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تقـديــم
حظيت الح او السياساية والبلنياة لقفارال وبا ازلات باال تباام والتحليال البت ازيال باإ
قبا اال البتسسا ااات الباتبعيا ااة البحليا ااة (الوطنيا ااة) الب تلفا ااة و ا ا ل اللوليا ااة وب يا اات الح ا ااو

االقتصااالية واالاتباييااة والث افيااة بحاال ااالا فااي باالن أ بيتلااا باتبعااة أو بنفاارلة يل ا

البسااتون البحلااي والاالولي تبيااز نظاااط البنظبااات ياار الح وبيااة بليبنااة العباال فااي باااال
الح ااو السياسااية والبلنيااةع لوإ يباال فاياال للح ااو االقتصااالية واالاتباييااة والث افيااةع أو
النظرة اللونية بإ حيث األ بية
مإ الوقت قل حاإ لتناول

ه الح و باال تباام الا ي يتناساب وأ بيتلااع حياث أنلاا

تبثا اال الح ا ااو الطبيعيا ااة األصا اايلة لانسا اااإع و ا ا ل أ ثر ا ااا التصا اااقا ببا االن تطا ااور حيات ا ا
اإلنسانية
م ا انات الح او السياساية والبلنيااة للباواطنيإ يساتنل فااي تحليال ا وتطبي لاا وباالن

التبتا بلااا ملا اللسااتور وباالن تطبي ا وبباالأ ساايالة ال ااانوإ والسواسااية أبابا و ا ل ال
واست الل

ااا

فإإ الح و االقتصالية واالاتبايية والث افية يرت ز في تحليل ا وفلام للياتلاا ملا

باالن ا تبااام اللولااة بلااا مقا ار ار للااا فااي اللسااتور أوال حا ع ثاام الت اال بااإ باالن التزابلااا ب ا ل
الحا ثانيااا لا األباار الا ي ال يظلاار مال بااإ ااالل تحلياال البوازنااة العابااة لللولااةع لبعرفااة
يفية توزي وبو عة اللولاة للبصاالر العاباة

ا ا وقال تبنات الابعياة العاباة لقبام البتحالة

يلاالا لولي اا اصااا بالح او االقتص االية واالاتبا اايية والث افيااة فااي ت ااريخ (,)2111/21/21
وال ي بلأ العبل ب بتاريخ ( )2141/2/0وأقارت الالول األطاراا فاي ا ا العلال بباا لابيا
أي ااا األس ارة البظ ارية بااإ اربااة أصاايلةع وبااإ ح ااو بتساااوية وثابتااة تظ ا ل وف ااا للببااال
البعلنااة بااإ بيثااا األباام البتحاالة أساس اا إلح ااا الحريااة والعلال اة والبساااواة فااي العااالم وأإ

السبيل الوحيل لتح ي

ل

ار وبتحارريإ باإ ال اوا والفاقاة والف ارع او
ي ي وإ البظر أحر ا

تليئااة الظااروا ال اارورية لتب اايإ اال منساااإ بااإ التبتاا بح وقاا االقتصااالية واالاتباييااة
والث افية وبإ

ه الح و ح الفرل في التبت ببستون بعيظي وصاحي بناسابيإع وبسا إ

اابإ بيئ اة صااحية نظيفااةع ح ا فااي التعلاايم والعباالع وح ا فااي البساااواة فااي األااار لاانف
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العبلع و ل ح في الت بيإ وال باإ االاتبايي وبإ أ م باا تظابل

ا ه الح او أي اا

حبايااة الفئااات ال ااعيفة ااتباييااا بثاال النسااا واألطفااال و وي الحااااات ال اصااة مإ ح ااو
اإلنس اااإ االقتص ااالية واالاتبايي ااة والث افي ااة والتنبي ااة البس ااتلابة ي االيباإ بع االبا ال اابع

فالتنبية لاإ تتح ا م ا انات التظاريعات وال اوانيإ ال تسااوي بايإ األفارال فاي الباتبا الواحالع
بإ حياث توزيا البصاالر العاباة والتبتا بال البات األساساية وباإ ناحياة أ ارنع مإ ت ازيال
تبتا الباواطنيإ بح ااوقلم االقتصاالية واالاتباييااة والث افياة ي ااوي وياليم ر ااائز بباال ح ااو
اإلنساإ ويوفر للا بإ يلاف ينلا بويي واقتلار

تعتب اار األو ا ااا االقتصا ااالية االاتباييا ااة والث افي ااة لباتب ا ا با اااع انع اسا ااا بباظ ا ا ار
ار يلا باالن ناايتلااا
للسياسااات الباليااة واالقتصااالية البطب ااة فااي ا ا الباتبا ع و ا ا بتظا ا
وينطب ا

ا ا وبظ ا ل وا ا يل ا الباتب ا الفلسااطينيع ب ا ب ارياااة ال صوصااية الفلسااطينية

البتعل ة بببارسات االحتالل أو سياساات السالطة الفلساطينية ال اصاة فاي ا ا البااال وبا

اسااتبرار البتظ ارات البعب ارة يااإ التاارلي فااي األو ااا االقتصااالية االاتباييااة فااي األ ار ااي
الفلسااطينيةع فااإإ ا ا يس اتلزم وقفااة اااالة بلاالا بعرفااة العواباال واألسااباب وال ط اواتع التااي
يب إ بإ الللا الحل بإ تل ور

ه األو ا في األ ار ي الفلسطينية

واقتناياا بنااا ب بيااة البظاار ة الباتبعيااة فااي مياالال البوازناات العابااةع سات وإ ا ه
الل ارسااة بلايااة لسلساالة لراس ا اات أ اارن بااإ ا ا النا او ساايتم مياالال ا تحاات ينا اواإ" :األبعـــاد

االقتصادية واالجتماعية والثقافيـة فـي موازنـة السـلطة الوطنيـة الفلسـطينية  .وساوا تساتنل
ا ا ه الل ارس ااات ف ااي فل اام األبع ااال االقتص ااالية واالاتبايي ااة والث افي ااة ال ابن ااة و ار ب االن تبتا ا

الباتب ا الفلسااطيني بح وق ا االقتصااالية واالاتباييااة والث افيااة يل ا تحلياال البوازنااة العابااة
يل قايالة الح او لنفاة الا ر و لا باإ أاال تزويال الباتبا ب وسا قطاياتا بالبعلوباات
والتحلاايالت البعتب االة والالزب ااة إلث ااارة الحا اوار والن اااة ح ااول بن ااول البوازن ااة و لا ا ب ااإ أا اال
التا ثير يلا طري ااة تحلياال بنول ااا و ا ل ال طااط والبارابت والبظاااري الب ترحااة للتنفيا وباالن
ارتباطلااا بااالتزام اللولااة بح ااو الب اواطنيإ االقتصااالية واالاتباييااة والث افيااةع و ا ل يبليااة

اإلقرار ثم العبل ب الابلور ب ل أطاره وبتسساات يلا تحظايل ال اون وبابوياات ال ا ط
الالزبااة بااإ أااال تعااليل أو تطااوير أو حت ا مق ارار بع ا

6

ا ه الح ااو

وبااإ ثاام لف ا اللولااة

باتااه ميالئلا البزيل بإ اال تبام والعنايةع بحياث تفارل للاا ب اناا وحاباا بناسابيإ ينال توزيا
البصالر العابة والتبويل
إن الموازنة العامة تعكس ما تفعله الدولة أو ما تنوي فعله .وهي ترجمة بمعـايير

ومصـطلحات ماليـة لحركــة إقـرار وتنفيـو رطــط وبـرام وموـاريع الدولــة التنمويـة مـن حيـ
التطبيــق العملــي .وعليــه فالموازنــة مــن أكثــر ادليــات االقتصــادية أهميــة فــي الدولــة حي ـ

تعكــس أولويــات سياســة الــباد االقتصــادية واالجتماعيــة والثقافيــة مــن حي ـ ترجمت ــا إل ـ
مصـــروفات وئـــراا  .كمـــا أن الموازنـــة وتحليل ـــا يـــزود المـــواطن بمنطـــق قـــوي ووائـــ

وعقاني في حواره حول حقوقه االقتصادية واالجتماعية والثقافية مع الدولة بكل قطاعات ـا
وأج زت ا التنفيوية من ا والتوريعية والقئااية وبنفس لغت ا الكمية.

لوا ما ي منا هنا في تحليل الموازنة العامة للدولة هو العملية الماليـة االقتصـادية
حي (المصادر وموئعت ا وتوزيع ا) ،وعاقت ا المتدارلة مع العملية السياسية (التنـافس
بــين المجموعــات المرتلفــة علــ تلــا المصــادر المحــدودة) .وهــوا النســي كلــه والعمليــة

اإلداريـة مـن حيـ (الترطـيط والـتحكم والتنســيق والمتابعـة والتقيـيم) .هـوا التحليـل للموازنــة
العامــة فــي جلــه مــن المفتــرم أن يــدار مــن رــال رييــة حقوقيــة قانونيــة إنســانية ،تلقــي

الئوء عل مدى التزام الدولة واهتمام ا ب وه الحقوق ،وكوا مدى تمتع المواطن ب ا.
ايتبلت اللراسة في تحليللا لبوازنات السلطة الوطنية الفلسطينية يل

بنلت

التحليل الب ارإ ,حيث تم ت سيم فترة اللراسة مل ثالث فترات و ي:
 -الفترة األول

( ,)2113-2112و ي التي سب ت مقرار قانوإ البوازنة العابة والظتوإ
التظريعي الفلسطيني

البالية رقم ( )4لعام  2113بإ طرا البال

 الفترة الثانية ( )1333-2111و ي التي اا ت بعل مقرار قانوإ البوازنة العابة -الفترة الثالثةع والتي تم تحليل ا ببوازنة العام  ,1332و ي

ير با يعبر يإ

األو ا التي تعيظلا األ ار ي الفلسطينية
مإ

ه اللراسة ت تي بالة أولية تبليلية لسلسلة بإ اللراسات الب تصة والتي

يعتزم بر ز البيزاإ لح و اإلنساإ أإ يصلر ا بحيث تظ ل بحف از إلثارة الحوار والن اة
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حول الح و االقتصالية واالاتبايية والث افية للبواطنيإع بإ أال تويية البواطإ بل ه
الح و و يفية اللفا

ينلا و ل

تحظيل الطاقات البب نة بإ قبل األفرال والبتسسات

الباتبعية ير الح وبية والبلتبيإ بإ أي ا البال

التظريعي للت ثير يل يبلية ميلال

واقرار البوازنة العابة وتحليل األولويات البلبة ل طايات الظعب الب تلفة فيبا يتعل
بإ

بح وقلم االقتصالية واالاتبايية والث افية و ل

الل تحليل البوازنة يل

قايلة

ح وقية قانونية يزول بلا الابلور لليم طلبات البنالية بت يير السياسات والبرابت والبظاري

التي ت وم بالتبييز أو
وفي

م الح و و صوصا

ل ال طايات ال عيفة والبلبظة

ا السيا ع يب إ يبر تحليل البوازنة ال يام بعبلية الب ارنة والب اربة ب

البعايير البحلية والبظابلة بإ حيث الل ل ال وبي أو ل ل الفرل أو مابالي الناتت البحلي

و ل

بلن انساام ل

وتصنيا وتحليل حصص البوازنة حسب البعايير اللولية فيبا

ي ص توزي البصالر العابة وبو عتلا وحاوبلا ل ل ح

بإ الح و

ويب إع وبإ

الل العلل اللولي ال اص بالح و االقتصالية واالاتبايية والث افية رصل الح و التالية:
 3 2الح في ت رير البصير (البالة األول )
 3 1الح في العبل (البالة السالسة)

 3 0الح في ظروط يبل ياللة وبواتية (البالة السابعة)
 3 4الح في ت ويإ الن ابات أو االن بام مليلا (البالة الثابنة)
 3 2الح في ال باإ االاتبايي (البالة التاسعة)

 3 1ح األبوبة والطفولة في الرياية (البالة العاظرة)
 3 4الح في بستون بعيظي بناسبع ببا في ل الح في ال ا ال افي وال سا والبس إ
البناسب (البالة الحالية يظر)
 3 3الح في الصحة الاسبية والع لية (البالة الثانية يظر)
 3 1الح في التعليم (البالتاإ الثالثة والرابعة يظر)

 3 23الح في البظار ة في الحياة الث افية (البالة ال ابسة يظر)
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و ل وا فتحليل الموازنة يمكن أن يلع دو ارً حيوياً في تحديد الم مات األول أو

كيفية البح

عن اإلجابات المنطقية والعملية للتسايالت التي تتبادر ألوهان الم تمين من

الجم ور أو الميسسات المجتمعية غير الحكومية حول موئوع الحقوق سالفة الوكر
مثل :هل يتمتع األفراد بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية؟ هل هناا اهتمام من

قبل الدولة ب ا؟ وما هو حجم هوا االهتمام؟ وما هي الحقوق التي تعمل الدولة عل
توفيرها وردمت ا ،وأي ا التي يتم التغائي عن ا؟ وما هي األسبا

الواقع المعاش من قبل األفراد والمواطنين فيما يتعلق ب وه الحقوق؟.

الحقيقية الكامنة وراء

كما أن تحليل الموازنة يوكل ادلية المناسبة للبدء في تحويد وتوبيا القوى

والفعاليات سواء من األفراد أو الميسسات للئغط من أجل إبراز هوه الحقوق واقرارها.

ومن ثم العمل عل تعظيم وتوسيع حجم التمتع ب ا ،وولا بالمواركة في إعادة موئعة

وتوزيع المصادر العامة في االتجاهات التي تردم هوه الحقوق.
وللبدء في عملية التحليل ،يج

إدراا وف م واستيعا

العملية التي من رال ا

يتم التحئير واإلعداد للموازنة ،وكولا المصطلحات المستردمة ومعاني ا وأهداف ا .ثم
تعلم كيفية قراءة الموازنة بطريقة تحليلية لرطط ا وبرامج ا ومواريع ا التنموية المقرة

من قبل الدولة .ومن أجل ولا يج
األساسية ،والتي هي مفاتي

السعي لمعرفة وجمع المعلومات من مصادرها

رايسية في عملية اإلعداد والتحئير والتقرير واإلقرار

للموازنة العامة ،وكولا كأطراف لوراكه فاعلة وميثرة من أجل إحدا

التغييرات المطلوبة

عل الموازنة لصال الدفاع عن حقوق المواطنين االقتصادية واالجتماعية والثقافية وهي:


ب اتب ميلال البوازنات البحلية



و ازرة البالية



النواب (البال



ب تب الرئي



الو ازرات الب تلفة

التظريعي)



البن البر زي (سلطة الن ل)



لائرة اإلحصا البر زية
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اللااإ التظريعية البت صصة (لانتي البالية والبوازنة)



البلق العام لللولة

البلق يإ ال اصيإ (الظر ات ال اصة لتلقي الحسابات الح وبية)



بع



البابويات البانحة سوا



ت ارير البتسسات اللولية حول البوازنة



الاابعات والبعا ل وب ار ز البحث العلبي
وبنا يل

انت لوال أو بنظبات ثنائية أو بتعللة

ل ع ونتياة لسعة وظبول وتعلل اتاا ات بو و اللراسةع فقد تم

ت سيم اللراسة مل ثالثة أا از رئيسة و ي:

الجزء األول :األوئاع االقتصادية واالجتماعية في فلسطين
سا اايتم ميطا ااا تصا ااور با ااواز وبس ا اايط لل ا ااار حا ااول أ ا اام البتظ ا ارات االقتصا ااالية
واالاتباييااة فااي األ ار ااي الفلسااطينية ,بلاالا تو ااي باالن أ بيااة تناااول ا ه البوا ااي
و ا ل باالن ناايااة الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية فااي الحاال بااإ تاال ور ا يباار طااة التنبيااة
الفلسطينية أو يبر است الللا للبسايلات اللولية الب لبة للا

الجزء الثاني :السياسات المالية في األرائي الفلسطينية
اواز للسياس ااات البالي ااة ف ااي األ ار ااي
يت اابإ ا ا ا الا ااز ب ااإ الل ارس ااة تحل اايال ب ا ا
الفلسطينيةع التي تم تنفي ا بإ قبال سالطات االحاتالل اإلسارائيليع قبال وبعال بااي السالطة
الوطنيااة الفلسااطينية

اصااة بعاال توقي ا بروتو ااول باااري

االقتصااالي ,وبااا تر ا بااإ لثااار

سيئة يل األو ا االقتصالية واالاتبايية في األ ار ي الفلسطينية

الجزء الثال  :النفقات العامة في موازنات السلطة الوطنية الفلسطينية
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يعتبر

ا الاز البحور األساسي في اللراسةع وال ي سيتم تناول بإ

الل

التطر مل النف ات العابة للسلطة الوطنياة الفلسطينية في الفتارات (,)2113-2112

( )1332( ,)1332-2111مإ السبب و ار ايتبالنا

ا الت سيمع

و مقرار البال

التظريعي الفلسطيني لل انوإ رقم ( )4لسنة  2113بظ إ تنظيم البوازنة العابة والظتوإ
الباليةع وبل العبل ب بإ بوازنة العام  2111وسيتم التر يز بظ ل اص يل

تطور

نف ات الو ازرات الب تلفة حسب ب ونات ال لبات االقتصالية واالاتبايية وال صل بإ ل

تو ي

طبيعة النف ات وحابلا أل م البنول فيلا

ات الصلة بالح و

االقتصالية

واالاتبايية والث افيةع ولثار ا البباظرة يل بلن تبت البواطنيإ بل ه الح و في األ ار ي
الفلسطينية
حي أإ الللا األساسي بإ

ه اللراسة لي

ميلال بالة بحثية فاي ا ا البااال,

ب لربا نطب أإ تظ ل بالة أولية بحفزة لبإ ير ب بإ البواطنيإ والالات البعنياة

اصاة

أولئ ال يإ يبحثوإ يإ بعرفة ح وقلم ووااباتلم االقتصالية واالاتباييةع وتفعيل ا بر قلر

بب إ بإ الطاقاتع ويل أر

ه الطاقات نواب البال

التظريعي لبا للم باإ أ بياة فاي

يبليااة مقارار البوازنااة برلبانياااع و ااونلم ببثلااي بصااال الظااعب أبااام الساالطة التنفي يااة و ل ا
باتااه الت ثير يلا يبلياة ميالال البوازناة العاباة وتحليال أولوياتلااع و ا ل تعظايم حاام تبتا
البواطنيإ بلا
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مدرل تم يدي
ازة) ياام

تعبل مسرائيل بن احتالللا لق ار ي الفلساطينية (ال افة ال ربياة وقطاا

 2114يل تنفي سياسات اقتصالية الفاة لاربط االقتصاال الفلساطيني باالقتصاال اإلسارائيلي
وتس ا يره أل ار االا ال اصااة وبااإ أااال ميطااا تصااور يااام وبااواز لل ااار يااإ االقتصااال
الفلسطيني أثنا فترة االحتالل وحت قيام السلطة الوطنية الفلسطينية تم ت سيم

ه الفترة ملاي

ثالث فترات أساسية و ي:
الفترة األول ()7691–7691
ااي الفت ارة الببتاالة بنا بلايااة االحااتالل اإلس ارائيلي لل اافة ال ربيااة وقطااا
االنتفا ة األول ع وتبيزت

ه الفترة باآلتي:1

ازة وحت ا اناالال

 -2ساايطرة مس ارائيل الفعليااة يل ا بصااالر الب اوارل الطبيعيااة الفلس ااطينية فااي ال اافة ال ربيااة
وقط ا ااا

ا ا ازة و لا ا ا ب ا ااإ ا ااالل سياس ا ااات بص ا ااالرة األ ار ا ااي وبن ا ااا البس ا ااتوطنات ولفا ا ا

الفلسا ااطينييإ لللا ا ارة لل ا ااار م ا ااافة مل ا ا اسا ااتنزاا الب ا اوارل البتاحا ااة والعبا اال يل ا ا تا االبير
ال طايااات االقتصاااليةع اصااة البنتاااة بنلااا بثاال قطااايي الز اريااة والصااناية ربااط ظااب ة

البني ااة التحتي ااة الفلس ااطينية بظ ااب ة البني ااة التحتي ااة اإلسا ارائيليةع ب ااا ألن مل ااي لا ا حال ااة ب ااإ
االيتبال ال لي في

ا الباال يل الطرا اإلسرائيلي

 -1االزليااال البطاارل فااي اساات لام العبالااة الفلسااطينية فااي االقتصااال اإلس ارائيليع حيااث ارتف ا
ياالل العبااال الفلسطا اينييإ فااي مس ارائيل بااإ بسااة لالا ياباال يااام  2113ملااي  234لالا
ياباال يااام  2133ألن لا ا مل ا زيااالة لراااة ايتبااال االقتصااال الفلس ااطيني يل ا العواباال
ال ارايةع اصة التي تتسم بعلم الثبات وسيطرة الاانب اإلسرائيلي يليلا
 -0است لام البناط الفلسطينية في ال فة ال ربية وقطاا

ازة ساو اساتلال ية للبنتااات

اإلسرائيلية ,فاي حايإ لام تساب مسارائيل للبنتااات الفلساطينية بالال ول إلسارائيل تحات العليال
بإ ال رائ والحات الوا ية و ا ألن مل زيالة ت ار م العاز في البيازاإ التاااري الفلساطيني
-2

د  .نزيرة األفندي " ,واقع العالقات اإلقتصادية الفلسطينية – االسرائيلية " ,االهرام االقتصادي ,القاهرة.2110 ,
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ب ا مس ارائيلع وبااإ ثاام بي ازاإ الباالفوياتع مال أإ التوس ا فااي اساات لام العبالااة اااإ ببثابااة
البعالل الب افئ للعاز في بيزاإ البلفويات
الفترة الثانية ()7660–7699
ي الفترة الببتالة بنا االنتفا اة األولا وحتا بلاياة حارب ال لايت الثانياة وتبيازت
باآلتي:2
 -2فر اات مس ارائيل قيااولا الياالة يل ا ل ااول العبالااة الفلسااطينية لااليلا ,و ا ل الصااالرات

والوارلات الفلسطينية م افة مل اإلاحاا البت ازيال اا ار السياساات ال اريبية البطب اة ,بباا
اإ ل األثر السيئ يل االقتصاال الفلساطيني ,حياث ان فا

 2131ب ارن ااة بع ااام  2133بنس اابة ( ,)%02وان فا ا

النااتت البحلاي اإلاباالي لعاام

ل اال األسا ارة ف ااي الع ااام نفسا ا بنس اابة

()%23
 -1فر ت مسرائيل قيولا يل األباوال البسابوب بال وللا لق ار اي الفلساطينية البحتلاةع بباا
فااي لا البعونااات األانبيااة لا الا ي انع ا

ساالبا يلا ال طايااات االقتصااالية الب تلفااة,

وزال األبر سو ا توقا فرو البنو اإلسرائيلية العابلة في األ ار ي الفلسطينية يإ ت ليم أي
تسليالت ائتبانية للفلسطينييإ
 -0ان ف ا

الن اااتت ال ااوبي اإلاب ااالي باألسااعار الثابتا اة ببع االل س اانوي ()%21ع وباألس ااعار

الااري ااة ببعا االل ( )%22.4و ا ا ل ان ف اات الب ا اوارل البالي ااة ال ارايا ااة نتيا ااة ان فا ااا

ص ااافي البلف ااويات ويواباال اإلنتااا بنساابة ( )%1وقاال ترتااب يل ا

ل ا ع ان فااا

الفاارل بااإ الناتا ات البحلااي اإلاا ابالي فااي العااام  2113مل ا ( )$2244ببع االل ان ف ااا

نصاايب
فعا الي

للفتارة ( )2113–2133بنسابة ()%21

 -2د .

عماد سعيد لبد  " ،مميزات اعادة االنتاج املتعلقة بالقطاع االجتماعي يف فلسطني" ،اطروحه دكتوراه ،جامعة كييف الوطنية

لالقتصاد ،يونيو . 1332
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الفترة الثالثة ()7661–7667
ااي تل ا الفت ارة الببتاالة بن ا بلايااة حاارب ال لاايت الثانيااة وحت ا التوقي ا يل ا اتفااا
ميااالإ الببااال وانظااا الساالطة الوطنيااة الفلسااطينية فااي  2110/1/20وتبياازت ا ه الفت ارة
باألتي:2

 -2استبرار البعوقات وال يول الناتاة بفعل سياسات واا ار ات االحاتالل اإلسارائيلي البتبعاةع
ببا أحلث تظو ا في طبيعة و ي ل االقتصال الفلسطيني
 -1تول ا اال بابوي ا ااة ب ا ااإ ال ا ا ا وط ال اراي ا ااةع الت ا ااي ظا ا ا لت يبئ ا ااا الي ا االا يلا ا ا االقتص ا ااال
الفلسااطينيع و اااإ أبرز ااا يااولة لالا الفلسااطينييإ العااابليإ فااي ال ااار نتياااة أحاالاث حاارب
ال لاايت الثانيااة ألن ا ا العااب مل ا زيااالة نساابة البطالااة وان فااا

قيبااة التحااويالت الباليااة

ال ارايااةع التااي ظا لت اا از بيا ار بااإ بابااو الاال ل ال ااوبي اإلابااالي ف اال قاالرت ال سااائر
البالياة البترتباة يإ ل

الل

مل البتظرات االقتصالية الل

ه الفترة ( )10-12بنصا بلياار لوالر أبري ي و بالعولة
2

ه الفترة ع اصة اإلحصائيات الصالرة يإ بنظبة األبم

البتحاالة للتاااارة والتنبيااة ()UNCTADع ساانال أإ الناااتت ال ااوبي اإلابااالي ح ا نب اوا فااي

العااام  2111ب ارنااة ب ا العااام  2112بلاا( ( )%12.1أبااا فااي العااام 2110ع ف اال بلاا( بعاالل
النبااو ( ,)%24أبااا الناااتت البحلااي اإلابااالي فح ا نباوا قاالره ( )%12.1ويناال قساابة الناااتت
البحلاي اإلابااالي يلا الناااتت ال اوبي اإلابااالي ااالل تلا الفتارة يت ا باالن لراااة ايتبااال
االقتصال الفلسطيني يل البصالر ال اراية

 -0أباا االساتثباراتع ف ال بل ات فاي العاام  2133حاوالي ( )2210.02بلياوإ لوالر أبري اي,
وتوالت في االن فا
وتم تنفي بعظم

حتا وصالت ملاي ( )402.44بلياوإ لوالر أبري اي فاي العاام 2111
ه االستثبارات بواسطة ال طا ال ااص ويفسار ا ا االن فاا

حالاة يالم

االست رار السياسي واالقتصاليع ويلم ث ة راال األيبال بالسياسات اإلسرائيلية م افة مل
-2

املصدر السابق نفسه.

 -1اهليئة العامة لإلستعالمات ,التقرير اإلقتصادي الفلسطيين (  ,) 2111 – 2114غزة -فلسطني ,شباط  -1332ص. 24
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اإل ااال ال لااي لق ار ااي الفلسااطينية البحتلااة بااإ طاارا مس ارائيل فااي أبرياال /نيساااإ ,2110
ال ي أوال ي بات م افية أبام انتعاة االقتصال الفلسطيني ف ال بل ات بعالالت البطالاة فاي

حين ()%02ع و ي بعلالت قياسية لم تظلل ا األ ار ي الفلسطينية البحتلة بإ قبل
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الجزء األول

األوئاع االقتصادية واالجتماعية في األرائي الفلسطينية.

أوال :المؤشرات االقتصادية واالجتماعية
أ  -المؤشرات االقتصادية
 -7النات المحلي اإلجمالي والنات القومي اإلجمالي
ظللت بلاياة العبلياة السلبياة نباوا اقتصاليا برتفاعا بلاا( يام )%23.2( 2114
و ل في ظل األو ا السياسية التي سالت في حين

2

مال أإ

ا لم يستبر طويال لعلم

وفا مسرائيل باالتفاقات البوقعة بعلا واست الللا لقو ا االقتصالية وسيلة
الفلسطينييإع ببا ألن مل

تراا النبو االقتصالي بع

ط يل

با اإ بتوقعا ففي العام

2111ع انت النتائت ا ثر سو ا نتياة لقحلاث السياسية واالنع اسات السلبية الن فا

سعر صارا الظي ل اإلسرائيلي ب ابل اللوالر أبري يع ال ي تاااوز ( )%2في يام 2111
بإ الة أ رنع ترتب يل اإل القات اإلسرائيلية البت ررة لق ار ي الفلسطينية تناقص يلل
ال ون العابالة الفلسطينية في مسرائيل وال ار ف ل تراا صافي تحويالتلم يام  2111مل

( )134بليوإ لوالر أبري يع يلبا ب نلا بل ت يام  )143(2112بليوإ لوالر أبري ي أبا
بالنسبة مل

يابي  2113و 2114ع ف ل بل( الناتت البحالي اإلابالي يل

( )4434.2( ,)4132.2بلياوإ لوالر أبري يع وبثل صافي الل ل البتح
اإلنتا للعام  2113حوالي ( )%11بإ الناتت البحلي اإلابالي و يو

الت اوالي

بإ يناصر
ا بلن ايتبال

االقتصال الفلسطيني يلي األسوا ال ارايةع صوصا السو اإلسرائيليةع التي توظا با

نسبت ( )%11.0بإ العبالة الفلسطينية

2

 -سلطة النقد الفلسطينية ،التقرير السنوي الثاين  ،2111ص.1
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أبا الل ل ال وبي اإلابالي البتاب2ع ال ي ي ي
بتطلبات األنفا

اإلب انات ال وبية البتاحة لبواالة

الب تلفةع و و ال ي يظبل ل بإ الل ل ال وبي اإلابالي وصافي

التحويالت الاارية بإ ال ار ع ف ل بل( يام  )2322.2( 2113بليوإ لوالر أبري ي

نصيب الفرل بن في ال فة ال ربياة وقطاا

اإ

زة باستثناا ال ل ع ويل التوالي (,)1211.1

و( )2143.2لوالر أبري ي وبب ارنة نصايب الفرل بإ الل ل ال وبي اإلاباليع فاإ نصياب
بإ الل ل البتااب اإ أيال

بنسابة ( )%3.2( ,)%1.2ل ل بإ ال فة و زة و ا يلل

يل ت اتل أ بية اللور ال ي تلعب البسايلات ال اراية لالقتصال الفلسطينيع اصة في

صنا ال رار االقتصالي في فلسطيإ بتطوير
رف بستويات البعيظة و ا يستليي ا تبام ّ
ب وبات النبو ال اتي واالست لام األبثل للبوارل البحلولة والبتاحة بإ اال تطوير ال لرات

اإلنتااية والتظ يلية لالقتصال الفلسطيني

جدول رقم ()7

تطور حجم النات المحل اإلجمالي والنات القومي اإلجمالي في فلسطين

2

الوحلة ( بليوإ لوالر أبري ي)
أهم الميورات
ت لير يلل الس ا اإ
(باأللا)

الناتت البحالي

اإلابالي (باألا)
الناتت ال وبي اإلابالي
(باألا)

نصيب الفرل بإ الناتت
البحلي اإلابالي

نصيب الفرل بإ الناتت

7661

7661

7669

7661

7666

7669

1012.1

1424

1224

1343.0

1123.1

0334.1

1131.1

0111.4

0123.3

0344.3

4123.4

4223

0314.4

0311.4

4241.1

4223.2

2244.2

2242 1

2011

2412.3

2204.4

2411.2

2244.4

2214.1

2243

2441.2

2441.2

2411.3

2331.1

2122.3

م

%24

%23.3

%3.4

%4.1

%2.2

%1.0

معدل البطالة

%12

%11

%14

%13

%21

%21

ال وبي اإلابالي
بعلل الت

-2
1
 -سلطة النقد الفلسطينية ,النشرة اإلحصائية العدد ( ) 11واجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ,ووزارة املالية الفلسطينية

معهد احباث السياسات اإلقتصادية الفلسطيين ( ماس ) ,املراقب اإلجتماعي ,العدد السادس ,نيسان  ،1333ص.24
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العبالة الفلسطينية في

20

مسرائيل (باأللا)

العبالة الفلسطينية في
فلسطيإ (باأللا)
مابالي العبالة

الفلسطينية

(باأللا)

23

21

12

211

223

013.1

043

022

430

412

412

032.1

011

420

413

240

222

 - 2اإلنفاق اإلجمالي
ظللت بناط

السلطة الوطنية الفلسطينية ان فا ا بستب ار في اإلنفا

ال اص قابل

ارتفا في اإلنفا العام 2ف ل ان ف ت نسبة اإلنفا ال لي بإ ( )%34في يام  2114مل
( )%41يام 2113ع وفي الب ابال ارتفعات نسبة اإلنفاا الح وبي بإ ( )%21في ياام 14
مل ( )%12يام 2113

با ارتفعت نسبة اإلنفا ال لي بإ ( )%212بإ الناتت البحلي

في يام  2114مل ( )%202.2يام  2113وينل الب ارنة بيإ ال فة ال ربية وقطا

زة

في العام 2113ع نال أإ حصة اإلنفا االستلال ي زالت في ال فة ال ربية يإ قطا

زة

بنسبة ()%22ع و ا يع

الفاوة بيإ بستويات البعيظة بيإ البنط تيإ وتزيل حصة

اإلنفا الح وبي في قطا

زة يإ ال فة ال ربية بسبب تر ز األنظطة فيلا ويالحظ بإ

الة أ رنع أإ حصة االستثبار بإ الناتت اإلابالي البحلي تزيل في ال فة ال ربياة يإ
قطاا

زة بنسبة ( )%02.4للعام  2113ب ارناة بنسبة ( )%01 .للعام  2114و ا يعني

واول فاوة في اإلب انيات الرأسبالياة بيإ ال فاة و قطا

زة والناتت يإ ا تالا

اإلب انات و األلا
 - 1األسعار والتئرم:
نظ ار الرتباط االقتصال الفلسطيني البباظر باالقتصال اإلسرائيليع

الباال التااريع فبإ الطبيعي أإ يت ثر بالت

اصة في

م البواول في مسرائيل وببا يزيل األبر

سو ا يلم قلرة السلطة الوطنية الفلسطينية يل است لام ألوات السياسة البالية والن لية في
-2

املصدر السابق نفسه.
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م و ا ينع

الحل بإ ظا رة الت

البل راتع وبإ ثم االستلال

ان فا

بعلل الت

سلبا يل

واالستثبار وينل العولة

الالول رقم ()2ع نالحظ

مل

م في فلسطيإ بإ ( )%24يام  2114مل ( )%1.0يام 2111

وال ي تزابإ ب ان فا
ان فا

النبو االقتصالي في فلسطيإ وحام

ال اص و ل

الطلب البحلي وحام االستثبار واالستلال

بعلالت الل ل
جدول رقم ()2

تطور األرقام القياسية لألسعار االست اكية في فلسطين
المنطقة
الئفة

الغربية
قطاع غزة
األرائي

الفلسطينية

7

السنـة
7661

7669

7666

11.44

231.41

234.23

221.1

213.10

11.1

231.42

233.41

222.21

221.43

14.11

231.22

234.11

220.10

221.10

7661

7669

ب  -أهم المؤشرات االجتماعية
 - 1مستويات المعيوة
أظلرت بيانات اللورة الثالثة بإ بس
ال ربية وقطا
نا

زة للعام 2113ع التي قام بلا الالاز البر زي لاحصا الفلسطينيع أإ

ترااعا طفيفا في بستويات البعيظة ب ارنة بالعام 2114

التفاوت في بستويات البعيظة بيإ البناط

ويب إ تو ي

اآلتية:
-2

اإلنفا

واالستلال

لقسرة في ال فة

نفس املصدر السابق.
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ل

ا باإل افة الستبرار

وبإيااز يبر الن اط

 -ت لص حصة الطعام بإ اإلنفا في ال فة ال ربية وقطا

زة

 ت لص طفيا في فاوات االستلال واإلنفا بيإ ال فة ال ربية و قطا اتسا الفاوة بيإ البحافظات الفلسطينية في بستويات البعيظة -اتسا بعلل اإلنفا

زة

للفرل في وسط ال فة ال ربية واستبرار متسا الفاوة بيإ وسط

ال فة وباقي البناط  ,حيث أإ األسر ات البعيظة البن ف ة ا ثر انتظا ار في ظبال
ال فة ال ربية وانوبلا

 -اتسا فار األاور بيإ ال فة ال ربية و قطا

زة

مإ با سب ع يظير وبصورة وا حة ملي ان فا
البناط

وتراا بستويات البعيظة في

الفلسطينية بظ ل يامع واستبرار الفاوات بيإ البناط

ا ثر بإ ب

الب تلفة ر م برور

سنوات بإ يبر السلطة الوطنية الفلسطينية

 - 2البطالة و الفقر في الئفة الغربية وقطاع غزة :
 7-2البطالة

7

تبثل ظا رة البطالة في فلسطيإ أحلن أ م البظا ل التي تواا االقتصال
الفلسطينيع التي تنع

ينلا العليل بإ النتائت السلبية في الباتب الفلسطيني مإ نسبة

البطالة لم تتااوز قبل قيام السلطة ( )%2بإ بابو ال ون العابلة في فلسطيإ ,ل إ
سياسة اإل ال الظابل وف لاإ بعظم العبال الفلسطينييإ أبا إ يبللم في مس ارئيل ,م افة
مل التعطل ظب ال ابل للعليل بإ ال طايات االقتصاليةع ألن مل ارتفا نسب البطالة في
فلسطيإ ببعلالت قياسية ,حيث تااوزت في أو اإل القات الظابلة نسبة ( )%23والالول
اآلتي يو

تطور بعلالت البطالة في ال فة ال ربية و قطا

زة

1

-2
 -1للمزيد حول ذلك ميكن العودة لنشرات البنك الدويل املتعلقة باالوضاع االقتصادية واالجتماعية يف فلسطني.
وزارة التخطيط والتعاون الدويل ,برنامج االمم املتحدة األمنائي  ,تقرير الفقر يف فلسطني 2113 / 2114
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السنة

61

61

69

61

69

66

النسبة

%12

%11

%14

%13

%21

%21

 2-2الفقر

ُيعرا الف ر ب ياب الحل األلن بإ الل ل أو البوارل لتلبية الحاايات األساسية
با يعرا بعلم ال لرة يل الحفاظ يل البساتون األلن بإ البعيظة 2ول إ في سيا

األو ا السائلة في ال فة و زة تعتبر الحاايات األساسية تعبي ار بطاطا يتس الاتلالات
يلةع األبر نفس ينطب

يل

تعبير الحل األلن

بإ البعيظة ويوال في ألبيات الف ر

العليل بإ البفا يمع التي للا يالقة بظا رة الف ر أبرز ا:

الحرمان الوديد :الب صول ب قصر العبر ينل الواللةع وبا يتولل نتياة ال وارث الطبيعية

والحروب

االنكواف والئعف :يب إ ايتبار

ا البفلوم ا ثر بالئبة للواق الفلسطيني ,فلنا فئات

ااتبايية في ال فة ال ربية وقطا

االقتصاليةع ل ونلا تفت ر مل

زة ظليلة االن ظاا لحاالت الطوار والصلبات

أنظبة ال باإ االاتبايي ال ويةع م افة مل

عا

االقتصال الفلسطيني ويلم قلرت يل بواالة الصلبات.

التنمية البورية :مإ بتظرات التنبية البظرية الرئيسة البتبثلة في نسبة الوفيات لقطفال

واألبلات وبتوسط العبر ينل الواللة وبعلالت التعليم والصحة ولراة االستفالة بإ البراف
العابة للا ات يالقة بالحرباإ والف ر

عدم المساواة بين الجميع :يرتبط الف ر في اوانب بلبة بن بعلم التوزي العالل للثروات

والل لع واستئثار فئة بحللة بإ الباتب بلا ويب إ العبل

بإ

ا العنواإ ببفلوم

االستثنا في الباتب ع اصة م ا اإ االستثنا قائباا يل ببلأ يرقي أو ليني أو ا رافي
أو قوبي ببا يعني الحل بإ ت افت الفرص وزيالة الف ر في أوساط

ه الفئات البستثناة

ا وقل اا في لراسة أيلتلا و ازرة الت طيط والتعاوإ اللولي يام  2113يإ حالة الف ر

في فلسطيإع أإ حوالي ( )%03بإ العائالت الفلسطينية تعية لوإ بستون ط الف ر ف ل
-2

البنك الدويل
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تم تعريا ط الف ر سنة 2114يل ان ع اإلنفاا الظلاري ال ي ي ال يإ ( )2243ظي ل
مسرائيلي ألسرة ب ونة بإ  1أفرال أي با يعالل حوالي ( $)123سنويا ل ل فرل بإ أفرال

األسرة ,وينل سعر صرا يساوي ( 03.2ظي ل/لوالر) أبري ي وأو حت اللراسة يللا بإ
البفا يم البتعل ة بالف رع أ بلا:
 مإ الف ر في الباتب الفلسطيني أظل وط ة ببا و بتعارا يلي ع فإإ ( )%03بإالعائالت الفلسطينية تعية تحت ط الف ر مإ

ه النسبة في تزايل بستبر تبعا لتطورات

 -مإ البناط الانوبية في ال فة ال ربية و قطا

زة اظل ف ار بإ البناط األ رن بظ ل

األو ا السياسية واالاتبايية في فلسطيإ
يام واإ نا

تفاوتا واسعا في نسب الف ر بيإ البناط

نفسلا وبيإ البناط

األ رنع

اصة في الب يباتع التي تبل( فيلا نسب الف ر أيل بعلالتلا
 -العبل ال يعني ال رو بإ لائرة الف رع حيث ات

أإ ( )%14بإ العائالت الفلسطينيةع

التي يعوللا ظ ص يابل تعتبر تحت ط الف ر و ا يلل يل

ان فا

قيبة األاور

الفعلية ب ارنة ب بستون البعيظة والناتاة يإ العليل بإ العوابل األ رن
 ت ل نسبة الف ر لبا زالت لراة التعليم ,وينل البلنييإع وفي األسر األقل يللا ,وفياألسرة التي ي وإ فيلا البعيل و األب

ج  -أهم المؤشرات الصحية
 -7معدل األطباء بالنسبة إل السكان:2
بل( بعالل األطبا ل ل بائاة ألاا بإ السا اإ الفلسااطينييإ في العام 2113

( )224.1طبيبا وبالب ارنة ب لول الاوار فاإ

ا البعلل يعتبر بتلنياع حيث انت

بعلالت للعاام  2114في ل بإ مسرائيل واألرلإ و بصر ولبنااإ يلا

الت اوالي (,)421

( )212( ,)131( ,)22طبيبا ل ل بائة ألا

-2
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وب ارنة ب البعلالت العالبية فلي ت ترب بن ع حيث تبل( ( )221طبيبا ل ل بائة
ألاع ول نلا ت ل ثي ار يإ بعلالت اللول البت لبةع التي يبل( البعلل فيلا ( )120طبيبا
ل ل بائة ألا مال ان بإ الوااب التنوي باإ بعلل األطبا ال يعتبر البعيار الوحيل ينل

الب ارنةع اصة في اللول ير البت لبة فالت صص وال فا ة واولة ال لبات البل بإ
ا في االيتبار والببال( التي تنف لا و ازرة الصحة يل العال في ال ار

أ

ل عب

ير لليل يل

النظر يإ االيتبارات األ رن

ترجع الكفاية السريرية عدد األسرة
 -1ا

7

وف ا لبيانات و ازرة الصحة الفلسطينيةع ف ل بل( يلل األسرة لعام  2113في ال فة
ال ربية وقطا

زة

( )0230سري ارع بنلا ( )2142في ال فة و( )2141في قطا

زةع بينبا بل( يلل ا في

العام  )0114( 2114سريرا ,في ال فة ( )1343وفي زة ( )2224وبإ الوا

أإ

تراا ال فاية السريرية يعول لعلم قيام و ازرة الصحة بزيالة يلل األسرة في البستظفيات ببا
يتناسب ب

الزيالة الطبيعية في يلل الس اإ ويعزن أي ا تراا

يلل األسرة في

البستظفيات ال اصة لتراا حام التبويل الب لم للا ويالر التنوي أن بعل أحلاث انتفا ة

األقص ع تم فت العليل بإ البستظفيات ال اصة ببا ألن لزياالة يلل األسرة مال أإ زيالة
يلل األسرة أو يلل األطبا ال يب إ اال تفا بلبا بعايير ل يا

اولة ال لبات الصحية

أ ل ت رير و ازرة الصحة الفلسطينية يل تراا يلل البتبنيإ صحيا لليلاع اصة
فئتي الت بيإ اال تياري والابايي ال ي يعبر بو وب يإ تراا ث ة الابلور بنويية
ال لبات الصحية و فا تلا ,و ا يستليي تطوير نويية ال لبات الصحية الب لبة و ل

ت ري

بستون يال بإ البلنيةع ولو ار رقابيا بظللا بإ قبل و ازرة الصحة لت بيإ بستون

يال بإ ال لبة للابلور

با ياب النظر لصالحية األلوية وتوفر ا وتوزيعلا بيإ

التابعات الس انية

2

 -نفس املصدر السابق ،ص 22.
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وتتطلب

ه األبور أي ا بإ الالات البعنياةع اال تبام بح و البواطإ الصحية

وتحسيإ بستون ال لبات وت ليص الفاوات االاتبايية بيإ البواطنيإ

اصة فرص

السيبا في ظل استبرار تل ور
الحصول يل العال بظ ل بت افئ ,وب قل ت لفة بب نةع ّ
األو ا االاتبايية واالقتصالية فلنا ال ثير بإ أصناا العال التي ال تتوفر للبري
و ي طر مل ظرائلا يل نف ت ال اصةع ر م توفر التابيإ الصحي لليلم

 - 1أثر ممارسات قوات االحتال الحربي اإلسراايلي عل تدهور االوئاع الصحية
قام الالاز البر زي لاحصاا
( 1332/4/22مل

)1332/2/22ع يل

الفلسطيناي ببس

صحاي

7

االل الفترة بإ

يينة يظوائية بإ البواطنيإ الفلسطينييإ في

ال فةع وال طا و اصة ال اطنيإ في أبا إ االحت ا ات (التبا )ع فظلرت النتائت التالية:
 -أفال ( )%03بإ يينة البس أإ السبب الرئي

ال ي حال لوإ الحصول يل ال لبة

الصحية الل األحلاث الحالية يعول لعلم توفر األلوية الالزبة للعال ويلم ال لرة يل
لف ت اليا العال

في حيإ أفال ( )%10بنلم باإ السبب يعول لعلم ال لرة يل الوصول

مل ب اإ ال لبة نتياة الببارسات اإلسرائيلية وأفال ( )%23بنلم باإ السبب يعول لعلم
تب إ ال الر الطبي بإ الوصول مل الب ار ز الصحية أو العيالاتع أو بسبب ن ص ألوات

وبعلات العال
 ت ايفت نسبة النسا الحوابل اللواتي لم يتل يإ رياية صحية أثنا الحبل با ()4.2عا بن بلاية اإلا ار ات اإلسرائيلية وأظلرت النتائت أإ ( )%21.1بإ النسا الحوابل
لم يتل يإ رياية أثنا الحبل ,في حيإ أظارت نتائت البس الصحي للعام  1333أإ نسبة
النسا اللواتي سب للإ اإلنااب يام  2111ولم يتل يإ رياية أثنا الحبل بل ت ()%20

 أظلرت النتائت أإ ( )%23بإ العينة تعر وا لاليتلا ات اإلسرائيلية بب تلا أنوايلا,بنلم ( )%02بإ اإلناث و( )%12بإ ال اور وظ ال األطفاال با نسبتا ( )%01بإ
بابل يلل األظ اص ال يإ تعر وا لاليتلا ات

2

 -اجلهاز املركزي لإلحصاء ال فلسطيين ,أثر اإلجرائات اإلسرائيلية على واقع الطفل واملرأة واألسرة الفلسطينية. 1332 ,
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 بينت النتائت أإ( )%1 4ببإ تعر وا لاصابةع انت اإلصابة في ال أرو( )%2.4أصيبوا في الصلر ,و( )%1.0أصيبوا في البطإ ,وتعر
لاصابة في األطاراا وظ ال األطفاال بباإ تعر وا لاصابة في ال أر

أو الوا ,

( )%23.3بنلم

( ,)%4و()%04

ببإ أصيبوا في األطراا
 أظلرت النتائت أإ ( )%2.1بإ اإلصابات تر ت مياقات لائبة و( )%0.1تر ت مياقاتبتقتة ,في حيإ أإ( )%1.4تر ت تظو ات وظ لت اإلياقة اللائبة بيإ األطفال نسبة
( )%11بإ بابل اإلياقات اللائبة وظ لت اإلياقاات البتقتة للن األطفال نسبت

( )%13بإ بابل اإلياقات البتقتة ,في حيإ ظ لت التظو ات بيإ األطفال ( )%11بإ
بابل التظو ات

د -أهم المؤشرات التعليمية
 -7زيادة نسبة التسر في المرحلة الثانوية.
ترااعت ظا رة التسرب في البرحلة األساسيةع بينبا ازلالت في البرحلة الثانويةع
حيث ارتفعت في العام اللراسي  2114 /2111بإ ( )%2.3مل
 2113/2114وفاقت نسبة تسرب اإلناث يل
بإ ( )%4.0مل

( )%3.0ب ارنة بنسبة ارتفا

( )%1.1في العام

ال ورع حيث ارتفعات في األيوام نفسلا
ال ور للفترة نفسلاع التي ارتفعات بإ

( )%0.1مل ()%4.1
بإ العوابل التي تفسر

ه النسبع ترلل بع

األ الي في البواف ة يل مرسال

بناتلم بعيلا يإ أبا إ س إ العائالتع وانتظار ظا رة الزوا البب ر وبا يلفت النظر في
ظا رة التسربع أنلا ترتف

ال اصة و يعزن ل

في البلار

الح وبية ينلا في بلار

الو الة والبلار

ال تالا يلل الطالب في الفصل الواحل واألساليب التربوية

البطب ةع والبستون االقتصالي واالاتبايي
أبا بالنسبة مل

العام اللراسي 11/13ع فتظير محصا ات الالاز البر زي

لاحصا الفلسطيني باإ نسبة التسرب بل ت ()%2.1ع ولل فة ال ربية وقطاا
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ا ازة يل

التوالاي ( )%2( ,)%1وبل ات نسبة التسارب لاناث وال اور بظ ال ياام ( ,)%2.1اإلناث
بنلا ( )%2.4وال ور ()%2.3

ويالحظ أإ نسبة التسرب لل ور واإلناث في ال فة ال ربية تزيل يإ قطا

حيث بل ت بالنسبة مل

اإلناث في قطا

التسرب مل ال ور ف ل بلا ت في قطا

زةع

زة ( )%2وفي ال فة ( ,)%2.4أبا نسبة

زة ( )%2.2وفي ال فاة ()%1.0

 - 2تزايد معدل عدد الطلبة لكل معلم
بل( بعلل يلل الطلبة ل ل بعلم في ال فة ال ربية وقطا
( )2111/2113في البلار

الح وبياة ( )14.0طالبا ل ل بعلام ,وفي بلار

()03.2ع وفي البلار ال اصة ( )21طالب ل ل بعلم وقل ظ لت
قلياال ياإ بثيالتلا للعاام ()2113/14ع حيث انت يل
( )23.1مال أإ

زة للعاام اللراسي
الو الة

ه البعلالت ان فا ا

التوالاي (,)03.4( ,)13.0

ه البعلالت الزالت برتفعةع والسبب يعول با اا

في البراقب

االاتبايي العلل الثالث لعلم توظيا العلل ال افي بإ البعلبيإ لت طية الزيالة في يلل

الطالب
وبإ الة أ رنع تظلر بيانات الالاز البر زي لاحصا ع و ل

و ازرة التربياة

والتعليم للعاام اللراسي ( )11/13فرقا في بعلالت يلل الطلبة تبعا للبراحل التعليبيةع ف ل

بل ت ( )03.1طالبا ل ل بعلم فالبرحلة األساسية ب ارنة با ( )13.1طالبا في البرحلة
الثانوية

با تظلر فاوة واسعة في البعلالت بيإ ال فة ال ربية وقطا

يل التوالي ( )04.4( ,)14.4طالبا ل ل بعلم

زة ,حيث بل ت

با تظلر أي ا الفاوة في البرحلة الثانوية

بيإ ال فة و زةع والتي بل ت يل التوالي ( )11.2( ,)21طالبا ل ل بعلم
وحسب محصا ات الالاز البر زي لاحصا الفلسطيني ,قايلة بيانات بس

التعليم للعام اللراسي ()1333/2111ع فإإ يلل الطلبة للبعلم الواحل لابي براحل اإلظراا
وابي الات اإلظراا بل( ( )11.4طالبا ل ل بعلم وا ا با تتبعنا بعلل يلل الطلبة للبعلم
بيإ األيوام اللراسية ( )2112/14و ( )1333/2111نالحظ ان فا ا طفيفااع بحيث أإ
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ا

البعالل ان ف

( )2112/2114مل

بإ ( )02.2طالباا ل ل بعلام في ياام

( )11.4في العام ( )1333/2111ويلي يب إ تسايل البالحظات اآلتية:

 -استبرار ارتفا بعلالت الطلبة ل ل بعلم بالنسبة مل البلار بظ ل يام ب ارنة بالسنوات

األ رن
 استبرار التفاوت بيإ بعلالت الطلبة في البلارتزيل وبفار

بير ال فة ال ربية يإ قطا

بيإ ال فة ال ربية وقطا

زةع حيث

زة و ا ينطب أي ا ينل التصنيا للبراحل

اللراسية الب تلفةع و يب إ الت ل بإ ل بالعولة مل بتظرات التعليم العام للعام اللراسي
( )1332/1333والصالرة يإ الالاز البر زي لاحصا الفلسطيني

2

 - 1ارتفاع نسبة طا الجامعات مقارنة بعدد السكان
مإ ارتفا نسب طالب الاابعات ب ارنة بعلل الس اإ يعتبر بتظ ار ياب أ ه في
االيتبار بإ قبل البعنييإ سوا في و ازرة التعليم العالي والبحث العلبيع أو أي الة أ رن
بعنية بل ا الباال

اصة في ظل بحلولية البوارل و ياب الت ابل بيإ الاابعات

الفلسطينية فالبطلوب ميالة صيا ة البنا ت برتية وا تبابات اليلة وتحرير التربية بإ
األساليب الت ليلية ال ائبة يل
ميالة النظر في
تطور الباتب

الحفظ والتل يإ و عا طر التف ير والتعبير

با ياب

عا لور الاابعات الفلسطينية ب ار ز منتا للبعرفة وانعزاللا يإ حر ة
فلنا

ياب في يبلية الت ابل والتنسي

ال افي بيإ الاابعات وو ازرة

التعليم العاليع وتحليلا فيبا ي ص اللراسات العلياع ببا يوفر الت ابلية بينلا ويب إ

بإ

ا الباال اقتراب العليل بإ ال طوات بللا زيالة قلرات و تحسيإ ألا الاابعات

الفلسطينية وأ بلا:
 يلم التوس في فت ت صصات اليلة لوإ حساب لقي لبا سيترتب يإ ل بإ نف اتوأيبا م افيةع اصة لعلم حااة الباتب ال رورية للا
2

 -من خالل املسح الذي قام به اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين ,قائمة بيانات مسح التعليم العايل للعام الدراسي (/1333

 ) 1332أمكننا االطالع وبشكل مفصل على مؤشرات التعليم العايل للعام الدراسي املذكور من خالل اجلدول رقم (  ,) 0وقد
استخلص القائمون على عملية املسح جمموعة من التوصيات ونرى من الضرورة ملن أراد املزيد حول هذا املوضوع العودة إليها.
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 ميالة النظر في ي لية الاابعات وف سياسات بلروسة تبظا ر التر ل اإللاري وترظيل اإلنفا

 -مبعاال االيتبارات السياسية يإ الوساط الاابعاي فيبا يتعلا

في االيتبار مزالة ل
بالتعيينات واأللا بظ ل

يام
-

العبل يل

مياال بوارل تبويل اتيةع

ير الرسوم والتبويل الح وبيع سوا يل

البستون البحلي أو يل البستون ال اراي
جدول رقم ()1

7

ميورات التعليم العالي للعام الدراسي 2007/2000
الميور

األرائي الفلسطينية

عدد الجامعات والكليات التي تمن درجة البكالوريوس

71

الطلبة في الجامعات الفلسطينية
وكور

10066
11711
11211

إنا
المجموع
رريجو الجامعات الفلسطينية 2000/66
وكور

1192
1692
77177

إنا

المجموع
عدد كليات المجتمع المتوسطة الطلبة في ا
وكور
إنا

71
2726
2921
1611

المجموع
رريجو كليات المجتمع المتوسطة 2000 / 7666
وكور

911
7210
2091

إنا

-2

اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيين .قاعدة بيانات مسح التعليم العام للعام الدراسي  ,1332 / 1333رام اهلل – فلسطني.
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المجموع

هـ  -أهم مؤشرات الجريمة في األراضي الفلسطينية
تزايلت يلل األفعال اإلارابية التي تم التبليا( ينلا في األ ار ي الفلسطينياة بإ
( )11131فعاال في العام 2113ع بنلا

( )3412فعال مارابيا في العام  2114مل

( )20014في ال فة ال ربية و( )3331في قطا

زة وصنفت

النحو

ه الارائم يل

اآلتي:

 -ا ارئم ايتلا ( ,)%11.1ارائم أ القية ( ,)%11.2ارائم سرقة ( ,)%21.21ارائم

احتيال وتزوير ( )%3.2وتتوز باقي الارائم يل التلليل وااليتلا يل بوظفي ال طا
العامع وبا يتصل بالب لرات وال طا وبحاولة ال طا واال تصاب وبحاولة اال تصاب
فيبا يتعل بالارائم األساسية الساب ةع نال أإ أيل نسبة بإ أفعال االيتلا البصنفة بنلا
تحت بنل ايتلا و ظاار تبل( ( )%13.2تبل( أيل نسبة بإ الارائم األ القياة والبتعل ة

بالس ر وأحلاث الظ ب في ال فاة ال ربياة ونسبتلا ( )%24.1بينبا يحتل بنل تلليل
وتح ير ال ير البرتبة األول
( )%44.1بإ بابو

بإ الارائم األ القية في قطا

ه الارائم بينبا ت

زة ,ويظ ل با نسبت

أيل نسبة بإ ارائم االحتيال والتزوير تحت

بنل ميطا ظي ات بإ لوإ رصيل وتبلا( نسبتلا في ا ا البنل ( )%41.1بإ مابالي ارائم
االحتيال والتزوير ويب إ ا تصار بتظرات الاريبة بظ ل يام اآلتي:2
 -بحافظة طول رم األيل في بعلالت الاريبة وبحافظة نابل

األلن

 بحافظة رام اهلل األيل في ارائم السرقة النسبة العظب بإ البوقوفيإ في الساوإ الفلسطينية بتلبيإ بارت اب ارائم ايتلا -استبرار ت ار م يلل ال

ايا البعل ة بإ بابل ال

ايا البعرو ة يل

البحا م

الفلسطينية يام  ,2113حيث بل( يلل ا ( )210042ق ية وتظ ل نسبتلا ( )%42.2بإ

-2

معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين ،املراقب االجتماعني العدد الثالث ،شباط ، 1332ص. 23-20
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البابو ال ليع بنلا ( )231340في ال فة ال ربية و( )20231في قطا
يل سو األو ا في ألا الالاز ال

ائي الفلسطيني في

زة و ا يلل

ا الباال.

ثانيا :تنمية القطاع االجتماعي في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية:
أ – خطة التنمية الفلسطينية (.)3002 -1111
 - 7األهداف االجتماعية في رطة التنمية الفلسطينية.
تبنت

طة التنبية الفلسطينية ( )1330–2111بنلاا ظابال للتنبية اقتنايا

ب بية اللور ال ي تلعب التنبية االاتبايية في تح ي

النبو البتواصل في باال اإلنتا

والتوظيا فو عت ال طة في أولوية أ لافلا تطوير بستون ال لبات االاتبايية ورف
بستون البعيظة وبحاربة الف ر بتبنية بابوية بإ السياسات التي ت وم يل أسا

تلبية

االحتيااات األساسية للبواطنيإ و باإ بظار تلم في العبلية اإلنتااية
با أإ ال طة تبنت سياسات ااتبايية لفت مل توفير فرص بتساوية للبواطنيإ واتاحة

الفرص للم للتطوير واإلبلا

مال أإ نا

العليل بإ البعوقات التي بازالت تواا قطا

البوارل البظرية واالاتبايية وأ بلا:2
 يلم توفر البوارل البالية ال افية إللارةبي ار بإ البوازنة العابة

ه ال طايات وتطوير ا ,حيث أنلا تستلل از ا

 يلم واول توازإ ا رافي في ت ليم ال لبات ,حيث أإ البناط الريفية وبناط ظبالوانوب ال فة ال ربيةع باإل افة مل ب يبات الالائيإ في قطا
في ال لبات الب لبة و ات الطاب االاتبايي
-

ان فا

بستون التنسي

بيإ ب لبي ال لبات االاتباييةع سوا

ح وبية أم ير ح وبية ,حيث يتلي
البع

-2

زة تعاني بإ ن ص حال
انت بتسسات

ا في ثير بإ األحياإ الزلوااية ال لبة وحرباإ

بنلا

د  .عماد سعيد لبد ،مصدر سابق.
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ل

وبالنظر مل

اإ البل بإ و

ا ال طا  ,بحيث يتم األ

أ لاا وسياسات يابة تعبل يل تطوير

في االيتبار التوازإ الا رافي في توزي ال لبات بيإ البناط

الب تلفة ,وتوفير وتطوير ال لبات التعليبية والصحية واالستبرار في ميلال ال الر البظري
العابل

االاتبايي وتطويره و ل ل

بإ ال طا

ال لرات االستيعابية في

ه ال طايات واالست الل األبثل للبوارل البتاحة وبإ الل أطر

قانونية تنظم يبل وأنظطة

أبا بالنسبة مل

بإ سياسات تعبل يل

زيالة

ا ال طا

األ لاا ال اصة بو ازرة الظئوإ االاتباييةع التي ت بنتلا طة التنبية

الفلس اطينية ( ,)1330-2111ف ل اا ت بت بنة الن اط التالية:
باإ حباية الح و األساسية للطفل الفلسطيني وريايت في

-

 توفير الرياية والحباية لقطفال ال يإ يوللوإ آلباللم روابط يائلية

 -الحل بإ تسرب أطفال البلار

والعبل يل

و االتفاقات والبواثي

ير بعروفيإع واألطفال ال يإ لي

توفير الت يل التربوي والبلني لقطفال

البتسربيإ
-

رياية األحلاث البنحرفيإ بإ بوقوفيإ وبح وبيإ وايالة ت يللم نفسيا وااتباييا

وتربويا
-

توفير فرص التلريب والت يل في الوسط النسوي حت

يتم بظار تلإ في العبلية

اإلنتااية التنبوية واال تبام ب بار السإ ولوية قصون وتنظيم البرابت لتف ّل ظروا البسنيإ
سنويا
 -رياية وت يل األسرن والبحرريإ لتسليل يبلية انلباالم في الباتب

 بسايلة أسر الظللا واألسرن والارح لتح ي سبل العية ال ريم للم - 2السقف المالي للقطاع االجتماعي في رطة التنمية الفلسطينية.
يتطلب
البطلوبةع م ا با أ

ا ال طا

نسبة برتفعة بإ االستثبارات بإ أال توفير ال لبات

في االيتبار التزايل الطبيعي للس اإ وبا نتت بإ ب ايفات ترتبت

يإ أحلاث انتفا ة األقص الثانية و ا يعني أإ حام االستثبارات البفرزة في البوازنة
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لل ا ال طا ستحلل بلور ا حام الببال( التي يب إ منفاقلا يل الصحة وقل بل ت نسبة
االستثبار

ا

بإ النف ات التظ يلية ( )%02الالوالإ التالياإ رقم ( )2،4يو حاإ توزي

االستثبارات الب ططة والفعلية يل ال طايات الب تلفة با اا ت في البرابت االستثبارية

الفلسطينية الل الفترة ()1333–2111
جدول رقم ()1

2

توزيع االستثمارات المرططة والفعلية عل القطاعات المرتلفة كما جاءت في البرام االستثمارية
الفلسطينية

رال الفترة (.)2000 – 7669

القطاع
البنية

التحتية
القطاع
االجتماعي
القطاع
اإلنتاجي
قطاع بناء

الميسسات

البرنام

البرنام

االستثماري
7669

االستثماري
7661

رطة التنمية الفلسطينية
( ) 2000– 7669

2000 – 7666 – 7669

متوسط
التمويل

%19

%12

%17

%1981 %11

%1981

%2181

%11

%2181 %2181 %2182

%2986

%989

%79

%7181 %7689 %7989

%7186

%182

%9

%7789 %1 989

%981

%981

جدول رقم ()1

2

توزيع القطاعي لاستثمارات المرططة ومتوسط االنفاق
القطاع

متوسط االستثمار المرطط

-2
1
 -املصدر السابق نفسه ص. 40

متوسط اإلنفاق الفعلي

وزارة التخطيط والتعاون الدويل خطة التنمية الفلسطينية (  ,) 1330 – 2111ص .41
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قطاع البنية التحتية

% 1981

% 2181

القطاع االجتماعي

% 2986

% 1789

القطاع اإلنتاجي

% 7186

% 181

قطاع الميسسات

% 981

% 2281

يت

بإ الالوليإ رقم ( )2،4أإ

االاتبايي األولوية في التبويل ف ل يبلت يل

طة التنبية الفلسطينية أيطت ال طا

أإ ت وإ نسبت بإ مابالي استثبارات
ا ال طا بل( في السنوات

ال طة ( )%12في نلاية العام  ,1330يلبا باإ االستثبار في

ه النسب في التناقص

األول بإ يبر السلطة الوطنية الفلسطينية نسب برتفعة وأ ت
بإ ( )%43يام  2114مل ( )%04يام  2114وتعلل ال طة ل

الحتيااات الس اإ

بإ ال لبات االاتبايية في بلاية يبر السلطة وت اتللا فيبا بعل مإ ت ليص نسبة

اإلنفا
بإ

العام يل

ال طا االاتبايي ال يعني بال رورة ف

ا ال طا  ,وال يعني

بستون ال لبات الب لبة

ا أي ا تناقص حااة البواطنيإ لل لبات االاتبايية

ار األو ا االاتبايية السيئة وتراا العليل بإ بتظراتلا مل األسوأ
اصة ب استبر ا

ب -المساعدات الدولية ودورها في تطوير القطاع االجتماعي
تعتبر البسايلات اللولية التي ت لم للسلطة الوطنية الفلسطينية بإ أ م بصالر
التبويل التي تعتبل يليلا بصلر لايرالات العابة ,سوا يل

صعيل ت طية العاز في

البوازنةع أو تبويل البظاري التنبوية في فلسطيإ ونظ ار ل صوصية الحالة الفلسطينية

وطبيعة أ لاا التنبية البطلوبة ,سن وم بالتر يز ف ط يل

التوزي ال طايي للبسايلات

اللولية وبلن بسا بتلا في تنبية وتطوير ال طايات االاتبايية في فلسطيإع وأ م
البالحظات التي يب إ

-2

ر ا حول

ه الن طة ي:2
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 بل( مابالي الببل( البتعلل ب للسلطة الوطنية الفلسطينية حت الرب األول بإالعام 1333ع حوالي ()$4220041

1

تم صرا حوالي ( )$1101421بن ع و و با

نسبت ( )%12بإ الببل( اإلابالي ال ي تم التعالل ب

توزي

والالول رقم ( )1يو

الببال( حسب السنوات الب تلفة
جدول رقم ()9

7

توزيع المساعدات الدولية حس السنوات
السنة

61

61

7669

7661

7669

7666

2000

المجموع

المتع د به

410331

144440

422124

233112

122324

424132

434120

4220041

234111

433231

224123

204340

433411

443114

212102

1101421

الصرف
الفعلي

النسبة

الماوية

% 24.11

% 20.31

% 24.20

% 20.1

%23.12

جدول رقم ()1

% 22.13

% 12

% 4.21

2

التوزيع القطاعي للمساعدات الدولية المقدمة للسلطة الوطنية الفلسطينية
القطاع

القطاع

البنية التحتية

القطاع اإلنتاجي

المبلغ

121414

111114

311123

النسبة

% 01.402

% 23.13

% 13

قطاع البناء

أررى

االجتماعي

الميسسي
414142

14430

% 14.22

% 1.21

-1

وزارة التخطيط والتعاون الدويل ،تقرير املساعدات الدولية ،مارس  ، 1333علماً بأن جميع المبالغ مضروبة في ( , $ )7000

-2
-1

 14املصدر السابق نفسه.

وينطبق ذلك على جميع ارقام هذا العنوان .
 12املصدر السابق نفسه.
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بإ الل الالول رقم ( )4نالحظ أإ التوزي ال طايي للبسايلات اللولية اإ يل النحو
التالي:

 -بل( مابالي الصرا الفعلي ل طا البنية التحتية ( $ )121414ونسبت بإ مابالي

الصرا الفعالي ()%01.40
بل( ماباالي الصرا الفعلي ل طاا

-

اإلنتاا

بإ اإلاباالي ($)111114

وبنسباة()%23.13

ويالحظ تلني نسبة

ا ال طا ب ارنة بال طايات األ رن وأل بيت النسبية و ا يت

بإ

التوزي الفريي ل حيث:
 -بل( نصيب ل بإ قطا الزراية وتنبية الصناية وال طا

اإلنتااية وقطا

السياحة والبوارل الث افية ,يل

ال اص وتنبية ال طايات

التوالي (,%3.01 ,%3.43 ,%2.2

 )%1.21 ,%4.14و ا يستليي اال تبام الاال بل ا ال طا

وتحليلا

بإ البفلوم

الظابل للتنبية في فلسطيإ
 -بل( مابالي الصرا الفعلي لل طا االاتبايي ( $ )311123وبنسبة ( )%13.32بإ

مابالي ببل( الصرا الفعلي الب لم للسلطة الوطنية الفلسطينية ور م ارتفا نسبة الصرا
ا ال طا بازالت األو ا االاتبايية في فلسطيإ تتسم بآالتي:2

يل

 3 2تفاوت البستويات االاتبايية بيإ ال فة ال ربية وقطا
ال فة وال طا يل بستون البناط
ل في قطا

زة

 3 1االستبرار في ان فا

زة  ,وتفاوتلا في ل بإ

فبا زالت الفاوات بيرة بيإ ظبال ال فة وانوبلا و

بستويات البعيظة في بناط السلطة الوطنية الفلسطينيةع

حيث أإ األسعار في ارتفا بستبر واألاور في تآ ل بتصايل
أ ثر بإ ( )%43بإ الظعب الفلسطيني تحت ط الف ر

وقل ألن ل الإ يصب

بإ الب ايي

البتعارا يليلا

لوليا
-2

معهد أحباث السياسات االقتصادية الفلسطيين ،املراقب االجتماعني العدد الثالث ،شباط ، 1332ص. 23-20
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3 0

نا

بع

ال طايات األساسية التي لم ت

نصيبلا ال افي بإ البسايلات

الب لبةع تبعا أل بيتلا النسبية بثل قطا التعليم ف ل بل( نصيبا بإ البسايلات يام 14

($)23423333ع وتم ت ليص يام  2113مل ($)4233333ع حيث بل ت نسبة الت في
( )%12و اإ ل ل أثا ار سلبية يل األو ا التعليبية في فلسطيإ
 3 4بل ت نسبة ال رو

الب لبة للسلطة الوطنية الفلسطينية ( )%20.1بإ مابالي ببلا(

البسايالات وبواقا ($)031123ع ونسباة البنا بنلا ( )%30.1وبواقا ( $)1241242مإ
ال رو

التي حصلت يليلا السلطة الوطنية الفلسطينية با لم يتم ت نيإ است لابلا

واست الللا بالطري ة األبثلع فإنلا ستتلي بست بال مل
العابةع وبالتالي يلم قلرتلا يل

نظو أيبا تث ل ا ل البوازنة

ال يام بوظائفلا بظ ل طبيعي وبإ ثم سيتحبل ال رر

األ بر وي الل ول البحلولة والبتوسطةع ببا سيتلي لزيالة البعاناة والف ر
جدول رقم ()9

7

القروم والمن التي حصلت علي ا السلطة الوطنية الفلسطينية حت الربع األول من
عــام 2000

التصنيف

إجمالي المتع د به

إجمالي مبلغ الصرف

القــروم

414131
()%21.3

031123
()%20.1

النسبة الميوية
المنــ

النسبة الماوية
المجمـوع

2

0420114
()%30.1
1171119

1241242
()%31.3
2619116

 -د  .عماد سعيد لبد " املساعدات الدولية للشعب الفلسطيين – رؤية جديدة " ،مركز مقدس للدراسات والتدريب.1332 ،
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بل ت نسبة البسايلات الفنية بإ مابالي ببل( الصرا الفعلي الب لم للسلطة
الوطنية الفلسطينية ( )%21وبواق فعلي ( $)2414333و ه نسبة يالية ال تتواف

ب

األ لاا البطلوبة بإ البسايلات بظ ل يام والبسايلات الفنية بظ ل اص م ي ب
مابالي البسايلات الفنية

ه يل

البتتبرات اللولية وورظات العبل الب ررة و ير ات

األ بية أحيانا ,وبلل أاور ورواتب ال ب ار وبلل مقابتلم وتن التلم ,باإل افة مل لراسات
الالون الببال( بلا
وبإ نا ت بإ أ بية الرقابة الفعالة (ال فا ة ,البو ويية ,ال لرة يل ات ا ال رار
وبتابعة تنفي ه) التي ت لا باإلظراا والتواي يل

للية وأ لاا صرا البسايلات

اللوليةع و ل للحل بإ االزلوااية والعبل يل ترظيل النف ات وتح ي ا بر قلر بب إ بإ
البنفعة بإ البسايلات اللولية يل

البستون العام في فلسطيإع ويل

الفلسطينية أإ تعيل النظر في ل با سب

السلطة الوطنية

2

مإ ميالة النظر في للية وأ لاا توزي البسايلات اللولية بظ ل لائم أبر في
اية األ بية ,والبل أإ ي

في االيتبار ب ميطا األ بية ال صون لل طايات اإلنتااية

اصة ال طايات البوالة للفئات البيسورةع وببا يتناسب ب بتطلبات التنبية وبسايلة

الفئات

ويل السلطة الوطنية الفلسطينية أإ تت يل بصرا البسايلات

و بإ أولويات التنبية الفلسطينية واإ ت
تبويللا تحتا مل

والتظ يلية

-2

ه

بإ قناة واحلة

في االيتبار أي ا أإ البظاري التي تم

نف ات بستبرة ستتحبللا ال ازنة العابة ,با يعني زيالة النف ات الاارية

للمزيد حول ذلك ميكن العودة للتقارير الصادرة عن وزارة التخطيط والتعاون الدويل واملتعلقة باملساعدات الدولية ,خاصة التقرير

الصادر بتاريخ مارس .1333
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الجزء الثاني

السياسات المالية في الئفة الغربية وقطاع غزة

أوال :قبل قيام السلطة الوطنية الفلسطينية ( فترة االحتالل اإلسرائيلي )
يبلت مسرائيل بن احتالللا لل فة ال ربية وقطا

زة يام  2114يل

سياسة بالية و ريبية ت بإ بإ الللا تح ي أ لافلا ال اصة وتبثلت

مياال

ه األ لاا في

تحطيم ال لرة التنافسية لالقتصال الفلسطيني بإ الل رف أسعار البنتاات الفلسطينية يبر
فر

ال رائب البباظرة و ير البباظرة ل ل ألت

ه السياسة مل

لقسعار في ال فة ال ربية بإ ( )%233يام  2113سنة أسا

ارتفا

الرقم ال ياسي

مل ( )%014في يام

 2141و با لفت مل الحصول يل العوائل البالية واالقتصالية بإ الفلسطينييإع حيث
قابت بتعليل ال وانيإ ال ريبية والابر ية التي انت سائلة قبل االحتالل وقل قلرت الفوائل
االقتصالياة والبالياة التي انتلا مسرائيال في الفتارة بإ ( 2113مل )2132ع با ي رب بإ

( )11بليوإ لوالر أبري ي

تتلي مل

با استللفت ت يي ال نا يل الفلسطينييإ بايتبار ال رائب ألوات قلر وقب
سلبلم الاز األ بر بإ رزقلمع ولفعلم مل
38

البحث يإ بصالر رز

اراية

وتعزيز الر بة في اللارة و بل ا نرن أإ السياسة ال ريبية اإلسرائيلية في األ ار ي
الفلسطينية البحتلة لم تللا أبلا مل است لام ال رائب لصال االقتصال الفلسطيني ,وانبا
لبة بصال االقتصال اإلسرائيلي األبر ال ي يتعار

تح ي

ال انوإ اللوليع التي تنص يل أإ فر

ب ال وايل ال اصة في

رائب اليلة يل البحتل ياب أإ ت وإ بللا

بصلحة الس اإ البلنييإ في األ ار ي البحتلة
أبا يإ سياسة مسرائيل في اإلنفا ع ف ل ات ت سياسة منفا

ان باظية تااه

األ ار ي البحتلة ,2حيث ان ف ت التحويالت والنف ات الح وبياة لق ار ي البحتلة بإ
( )%2.2بإ الل ل اإلابالي في يام  2113مل اقل بإ ( )%3.2في العام  2131وقل
راف

ل

ارتفا في بابو ال رائب البباظرة و ير البباظرة واالقتطايات الح وبية في

البناط ع بإ نسبة ( )%4.3بإ الل ل البحلي اإلابالي يام  2113مل
نسبة( )%1.2يام  2131و ا يعني واول فائ
البحتلة وصل مل

أ ثر بإ

في بوازنة اإللارة البالية في األ ار ي

( )%1بإ الل ل البحلي اإلابالي في يام 2131ع تم است الل في

يبليات تطوير وبنا البستوطنات اليلولية في األ ار ي الفلسطينيةع وت طية نف ات اية
االحتالل ولم ي إ نا أ ثر بإ ( )%3.2بإ مابالي الل ل البحلي تبثل النف ات ت ب
بعظبلا يل

ظ ل رواتب وأاور وفي أ ي

الحلول مل

البظاري التطويريةع و البا با

انت يبليات صيانة

ثانيا  :السياسات المالية للسلطة الوطنية الفلسطينية
أ  -محددات بروتوكول باريس االقتصادي:

-2

للمزيد حول السياسات املالية اليت اتبعتها إسرائيل ومازالت آثارها مستمرة على االقتصاد الفلسطيين ،خاصة جمموعة القوانني

واألوامر العسكرية واليت هدفت منها تدمري االقتصاد الفلسطيين وتسخريه خلدمة االقتصاد اإلسرائيلي ,ميكن العودة للدراسات والبحوث

اليت تناولت هذا املوضوع واالطالع على القوانني و األوامر العسكرية اليت صدرت يف هذا اجلانب.
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ت بإ بروتو ول باري

االقتصالي 2ظ ل وبحللات العالقات االقتصالية التي

تح م الاانب الفلسطيني ب الاانب اإلسرائيلي احتون
ا تصت بالسياسة البالية الفلسطينية و ي:

المادة ( :)1ت بنت

ا البروتو ول يل

رائب وسياسات االستيرال؛ حيث أيطت

الفلسطينية الح في االستيرال بإ ال ار ع ول إ

ألزبت السلطة الوطنية الفلسطينية بفر
مسرائيل ويبليا لم ي إ ل

ثالث بوال

ه البالة للسلطة الوطنية

بإ وابة بحللة باإل افة مل أنلا

الرسوم الابر ية وال رائب البباثلة للا في

في صال االقتصال الفلسطيني ,وإ ارتفا نسب ال رائب

يل البنتاات الفلسطينية تث ل ا ل البواطنيإع وتف ل االقتصال الفلسطيني قلرت التنافسية

ب االقتصاليات األ رنع اصة البااورة
المادة ( :)1اظتبلت يل

ال رائب البباظرة؛ ف ل أيطت ل ل طرا الح

في تحليل

السياسة ال ريبية ال اصة ب سوا ع قيبتلا أو تحصيللا والتزبت مسرائيل ب نلا ستحول مل

السلطة الوطنية الفلسطينية ببل ا يساوي :


 %42بإ

رائب الل ل البحصلة بإ الفلسطينييإ العابليإ في مسرائيل

ل ال رائب البحصلة بإ الفلسطينييإ العابليإ في البستوطنات



المادة ( : )9ت بنت ال رائب ير البباظرة يل اإلنتا البحلي ,و بإ

االتفا

يل

أإ ل بإ مسرائيل والسلطة الوطنية الفلسطينية ست وباإ بتحصيل

ريبة

وست وإ بعلالت

ريبة

ال يبة الب افة وأي
البظتريات

رائب

بإ والية ل ملارة

ير بباظرة ل في بنط ت

ريبية بتطاب ة بظاإ السل البنتاة بحليا والبستورلة وتم

االتفا بيإ الطرفيإ يل ميالة حصيلة

ريبة ال يبة الب افة البحصلة بإ طرا مسرائيل

لصال السلطة الوطنية الفلسطينية يبر رفة الب اصة
ا يبل لصال

مسرائيلع سوا يل

يبلت السلطة الوطنية الفلسطينية مل
رائبي بست ر ي
-2

ه البالة تم

مال أإ التاربة العبلية اثبت أإ

الصعيل االقتصالي أو السياسي وب

است لام سياسة بالية بللا الوصول مل

ل ع فل
يل

في االيتبار احتيااات ال طا ال اص للتطور وف االتفاقات الثنائية

د  .هشام عورتاين " ,االتفاقيات االقتصادية الفلسطينية -اإلسرائيلية  :قراءات يف النص "مركز البحوث و الدراسات الفلسطينية"

نابلس  ,تشرين ثاين (نوفمرب) . 2114
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البوقعة ب

الاانب اإلسرائيليع باإل افة الست لام سياسة منفا

تح

بابوية بإ

األ لاا وبإ أ بلا:


تظاي وتطوير النبو في ال طا ال اص



تطوير البنية التحتية



تطوير ار

البال البظري بإ الل رف بستويات التعليم والصحة

ب  -اآلثار السلبية المترتبة عن تجميد إسرائيل لألموال المستحقة للسلطة الوطنية
الفلسطينية .
قابت ح وبة االحتالل اإلسرائيلي بتابيل ابي األبوال التي ت وم بتحصيللا
لصال السلطة الوطنية الفلسطينيةع وف ا لالتفاقات االقتصالية البوقعة بيإ الطرفيإع و ل
مثر انلال انتفا ة األقص

ت لص اإليرالات يل

يوم ال بي

البواف

1333/1/13ع وبالنظر مل

أ بية أثر

حام النف ات وتوزيعلاع ف ل ت ثرت قلرة و ازرات السلطة الوطنية

الفلسطينيةع يل ال يام ببرابالا التطويرية والتنبوية األبر ال ي يرتبط ارتباطا وثي ا بح و
البواطنيإع اصة فيبا يتعل باإليبال التلرياي للح و االقتصالية واالاتبايية والث افية
ويلي نظعر ب بية مل ا ال و يل

ا الاانبع بإ ال سائر التي يت بل ا االقتصال

الفلسطينيع ا ار سياسات ح وبة االحتالل الحربي اإلسرائيلي وبإ أال ت لير قيبة
ال رائب والرسوم البحتازة للن مسرائيل ,وبعرفة بلن ت ثير ل يل البوازنة العابة ,البل

بإ التطر مل ال

ايا التالية:

 - 2تقدير أموال الئراا والرسوم المحتجزة لدى إسراايل
بل( مابالي الببال( التي حولتلا مسرائيل للسلطة الوطنية الفلسطينية يام ,2111
بلل قيبة ال رائب والرسوم التي ت وم بتحصيللا بإ الفلسطينييإ وف ا لبروتو ول باري
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االقتصالي 2با يعالل ( )442بليوإ لوالر أبري ي وبسعر صرا ( 4 11= $2ظي ل),
وببتوسط ظلري يساوي ( )212211322ظي ل و ي بوزية يل النحو اآلتي:


ريبة الل ل ( )44302111ظي ل



ريبة ال يبة الب افة ( )344101423ظي ل



1

ريبة الابار و الب و

( )2312341111ظي ل

ا في حيإ بل( مابالي الببال( التي تم تحويللاع وحت نلاية ظلر بايو للعام 1333

( )313132020ظي ل ,و ي بوزية يل النحو اآلتي:


ريبة الل ل ( )22432323ظي ل



ريبة ال يبة الب افة ( )421204330ظي ل



ريبة الابار و الب و

( )033032412ظي ل

ونظ ار لتوقا مسرائيل يإ تحويل أي ببال( أ رن بعل التاريخ الب ورع سن
 2111عام أسا

ب األ

يام

بعيإ االيتبار نسبة النبو البتوقعة لعام 1333ع التي تم

ت لير ا با ()% 4ع بإ قبل و ازرة البالية نالحظ أإ قيبة مابالي الببال( البفتر
بإ طرا مسرائيل مل السلطة الوطنية الفلسطينية للعام  ,1333والتي تظبل

تحويللا
ريبة الل ل

وال يبة الب افة والابار والب و  ,تم ت لير ا با ( )413بليوإ لوالر أبري ي وال يبة

نفسلا للعام  ,1332وب افت ار

بعلل نبو بب لار صفر للعام 1332

 - 2ادثار السلبية المترتبة عل الموازنة العامة للعام 2007
بإ أال بعرفة اآلثار البترتبة يل البوازنة العابة للعام  ,1332البل بإ ب ارنة
ت ليرات الببال( التي لم يتم تحويللا ,ببابوية بإ البنول الب تلفة في البوازنات العابة
لقيوام  1333 , 1333 , 2111ولل ا تم ميلال الالول 2التالي:
2

 وقعت منظمة التحرير الفلسطينية ،وحكومة إسرائيل ،بروتوكوالً حول العالقات االقتصادية بينهما ،بتاريخ  ،2114/4/11يفالقاهرة ،وأطلق عليه اسم اتفاقية باريس االقتصادية ،حيث أن املفاوضات اليت أفضت إىل هذا االتفاق جرت يف العاصمة الفرنسية
باريس .وللزيادة حول ذلك ميكن العودة للمواد

1

( .)v,vi

 -املبلغ الذي مت حتويله فعليا ضمن بند ( ض ق م ) هو ( )110412211شيقل ,ولكنه تضمن شهر يناير عام  , 1332ولذلك

مت اخذ املتوسط بالقسمة على  20ومن مث احتساب إمجايل العام  1333هلذا البند.

42

جدول رقم ()6

جدول بقيم الئراا والرسـوم التي يتـم تحصيل ا من طـرف إسراايل رال الفتـرة (–7666
)2007
البيــان

الوحلة( :بليوإ لوالر أبري ي)

7666

2000

إجمالي الئراا السنوية المحولة من
إسراايل ،2

117

160

( الدرل ,م ق م  ,م ج)
مجموع ئراا

19081

(الدرل ,م ق م ,م ج)
ئمن اإليرادات المحلية

919812

1

يمكن من رال الجدول السابق ماحظة ما يلي:

 -ظ لت

رائب الل ل والابار وال يبة الب افة البحولة بإ مسرائيل نسبة ات أ بية

في ت ويإ بابو

رائب اإليرالات البحلية واإليرالات العابة ,فبل ت نسبتلا لقيوام 2111

 1333 ,ويل التوالي )%21.41( ,)%13.00( :
 بل ت نسب ال رائب البحصلة بإ اسرائيل والبحولة للسلطة الفلسطينيةالبحلية واإليرالات العابة ,ولنف

)%02
-

بالنسبة مل

بإ اإليرالات

العابيإع ويل التوالي (,%42.42( ,)%22 ,%21.11

بوازنة العام  1332ب لر طوار  ,وبإ

الل الالول ,نال أإ نسبة

ال رائب والرسوم البفتر ة سا بت في ت ويإ مجموع الئراا المكونة لإليرادات المحلية,

2

 -مت إعداد هذا اجلدول من طرف الباحث باالستعانة مبصادر عدة ,أمهها:

 -1مشروع موازنة  ,1332تفاصيل موازنات الوزارات واملؤسسات للسنة املالية . 1332
 -0جملة اجمللس التشريعي ,العدد األول  ( 133السنة اخلامسة ) ,ص . 2
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واإليرادات العامة ,وبنسبة ( ,)%11.11و ي نسبة ات أ بية بال ة وبتثرة ونسبة
بسا بتلا في ل بنلبا ويل التوالي ()%04.2 ,%34.0
-

ظ لات

وال يبة الب افاة البحولاة بإ مسرائيال نسبة

رائب الل ال والابار

( )%11,%42بإ مابالي النف ات الاارية والنف ات العابة ,ويل التوالي

 -بإ الل يبول نسبة الت ير ,نالحظ أإ بابو اإليرالات البحلية واإليرالات العابة تم

ت ليصلا يإ العام  1333بنسبة ( ,)%43ل ل بنلبا ,وتم تعوي

الفر بيإ اإليرالات

البحلية والعابةع التي بل ت نسبتلا ( )%44.41بإ الل با يلي:
البن والبسايلات لليم البوازنة
قرو

بليوإ لوالر أبري ي

224

بيسرة

بليوإ لوالر أبري ي

13

البن الب لرة لتبويل البظاري التطويرية

223

اإلابالي ()%22.23

بليوإ لوالر أبري ي
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 -ينل ب ارنة البنل البت بإ مابالي

بليوإ لوالر أبري ي

رائب الل ل وال يبة الب افة و رائب الابار ,

التي يتم تحويللا بإ طرا مسرائيل ,ب ل بإ مابالي النف ات الاارية والنف ات العابة

لقيوام  1333 ,2111نال أإ نسبتلا بل ات ل ل بنلبا يل التوالي ,)%20,%22( ,و
( ,)%01,%01 4و ي نسب ات أ بية

بإ بنلي النف ات الاارية والنف ات العابة

 -بالنسبة مل بوازنة العام  1332ب لر طوار  ,نال ان تم ف

النف ات الاارية والنف ات

العابة يإ العام  1333بنسبة ( )%24.24 ,%3ل ل بنلبا يل التوالي ,ور م ل نال

أإ مابالي ال رائب والرسوم البفتر ة ب ارنة بالنف ات الاارية والنف ات العابة ,بل ت

نسبتلبا ( ,)%11,%42يلبا باإ بنل النف ات الااريةع ال ي يظتبل يل

ل بإ الرواتب

واألاور والنف ات التظ يلية والنف ات التحويلية والنف ات الرأسبالية العاليةع

ظ ل نسبة

( )%12بإ مابالي النف ات العابة
يب إ ال ول أإ النف ات الاارية في بوازنة يام 1332ع ت ثرت بنسبة ياز قلرت

بنحو( )%42و ل

نتياة لحاز مسرائيل أبوال

و رائب الابار والب و

ريبة الل ل و ريبة ال يبة الب افة

العائلة للسلطة الوطنية مال ان بإ الوااب التنوي ع أإ السلطة
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الوطنية لا ت مل العليل بإ بصالر التبويل لسل العاز الطار في البوازنة العابة ,وبإ
أ بلا:


وقعت السلطاة الوطنية الفلسطينية والح وبة األلبانياة يوم الثالثاا

البواف

( )1332/23/03اتفاقا ت لم ببواب ألبانيا بنحة ب يبة  113بليوإ بار ألبانيع
أي نحو ( )223بليوإ لوالر أبري ي لتبويل مقابة بظاري ب تلفة في األ ار ي
الفلسطينية


2

تم التوقي في الة يل

ب رة تفا م بيإ السلطة الوطنية الفلسطينية والبن

اإلسالبي للتنبية بصفت بلي ار لصنلو األقص ع ي وم البن ببواب

ه الب رة

بت صيص ببل( ( )13بليوإ لوالر أبري ي لليم بوازنة السلطة الوطنية
الفلسطينية بإ بوارل صنلو األقص

1

ثالثا  :الموازنة العامة في ظل السلطة الوطنية الفلسطينية.
تعرا البوازنة العابة ب نلا التعبير البالي لبرنابت العبل البعتبل ال ي تعتزم
الح وبة تنفي ه

الل سنة بحللة تح ي ا أل لافلا االقتصالية واالاتبايية و ي الوثي ة

البالية التي بإ الللا يب إ ت ييم األلا البالي لللولة وقل يرفتلا البالة رقم ( )2بإ
ال انوإ رقم ( )4لسنة  2113بظ إ البوازنة العابة ب نلا " :برنام مفصل لنفقات السلطة

الوطنية وايرادات ا لسنة مالية معينة ،ويومل التقديرات السنوية إليرادات السلطة الوطنية

والمن والقروم والمتحصات األررى ل ا والنفقات والمدفوعات المرتلفة  .تت وإ البوازنة
العابة بإ اانبيإع با :اانب اإليرالاتع والبتبثل فيبا تحصل يلي اللولة بإ ميرالات

بحلية وايرالات

اراية واانب النف اتع وال ي يبثل بابو نف ات اللولة الاارية

والرأسبالية
بلأت السلطاة الوطنياة الفلسطينياة صالحياتلاا البالياة في فلسطياإ بن

()2114/2/23ع حيث انت تظبل بنط ة زة وأريحا ف ط وتوزيت نف اتلا العابةفي حيين
2
1

 االيام الفلسطينية ,األربعاء ،املوافق ( .)1332 – 23 – 02 -صحيفة القدس احمللية ,الثالثاء ،املوافق (.)1332 – 23 – 03
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يل

أ ثر بإ ( )21و ازرةع باإل افة مل

النف ات العابة حت
وتوزيت

أالزة األبإ والظرطة وب تاب الرئي

( )2114/21/02مل

وصالت

با ي ارب ( )14.41بليوإ لوالر أبري ي

ه النف ات يل بابوية البتسسات الب ورةع وحصلت بنلا األالزة األبنية يل

()%43ع بينبا حصلت الو ازرات األ رن يل با نسبت ( )%41.2ت ريبا
التربية والتعليم بإ مابالي
االاتبايية ()%4.0

انت حصة و ازرة

ه النف ات ()%22.0ع وو ازرة الصحة ()%21.2ع والظتوإ

ا في الوقت ال ي بل ت في ميرالات السلطة الوطنية في الفترة

الب ورة حوالي ( )44.1بليوإ لوالر أبري ي و ا الببل( ظ ل با ي ارب بإ ()%41.2

بإ النف ات العابةع بينبا تبت ت طية العاز بإ قبل اللول البانحة
وقل يبلت السلطة الوطنية يل

بنا قايلة ميرالات صلبة

بإ حلول اتفا

أوسلو ,و بإ الصالحيات التي بنحت للا فر ت ال رائب والرسومع و ل ت لليات لتوزي
البوارل ويبلت

ل

يل

ت بيإ ليم بالي لولي بإ اال ميالة ت يل البنية التحتية

البالية وتطوير اع لتوفير ال لبات االاتبايية و ل البنا البتسسي الالزم لالستبرار في

ألا وظائفلا

ونظ ار ألإ البوازنة العابة تعتبر البل ل للراسة السياسة البالية واالقتصالية
للسلطة الوطنية الفلسطينية ,فلي تع

أولويات سياساتلا االقتصالية واالاتبايية والث افية

بإ الل ترابتلا مل

بصروفات و رائبع فلي أ ثر اآلليات االقتصالية

للباللع و ل

أ بية في اللولة ستتناول اللراسة تحليال للبوازنة بإ الل اإليرالات والنف ات ع وبالتر يز
يل األبعال االقتصالية واالاتبايية فيلا و ل في بحاولة أولية لرصل ا تبابات السلطة

الوطنية الفلسطينية بح و البواطنيإ االقتصالية واالاتبايية والث افيةع وبلن تبتعلم بلا
فتر ت بنفصلةع ي:
ويب إ ت سيم الحياة البالية واالقتصالية للسلطة مل ثالث ا



الفترة األول  :تظبل سنوات ()2113 -2112

الفترة الثانية :تظبل لسنوات ( )1332-2111والسبب في ل

و مقرار ال انوإ

رقم ( )4لسنة  2113بظ إ تنظيم البوازنة العابة والظتوإ الباليةع وبل العبل ب
بإ بوازنة العام 2111


الفترة الثالثة  :بوازنة العام ( 1332ب لر طوار )
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أ – اإليرادات العامة
نبت اإليرالات اإلابالية للسلطة الوطنية الفلسطينية بإ ( )113بليوإ لوالر
أبري ي في يام  2114مل ( )114بليوإ لوالر أبري ي يام 1333ع با نبت ال رائب
نسبة بإ الناتت البحلي االابالي في الفترة الب ورة بإ ( %1.2مل  )%11يل التوالي
وظ لت

ريبة ال يبة الب افاة والاباار بإ مابالي اإليرالات حوالاي ( ,)%41.1وقل

بل تاا أيلا بستاون للبا في يام 2111ع حيث وصلتا مل ( )%43.1في حيإ لم تتااوز
ال رائب األ رن أ ثر بإ ()%23ع ويعول ل
وصعوبة ملارة

مل

ريبة ال يبة الب افة

سلولة ملارة

ريبة الل ل

ظ لت اإليرالات البحلية بظ ل يامع ببا فيلا ميرالات الابار يل

الوارلات

ينص ار بلبا بإ اإليرالات ال ليةع حيث نبت بإ ( )241.4بليوإ لوالر أبري ي يام
 2112مل

( )024.2بليوإ لوالر أبري ي يام 2111ع و ل

لوإ البن واللبات و ا

يعني األ بية النسبية لنظام الب اصة ب مسرائيل وتحويل اإليرالات يبر اع و ل استبرار
تح م مسرائيل في بسار التاارة الفلسطينية و يبنتلا يليلاع واست لام ل
السلطة الوطنية الفلسطينية

وبإ الالير بال رع أإ

ورقة

ريبة ال يبة الب افة تستحو يل حوالي ( )%13بإ

اإليرالات ال ريبية ببا ياعللا أ م بصلر تبويل في ال ازنة الفلسطينية
بعظم اللراسات تبيإ أإ نصا الناتت البحلي الفلسطيني ال ي
التلرب بإ لفعلا واتسا

يتلي مل
فإإ

ان فا

السو

ا في حيإ أإ

لل ه ال ريبة بسبب

ير الرسبية والتسرب ال ريبي لصال

مسرائيل و ا

اإليرالات التي تتثر يل بستون الرواتب واألاور وبإ اانب أ رع

ا يحول لوإ تح ي ببلأ البساواة في لف

ه ال ريبةع ببا يرف حام البعاناة للن

البلتزبيإ بلفعلاع اصة البوظفيإ وبحلولي الل ل
يل

ط يل

با و يلي بن توقي اتفا

ارتفا األسعار التي تفر

يليلا

للرواتب واألاورع ألن الن فا

أوسلو وحت

ه ال ريبة

با أإ استبرار نسبة

ه ال ريبة

اآلإ ()%24ع بل وارتفا قيبتلا بسبب
ا م افة مل

ان فا

ال يبة الظرائية

بستون البعيظة للبواطنيإ فالبواطإ الفلسطيني أصب

يلف نسبة بيرة بإ ل ل يل السل التي يستلل لا وبإ اال ت فيا أيبا
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ه ال ريبةع

يب إ ت في

نسبتلا مل ()%22

االقتصالي قل نص يل

ل

2

أو اقل بإ ل

باإل افة مل

توسي الويا ال ريبي ال اص ب ريبة

الل ل وتفعيل ليظبل أنوا أ رنع بثل توسي ويا
ألإ ل سينع

قليال يلبا ب إ بروتو ول باري
ريبة األبال وتفعيل لليات ابايتلا

مياابا يل ت ليص الفاوات بيإ الطب ات االاتبايية وسيسا م في ت ليم

تسليالت م افية لالستثبارات ات اإلنتااية العاليةع التي تتثر يل التنبية البستلابة ا ثر
بإ االستثبا ارت الع اريةع ال ي يحظ

بحصة األسل في فلسطيإ ويالر التنوي ال

أإ

ريبة األبال البحصلة بإ ال طا الع اريع لم تتااوز البليوإ لوالر أبري يع أي بواق

اقل بإ ( )%3.2بإ اإليرالات ال ريبية و ا با يت ل يلم يلالة السياسات ال ريبية في
فلسطيإ

جدول ()70

7

جدول يوئ اإليرادات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية للفترة 2000-61
(الوحلة :بليوإ لوالر أبري ي)
2

 -للتوضيح اكثر ميكن العودة التفاقية باريس االقتصادية  ,املادة  viرقم ( ) 0

-2

عبد الكرمي نصر  ,ووائل موسى ( أذار , ) 1333املوازنة العامة ( : )1333 – 2112دراسة حتليلية للتطورات و االجتاهات

يف السياسة املالية ( غري منشورة ) القدس ,بكدار.
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اإليرادات غير ئريبية

72287

71181

77687

77987

نسبتلا بإ اإليرالات البحلية

21.3

23.0

20.1

21

4.3

3

3

3

4

3

3

3

042

003.2

002

433

13.1

03.2

13.4

11.0

أ–

اإليرادات المحلية

ال رائب يل الل ل
واإلرباب
نسبتلا بإ اإليرالات
ال ريبية
الابار
نسبتلا بإ اإليرالات
ال ريبية
ريبة ال يبة الب افة و
الب و
نسبتلا بإ اإليرالات
ال ريبية
رائب أ رن
نسبتلا بإ اإليرالات
ال ريبية

–2

–

المعونات المقدمة
لدعم الموازنة

نسبتلا بإ اإليرالات الاارية
ثانيا  :المعونات المقدمة
لدعم المواريع التطويرية
نسبتلا بإ اإليرالات العابة
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ب – النفقات العامة :
ينل لراسة اإلنفا
ملارة اإلنفا

العام للن السلطة الوطنية الفلسطينيةع نالحظ أإ الت لم في

الح وبي أبط ب ثير بإ ال ي حصل في ملارة ال رائب فالنف ات الاارية

الح وبية ازلالت بسرية بن تولي السلطة صالحياتلاع و نسبة بإ الناتت اإلابالي البحلي
بإ ( )%23.2في يام  2114مل أ ثر بإ ( )%12.4يام 1333ع وازلالت ب يبة بطل ة
بإ ( )114.0بليوإ لوالر أبري ي يام  2114مل

1333ع أي بزيالة سنوية بل ت في البتوسط ()%01
مل

الناتت البحلي اإلابالي بإ ( )%20.2مل

( )143بليوإ لوالر أبري ي يام

با أإ أ بيتلا النسبية نبت بالنسبة

( )%02.2الل الفترة نفسلا وبا زال

األبر أ بية و التبويل األانبيع ال ي لف السلطة مل ت ايل بسا بتلا في تبويل النف ات
الاارية الرأسباليةع ال ي تناقص بإ حوالي ( )00بليوإ لوالر أبري ي يام 2111ع مل

حوالي ( )4بالييإ لوالر أبري ي يام  2111و و بتظر طير يليو للوقوا ينله ببال(
األ بية
 -يت

بإ التصنيا الوظيفي للبوازنة باإ األبإ والنظام العام يستلل

حوالي ثلث

النف اتع وت تي ال لبات العابة في البرتبة الثانية ,بينبا ي تي التعليم في البرتبة الثالثةع ثم

بصاريا أ رنع ثم الصحة ,ويت

بإ التصنيا االقتصالي للنف ات الاارية أإ الرواتب

واألاور تحتل أ ثر بإ نصا النف ات ,حيث تراوحت نسبة الرواتب واألاور بيإ ()%24.1
و( )%13.4بإ اإلنفا الااري,
واستبرار أو ا البوظفيإ يل
وان بام فئات ثيرة بنلم

ا ال يعني زيالة العب السنوي

بإ النف ات الاارية

با ي يلي ف ط ,بل زيالة التآ ل في برتباتلم وأاور م

بإ تصنيا ط الف ر

أبا بالنسبة للنف ات التحويلية والتي تعتبر بتظر ام لتصنيا االنفا العام وت بين فاإ

النف ات التحويلية للسلطة الوطنية بلأت في يام 2111ع بببل( ( )213.1بليوإ لوالر
أبري ي وتطورت لتصب ( )112بليوإ في البوازنة الب ترحة لعام  , 2113وظ لت و ازرة
البالية ا بر الحصص تال ا في ل و ازرة الظتوإ االاتبايية حيث ظ لت با ي ارب بإ

( )%12.2بإ بابو النف ات التحويلية للفترة ( )13-11وبل ت حصة ب تب الرئي
بنلا()%21.1
50

ثالث بتسسات في السلطة الوطنية تحصال يل

أ ثر بإ

نالحظ أإ ناا

وببا سب

( )%42بإ بابو النف ات التحويلية ,و ا يعني أإ أي سياسة ان باظية ستنع

بالت ثير

و ازرة الظتوإ االاتبايية ,وب التنوي أإ بابو النف ات التحويلية لو ازرة

السلبي يل

الظتوإ االاتبايية تظ ل أ ثر بإ ( )%13بإ بابو نف اتلا الاارية ,أبا و ازرة البالية
فبإ الصعوبة أا ار أي ت في
سوا

يل نف اتلا التحويلية ونلا ت ب لتسليل التزابات بالية

انت فوائل للليوإ لسلال ال رو

( )%41.2بإ نف ات ب تب الرئي
االاتبايية ,وببايعني أإ ل

 ,أبا ب تب الرئي

فظ لت النف ات التحويلية

و بالتالي أي ت ليص سي وإ بإ حصة و ازرة الظتوإ

سينع

الف ار وبحلولي الل ل وال لبات

سلبا يل

الب لبة للم بإ الو ازرة

جدول رقم ()77
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جدول يوئ إنفاق السلطة الفلسطينية ئمن التصنيفات المرتلفة

التصنيف الوظيفي

اإلنفا ال لي

(بليوإ لوالر أبري ي)
ال لبات العابة ()%
النظام العام واألبإ
()%
التعليم والتعليم العالي

7661

7669

7661

7669

7666

91187
بتوفر
ا
ير

62189
%12

777187
%14

776181
%14

776181
بتوفر
ا
ير

"

%03

"

% 21

% 02

% 02

"

% 23

"

"

% 24

% 22

""

"

% 21

% 20

"

% 24
% 21
% 20

( )%
2

 -البنك الدويل (  , ) 2111الضفة الغربية وغزة  .تعزيز إدارة القطاع العام  ,ص  . 14سلطة النقد الفلسطيين (أذار .)1332
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الصحة ()%
بصاريا أ رن ()%

التصنيف االقتصادي

اإلنفا الااري(بليوإ
)$
نسبت بإ الناتت البحلي
اإلابالي
الرواتب والاور ()%
نسبت بإ الناتت البحلي

10787
%20.1

10689
%21

19686
%13

97989
% 21.0

621
%12.2

%24.1

%21.3

%24.1

% 13.4

%21.3

%3.2

%23.3

%23.1

%22.4

%21.3

%01

%01

%01

%00

%20.1

%23.1
3
%0

%13
3
%0

%10

%12

%10.1

%2

%2

%01.2

%43.1

%1

%1

"

%41.4

%01.1

"

ير بتوفر

اإلابالي
ال لبة البلنية ()%
الظرطة ()%
بلفويات الفوائل ()%
التحويالت ()%
بصاريا أ رن( )%

1

الجزء الثال

النفقات العامة في موازنات السلطة الوطنية الفلسطينية

أوال  :النفقات العامة للفترة ( ) 1111 - 1111
تطورت النف ات الاارية الل الفترة الب ورة فنبت ببعلل يزيل يإ ( )%23و اإ
أيل

بعلل للا يام 2111ع حيث نبت ببعلل ( )%02و ا يعول مل

سياسة السلطة

الوطنية الفلسطينية اللالفة لت فيا اآلثار البترتبة يإ اإل القات والحصار اإلسرائيلي

وظ لت النف ات الاارية بإ بابو اإلنفا العام في بوازنات السلطة لقيوام ()12,11,14
با ي ارب ( )%12يل

1

التوالي ,أبا بوازنة يام  2113فظ لت النف ات الاارية نسبة

 -اجلزء األعظم منها يذهب اىل مصاريف الصيانية.

52

( )%43.24بإ النف ات العابة ويعزن السبب في
والرأسبالية ألنلا انت تبول بإ اللول البانحة

ا االرتفا ال بير في النف ات التطويرية

2

وبالعولة لبنول النف ات الاارية حسب ال طايات نال أإ حصة ال لبات
االاتبايية استحو ت يل الحصة ال برن تال ا األبإ والنظام اللا لي وبإ ثم بنل التنبياة
االاتبايية ( )%0.1ويعزن سبب حصول قطا ال لبات االاتبايية يل الحصة ال برن

بإ النف ات الاارية ونلا ت م و ازرات التربية والتعليم والصحة والظتوإ االاتبايية وبع

الو ازرات األ رن وظ لت النف ات التحويلية لو ازرة الظتوإ االاتبايية نسبة ( )%12بإ
مابالي النف ات الاارية للا في البوازنة الب ترحة للعام  2113و ا يبيإ بلن العب البل
يل البوازنةع حيث أإ ( )%2.2بإ النف ات الاارية ي يبارة يإ ميانات للف ار
وظ ل بنل الرواتب واألاور الحصة ال برن بإ النف ات الااريةع حيث تراوحت

نسبتلا الل السنوات ( )14-12با يعالل ( )%24بإ بابو النف ات الاارية وازلالت
بنسبة ( )%4.0يبا انت يلي يام  2114و ي نسبة يالية م با قورنت بالنسب البتعارا
يليلا

وبل ت حصة األاور بإ اإليرالات البحلية الل الفترة الب ورة با ي ارب بإ

( )%13وبل ت حصة قوات األبإ بنلا ( )%43و ( )%13لو ازرة التربية والتعليم ,و()%3
لو ازرة الصحة ويل

( )%42وب

ل نال أإ ثالث بتسسات في السالطة الوطنية تحاوز يل ا ثر بإ

ا

فلنا

تفاوت في الرواتب بإ قطا

العابليإ في الاز الظرطة ين ف

ببا ي ارب الثلث ين في الليئات واللوائر األ رن ,با

أإ رواتب العابليإ في قطايي الصحة والتعليم تن ف

يإ ب ية اللوائر والليئات البلنية

األ رن ,و ا أحل األسباب والعوابل التي تتلي الن فا
بإ

يإ ال طاييإ وان فا

بستون اولة ال لبات الب لبة

بستون البعيظة للعابليإ فيلاع اصة قطا التعليم
جدول رقم ()72
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آل ر ,حيث بتوسط رواتب
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تطور حصة مكونات الردمات االجتماعية من النفقات الجارية في موازنة السلطة
الفلسطينية للفترة ( - )69 -61نسبة ماوية

الوزارة
التربية والتعليم
العالي

الصحة
الويون

االجتماعية
العمل

7661

7669

7661

7669

13.0

21

24

23

24

24.1

22.3

22.0

1.0

1.4

1.4

2.1

3.1

2

3.3

3.3

الردمات
الثقافية

1

1.1

1

1.4

واإلعامية
جدول رقم ()71
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تطور حصة كل قطاع من النفقات الجارية
الوحلة ) بليوإ لوالر أبري ي)
المكونات

7661

7669

7661

7669

اإلدارة العامة

1.12

1.2

22.3

22.1

اإلدارة المالية

3.0

1.4

22.3

22.4

2

3.3

2.1

2.0

الويون

الرارجية

2

 -نائ للل موس للى ,:السياس للة املالي للة و الفلس للطينية ق لراءة يف املوازنللة العام لة  ,االقتصللاد الفلسللطيين يف املرحلللة االنتقاليللة  ,بكللدار ط,2

القدس . 2111

-2

املصدر السابق نفسه.

54

التنمية

االقتصادية
الردمات

االجتماعية
الردمات الثقافية
و اإلعامية

ردمات النقل
واالتصاالت

األمن والنظام
العام

0.0

0.4

0.2

0.1

42.4

43.1

01.2

02.1

1

1

1.1

1.4

2.1

2.3

2.1

2.0

11.1

01.4

01.1

01.1

جدول رقم ()71
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تقسيم النفقات العامة للسلطة الوطنية الفلسطينية ()69-61
الوحلة :بليوإ لوالر أبري ي

المكونات
-2

7669

7661

املصدر السابق نفسه

55

7661

7669

إجمالي النفقات العامة

422.0

114.1

2112

2323

أ -النفقات العامة

212.0

431.1

323.0

314.2

 -2الرواتب واألاور

034.0

430

441.4

233.3

 -1النف ات التظ يلية

112

231

221.2

241.4

 – 0النف ات التحويلية

3

3

121.2

112

 – 4النف ات األ رن

3

3

3

3

213

123.0

011.4

110.1

3

213

44.4

10.1

213

213

042

133

3

01

3

3

 -النفقات

الرأسمالية والتطويرية
 -2النف ات الببولة بإ
البوازنة
 - 1النف ات الببولة
بإ البعونات ال اراية
 - 0النف ات الطارئة

ثانيا  :النفقات العامة للفترة ( .) 3001 - 1111
أ  -النفقات العامة ضمن موازنة العام 3001

56

بالعولة للالول رقم ( )21نالحظ أإ مابالي النف اات العابة في بوازنة السلطاة
الوطنياة الفلسطينياة للعاام  1332بل ت ( )2424420ألا ظي ل وبوزية اآلتي :
الروات واألجور :بل ت( )1310411ألا ظي ل ,ونسبتلا بإ اإلابالي العام ()%21.4ع و

بإ مابالي النف ات العابة ()%42

النفقات التوغيلية :بل ت( )413124ألا ظي ال ,ونسبتلا بإ اإلابالي العام( ,)%20.1و

بإ مابالي النف ات العابة ()23.0

النفقات التحويلية :بل ت ( )121013ألا ظي ل ,ونسبتلا بإ اإلابالي العام لبوازنة العام

 1332ب لر طوار ( ,)%21.1وبإ مابالي النف ات العابة ()%20

إجمالي النفقات الجارية :بل ت ( )4241222ألا ظي ل ,ونسبتلا بإ اإلابالي العاام

لبوازنة العام  1332ب الر طوار

( , )%31ونسبتلاا بإ مابالي النف اات العاباة

(. )%14.24

إجمالي النفقات الرأسمالية والتطويرية :بل ت ( )113141ألا ظي ل ,ونسبتلا بإ
اإلابالي العام ( )%4و نسبتلا بإ مابالي اإلنفا العام ()0.2

المتأررات :بل ت ( )122333ألا ظي ل ,و نسبتلا بإ مابالي العام ( ,)%21وبإ
مابالي النف ات العابة نسبة ()%1.12

اإلجمالي العام  :بل ت قيبت ( )2213بليوإ ظي ل و و با يعالل قيبة اإليرالاتع ب التنوي

أإ اإلابالي العام يت بإ البت رات وقيبتلا ( )122333ألا ظي ا ونسبتلا بإ اإلابالي
العام ( ,)%21وبإ مابالي النف ات العابة ( ,)%1.14أي أإ مابالي النف ات الاارية
الفعلية للعام  1332و ( )4241222ألا ظي ل ولي

بليوإ ظي ل

با ورل في البوازناة ()2213

إجمالي النفقات العامة  :بل ت قيبتلا ( )4334بليوإ ظي ال ,ونسبة العاز فيلا يعاالل

( )%11و بواق ببل( ( )2214بليوإ ظي ل وا ا تم ب ارنة العاز ببابو النف ات الاارية
بظتبلة يل النف ات الرأسبالية العالية ,وبابو النف ات التطويرية فإنلا تبل( يل التوالي
(%43ع )%10و ا يعني أإ الت ثير السلبي سينت ل لل طايات االاتبايية واب انات السلطة
يل تنبية وتطوير ال طايات الب تلفة

57

والنتياة البتوقعة ببا سب

و زيالة بعلالت البطالة والف ر وتلني بستون ال لبات

الح وبية الب لبة ل وي الل ل البحلول يل وا ال صوص

و نا ن طة أ رن البل بإ

التنوي للا و ي اب اإ لاو السلطة الوطنية الفلسطينية ب طرة لزيالة ميرالاتلا يبر فر
رسوم و رائب اليلة أو رف قيبة ال رائب والرسوم الحالية
جدول رقم ()71
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جدول يوئ النفقات العامة ئمن موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 2007
الوحلة (ألا ظي ل)

البيان

النسبة البئوية()1

النسبة البئوية ()2

الببل( ( ألا ظي ل )

الروات واألجور

42

21.4

1310411

23.11

20.1

413124

20

21.1

121013

14.24

31

4241222

النفقات
التوغيلية
النفقات
التحويلية
إجمالي النفقات
الجارية
إجمالي النفقات
الرأسمالية

4

0.2

113141

والتطويرية
اإلجمالي العام
()7

-2

) % 22 (+

1120000

عجز*

مشللروع موازنللة السلللطة الوطنيللة الفلسللطينية للعللام  .1332علملاً بل ن إمجللايل النفقللات العامللة اإلمجايل العللاملالع ز (2214مليللون

شيقل ونسبته  %11من إمجايل النفقات العامة )

58

إجمالي النفقات
العامة ()2
المتأرـرات

وفي

220912

69821
%21

%1.14

122333

ا السيا يب إ تسايل البالحظات التالية:

 3 2ارتفا بنل األاور والنف ات التحويلية و ا يعني مل ا صفة الطوار يإ البوازنة
 3 1يلم لقة ت ليرات بيانات البوازنات السنويةع فلنا فرو تصل مل نسب يظرية يالياة
ينل الب ارنة بيإ البيانات الت ليرية للبوازنة والنتائت الفعلية في بعظم بنول البوازناة وال يواال

بااا يظلاار أإ ا ه الفاارو باايإ البيانااات الت ليريااة للبوازنااة والنتااائت الفعليااة تاات لص بااإ ساانة
أل رن
 3 0يل الار م باإ ت ابإ البوازناة لبنال ال اباإ االاتباايي والت ايالع والا ي يظاتبل يلا

الت اياال والتعوي ااات والت ا بيإ والبعاظاااتع مال أإ البوازنااة افت اارت مل ا بنااول بساات لة تو ا

قيبة رواتب الت ايل البلفوية سنويا ل افة ب ار ز البسئولية

ا مل اانب الحااة ملا ت اليم

حس اااب بس اات ل يب اايإ الب تطا ا ب ااإ قب اال الع ااابليإ وحص ااة الح وب ااة لباب ااو األا ااورع و ا ا ا
الرصيل البتب ي للبر ز البالي لنظام ال باإ االاتبايي

ب  -نفقات القطاع االجتماعي ضمن موازنة العام ()3001
بالعولة مل

الالول رقم ()24ع نالحظ بلوغ مابالي نف ات ال طا االاتبايي

بإ بوازناة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 1332مل

( )2222131.1ألا ظي ل

ونسبتلا بإ اإلابالي العامع واإلابالي العام الفعلي ,واابالي النف ات العابة يل

التوالي

اآلتي %14.4( :ع  )%12.03 ,%00.2و ي نسب يالية الا وتتثر بظ ل بير
وبباظر يل

ا ال طا في حال حلوث أي لل في توفير النف ات البطلوبة للا

وينل

العولة للالول نفس نال أإ ال بإ و ازرات ,التربية والتعليم و التعليم العالي والصحة
والظتوإ االاتبايية واألسرن حصلت يل التوالي يل الببال( اآلتية:

59

(141114 ,032141 ,23342 ,432143ع  )41001.2ألا ظي ل وبزيالة في النسب

البتوية يإ يام %23.1( 2111ع %02.21ع %2.3ع %21ع )%11.01ع وبل ت بظ ل
يام نسبة الزيالة إلابالي نف ات ال طا

االاتبايي للعام  1332ب ارنة بعام 2111

( )%24.04و ي نسبة ات أ بية لل ا ال طا
األو ا

 ,ب

أنلا

ير افية ب ارنة بتطور

االاتبايية واالقتصالية في فلسطيإ والبل بإ زيالتلا ,ببا ي لم ال طا

االاتبايي با ونويا
جدول رقم ()79

7

جدول يوئ إجمالي نفقات القطاع االجتماعي لألعوام ( ) 2007 – 7666

الوحلة( :ألاا ظي ال)

الوزارة
التربية

والتعليم
التعليم
العالي

الصحة
الويون
االجتماعية
األسرى و
المحررين
اإلجمالي

-2

النسبة

فعلي 7666

إعادة تقدير
2000

مقدر طوارئ
2007

المجموع

112113

423431

432143

1220011

40220.1

21132

23342

222232.1

02.21

044342

021232.1

032141.3

2220311.4

2.3

134201.2

231411.2

141114

143121.1

21

04310.1

42343.0

41001.2

212112.1

11.01

2014424.1

2044224.4

2222131.1

4234332.2

24.04

هذا اجلدول عبارة عن جتميع لل دولني التاليني)21 ,23 (.

60

الميوية
للتغير
23.1

جدول رقم ()71

7

تطور النفقات الرأسمالية للقطاع االجتماعي في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية
لألعوام () 2007-7666

الوزارة
التربية
والتعليم
التعليم
العالي
الصحة
الويون

االجتماعية
األسرى

والمحررين
اإلجمالي

الوحلة( :ألاا ظي ال)

فعلي
7666

إعادة تقدير
2000

مقدر طوارئ
2007

مجموع

()207–66

4111

2333

4243

22411

1.24

23.1

23

213

233.1

2303

1121

0031

202

20313

-13.21

114.3

31.1

124

244.4

-21

231.4

11.4

13

030.2

- 22.4

7101289

911181

9012

2619087

-10

ماحظة ) - ( :يعني وجود عجز.

جدول رقم ()79
2
2

نسبة

7

 مشروع املوازنة العامة (  ,) 1332تفاصيل موازنة الوزارات و املؤسسات للسنة املالية .1332 -مشروع املوازنة (  , ) 1332تفاصيل موازنة الوزارات واملؤسسات للسنة املالية . 1332

61

الميوية
للتغير

تطور النفقات الجارية ئمن القطاع االجتماعي في موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية
لألعوام ()2007-7666

الـوزارة

فعـلي
7666

إعادة تقدير
2000

مقدر طوارئ
2007

الوحلة(:ألا ظي ل)
مجمـوع

نسبة

( )200 – 66

التطور

121113

432431

441133

1204133

23.11

40240

21102

23422

224112

02

الصحة

012121

020141.1

032234.3

2233301.4

4.4

الصحة

131313.0

231001.1

141444

101143.1

21

04141.3

42340.1

411441

214111.2

11.4

7106911

7119990

710671189

التربية
والتعليم
التعليم
العالي

األسرى
والمحررين
اإلجمالي

1711101

72801

ثالثا  -تطور النفقات العامة للوزارات حسب مكونات الخدمات االجتماعية
للفترة
()3001 – 1111
بصورة يابة يب إ ت سيم ب ونات ال لبات االاتبايية مل  :التعليم؛ ويظبل يل
التربية والتعليمع التعليم العاليع الصحةع الظتوإ االاتباييةع و ازرة العبلع وال لبات الث افية

62

واإليالبية ونظ ار ل صوصية التاربة الفلسطينيةع وحلاثة نظ ة السلطة الوطنية الفلسطينية
وواول بع

العوابل األ رن بثل ازلوااية البتسسات وتلا ل الصالحيات وحلاثة بع

الو ازرات فسوا نستثني وزارة العبل وال لبات الث افية واإليالبية ,ف نظطتلا في

ه

البااالت ال ت ال ت ر بالنسبة مل ال طايات االاتبايية ,ويعول سبب ارتفا حصة و ازرة
العبل بإ النف ات الاارية با حلث الل الس انوات( )13–12بإ ( %3.1مل  )%3.3مل
ارتفاا نف ات الو ازرة بإ األاور و الرواتب وبع

تظرا يليلا بتسسات لولية ,والتي لي

النف ات التبويلية البتعل ة بالتلريبع والتي

للا أي ليم بباظر للف ار  ,أبا بالنسبة مل

ال لبات الث افية واالاتبايية واإليالبية ف ل ان ف ت ب ثر بإ ( )%42الل السنوات
الثالث ,و ا يع
لراستنا

الو

الث افي للن األفرال في الباتب الفلسطيني ل ا سن تصر في

ه يل ت سيم ب ونات ال لبات االاتبايية يل الو ازرات التالية :التربية والتعليمع

التعليم العاليع الصحةع الظتوإ االاتباييةع ووزارة ظتوإ األسرن والبحرريإ .

63

أ  -وزارة التربية والتعليم
الول رقم ()21

2

جدول يوئ النفقات العامة لوزارة التربية والتعليم ئمن موازنة
السلطة الوطنية الفلسطينية لألعوام ()2007–7666

الوحلة ( :ألا ظي ل )

البيان
الروات واألجور
()%

121234
%11.4

طوارئ2007
413133
%10.221

النفقات التوغيلية

03013
%4.43

04311
%4.41

03113
%0.124

النفقات التحويلية

20443
%1.30
20420

24332
%1.33

24033
%1.110
24023
%03

()%

()%
الئمان االجتماعي
() %

المساهمات

-2

فعلي
7666
121233
%11

إعادة تقدير
2000

مقدر

/
/

نسبة

التغير

2

%21

%3.31
%11
%11.31
3.4+3.2

مشروع املوازنة العامة املقرة من اجمللس التشريعي الفلسطيين  ,تفاصيل موازنة الوزارات و املؤسسات للسنة املالية  / 1332دائرة

املوازنة العامة .

1

 -مت احتساب النسب مبعرفة الباحث( د .عماد لبد ),علما بان إمجايل النفقات العامة بلغت ( )4334مليون شيقل ,واإلمجايل

العام للنفقات اجلارية بلغت ( )2213مليون شيقل ,واإلمجايل العام الفعلي للنفقات اجلارية بلغت( )4241مليون شيقل ,وقيمة الع ز
بلغت ( )2214مليون شيقل ونسبته من إمجايل النفقات العامة ( . ) % 11

64

()%

3+23

/

مجموع النفقات

/
121113
%11.12

432431
%11.0

الجارية

/
441133
%11.0

()%

النفقات الرأسمالية

4111
%3.42

2333
%3.4

2443
%3.4

اإلجمالي

997260

17102

197910

()%

-

%23
%1.24
%7982

بالعولة ال الالول رقم (  )13ال اص بنف ات و ازرة التربية والتعليم نال اآلتي :
بل( مابالي النف ات العاباة لو ازرة التربية والتعليام والب الر طوار

يام 1332

( )432143ألا ظي ل ,ونسبت بإ اإلابالي العام لبوازنة العام( 1332النف ات الاارية +
الرأسبالية) ( ,)%24.21وبل ت نسبة زيالة للعام  1332يإ العام )%23.1( 2111

 بل( بابو النف ات الاارية للعام  )441133( 1332ألا ظي ل ونسبتلا بإ اإلاباليالعام للعام  ,)%11.0( 1332وبنسبة زيالة يإ العام  )%23(2111و بإ اا بنل
الرواتب واألااور في بوازناة العام  1332في البرتبة األول  ,حيث بل ات نسبتا ()%10.4
بإ مابالي النف ات الاارية وبنسبة زيالة يإ يام  2111بل ت ()%3.31

واا ت

النف ات التظ يلية في البرتبة الثانيةع حيث بل ت نسبتلا ( )%0.1بإ مابالي النف ات
الاارية ,وبنسبة تطور يإ العام  2111با ( )%3.31واحتلت النف ات التحويلية البرتبة
الثالثة,

بإ بنول النف ات الاارية ,وبنسبة زيالة بل ت ()%11يإ العاام 2111

 -بل ت النف ات الرأسبالية للعام  )2443( 1332ألا ظي ل ونسبتلا بإ اإلابالي للعاام

 ,)%3.4( 1332وبنسبة زيالة يإ العام  2111با ()%1.24
يالحظ ببا سب

أإ الرواتب واألاور است ثرت يل

نسبة ( )%10.221بإ

مابالي النف ات العابة لسنة  ,1332وبنسبة تطور يإ العام  2111با ( ,)%21وبواق
فعلي للعام  1332بل( ( )02213ألا ظي ل ,واإ النف ات التظ يلية است ثرت يل
65

نسبة

( ,)%0.124و بزياالة يإ العام 2111بنسبة(  ,)%3.31واإ النف اات التحويلية (ال باإ
االاتبايي) است ثرت بإ مابالي النف ات للعام  1332يل نسبة ( ,)%1.110وبزيالة يإ
العام 2111بل ت نسبتلا ()%11

وبإ نا نستنتت أإ التطور في نف اات و ازرة التربية والتعليم اا لحساب الرواتب واألاور
( )%21والنف ات التح اويلية (ال باإ االاتابايي) ,أبا النف ات التظ يلية والنف ات الرأسبالية
انت نسابتلبا يل التوالي ( ,)%1.24( ,)3.31و با بتظراإ سلبياإ ب ارنة بطبيعة يبل

الو ازرة,

قيبة رواتب وأاور العابليإ فيلا ,التي ي أصال

اصة ب استبرار ان فا

بتلنية ب ارنة بال طايات الح وبية البلنية األ رن ,باإل افة مل

التآ ل البتواصل في
ينع

األاور والرواتب بظ ل يامع وحااة الو ازرة البستبرة للنف ات التطويرية و ل ل

سلبا يل قطا التعليم ونويية ال لبات ال اصة بل ا ال طا  ,و ا با يستليي بإ ال ائبيإ
يلي والبعنييإ ب بزيلا بإ اال تبام الاال والفعال

ب  -وزارة التعليم العالي
جدول رقم ( ) 20

7

جدول يوئ النفقات العامة لوزارة التعليم العالي ئمن

موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية لألعوام م ) ) 2007 – 7666

الوحلة ( ألا ظي ل )

البيان
الروات واألجور
()%

فعلي 7666

إعادة تقدير
2000

10232.4
%20.31

12443.1
% 43.3

 -2املصدر السابق نفسه.
1
 مت احتساب النسب من قبل الباحث ومثل اجلدول السابق66

مقدر طوارئ
2007
02213
% 20.2

نسبة

التطور

2

%01.42

النفقات التوغيلية
()%

النفقات التحويلية
()%

الئمان االجتماعي
() %
المساهمات/
مرصص الجامعات
( )%

من الرايس
() %
مجموع النفقات
الجارية
()%
النفقات
الرأسمالية
()%

اإلجمالي

2414.3
%4.21

23101.2
%41.4
2201.2
%1.2
24233
%10.1
/
/

2221.1
%1.3

12044.1
%43
2044.1
%2.4
11233
%33.1
2233
%1

40240
%11.14

21102
%11.1

23.1
%3.314

23
3.314
%

1111189

12990

2422
%1.4

%12.2

12313
%40.3
2313
%4.34
11233
%34.2

%03.2

2233
%2.3

23422
%11.3

%02

213
%3.13

% 2.301

19917

%11

ينل العولة ال الالول رقم ( )12ال اص بالنف ات العابة لو ازرة التعليم العالي نال
اآلتي :

 -بل( مابالي النف ات العابة لو ازرة التعليم العالي والب لر طوار يام )23342(1332

ألا ظي ل ,وبل ت نسبت بإ اإلابالي العام لبوازنة العام ( 1332النف ات الاارية+
الرأسبالية) ( ,)%2.31وبنسبة زيالة ( )%23.1الل األيوام ()1332–2111
 بل( بابو النف ات الاارية للعام  )23422( 1332ألا ظي ل و نسبتلا بإ اإلاباليالعام للعام  )%11.3( 1332و بنسبة زيالة يإ العام  2111با ()%02
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 بل ت النف ات الرأسبالية للعام  )213( 1332ألا ظي ل ونسبتلا بإ اإلابالي للعاام )%3.1( 1332وبنسبة زياالة يإ العام  2111با ( )%2301ويعول السبب الرتفا

ه

النسب باإ النف ات الرأسبالية ل طا التعليم العالي اإ يبول بإ اللول البانحة واإ السلطة

بلأت بإل ال

ا البنل

بإ البوازنة بعل األزبة البالية ل طا التعليم العالي

 يالحظ أإ الرواتب واألاور است ثرت يلالعابة لعام  1332وبنسبة

نسبة ( )%10.221بإ مابالي النف ات

تطور يإ العام  2111با ( )%21وبواقا

1332با( )02213ألا ظي ل ,واإ النف ات التظ يلية قل است ثرت يل

فع الي للعام

نسبة ()%0.124

وبزيالة يإ العام  ,)%3.31(2111واإ النف ات التحويلي اة (ال باإ االاتبايي) است ثرت
بإ مابالي النف ات للعام  1332يل

نسبة( ,)%1 110وبزيالة يإ العام  2111با

()%11
 -والير بال ر أإ النف ات الرأسبالية لو ازرة التعليم العالي,

بإ بوازنات السلطة الوطنية

الفلسطينية ال ت ال ت ر ب ارنة بإابالي نف ات الو ازرة ,نظ ار اليتبال قطا التعليم العالي
يل

البسايلات اللولية في تبويل النف ات الرأسبالية التطويرية ,و ا با ياب أ ه في

االيتبار للن البلتبيإ في

ا ال طا

* ببا سب يب إ ال ول أإ التطور في النف ات لو ازرة التعليم العالي اا لحساب الرواتب

واألاور( )%01.4والنف ات التحويلية ()%40.3ع والتي است ثر بنلا ال باإ االاتبايي
بنسبة ( ,)%34.2أبا النف ات التظ يلية ف انت نسبتلا ( )%12.2و ي نسبة ات أ بية
ب ارنة بالبنول األ رن ,اصة م ا يلبنا أإ النف ات الاارية للو ازرة بل ت نسبتلا بإ مابالي
نف ات الو ازرة ( )%11.3و ا يعني أإ أي انع ا
بباظرة يل

سلبي في النف ات العابة للسلطة سيتثر

ا ال طا  ,ب التنوي أإ نسبة قطا

التع اليم العالي بإ مابالي النف ات

العا اابة للسالطة تساوي ()%2.31ع وبإ نا يب إ ال ول :
" أن قطاع التعليم العالي في فلسطين يحتاج بحد ذاته لبحث شامل وخاص عنه ,فهناك العديد
من المعوقات التي يواجهها وهو بحاجة إلعادة تقييم شامل يأخذ في االعتبار خصوصية
الحالة الفلسطينية والقدرات والحاجات ,وهذا ضمن استراتيجيات وأهداف شاملة يتم االتفاق
عليها والعمل بها .ولكن المهم حاليا هو االستمرار في توفير النفقات المطلوبة له واالستخدام
األمثل لها ,فقطاع التعليم ذو أهمية كبيرة في تنمية وتطوير المجتمع واحد المؤشرات
األساسية التي يمكن من خاللها قياس الفرق بين المجتمعات النامية والمجتمعات المتحضرة
".
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ج  -وزارة الصحة
جدول رقم ( ) 22

7

جدول يوئ النفقات العامة لوزارة الصحة ئمن موازنة السلطة الوطنية الفلسطينية
لألعوام ()2007–7666

البيان
الروات
واألجور
()%

النفقات
التوغيلية
()%

2

نسبة

فعلي 7666

إعادة تقدير
2000

مقدر طوارئ
2007

التغيير

243113
% 43

214223.4
%24.4

120211.3
%11.0

%43.3

242112.4
%41.4

244343.2
%42.2

222303
%03.0

 -املصدر السابق نفسه.

-1

الوحلة (ألا ظي ل)

مت احتساب النسب مبعرفة الباحث مثل اجلدول رقم ( ) 13

 ) - ( -1يعني وجود عجز
69

2

00.1 -

0

النفقات
التحويلية
()%

 الئماناالجتماعي

23240.1
%1.4

22131
%0.21

21443
%0.11

"""

"

""

%10

()%

مجموع النفقات
الجارية
()%

النفقات

الرأسمالية

012.121
%14.2

020141.1
%11.33

032234.3
% 11.12

1121
%1.2

0031
% 3.11

202
%3.34

%4.4
% 13.2 -

()%
اإلجمالي

111911

11919786

19791289

%789

ينل العولة ال الالول رقم ( )11نالحظ با يلي :

 بل( مابالي النف ات العابة لو ازرة الصحة والب لر طوار يام  )032141.3( 1332ألاظي ل ,ونسبت

بإ اإلابالي العاام لبوازناة ( 1332النف ات الاارية  +الرأسبالية)

( ,)%1.120وبنسبة زيالة ( )%2.3الل األيوام ()1332-2111

 بل( بابو النف ات الاارية للعام  )032234.3( 1332ألا ظي ل ونسبتلا بإ اإلاباليالع اام للعام  )%11.12( 1332وبنسا ابة زيا االة يإ العام  2111با ()%4.4
 -بل ت النف ات الرأسبالية للعام  )202( 1332ألا ظي ل ونس ابتلا بإ اإلابالي للعام

 )%3.34 ( 1332و بنسبة ان فا

يإ العام  2111با ()%13.2

يالحظ أإ الرواتب واألاور است ثرت يل

نسبة ( )%11.0بإ مابالي النف ات

العابة لعام  1332وبنسبة تطور يإ العام  2111با ( )%43.3و بواق فعلي للعام
1332با ( )120211.3ألا ظي ل ,واإ النف اات التظ يلية است ثارت يل نسا ابة ()%03.0
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بإ مابالاي النف اات العاباة للو ازرة ,وفي الب اابل ان ف ات بنسبة( )%00.1يإ العام
 ,2111و ا في حل ات بتظر و اانبيإع با :
 - 2ان فا

النف ات التظ يلية لو ازرة الصحة نتياة تناقص الببال( البحولة لت طية

ا

البنل
 - 1ترظيل النف ات التظ يلية أسوة بالبتسسات األ رنع اصة في ظل األزبة التي برت
بلا و ازرة الصحة ,حيث أإ بنل العال

وبالطب

في ال ار

اإ يست ثر يل

ا أبر ايل وحب ا أإ يعبم يل الابي  ,ول إ

حصة األسل بنلا,

ا ال ياب أإ يتثر سلبا يل

نويية و م ال لبة الب لبة للبواطنيإ است ثرت النف ات التحويلية(ال باإ االاتبايي)يل
نسبة( )%0.11بإ بابو نف ات و ازرة الصحة للعام  1332ب لر طوار ببا سب يب إ
ال ول "أإ التطور في نف ات و ازرة الصحة اا لحساب الرواتب واألاور( ,)%43.3أبا
النف ات التظ يلية ان ف ت في سنة  1332بنسبة( , )%00.1ول نلا ب

نسبة بلبة بإ مابالي النف ات العابة لوزة الصحة ,اصة و با

ل حافظت يل

رنا أإ النف اات الاارية

للو ازرة است ثرت يل

نس ابة ( )%11.12بإ اإلابالي التي تبثل نسبة ( )%1.122بإ

مابالي اإلنفا العام

بإ بوازنة السلطة الوطنية الب لر طوار للعام  1332و ا يعني

بلن ت ثر ال طا الصحي ب لرة السلطة الوطنية يل توفير األبوال الالزبة لانفا العام,
فل ا ال طا بإ ال طايات االاتبايية ات األ بية

اإلس ار

بتوفير نظام

وبإ نا البل أإ تعبل السلطة يل

باإ ااتبايي ظابل ل ل البواطنيإع

الحالية

71

اصة في ظل الظروا

د -وزارة الشؤون االجتماعية
جدول رقم ( ) 21

7

جدول يوئ النفقات العامة لوزارة الويون االجتماعية ئمن موازنة
السلطة الوطنية الفلسطينية لألعوام ( )2007 – 7666

الوحلة (ألا ظي ل)

%40.24

البيان

فعلي 7666

*2007

الروات واألجور

21124.2
%1.1

1012.4
%21.3

13123
%22.1

4422 .

0412.3
%1

0114
%2.2

النفقات التوغيلية

-1

التطور

إعادة تقدير
2000

()%

-2

مقدر طوارئ

نسبة

%1.14

نفس املصدر السابق.
مت احتساب النسب مبعرفة الباحث ( د.عماد لبد ) ومثل اجلدول رقم (.)13
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2

%11.2

النفقات التحويلية
()%

الئمان االجتماعي
() %

المساهمات
( إعانات )

231131.1
%33
2041.1
% 3.42
233311
%11.12

223110.4
%32
2313
% 13.32
22141.2
%13.32

124213
%31.3
1013
%2.2
122333
%2.2

131313.0
11.34

231001.1
11.21

141444
11.1

114.3
3.20

31.1
3.344

124
3.32

- %23.1

201719

79912281

219961

%76

()%

مجموع النفقات
الجارية
()%

النفقات الرأسمالية
()%
اإلجمالي

%24.2

%21

0

عند العودة للجدول (  ) 21ناحظ ما يأتي :

بل( مابالي النف ات العاباة لو ازرة الظتوإ االاتبايياة والب لر طوار يام 1332

-

( )41114ألا ظي ل ,ونسبت بإ اإلابالي العام

بإ بوازنة ,)%4.411( 1332

النف ات الاارية  +الرأسبالية وبنسبة زيالة ( )%21الل األيوام ()1332-11
-

بل( بابو النف ات الاارية للعام  )141444( 1332ألا ظي ل و نسبتلا بإ

اإلابالي العام للعام  )%11.1 ( 1332و بنسبة زيالة يإ العام  2111ب ()%21
 بل ت النف ات الرأسبالية للعام  )124( 1332ألا ظي ل ونسب اتلا بإ اإلابالي للعام )% 3.32( 1332و بنسبة ان فا

يإ العام )-%23.1( 2111

 -است ثرت األاور والرواتب يل نسبة ( )%22.1بإ مابالي النف ات العابة لعام 1332

وبنسبة تطور يإ العام  2111با ( )%40.24و بواق فعلي للعام  1332يسااوي()13123
ألا ظي ل ,واإ النف ات التظ يلية قل است ثرت يل
 2111مل

-1

نسبة ( )%2.2وبان فا

يإ العام

( ,)%11.2واإ النف ات التحويلية( ال باإ االاتبايي واإليانات ) است ثرت

(  ) -يعني وجود عجز
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بإ مابالي النف اات للعام  1332يل

نسبة( )%31.3وبزيالة يإ الع اام  2111با

()%24.2

 -التطور في نف اات و ازرة الظتوإ االاتبايياة اا لحسااب الرواتاب واألااور()%40.24

والنف ات التحويلية (ال باإ االاتبايي واإليانات) بنسبة  , %24.2أبا النف ات التظ يلية
فان ف ت نسبتلا مل %11.2
نسبة ظب

بالنسبة للنف ات التحويلية نال أإ اإليانات تست ثر يل

ابلةع حيث بل ت لقيوام  1332 ,1333 ,2111يل

التوالي (,%11.43

 )%13.31 ,%13.32و ا يعني أإ  %24.2ت ريبا بإ نف ات و ازرة الظتوإ االاتبايية
ت صص لبسايلة البحتاايإ ,و و با يفسر البظا ل التي تعاني بنلا الو ازرة اصة في
ظل ازليال أيلال البحتاايإ للبعونات الب لبة بنلا وت ر و ازرة البالية في تحويل
بستح اتلا

وأ م بإ ل

و قيبة الببال( الب صصة لقفرال بعونات فلي قليلة الا في

ظل األو ا االقتصالية السيئة ,و ا يستليي بإ و ازرة الظئوإ االاتبايية ميالة النظر
في سياساتلا بظ ل يام و التر يز يل العناصر اآلتية :

 ميالة النظر في قيبة الببال( الب صصة بسايلات يينية لقفرالع فال يع ل أإ ي وإنا

ا تالا في صرا البسايلات ل وي الظللا حسب تصنيفات ير بنط ية (ظليل

قليم  ,ظليل اليل) فياب أإ ت وإ نا

لليات وا حة و بحللة يتم بإ الللا صرا

البسايلات الب لبة بإ قبل و ازرة الظتوإ االاتبايية  ,وحب ا أإ ت

في االيتبار الالات

البعنية والب تصة بثل البحافظات ولااإ األحيا والابعيات ال يرية و ي اقلر يل تحليل

الف ار والبحتاايإ

بإ بناط نفو ا الا رافي

_ االبتعال يإ توزي البسايلات يل البواطنيإ
ت لم

بإ االيتبارات السياسيةع اصة التي

بإ ظوا التنظيبات واألحزاب ,والتي ال يتم فيلا براياة الاوانب االاتبايية

واإلنسانية
 -العبل يل

بن االزلوااية ينل ت ليم البسايلات للبواطنيإ يبر التنسي

الالات الرسبية واأل لية ,فلنا

الفعال ب

العليل بإ الابعيات والبتسسات األ لية التي تالب

بسايلات بإ ال ار وت وم بتوزيعلا يل البواطنيإ فال ياب أإ ي تصر لور الو ازرة ف ط
يل

التنسي

والت ل بإ أإ

وانبا يل

الرقابة واإلظراا ,فبعرفة أوا الصرا أبر

ه البسايلات ت ب في االتااه الصحي
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روري للحفاظ

 يلم اقتصار لور و ازرة الظتوإ االاتبايية يل الت ليم أو اإلظراا يل البسايلاتوانبا البسا بة في توفير بظاري يبل بنتاة وبظ ل فعال ,والللا بإ ل البسايلة في
لبات بإ الو ازرة

ميالة ت يل ا بر يلل بب إ بإ البواطنيإ اصة ال يإ يحصلوإ يل
والبواطنيإ بإ وي الل ل البحلول

هـ – وزارة شؤون األسرى والمحررين
جدول رقم ( ) 21

7

جدول يوئ النفقات العامة لوزارة ويون األسرى والمحررين ئمن موازنة السلطة
الوطنية الفلسطينية

لألعوام ( ) 2007 – 7666
البيان
الروات
2

فعلي 7666
1233.2
1.3

إعادة تقدير
2000
4122
21

 -نفس املصدر السابق.

-1

مت احتساب النسب مبعرفة الباحث  ,مثل اجلدول رقم ( .) 13

75

الوحلة ( ألا ظي ل )

مقدر طوارئ
2007
4113
24.23

نسبة
التطور

2

% 134.2

واألجور
()%

النفقات

التوغيلية
()%

411.1
1.31

431.2
2.1

411.1
2.1

- %3.3

النفقات

التحويلية
( اإلعانات )

04111
13.2
141.1
3 43

المساهمات

04320
11.0

()%
() %

()%

مجموع النفقات

02041.1
31
421.2
04310.4

04213
32
213
2.2
04333
13.2

04141.3
11.2

42340.1
11.10

41141.2
11.3

الرأسمالية

231.4
3.2

11.4
3.34

13
3.21

اإلجمالي

1199182

1701081

1911287

الجارية
()%

النفقات
()%

% 1.2

%11.4

- % 21
22819

ينل العولة ال الالول رقم ( )14نالحظ با ي تي :
 بل( مابالي النف ات العابة لو ازرة ظتوإ األسرن والبحرريإ الب لر طوار لعام 1332( )41001 2ألا ظي ل ,ونسبت بإ اإلابالي العام

ا ابإ بوازنة ,1332النف ات الاارية

 +الرأسباليةع ( ,)%44.4وبنسباة زياالة ( )%11.01الل األيوام ()1332-2111
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 بل( بابو النف ات الاارية للعام  )41141.2( 1332ألا ظي ل ونسبتلا بإ اإلاباليالعام للعام  )%11.3( 1332وبنسبة زيالة يإ العام  2111با ()%11.4

 -بل ت النف ات الرأسبالية للعام  )13( 1332ألا ظي ل ونسبتلا بإ اإلابالي للعام

 )%3 1. ( 1332وبنسبة ان فا
 -است ثرت الرواتب واألاور يل

يإ العام )%21( 2111
نسبة ( )%134.2بإ مابالي النف ات الاارية لعام

 1332وبواق فعلي للعام  1332با ( )4113ألا ظي ل ,واإ النف ات التظ يل اية است ثرت
يل

نسب اة ( )%2.1وبان ف اا

يإ العام  2111با ( ,)%3.3واإ النف ات التحويلية

(ال باإ االاتبايي واإليانات) است ثرت بإ مابالي النف ات للع اام  1332يل

نسبة

( ,)%32وبزي االة يإ العام  2111با ( )%1.2ببا سب يب إ ال ول أإ التطور في نف ات
و ازرة ظتوإ األسرن والبحرريإ اا لحساب الرواتب واألاورع أبا النف ات التحويلية(ال باإ
االاتبايي واإليانات) ف انت نسبة تطور ا للفترة  ,)%1.2( 1332/12والنف ات التظ يلية

فبل ات نسباة ان فا لاا للفتارة )%3.3( 1332/11

رابعا  :تحليل البنود الرئيسة في موازنات الوزارات المختلفة حسب مكونات
الخدمة االجتماعية لموازنة العام  ( 3001مقدر طوارئ )
جدول رقم ()21

7

جدول يوئ نس البنود الرايسة لموازنة و ازرات الردمات االجتماعية للعام 2007
البيـان

الروات
واألجور

النسبة ب ارنة

-2

وزارة األسرى
و المحررين

%24.23
%3.244

وزارة
الواون

االجتماعية
%22.1

% 3.221

وزارة الصحة

% 11.0

% 4.231

من إعداد الباحث ( د.عماد لبد ) ،استناداً إىل مشروع املوازنة العامة لعام1332
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وزارة التعليم
العالي

%20.2
% 3.3242

وزارة التربية

% 01.21

%20.21

ب مابالي
الو ازرة

النسبة ب ارنة
ب اإلابالي
العام

النفقات

التوغيلية

النسبة ب ارنة

%2.1

% 3.320

%2.2

% 3.311

% 03.0

% 1.313

%1.4

%3.312

%0.124
%3.22

ب مابالي
الو ازرة

النسبة ب ارنة
ب اإلابالي
العام

النفقات

التحويلية

النسبة ب ارنة
ب مابالي

% 32

%3.13

% 31.2

%0.341

% 0.11

%3.111

%40.3

% 3.414

% 1.110
%3.024

الو ازرة

النسبة ب ارنة
ب اإلابالي
العام

مجموع النفقات
الجارية

النسبة ب ارنة

%13.3
% 3.3044

% 13.31
%4.412

ب مابالي
الو ازرة

النسبة ب ارنة
ب اإلابالي
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% 11.12
% 1.122

%11.3

% 2.314

% 11.0

%24.31

العام
النفقات
الرأسمالية

النسبة ب ارنة

%3.21

%3.3321

% 3.34

%3.32
% 3.3301

% 3.331

%3.31

%3.4

% 3.3312

% 3.311

ب مابالي
الو ازرة

النسبة ب ارنة
ب اإلابالي
العام

المجموع

%089169

% 18196

% 98671

%7189

%7.0.

من رال الجدول رقم ( )21ناحظ ادتي :

است ثرت و ازرة التربية والتعليم يل البرتبة األول وبنسبة ( )%24.21بإ مابالي

النف ات العابة

بإ بوازنة السلطة الوطنية الفلسطينية للعام 1332و ي نسبة ات أ بية

بال ة م أإ أي ت ثير سلبي

بإ بوازنة السلطة الوطنية سينع

يل

ا ال طا بصورة

بيرة ,اصة م ا يلبنا أإ الرواتب واألاور لل ه الو ازرة تبل( نسبتلا بإ البوازنة العابة

بظ ل يام وبإ مابالاي نف اات الو ازرة بظ ا ل اص يل التوالي (,)%01 21,%20.21
ب األ

في االيتبار تلني أاور ورواتب العابليإ فيلا ب ارنة ب الو ازرات األ رن

واا ت

ه النسب يل حساب النف ات األ رن للو ازرة اصة النف ات التظ يلية والتحويلية

والتي بل ت نسبتلبا بالنسبة لاابالي العام مل
 )%3.024وبل ت نسبتلبا بالنسبة مل

البوازنة العابة ,ويل

التوالي (,%3.22

مابالي الو ازرة ( )%1.110,%0.124و ي نسب

بن ف ة ب ارنة ب حام وطبيعة ال لبات الب لبة بإ قبل و ازرة التربية والتعليم

79

است ثرت و ازرة الصحة يل

البرتبة الثانية بإ مابالي النف ات العابة

بوازنة يام  )%1.120( 1332وبل ت نسبة األاور والرواتب

بإ

بإ نف ات الو ازرة نسبة

( ,)%11.0ونسبة ( )%4.231بإ مابالي النف ات العابة للو ازرة واإلابالي العام لبوازنة
يام  1332يل

التوالي ,واست ثرت النف ات التظ يلية يل

نسبة ( )%03.0بإ مابالي

الو ازرة ويل ( )%1.313بإ اإلابالي العام لبوازنة يام  1333والير بال ر أإ النف ات
التظ يلية ان ف ت ب ارنة ببوازنة يام  2111بنسبة ( ,)%00.1أبا بالنسبة مل النف ات

الرأسبالية لو ازرة الصحة فبل ت نسبتلا
بالنسبة مل

بإ بوازناة العام  )%3.3314( 1332و ()%3.4

مابالي الو ازرة ,وان ف ت يإ العام  2111بنسبة ()%13.2

االن فا

ا

واا

في النف ات التظ يلية والرأسبالية لحساب األاور والرواتبع وبا يعني أإ الرواتب

واألاور في و ازرة الصح اة تست ثر يل

ثلثي ب اوازنة الو ازرة والبااقي ي صص

للنف ات

األ رن التظ يلية ( )%03.0والتحويلية ()%0.11
بالنسبة مل و ازرة الظتوإ االاتبايية بل ت نسبة نف اتلا بإ اإلابالي العام

بإ

بوازنة يام )%4.411( 1332ع وبل ت نسبة األاور والرواتب بإ اإلابالي العام للو ازرة
واإلابالي العام للبوازنة يل التوالي (  ,)%22.1( ,)%3221أبا النف ات التظ يلية ف انت
نسبتلا يل

التوالي ( )%2.2( ,)%3.331وبل ت نسبتي النف ات التحويلياة بإ مابالي

الو ازرة واإلابالاي العام للبوازناة يل التوالاي ( )%0.341( ,)%31.3وبا يعني أإ بعظم
نف ات الو ازرة ب صص لت طية بنل ال باإ االاتبايي واإليانات التي تبل( نسبلا بإ
مابالي النف ات التحويلية يل
الواقعة يل

الللا ,وببعن

التوالي ( )%13.31,%2.2و ا بتظر يل

ا ل و ازرة الظتوإ االاتبايية والطلب ال بير يل

ث ل األيبا

البسايلات الب لبة بإ

أ ر العلل اللائل بإ البحتاايإ لبسايلاتلا ويتطلب ل

رورة ميالة

النظر في البسايلات الب لبة يإ طري و ازرة الظتوإ االاتبايية وإ البسايلات الب لبة
يإ طري لا بال ال تسل الرب
والف ر

اصة في ظل الظروا الحالية وب ارتفا نسب البطالة

بل ت نسبة نف ات و ازرة ظتوإ األسرن والبحرريإ بإ مابالي بوازنة يام(1332

 )%3.3011و ي نسبة

ئيلة ب ارنة بالو ازرات األ رن
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بإ

ا ال طا  ,وأ م نف ات

ه

الو ازرة تعول لبنل النف ات التحويليةع التي تبل( نسبتلا بإ مابالي الو ازرة ( )%32وبإ مابالي
الباوازنة لعام  ,)%3.13( 1332وبإ ثم يليلا بإ نف ات الو ازرة بنل الرواتب واألاور التي

بل ت ( )%24.23بإ مابالي الو ازرة و( )%3.244بإ مابالي بوازنة يام 1332

يالحظ وبظ ل يام أإ بنل األاور والرواتب يست ثر يل الحصة ال برن في بوازنة
الو ازرات الب اورةع حيث بل ات نسبتلا بإ مابالاي البوازناة لعام  ,)%23.41( 1332وبإ
ثم النف ات التظ يلية( )%2.241ويليلبا النف ات التحويلية والرأسبالية يل التوالي وبنسبة

()%3.2313 ,%3.421

و ا يعني أإ أي أثار سلبية في النف ات العابة سينع

يل الطب ات بحلولة الل ل ,و اصة التي تت ا
باإل افة مل أإ

ا الت ثير سينع

سلبا

أاور ا بإ السلطة الوطنية الفلسطينية,

يل ال لبات التي ت لبلا السلطة للبواطنيإ و اصة

ال لبات الصحية والتعليبية
التوصيات
ل ل أو حت اللراسة باال بلن وأ بية العالقة بيإ تحليل البوازنة العابة لللولة
وتلاييات الواق

االقتصالي واالاتبايي والث افيع ويالقة ل

االقتصالية واالاتبايية والث افية ولعل أ م نتائت

ل

بح و

ه اللراسةع و ت يل ا يل

البواطإ
ياب

البظار ة الظعبية بإ قبل بتسسات الباتب البلنية في تحليل واقرار ح و البواطإ لنفة
ال ر في صلب أ م وثي ة بالية واقتصالية تصلر يإ اللولة
وبإ أال الوصول مل بظار ة ظعبية فايلة واالةع ياب ت ريب بفلوم البوازنة

العابة وبصطلحاتلا وبفرلات العلبية والعبلية أل اإ وي ول العناصر الفايلة في الباتب
البلني ببتسسات الب تلفة و ل

الت يل يل

العالقة بيإ تحليل البوازنة العابة وثي ة

بلزبة لللولة وبعبرة يإ برابت يبللا الباتبعيع وح و البواطنيإ االقتصالية واالاتبايية
والث افية

با أإ تحليل البوازنة يلعب لو ار حيويا في تحليل البلبات األول

ألولئ

البلتبيإ بإ الابلور والبتسسات الباتبعية ير الح وبية ببو و الح و االقتصالية

واالاتبايية والث افية

با أإ

ا التحليل يب إ البلتم بإ الوصول مل اإلاابات البنط ية
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والعبلية للتساتالت حول الح و لنفة ال ر بثل :ل يتبت األفرال بالح و االقتصالية
واالاتبايية والث افية؟ع و ل

نا

ا تبام بإ قبل اللولة ب ل ؟ع وبا

اال تبام؟ع وبا ي الح و التي تعبل السلطة يل

لبتلاع وأيلا التي تت ا

و حام

ا

ينلا؟ع وبا

ي األسباب و ار الواق البعاة بإ قبل األفرال فيبا يتعل بل ه الح و ؟ و لبة أل لاا
اللراسةع ن لص ببع

البالحظات البباظرة يل البوازنة العابة للسلطة الفلسطينيةع تظ ل

توصيات لللراسة تستح النظر والبتابعة:

رورة االلتزام ب انوإ تنظيم البوازنة والظئوإ البالية رقم ( )4لعام 2113ع ينل ميلال

32

وتح ير وت رير واقرار بنول البوازنة العابة
 3 1ت ليم الاول تفصيلية

اصة باإليرالات

ير ال ريبية بوزية حسب الو ازرات

والليئات
 3 0تبياإ أس
34

ت لير اإليرالات وتصنيفاتلا حسب النو
وظيفي ولي

رورة توزي النف ات يل أسا

بتسسيع وتحليل أس

ت لير النف ات

 3 2تحليل ب ار ز البسئولية بلقةع وااللتزام بنظام التظ يالت للوظائا
 3 1لراسة و

الليإ العام سوا بإ حيث الالات الب ولة بإبراب ع أو حاب وبااالت

است لاب ع ويوائله التنبوية و لبت

يع

الواق أو يو

و ل ألإ با و ب ور في البوازنة حول البو و ال

سياسة اللولة بظ إ البو و

ف طع نا بارل أرقام اابلة اافة

ول نلا بلزبة و طيرة يل البلن البعيل
3 4

رورة تعريا الب صول ببوازنة الطوار ع و ل

تعبير ب لر طوار

ل

با ي

البعايير التي بنيت يليلا ت ليرات الطوار ع وبا و الفر بيإ ت لير الطوار والت لير
العالي؟ وبت

يب إ ايتبار الو

"و

طوار "؟ و ل يعني و

الطوار الاور

والظلم ويلم العلالة فيبا ي ص الح و االقتصالية واالاتبايية والث افية؟ ونعت ل أن بإ
ال روري تحليل س ا زبني لحالة الطوار

هع حت ال تتحول مل حالة لائبة تحت نف

العنواإ
 3 3تفعيل يبلية الرقابة يل

البوازنة بإ قبل يئة الرقابة العابةع يبر ت رير ا السنوي

حول البوازنة تفعيال للبالة ( )23بإ قانوإ البوازنة العابة
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31

رورة ت بيإ البوازنة تصنيفات اليلة تسايل في يبلية التحليل والرقابة يل ألا

الح وبة بثل :تصنيفات حسب البرابتع أو البظاري ع أو األ لااع و ا األنظطة

وال لبات

 3 23ت بيإ الاول البوازنة العابة بعايير بية قابلة لل يا
 3 22العبل يل

تويية الابلور أوال بطبيعة ح وقلم االقتصالية واالاتبايية والث افية

و ا لور ياب أإ تطل

ب البتسسات ال انونية والح وقيةع ويل

وا ال صوص

البتسسات ير الح وبية البلتبة بح و اإلنساإع وبالتعاوإ ب بتسسات الباتب البلني

األ رن ات العالقة
 3 21رصل وت صي الح ائ ع وبإ ثم اب البعلوبات يإ الح و االقتصالية واالاتبايية
والث افية حيث أإ
بابويات

ه العبلية تسايل في يبلية التويية والحظل والتظبي

ط باتبعية لتحسيإ و عية التعاطي ب

والببارسة وبستون التبت بلا

والظ ار ة في

ه الح و بإ حيث االيتراا
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