــس التشــريعي منــذ العــام 2007، األمــر 
الــذي لــم تعــد معــه الســلطة التنفيذيــة تقــدم مشــروع املوازنــة إلــى املجلــس التشــريعي 
رســمياً ملناقشــته وإقــراره، وقبــل حــل املجلــس التشــريعي بقــرار احملكمــة الدســتورية 
يف كانــون األول 2018، جــرت العــادة أن يعــرض وزيــر املاليــة علــى هيئــة الكتــل 

15   انظر قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005 املواد )17، 18(.
16  انظر املواد )60-62( من القانون األساسي واملواد )-3 4، 19-54( من القانون رقم )7( لسنة 1998 بشأن تنظيم املوازنة العامة والشؤون املالية.

17  سعيد زيد، بيئة النزاهة والشفافية واملساءلة يف عمل مؤسسة اإلدارة املالية العسكرية املركزية، رام اهلل: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« 2017، ص 10.
http://pmof.ps/pmof/ 2019 ،18  انظر تقرير شهر آب 2019 املنشور على املوقع اإللكتروني لوزارة املالية وبالتحديد جدول رقم )5أ(: تفاصيل النفقات حسب البند ومركز املسؤولية )أساس االلتزام( آب

documents/accounts/monthly/2019/Aug.2019.ar.pdf

عــن  الصــادرة  االســتثنائية  املاليــة  الالئحــة  منحــت 
رئيــس الــوزراء قــادة األجهــزة األمنيــة صالحيــة صــرف 
مــن  األمــن  بقــوى  للعاملــني  اجتماعيــة  مســاعدات 
ســقوًفا  وحــددت  شــهرًيا،  األمنيــة  املؤسســة  موازنــة 
لذلــك 15000 شــيقل لــكل مــن: الشــرطة الفلســطينية، 
واملخابــرات العامــة، واألمــن الوقائــي، واألمــن الوطنــي، 
واحلــرس الرئاســي، واإلدارة املاليــة العســكرية، ولبقيــة 
األجهــزة صالحيــة صــرف 5000 شــيقل، مــع العلــم أن 
هــذه املســاعدات أو املبالــغ املخصصــة لهــا ال تصــرف 
شــهرياً، بســبب قلــة املــوارد املاليــة املتوفــرة.  مــن ناحيــة 
أخــرى يتضــح أن املبالــغ احملــددة لــكل جهــاز لــم تأخــذ 
ال  كمــا  للعاملــني،  العــددي  التفــاوت  االعتبــار  بعــني 
يتوفــر نظــام يوضــح األســس واملعاييــر التــي تصــرف 
اســتناًدا لهــا، وهــذا يلحــق ضــرراً مببــدأ العدالــة، كمــا 

ــاً.  ــا قانون ــر املصــدر احملــدد له أنهــا تصــرف مــن غي

ســعيد زيــد، بيئــة النزاهــة والشــفافية واملســاءلة يف عمــل 
اهلل:  رام  املركزيــة،  العســكرية  املاليــة  اإلدارة  مؤسســة 
االئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة »أمــان« 2017، ص 7.

آليات اإلنفاق

1.الرواتب: يتم صرفها مركزياً من وزارة املالية.

2.النفقــات الرأســمالية العاديــة: »عطــاءات« تتــم مــن 
خــالل وزارة املاليــة )مديريــة اللــوازم العامــة(.

ــة  ــا مــن اإلدارة املالي ــم صرفه 3.النفقــات التشــغيلية يت
املركزيــة »العســكرية«.

4.النفقــات التشــغيلية وفــق ســقوف محــدودة تتــم مــن 
خــالل األجهــزة والهيئــات األمنيــة. 
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البرملانيــة يف الضفــة الغربيــة محــاور املوازنــة العامــة وتوجهاتهــا. وقــد أصــدر الرئيــس الفلســطيني قانــون املوازنــة العامــة يف الســنوات االثنتــي عشــرة 
املاضيــة بقــرار بقانــون اســتناداً إلــى أحــكام املــادة 43 مــن القانــون األساســي التــي تتيــح للرئيــس إصــدار قــرارات بقــوة القانــون يف أوقــات الضــرورة 

يف غيــر أدوار انعقــاد املجلــس التشــريعي.  

تنفيذ موازنة قطاع األمن. 3

تقســم نفقــات املؤسســة األمنيــة كأيــة مؤسســة أخــرى إلــى نفقــات رأســمالية وحتويليــة ورواتــب وأجــور، وتقــوم ثــالث جهــات بتســديد هــذه النفقــات، 
وهــي:

وزارة املاليــة: تقــوم بتخصيــص األمــوال الالزمــة للمؤسســة األمنيــة وتســدد مباشــرة مشــتريات الســيارات واألبنيــة، والرواتــب واألجــور والنفقــات  –
التحويليــة ومخصصــات التقاعــد، حيــث تعــد اإلدارة املاليــة العســكرية كشــف الرواتــب اخلــاص بأفــراد األجهــزة األمنيــة بنــاء علــى األوامــر 
الصــادرة عــن هيئــة التنظيــم واإلدارة، اســتناًدا ملجموعــة مــن القوانــني، أهمهــا قانــون اخلدمــة يف قــوى األمــن، ونظــام الضمــان الصحــي العســكري، 
ــرة احلســابات  ــات وإصــدار البطاقــة الشــهرية للرواتــب، وتســجل يف دائ ــم إدخــال البيان ــة الدخــل. إذ يت ــون ضريب ــون التقاعــد العــام، وقان وقان
كقيــد محاســبي، يحــدد أوجــه الصــرف لفاتــورة الرواتــب ويرســل إلــى وزارة املاليــة، لتنفيــذ الصــرف باعتبارهــا جهــة االختصــاص، وتقــوم الــوزارة 
ــى هــذا  ــة عل ــة بالرقاب ــر مــن راتــب، وينحصــر دور وزارة املالي بالتدقيــق مــرة أخــرى باألســماء، للتأكــد مــن عــدم وجــود موظفــني يتقاضــون أكث
اجلانــب بالنســبة للرواتــب، وتؤخــذ بعــني االعتبــار عنــد إعــداد الرواتــب احلســومات التــي يجــب أن تكــون منســجمة متامــاً مــع القانــون، وحقــوق 

الغيــر واألحــكام الصــادرة عــن القضــاء، وتصــرف الرواتــب عبــر البنــوك ملســتحقيها19 .

اإلدارة املاليــة املركزيــة: تعمــل علــى تســديد النفقــات الرأســمالية التــي تزيــد عــن 500 دوالر، إضافــة إلــى دفــع ســلف املؤسســة األمنيــة واإليجارات  –
والكهربــاء وامليــاه والهواتــف األرضيــة والنثريــات ومهمــات قــادة األجهــزة األمنيــة، وبــدل املرافقــة واملهمــات اخلارجيــة والبعثــات العلميــة وتأمــني 

الســيارات. ويقــوم وزيــر الداخليــة ومديــر عــام املاليــة العســكرية باملصادقــة علــى أوامــر الصــرف اخلاصــة بذلــك20.

األجهــزة األمنيــة واإلدارات املركزيــة: تنفــق مــن املبلــغ املالــي احملــول لهــا مــن اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة كســلفة يف بدايــة كل عــام، وتصــرف  –
علــى بعــض النفقــات الرأســمالية والتشــغيلية بتوقيــع مــن مفــوض الصــرف مديــر عــام املؤسســة أو قائــد اجلهــاز، وتقــوم بتســديد املصروفــات 
ــة ووزارة  ــم تقــوم اإلدارة املالي ــة، ث ــة العســكرية يف وزارة املالي ــة املالي ــة العســكرية، وتدقــق مــن الرقاب ــى اإلدارة املالي ــر ومعــززات ترفــع إل بفواتي
املاليــة بتحويــل املبلــغ املغطــى بالفواتيــر واملعــززات املعتمــدة مــن الرقابــة املاليــة العســكرية إلــى املؤسســة أو اجلهــاز األمنــي، وهــذا مــا يســمى 
نظــام االســتعاضة21 .لكــن ال ينطبــق علــى بنــد النثريــة تقــدمي معــززات، مــا يتيــح فرصــاً للمحابــاة يف آليــة إنفاقهــا والتصــرف بهــا دون وجــود رقابــة 

عليهــا مــن قبــل أجهــزة الرقابــة.

الرقابة على موازنة قطاع األمن. 4

تعــد الرقابــة إحــدى الوظائــف األساســية التــي تقــوم بهــا أجهــزة متعــددة بغيــة »التحقــق ممــا إذا كان كل شــيء يســير وفقــاً للخطــة املرســومة 
والتعليمــات الصــادرة والقاعــدة املقــررة«22، والتأكــد مــن حســن اســتعمال املــال العــام مبــا يتفــق مــع أهــداف التنظيــم اإلداري23، حســبما حتــدد يف 

املوازنــة العامــة، دون إخــالل، وحفاظــاً علــى حســن ســير اإلدارة احلكوميــة ماليــاً، وحفاظــاً علــى األمــوال العامــة.

كمــا تهــدف الرقابــة علــى تنفيــذ املوازنــة العامــة إلــى ضمــان عــدم خــروج احلكومــة عــن احلــدود التــي رســمتها لهــا الســلطة التشــريعية حســب 
موافقتهــا واعتمادهــا لبنــود املوازنــة العامــة، ورغــم مــا حتققــه الرقابــة مــن منافــع، إال أنــه يجــب أال تتجــاوز حــدوداً معينــة، وإال فإنهــا تــؤدي إلــى 
عرقلــة النشــاط املالــي، وتــؤدي إلــى شــل حركــة األجهــزة احلكوميــة املختلفــة، وتصبــح الرقابــة وبــاالً ليــس علــى ماليــة الدولــة فقــط، وإمنــا علــى 

النشــاط املالــي واالقتصــاد ككل.

ميكــن تقســيم أنــواع الرقابــة علــى تنفيــذ موازنــة قطــاع األمــن يف فلســطني، مــن حيــث اجلهــة التــي تتولــى مهمــة الرقابــة، إلــى رقابــة داخليــة ورقابــة 
خارجيــة، ومــن حيــث التوقيــت الزمنــي إلــى رقابــة ســابقة، ورقابــة الحقة.

أ/ الرقابة الداخلية

ميكن التمييز بني جهازين للرقابة الداخلية يف قطاع األمن24:

اإلدارة املالية »العسكرية املركزية«. 1

19   مقابلة مع فريق اإلدارة املالية العسكرية بتاريخ 2019/9/30.
20  سعيد زيد، مصدر سابق، ص 16.

21  مقابلة مع فريق اإلدارة املالية العسكرية بتاريخ 2019/9/30.
22   إبراهيم شيحا، اإلدارة العامة، بيروت: الدار اجلامعية للطباعة والنشر، 1983، ص 415.

23   فؤاد العطار، مبادئ اإلدارة العامة، القاهرة: دار النهضة العربية،1974، ص 179.
24   فيما يتعلق بأجهزة الرقابة الداخلية يف السلطة الوطنية، انظر: جهاد حرب، أجهزة الرقابة وأنظمة املساءلة يف القطاع العام الفلسطيني، رام اهلل: املبادرة الفلسطينية لتعميق احلوار العاملي والدميقراطية )مفتاح(؛ 

االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة )أمان(، 2003، ص 30-17. 
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تعتبــر اإلدارة املاليــة العســكرية املركزيــة مؤسســة عســكرية/ أمنيــة تخضــع للقوانــني العســكرية وتعمــل مبوجبهــا، وتشــكل حلقــة وصــل بــني املؤسســة 
األمنيــة مــن جانــب ووزارة املاليــة مــن جانــب آخــر، وتقــدم اخلدمــات املاليــة لكافــة األجهــزة واإلدارات والهيئات املكونة للمؤسســة األمنية الفلســطينية25، 
وتتلخــص رســالتها بالعمــل واملســاهمة يف حتقيــق الضبــط املالــي، واالســتخدام األمثــل للمــال العــام يف املؤسســة األمنيــة، مبــا يســهم يف تقــدمي خدمــات 

ذات كفــاءة وفاعليــة، وخلــق بيئــة آمنــة ومســتقرة، وتنميــة الــوالء واالنتمــاء للمؤسســة حلمايــة املشــروع الوطنــي وتعزيــز صمــود املواطــن26.

مــن جانــب آخــر، تقــوم اإلدارة املاليــة العســكرية بــدور رقابــي علــى املصروفــات مــن خــالل إدارة املدفوعــات، حيــث يتــم التحقــق مــن ســالمة املدفوعــات 
ومــن انســجامها مــع األنظمــة والقوانــني املاليــة، فمثــاًل، عنــد تقــدمي اجلهــاز أو الهيئــة األمنيــة طلــب شــراء الســلع الرأســمالية التــي تزيــد قيمتهــا علــى 
500 دوالر إلــى اإلدارة املاليــة املركزيــة، يرفــق بعــرض أســعار أو تقديــر للتكلفــة، وتقــوم اإلدارة بدراســة االحتيــاج والتأكــد مــن وجــود اعتمــاد مالــي. 
وإذا تبــني أن الســعر املرفــق بالطلــب مــن اجلهــاز أقــل ممــا هــو متوفــر لــإلدارة املاليــة العســكرية، يعــاد الطلــب للجهــاز ليقــوم بالشــراء، وإذا كان الســعر 
أكثــر تقــوم اإلدارة املاليــة بالشــراء، وبعــد ذلــك يتــم إدخــال الســلعة بســند إدخــال لهيئــة اإلمــداد والتجهيــز27. لكــن القــدرة علــى التحقــق مــن أوجــه 
إنفــاق داخــل األجهــزة األمنيــة فيمــا يتعلــق ببنــد املهمــات الداخليــة »النثريــة« يبقــى محــدوداً لغيــاب آليــات محــددة وواضحــة للرقابــة علــى هــذا البنــد.

اإلدارة العامة للرقابة املالية العسكرية يف وزارة املالية. 2

تقــوم وزارة املاليــة مــن خــالل اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية بالرقابــة املاليــة علــى املؤسســة األمنيــة للتأكــد مــن اســتخدام األمــوال يف 
األغــراض املخصصــة لهــا، حيــث تكلــف اإلدارة العامــــة للرقابــــة املاليــــة العســــكرية يف وزارة املاليــــة وفقــاً للنظــام املالــي للســلطة بالتدقيــق علــى بنــود 
الصــرف املختلفــة، والتأكــد مــن حســن وســالمة اســتخدام األمــوال العامــة لألغــراض املخصصــة لهــا، وحمايــة األمــوال العامــة التــي صرفــت مــن وزارة 
املاليــة لألجهــزة العســكرية مــن ســوء التصــرف والضيــاع، وتوفيــر املعلومــات البيانيــة واإلحصائيــة الدقيقــة واملســتقلة عــن نفقــات وإيــرادات األجهــزة 
العســكرية للجهــات املختصــة28. لكــن لــــم تنشــــر اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية أّيــاً مــــن تقاريرهــــا الرقابيــــة، ولــم يتــم العثــور علــى أيــة تقارير 

رقابيــة لــإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية علــى املوقــع الرســمي لــوزارة املاليــة29. 
ب/ الرقابة اخلارجية 

نــص قانــون ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة لســنة 2004 يف املــادة )31( يف البنــد )6( علــى: »تخضــع لديــوان الرقابــة قــوات األمــن والشــرطة وكافــة 
ــون  ــام مبهامــه اســتناداً للقان ــة يف ســبيل القي ــة واإلداري ــة املالي ــوان الرقاب ــي ميارســها دي ــة الت ــدد وســائل الرقاب ــة والعســكرية«. وتتع ــزة األمني األجه
واألنظمــة والتعليمــات املقــرة. ويقــوم بعــرض نتائــج حتقيقاتــه علــى مســؤولي األجهــزة قبــل إصــدار التعليــق عليهــا أو تصويــب أوضاعهــا، وعلــى ضــوء 

ذلــك يضمنهــا للتقريــر30.  

قــام ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة يف العــام 2018 بالرقابــة علــى هيئــة اإلمــداد والتجهيــز، واخلدمات 
الطبيــة العســكرية، وجهــاز االســتخبارات العســكرية، ومراكــز اإلصــالح والتأهيــل31. ويف العــام 2017، 
راقــب علــى املركبــات احلكوميــة يف القطــاع األمنــي32. وجهــاز األمــن الوقائــي عــام 201533. وقــد نُشــر 
ملخــص يف التقريــر الســنوي عــن عمليــات الرقابــة املذكــورة، دون أن ينشــر تقريــر التدقيــق اخلــاص 
بــكل جهــاز. يف املقابــل، يرفــض جهــاز املخابــرات التعــاون مــع ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بحجــة أن 
اجلهــاز يخضــع لرقابــة رئيــس الســلطة مــن خــالل املراقــب املالــي الــذي يعينــه الرئيــس34. وتبقــى قــدرة 

ديــوان الرقابــة محــدودة يف الرقابــة علــى بعــض بنــود اإلنفــاق والتحقــق مــن ســالمة اإلجــراءات فيمــا يتعلــق ببنــد املهمــات الداخليــة »النثريــة«، حيــث 
يغلــق هــذا البنــد اســتثنائياً دون توفــر فواتيــر أو نظــام محــدد. كمــا أنــه ال تتوفــر رقابــة علــى امليزانيــة غيــر املصــرح بهــا التــي حتصــل عليهــا األجهــزة 

األمنيــة.
ــو متكــن مــن اكتشــاف  ــى ل ــك ســلطة املالحقــة واملتابعــة حت ــوان ال ميتل ــث إن الدي ــوان، حي ــى عمــل الدي ــر ســلبياً عل ــس التشــريعي أث ــاب املجل إن غي
التجــاوزات، ألنــه وفــق النصــوص القانونيــة مبثابــة جهــة تقــوم بتقــدمي التوصيــات ورفعهــا إلــى املجلــس التشــريعي والرئيــس ومجلــس الــوزراء. واملجلــس 
التشــريعي هــو مــن يقــوم مبتابعــة هــذه التوصيــات مــن خــالل مســاءلته للمســؤولني، مبــن فيهــم وزيــرا الداخليــة واألمــن الوطنــي، التــي كفلهــا القانــون35.

25  نصر عبد الكرمي، سناء الفقهاء، اإلدارة املالية يف القطاع األمني الفلسطيني، أوراق بحثية يف القانون واألمن، جامعة بيرزيت؛ معهد احلقوق، 2010، ص 44-40. 
26  انظر: قانون املوازنة العامة للعام  2018، ص 679.

27  سعيد زيد، مصدر سابق، ص 16.
28   انظر: نصر عبد الكرمي، مصدر سابق، ص 59. 

29   انظر: موقع وزارة املالية http://pmof.ps/pmof/index.php تاريخ آخر دخول 2019/10/6.
30   جهاد حرب. أجهزة الرقابة وأنظمة املساءلة يف القطاع العام الفلسطيني. مفتاح. رام اهلل. ص 20.

31  ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي للديوان 2018، ص 93-86
https://www.saacb.ps/BruRpts/RPT2018.pdf

https://www.saacb.ps/BruRpts/RPTSAACB2017.pdf .45-43 32  ديوان الرقابة املالية واإلدارية، التقرير السنوي للديوان 2017، ص
33  مقابلة مع العميد عيسى جواعدة مدير اإلدارة املالية يف جهاز األمن الوقائي بتاريخ 2019/10/3.

34  عالء حللوح، فاعلية الرقابة على أداء األجهزة األمنية يف الضفة الغربية وقطاع غزة، رام اهلل: االئتالف من أجل النزاهة واملساءلة »أمان« 2018، ص 13.
http://www.saacb.ps/news_temp.aspx?id=3344 2018 .3 35   أمين الزرو. أثر غياب املجلس التشريعي على أداء ديوان الرقابة. مجلة فلسطني الرقابية. عدد

ال  عمليــًا  العامــة  املخابــرات  جهــاز 
مــن  ســواء  املاليــة،  للرقابــة  يخضــع 

اخلارجيــة أو  الداخليــة  الرقابــة 
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ج/ الرقابة البرملانية

يتمتــع املجلــس التشــريعي بصالحيــات قانونيــة واســعة يف الرقابــة علــى املــال العــام مــن خــالل الرقابــة علــى تنفيــذ املوازنــة؛ حيــث يفــرض قانــون تنظيــم 
املوازنــة رقــم )7( لســنة 1998 علــى وزارة املاليــة تقــدمي تقريــر كل ثالثــة أشــهر إلــى املجلــس التشــريعي مفصــاًل ومحلــاًل لوضــع املوازنــة، كمــا يتضمــن 
التطــورات املاليــة واجتاهــات حركــة اإليــرادات والنفقــات مقارنــة مــع توقعــات احلكومــة يف مشــروع قانــون املوازنــة، وتفســير االنحرافــات وحتليــل تدفــق 
النقــد وتأثيــر هــذه التطــورات علــى الوضــع املالــي العــام للســلطة الوطنيــة، وكذلــك يعــرض اقتراحــات تصحيحيــة مناســبة الســتعادة التــوازن إذا كان 
ذلــك موجبــا36ً، ومــن خــالل احلســاب الســنوي اخلتامــي الــذي يقــدم إلــى املجلــس التشــريعي خــالل ســنة مــن نهايــة الســنة املاليــة إلقــراره واعتمــاده37.

لكــن عملّيــاً، املجلــس التشــريعي الفلســطيني ال يقــوم بهــذه املهــام بســبب االنقســام وتعطــل أعمالــه منــذ العــام 2007، مــا أثــر بشــكل واضــح علــى أداء 
النظــام السياســي بشــكل عــام وعلــى الرقابــة البرملانيــة علــى املــال العــام بشــكل خــاص. وأفقــد املؤسســة الفلســطينية قدرتهــا علــى وقــف أو معاجلــة 

اإلخفاقــات واالنحرافــات املاليــة احملتملــة يف أداء املؤسســة العامــة مبــا فيهــا األجهــزة واملؤسســات األمنيــة. 

36 انظر املادة )52( من قانون تنظيم املوازنة رقم )7( لسنة 1998.

37 انظر املادة )66( من قانون تنظيم املوازنة رقم )7( لسنة 1998.
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االستنتاجات
· اســتمر قطــاع األمــن بالعمــل بالالئحــة املاليــة االســتثنائية الصــادرة عــن رئيــس احلكومــة وجتــدد العمــل بهــا ســنوياً مــن قبــل وزيــر املاليــة دون 	

نشــرها أو العمــل علــى إقــرار نظــام مالــي خــاص باملؤسســة األمنيــة يحــدد آليــات اإلنفــاق ومســؤوليات اجلهــات املختلفــة مــن قبــل مجلــس 
الوزراء.

· مــا زال مجلــس الــوزراء لــم يصــدر نظامــاً يحــدد املشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة احلساســة املنصــوص عليهــا يف القــرار بقانــون رقــم )8( 	
لســنة 2014 بشــأن الشــراء العــام وينظــم آليــات الشــراء املتبعــة لهــذا النــوع مــن املشــتريات.

· ــة 	 ــة اجلاري ــل املوازن ــن مجم ــا نســبته %22.7 م ــار شــيقل عــام 2018، أي م ــارب 3.475 ملي ــا يق ــن م ــة لقطــاع األم ــة اجلاري ــت املوازن بلغ
للســلطة الوطنيــة الفلســطينية، منهــا 2.900 مليــار شــيقل رواتــب وأجــوراً، أي مــا نســبته %83.5 مــن موازنــة املؤسســة األمنيــة، والباقــي 
موزعــة بــني النفقــات التشــغيلية )%7.6( والنفقــات التحويليــة )%8.6( والنفقــات الرأســمالية )أقــل مــن %1(.  وهــي نســب لــم تختلــف عــن 

الســنة التــي ســبقتها )2017(.  

· عــدد العســكريني غيــر ثابــت يف املوازنــة العامــة، يرتفــع أحيانــاً وينخفــض أحيانــاً أخــرى، وفقــاً لألرقــام الــواردة يف املوازنــة العامــة )للســنوات 	
2013 -2018(، كمــا تظهــر مقارنــة املوازنــات املختلفــة أن األرقــام تتغيــر للســنة املاليــة الواحــدة بــني املوازنــة املقــرة وموازنــة العــام الــذي 

يليهــا.  

· مــا زالــت موازنــة قطــاع األمــن تعانــي خلــاًل بنيويــاً يف هيكليــة النفقــات، األمــر الــذي يتطلــب النظــر يف إعــادة هيكلــة املؤسســات واألجهــزة 	
األمنيــة مــن األعــداد الضروريــة لعمــل اجلهــاز وإعــادة تدويــر الفائــض لبعــض األجهــزة وتقليــل أعــداد الرتــب العاليــة وزيــادة أعــداد األفــراد 
والرتــب التنفيذيــة حلمايــة املواطنــني وممتلكاتهــم وضمــان ســيادة القانــون واحلفــاظ علــى النظــام العــام، والزيــادة يف نســبة النفقــات 
التشــغيلية والرأســمالية مــن موازنــة قطــاع األمــن لتعزيــز قدراتهــا للقيــام باملهــام املنوطــة بهــا خلدمــة املواطنــني. كمــا يتطلــب إعــادة النظــر 
يف أعــداد العاملــني وتطويــر سياســات التوظيــف يف هــذا القطــاع مــن ناحيــة والزيــادة يف نســبة النفقــات التشــغيلية والرأســمالية مــن موازنــة 

قطــاع األمــن لتوفيــر املســتلزمات واإلمكانيــات بهــدف تعزيــز قدراتهــا للقيــام باملهــام املنوطــة بهــا.

· ال تشــير املوازنــة العامــة إلــى توزيــع العاملــني علــى األجهــزة واملؤسســات األمنيــة، مــا يُفقــد القــدرة علــى معرفــة األهميــة النســبية لــكل جهــاز 	
أو مؤسســة، ومــدى التناســب بــني عــدد القــوات واملهــام املكلــف بهــا اجلهــاز خاصــة مــع وجــود أجهــزة حتتــاج إلــى العناصــر األمنيــة مثــل 

الضابطــة اجلمركيــة والدفــاع املدنــي والشــرطة.

· تظهــر موازنــة قطــاع األمــن كرقــم واحــد قانــون املوازنــة العامــة دون توضيــح االعتمــادات املاليــة والنفقــات ملراكــز املســؤولية العاملــة يف قطــاع 	
األمــن، األمــر الــذي يجعــل مــن الصعــب تقييــم أداء كل جهــاز أو مؤسســة مقارنــة مبــا يحظــى بــه مــن قــدرات ماليــة.

· ــدة يف 	 ــة املعتم ــة باألســقف املالي ــزام وزارة املالي ــى عــدم الت ــزام إل ــدي وااللت ــي يف العامــني 2016 و2017 أســاس النق ــاق الفعل يشــير اإلنف
املوازنــة الســنوية، مــا يحــد مــن قــدرة األجهــزة األمنيــة علــى التخطيــط، والقــدرة علــى قيــام املؤسســة بأعمالهــا كان منخفضــاً، ويــؤدي إلــى 

حصــول اختــالالت يف طريقــة اإلنفــاق. 

· ال تظهــر التقاريــر الشــهرية لــوزارة املاليــة نفقــات قطــاع األمــن الشــهرية، حيــث مت جمــع نفقــات اإلدارة املاليــة املركزيــة مــع نفقــات وزارة 	
ــة للعــام 2018 الــذي جعــل كاّلً مــن وزارة الداخليــة  الداخليــة يف بنــد واحــد حتــت اســم الداخليــة واألمــن خالفــاً ملــا ورد يف قانــون املوازن

ــة مركزيــن ماليــني مســتقلني. ــة املركزي واإلدارة املالي

· ال يقــوم املجلــس التشــريعي بإقــرار املوازنــة العامــة بســبب االنقســام منــذ العــام 2007، مــا حــد مــن إمكانيــة مناقشــة املوازنــة العامــة بشــكل 	
علنــي، مبــا فيهــا موازنــة قطــاع األمــن قبــل إقــرار قانــون املوازنــة العامــة الســنوي.

· علــى الرغــم مــن التطــورات الهامــة التــي رافقــت عمليــة اإلصــالح يف قطــاع األمــن وضبــط عمليــات الشــراء واإلنفــاق املالــي يف قطــاع األمــن، 	
إال أنــه مــا زالــت بعــض بنــود اإلنفــاق مثــل املهمــات الداخليــة »النثريــة« ال تخضــع آلليــة واضحــة ومنظمــة وال تقــدم معــززات فيهــا، مــا يتيــح 

فرصــاً للمحابــاة يف آليــة إنفاقهــا والتصــرف.

· ال تنشر اإلدارة املالية املركزية »العسكرية« تقارير مالية عن اإلنفاق املخصص لألجهزة األمنية. 	

· لــــم تنشــــر اإلدارة العامــة للرقابــة املاليــة العســكرية أّيــاً مــــن تقاريرهــــا الرقابيــــة علــى األجهــزة األمنيــة، مبــا فيهــا اإلدارة املاليــة املركزيــة 	
»العســكرية«.

· علــى الرغــم مــن أن ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة قــام يف الســنوات األخيــرة بالرقابــة علــى بعــض املؤسســات األمنيــة، إال أنــه ال ينشــر 	
التقاريــر التــي يعدهــا، ويكتفــي مبلخــص لهــذه التقريــر يف التقريــر الســنوي.



واقع موازنة قطاع األمن ضمن املوازنة العامة الفلسطينية

16

· مــا زال جهــاز املخابــرات يرفــض اخلضــوع لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة بحجــة أن اجلهــاز يخضــع لرقابــة رئيــس الســلطة مــن 	
خــالل املراقــب املالــي الــذي يعينــه الرئيــس. 

· مــا زالــت قــدرة ديــوان الرقابــة محــدودة يف الرقابــة علــى بعــض بنــود اإلنفــاق والتحقــق مــن ســالمة اإلجــراءات فيمــا يتعلــق ببنــد املهمــات 	
الداخليــة »النثريــة«، حيــث يغلــق هــذا البنــد اســتثنائياً دون توفــر فواتيــر أو نظــام محــدد. كمــا أنــه ال تتوفــر رقابــة علــى امليزانيــة غيــر املصــرح 

بهــا التــي حتصــل عليهــا األجهــزة األمنيــة.

· أثــر غيــاب املجلــس التشــريعي ســلبياً علــى عمــل ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة، مــا أفقــد تقاريــر الديــوان النتائــج املرجــوة لهــذه التقاريــر، 	
ألن املجلــس التشــريعي هــو اجلهــة القــادرة علــى متابعــة معاجلــة املخالفــات املاليــة واإلداريــة وفقــاً للقوانــني واألنظمــة والتعليمــات املقــرة.

· نتيجــة لغيــاب املجلــس التشــريعي صاحــب االختصــاص األصيــل يف إقــرار املوازنــات العامــة والرقابــة علــى حســن تنفيذهــا، افتقــدت شــفافية 	
موازنــة األجهــزة األمنيــة، حيــث ال تقــدم املوازنــة العامــة أي تفصيــالت بخصــوص األجهــزة ســوى أرقــام مبهمــة دون توضيحــات.

 



17

التوصيات
· ضــرورة إجــراء االنتخابــات العامــة »التشــريعية والرئاســية« لتمكــني املواطنــني مــن حــق اختيــار ممثلــني يف املؤسســات السياســية، وإعــادة 	

التــوازن للنظــام السياســي بوجــود مجلــس تشــريعي يحظــى بالشــرعية الشــعبية ليتمكــن مــن تفعيــل الرقابــة البرملانيــة علــى أعمــال الســلطة 
التنفيذيــة، مبــا فيهــا األجهــزة واملؤسســات األمنيــة والعســكرية، وتفعيــل الرقابــة الســابقة والالحقــة علــى موازناتهــا.

· ضــرورة إقــرار مجلــس الــوزراء نظامــاً ماليــاً باملؤسســة األمنيــة يحــدد آليــات اإلنفــاق ومســؤوليات اجلهــات املختلفــة يف قطــاع األمــن أو تعديــل 	
النظــام املالــي للعــام 2005 وتعديالتــه املعمــول بــه يف الســلطة الفلســطينية مبــا يراعــي خصوصيــة عمــل األجهــزة األمنية. 

· علــى مجلــس الــوزراء إصــدار نظــام للمشــتريات ذات الطبيعــة األمنيــة احلساســة املنصــوص عليهــا يف القــرار بقانــون رقــم )8( لســنة 2014 	
بشــأن الشــراء العــام ينظــم آليــات وعمليــات الشــراء لهــذا النــوع مــن املشــتريات.

· علــى وزارة املاليــة أن تقــدم األرقــام الدقيقــة يف املوازنــة العامــة لعــدد العاملــني يف قطــاع األمــن، وتوزيعهــم علــى األجهــزة األمنيــة وعــدم 	
االكتفــاء باألعــداد اإلجماليــة حســب الرتــب.

· ــا 	 ــال، م ــى العمــل بشــكل فع ــز قــدرة قطــاع األمــن عل ــوي لتعزي ــل البني ــة قطــاع األمــن ملعاجلــة اخلل ــة موازن ــي إعــادة النظــر يف هيكلي ينبغ
يتطلــب إعــادة النظــر يف أعــداد العاملــني وتطويــر سياســات التوظيــف يف هــذا القطــاع مــن ناحيــة، والزيــادة يف نســبة النفقــات التشــغيلية 

والرأســمالية مــن موازنــة قطــاع األمــن لتوفيــر املســتلزمات واإلمكانيــات بهــدف تعزيــز قدراتهــا للقيــام باملهــام املنوطــة بهــا.

· ينبغي توضيح االعتمادات املالية والنفقات لألجهزة األمنية والهيئات العسكرية العاملة يف قطاع األمن.	

· علــى وزارة املاليــة االلتــزام باألســقف املاليــة املعتمــدة يف املوازنــة الســنوية لتتمكــن األجهــزة األمنيــة مــن التخطيــط اجليــد، فالقيــام بأعمالهــا 	
كان منخفضــاً، ويــؤدي إلــى حصــول اختــالالت يف طريقــة اإلنفــاق. 

· علــى وزارة املاليــة فصــل نفقــات اإلدارة املاليــة املركزيــة عــن نفقــات وزارة الداخليــة يف التقاريــر الشــهرية لــوزارة املاليــة وفقــاً ملــا ورد يف 	
ــذ  ــز شــفافية تنفي ــني مســتقلني لتعزي ــن مالي ــة مركزي ــة املركزي ــة واإلدارة املالي ــن وزارة الداخلي ــل كاّلً م ــذي جع ــة الســنوي ال ــون املوازن قان

ــة الســنوية. املوازن

· ضــرورة اســتكمال عمليــة اإلصــالح املالــي يف قطــاع األمــن بوضــع آليــات واضحــة ومحــددة لبعــض بنــود اإلنفــاق مثــل املهمــات الداخليــة 	
ــة«. »النثري

· على اإلدارة املالية املركزية »العسكرية« نشر التقارير املالية املتعلقة بإنفاق األجهزة األمنية. 	

· ينبغي أن تقوم اإلدارة العامة للرقابة املالية العسكرية بنشر تقاريرهــا الرقابيــة على األجهزة األمنية.	

· علــى ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة نشــر التقاريــر التــي يعدهــا عــن مؤسســات قطــاع األمــن وأال يكتفــي بتضمــني ملخــص لهــا يف التقريــر 	
السنوي.

· يتوجــب خضــوع جهــاز املخابــرات لرقابــة ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة فيمــا يتعلــق بأعمالــه املاليــة مــع مراعــاة خصوصيــة املوازنــة الكتومــة 	
احملــددة بنــص القانــون والنظــام املالــي جلهــاز املخابــرات العامــة. 

· ينبغــي متكــني ديــوان الرقابــة املاليــة واإلداريــة مــن أداء عملــه الرقابــي علــى جميــع بنــود اإلنفــاق للتحقــق مــن ســالمة اإلجــراءات مبــا فيهــا 	
بنــد املهمــات الداخليــة »النثريــة«، والرقابــة علــى أيــة أمــوال حتصــل عليهــا األجهــزة األمنيــة.
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ملحق رقم )1( أعداد املوظفني العسكريني يف السلطة الفلسطينية 2012-2018 حسب الرتبة العسكرية

2012201320142015201620172018السلم العسكريالرتبة فعليموازنةفعليموازنة
474764596862144119200لواء401
195195384354440517503407410عميد402
41241283183013701833195019972592عقيد403
188418843869393737944619405140474727مقدم404
514951496466652568956993702162686107رائد405
495349535719580357126201560659606402نقيب406
588558875591562954886003588161815852مالزم أول407
463846374633483952496174515759164689مالزم 408
476247627472737878507147908958898904مساعد أول409
7626762710737106439851112209947196439970مساعد 410
118061180610125989095198453745078915617رقيب أول411
968296835208502246873265447025142406رقيب412
300930092115193719367601937402291عريف413
444345582174276929202161451624644278جندي414
107301051610452106581110531831130031843384جيش التحرير500

752217512575840762737688468591677226388265829املجموع
املصدر: قوانني املوازنة العامة 2018-2012
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ملحق رقم )2( اجلدول الزمني إلعداد املوازنة يف فلسطني وفقاً لقانون تنظيم املوازنة والشؤون املالية

اإلجراءاملوعد##
تعد دائرة اخلزينة تقريراً شهرياً حول التقدم يف تنفيذ املوازنة. )مادة 51(.بداية شهر شباط/ فبراير1

تعــد الــوزارة تقريــراً مفصــاًل ومحلــاًل لوضــع املوازنــة يتضمــن التطــورات املاليــة. نهاية كل ربع سنة2
)املــادة 52(.

األول من أيار/ مايو3
وزارة املاليــة مــع اجلهــات املختصــة تقــدم تقريــراً يحتــوي علــى حتليــل شــامل عــن الوضــع 
ــات لوضــع سياســات  ــات والتوصي ــوارد وااللتزام ــات حلــركات امل ــع توقع ــام م ــي الع املال

لالســتجابة للتطــورات االقتصاديــة املتوقعــة إلــى مجلــس الــوزراء. )املــادة 25(.

خــالل شــهري أيــار وحزيــران/ 4
مايــو ويونيــو

ــة  ــة للســنة املالي ــوزراء املؤشــرات والسياســات اخلاصــة إلعــداد املوازن ــس ال يضــع مجل
القادمــة. )املــادة 26(.

األول من متوز/ يوليو5
ــي  ــرادات الت ــة وحــدود اإلي ــات املالي ــة يســتعرض التوقع ــالغ املوازن ــم ب إصــدار تعمي
يجــب أن نقــدر املوازنــات علــى أساســها ويتضمــن التعميــم أســقف النفقــات. )املــادة 

.)26

أيلــول/ 6 شــهر  نهايــة  حتــى 
تدرس دائرة املوازنة موازنات الوزارات واملؤسسات العامة. )املادة 30(.ســبتمبر

خــالل النصــف األول مــن تشــرين 7
تقدم وزارة املالية مشروع قانون املوازنة إلى مجلس الوزراء إلقرارها. )املادة 30(.األول / أكتوبــر

الثانــي/ 8 تشــرين  مــن  األول 
فمبــر يقدم مجلس الوزراء مشروع قانون املوازنة إلى املجلس التشريعي. )املادة 31(.نو

آخر موعد إلقرار املوازنة. )املادة 3(.31 كانون األول/ ديسمبر9
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· قانون املوازنة للسنوات 2018-2013. 	

· قانون املخابرات العامة رقم )17( لسنة 2005.	

· القانون األساسي للسلطة الوطنية الفلسطينية املعدل. 	
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· مقابلة مع فريق اإلدارة املالية العسكرية بتاريخ 2019/9/30.	
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هــو  )أمــان(  واملســاءلة  النزاهــة  أجــل  مــن  االئتــالف 
منظمــة  قبــل  مــن  املعتمــدة  الفلســطينية  املؤسســة 
الشــفافية الدوليــة منــذ العــام 2006. تأســس يف العــام 
2000 مــن مجموعــة مــن املؤسســات األهليــة الفاعلــة يف 
مجــال الدميقراطيــة واحلكــم الصالــح وحقــوق اإلنســان، 
ســعياً لتحقيــق رؤيتــه نحــو »مجتمــع فلســطيني خــاٍل مــن 
الفســاد«. يســعى االئتــالف حالّيــاً إلــى خلــق وقيــادة حراك 
مجتمعــي عبــر قطاعــي مناهــض للفســاد، واإلســهام يف 
إنتــاج ونقــل وتوطــني املعرفــة بالفســاد ومكافحتــه علــى 

الصعيــد الوطنــي واإلقليمــي والدولــي.

الرقابــي  بــدوره  القيــام  علــى  أمــان  ائتــالف  يحــرص 
بالتركيــز  للنزاهــة  الوطنــي  النظــام  علــى   Watchdog
علــى املشــاركة املجتمعيــة وتفعيــل دور مؤسســات املجتمــع 
املدنــي، ووســائل اإلعــالم يف الرقابــة واملســاءلة وخلــق 
بيئــة محصنــة ومســاهمة يف الكشــف عــن جرائــم الفســاد 

واحلــد مــن انتشــاره. 

عمــارة الرميــاوي - الطابــق األول - شــارع  رام اهلل: 
اإلرســال

ص.ب: رام اهلل 339 القدس69647 

هاتف: 02-2974949-2989506  

فاكس: 02-2974948

غــزة: شــارع حبــوش، متفــرع مــن شــارع الشــهداء - عمــارة 
درمي / الطابــق األرضــي

تلفاكس: 08-2884767 --28847668008  

info@aman-palestine.org :بريد إلكتروني

www.aman-palestine.org :املوقع اإللكتروني

https://www.facebook.com/ فيســبوك: 
 /AmanCoa l i t i o n

 https://twitter.com/AMANCoalition :تويتر

ــز احلكــم الرشــيد يف قطــاع األمــن  ــي لتعزي ــدى املدن املنت
مت إنشــاؤه مببــادرة مــن ائتــالف أمــان ومبشــاركة عــدد 
مــن مؤسســات املجتمــع املدنــي ذات العالقــة والراغبــة يف 
ــة  ــة املجتمعي تنســيق جهودهــا يف مجــال املســاءلة والرقاب
علــى التــزام املؤسســة األمنيــة بالقانــون والنظــام العــام، 
وضمــن اجلهــود الراميــة لتعزيــز مبــادئ الشــفافية ونظــم 
انطالقــاً  إنشــاؤه  كمــا جــاء  العــام،  العمــل  املســاءلة يف 
مــن مفهــوم األمــن الشــامل وأهميــة توفيــر شــبكة أمــان 

للمجتمــع واملؤسســات والقطاعــات واألفــراد. 

وبلــورة  تطويــر  يف  املســاهمة  إلــى  املنتــدى  ويهــدف 
يف  األمــن  لقطــاع  الفلســطينية  الوطنيــة  اإلســتراتيجية 
فلســطني، عبــر تطويــر آليــات التواصــل واالنفتــاح بــني 
املجتمــع املدنــي واملؤسســة األمنيــة، وتعزيــز مبــدأ حــق 
املواطــن يف الوصــول إلــى املعلومــات ذات العالقــة مبــا 

بــه املؤسســة األمنيــة ضمــن القانــون. تقــوم 

واملبادرة  احلــق،  مؤسســة  التاليــة:  املؤسســات  ويضــم 
 « والدميقراطية  العاملي  احلوار  لتعميق  الفلســطينية 
مفتاح«، والهيئــة الفلســطينية املســتقلة حلقــوق اإلنســان، 
ــة »شــمس«،  ومركــز إعــالم حقــوق اإلنســان والدميقراطي
واملركــز  التعذيــب،  ضحايــا  وتأهيــل  عــالج  ومركــز 
الفلســطيني للبحــوث والدراســات اإلســتراتيجية، وجامعــة 
بيرزيــت – معهــد احلقــوق، ومركــز القــدس للمســاعدة 
القانونيــة وحقــوق اإلنســان، ومركــز الدفــاع عــن احلريــات 
واحلقــوق املدنيــة، واالئتــالف مــن أجــل النزاهــة واملســاءلة 

»أمــان« )الســكرتاريا التنفيذيــة للمنتــدى(.


