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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
خير بداية دوماً وأبداً ، هي البدء بحمد اهللا جل جالله على نعمه التي ال تحصى ، 

والصالة والسالم على المبعوث هداية  .وبه نستعين ضله الذي ال يعد ، عليه توكلنا وإليه أنبنا وف
  .يدنا محمد عليه الصالة والسالم للخلق س
  :مقدمة 

التقاعد قوانين عن ملموساً تراجعاً  م2005لسنة ) 7(رقم  التقاعد العام شكل قانون
، وتسبب بفقدانه العديد من  مس راتب الموظف المتقاعد بشكل مباشرحيث ،  1السابقة 

 صحيح أن الحاجة لهذا .  يوفرها لهالتأمين والمعاشاتقانون ان التي كوالحقوق االمتيازات 
 القوانين المتعلقة بالتقاعد وتعددها في الضفة الغربية ةالقانون كانت مطلوبة نظراً الزدواجي

إال أن هذا االزدواج ال يعني بالمطلق المساس بحقوق الموظفين التقاعدية مما ، وقطاع غزة 
لحقوق المقررة كما هي إن يستوجب معه العمل على توحيد تلك القوانين ومراعاة اإلبقاء على ا

   .نلم يكن تحسينها في صالح شريحة الموظفين والتي تعتبر أكبر شريحة عاملة في فلسطي
بجلسته المنعقدة في بقانون التقاعد العام  العمل بتعليق مجلس الوزراء قراراً أصدروقد   

 مثل تطوراً الموضوعي يبجانبهوال شك أن هذا القرار محل نظر فهو ، م 2007بريل  أ من23
من جديد وإجراء العام  في موقف الحكومة بحيث يسمح بإعادة تقييم ودراسة قانون التقاعد ايجابياً

شريحة واسعة من الحقوق الثابتة ل يمس حتى ال؛ التعديالت عليه قبل تطبيقه على أرض الواقع 
إذ ال ، كلي  الجانب الشفيفالقرار في غير محله ، هذا من جهة ومن جهة أخرى ، الموظفين 

فالجهة التي تملك ذلك ، يجوز لمجلس الوزراء أن يعطل تطبيق قانون أو يوقف آثاره القانونية 
وكان بامكان مجلس الوزراء أن يعلن ، هي الجهة مصدرة هذا القانون وهي المجلس التشريعي 

التشريعي ن وأنه بصدد تقديم اقتراح للمجلس أنه لن يصدر اللوائح التنفيذية الخاصة بالقانو
  . حسب األصول لتعديل القانون

 والقوانين  إلى إلقاء الضوء على قانون التقاعد العامرئيسبشكل هذه الورقة تهدف و
وأفراد أسرته في مستوى متقاعد  موظف لضمان حق كل ا، ومدى مالءمتهالخاصة ذات العالقة 

والعجز والترمل ، يأمنون به العوز والحاجة في حاالت البطالة والمرض  معيشي الئق
 . اكتساب رزقهموالشيخوخة أو أي ظروف أخرى خارجة عن إرادتهم تفقدهم أسباب ووسائل 

مباشرة العمل بأحكامه  التي أعاقت اإلشكالياتأن تطبيق القانون الجديد يستدعي حل خاصة و
  . ووضع كافة اللوائح التنفيذية الخاصة به 

                                                        
 .م 2005 يونيو 27بالعدد اخلامس واخلمسون من الوقائع الفلسطينية بتاريخ هذا القانون نشر  1
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التطور : ث مطالب تناولنا في األول منها وقد رأينا ضرورة تقسيم هذه الورقة إلى ثال
في حين بحثنا اإلشكاليات القانونية لنظام التقاعد في المطلب ، التاريخي لقانون التقاعد العام 

  ـ:  الدستورية له وذلك على نحو ما هو تاٍل المخالفاتواختتمنا دراستنا بعرض ، الثاني 
 
 تسجيالً مفيداً لفترة تاريخية مرت في وطننا ، وكم كنا نأمل الورقةنأمل أن تكون هذه 

النظام القانوني والقضائي  دوراً متميزاً ؛ حتى يصبح رجال القانون والقضاءأن يلعب فيها 
  الفلسطيني بمراحل تطور تاريخي قانون التقاعدلقد مرو. مشرقة عنه حاسماً في طبع صورة 

  .وحتى يومنا هذا  منذ عصور مضتبدأت 
 

 الفلسطيني على ئيالقضاالنظام القانوني وسار وم ، 1517 حكم الدولة العثمانية عام بدأ
  الدولة العثمانيةأنحاء، وقامت اإلمبراطورية العثمانية بتطبيق القوانين العثمانية على كافة ها نهج

والقضائي في ظل الحكم العثماني على الفقه وقد اعتمد النظام القانوني  . نومنها فلسطي
ن الفقه لوضع القانوتم اختيار مجموعة من العلماء ورجال  و. اإلسالمي كمصدر للتشريع

 هـ ، ومازالت المجلة مصدر 1286وضعوا ما يعرف بمجلة األحكام العدلية في العام ف، المدني
م أخذ المشرع العثماني يقتبس عن النظم 1839 وفي عام . زةللقانون المدني في قطاع غ
حيث نقلت ، عض القواعد التي عدلت بها أحكام الشريعة اإلسالمية باألوربية وخاصة الفرنسية 

 وفي  .1م 1880م وقانون اإلجراءات المدنية عام 1840عنها أحكام قانون العقوبات الصادر 
قانون العثمانية أول قانون وضعي في فلسطين وهو التقاعد فقد أصدرت الدولة نظام خصوص 

   . هـ 1327الملكية لسنة  تقاعد مأموري
 

، وعملت ) ألنبي(البريطاني ضمن حملة قادها الجنرال لالحتالل خضعت فلسطين   
إنجلترا على تطبيق قوانين على نمط القوانين اإلنجليزية ، وسخرت بعضها لخدمة أهدافها ، 

 من يوليو 24خ مع قرار عصبة األمم بتاري و.ومنها إقامة وطن قومي لليهود في فلسطين 
 من أغسطس 10 تحت االنتداب البريطاني ، صدر دستور فلسطين في م وضع فلسطين1922
  :  الدولة المحتلة العديد من قوانين التقاعد ومنها  وأصدرت .2م 1922عام 

  م1947لسنة ] 24[رقم ] المعدل(قانون التقاعد  ـ 1

                                                        
  .39ص ، م 1998،  عمان ،مكتبة دار الثقافة للنشر والتوزيع ، لتنظيم القضائي أصول احملاكمات املدنية وا، مفلح عواد القضاة . د 1
2 دستور جديد لفلسطني م1948م مث صدر عام 1939دل هذا الدستور عام ع. 
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  م1947لسنة  [18 رقم[عد كودوين قانون تقا ـ 2
  م1946لسنة ] 8رقم ] (المعدل(قانون التقاعد  ـ 3
  م1946لسنة ] 50رقم ) [2رة نم) (المعدل(قانون التقاعد  ـ 4
  م1944لسنة ] 34رقم ] (المعدل(قانون التقاعد  ـ 5
  م1944لسنة  [1رقم [قانون التقاعد  ـ 6
  م 1941لسنة  )3(قانون التقاعد رقم  ـ 7

   م1940لسنة ] 25 [ رقم) المعدل(المحاكم الشرعية  قانون التقاعد لموظفي ـ 8
لسنة ] 23رقم ) [المعدل) (الخدمة في الحكومة العثمانية عن(قانون معاشات التقاعد  ـ 9

   م1940
   م1938لسنة ] 37رقم ) [المعدل(المحاكم الشرعية  اعد لموظفيقانون التق ـ 10
   م1938لسنة ] 36رقم ) [2نمرة ) (المعدل(قانون التقاعد  ـ 11
   م1938لسنة ] 30رقم ] (المعدل(قانون التقاعد  ـ 12
لسنة ] 11رقم ) [المعدل) (الخدمة في الحكومة العثمانية عن(قانون معاشات التقاعد  ـ 13

   م1938
   م1937لسنة  ] 40[رقم  قانون راتب تقاعد هوبر ـ 14
  م 1937لسنة ] 15رقم ) [المعدل) (في الحكومة العثمانية عن الخدمة(قانون التقاعد  ـ 15
  م 1936لسنة ] 59رقم ) [المعدل(المحاكم الشرعية  قانون التقاعد لموظفي ـ 16
لسنة ] 54رقم ) [المعدل) (انيةالخدمة في الحكومة العثم عن(قانون معاشات التقاعد  ـ 17

  م 1936
  م 1936لسنة  المعدل(قانون التقاعد  ـ 18
  م 1934لسنة )  34 (رقمالمعدل  قانون معاشات التقاعد ـ 19
  م 1934لسنة ] 15 [ المحاكم الشرعية رقم قانون التقاعد لموظفي ـ 20
  م 1933لسنة ) 41(غان رقم .ألمستر  دقانون منح راتب تقاع ـ 21

  م 1933لسنة ) 40(روك رقم . هـ لمستر قانون منح راتب تقاعد ـ 22

  م 1932لسنة ) 3(رقم  ش تقاعد بنتويشقانون معا ـ 23

   م1926لسنة ] 27رقم ) [للخدمة في الحكومة العثمانية) قانون معاشات التقاعد ـ 24
   م1925لسنة )  26( قانون معاشات التقاعد رقم ـ 25
    .م1920ة نلس (107) الباب[قانون التقاعد  ـ 26
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ان الصهيوني على أجزاء من م ، حيث أقيم الكي1948حتى عام السابق استمر الوضع   

م ، وبدأ القضاء فيها 1950فلسطين ، وتم ضم الضفة الغربية للمملكة األردنية الهاشمية عام 
وصدر عنها قوانين التي كانت سارية المفعول يطبق القوانين األردنية باإلضافة إلى بعض ال

  ـ: القوانين التالية 
  . م1964لسنة ] 33 [ التقاعد المدني رقم القانون المعدل لقانون ـ 1
  . م1963لسنة ] 4 [ التقاعد المدني رقم قانون معدل لقانون ـ 2
  .م  1959لسنة ] 34 [ رقم قانون التقاعد المدني ـ 3
  .م 1954لسنة ] 25 [ رقم قانون التقاعد ـ 4

ضاء فيه بنظامه القضائي  واحتفظ القاع غزة فقد خضع لإلدارة المصريةأما قط
قانون التأمين والمعاشات ، وأضيف للعمل بعض التشريعات المصرية ، ومنها والقانوني 

لموظفي ومستخدمي وعمال اإلدارة العامة والمجالس البلدية والقروية ودائرة األوقاف اإلسالمية 
  . 1م 1964لسنة ) 8(بقطاع غزة رقم 

والضفة الغربية ،   قطاع عزةيان الصهيونيالك م احتل1967 من يونيو عام 5في و  
 من  كبيراًعلى النظام القانوني باإلضافة إلى القوانين المعمول بها قبل االحتالل عدداً وأدخل

  .األوامر العسكرية 
عين بسبب تداول السلطة وهكذا كان النظام القانوني والقضائي غير مستقر على وضع م

القضائي المختلف القانوني وي ، حيث كان لكل دولة نظامها  ابتداء من الحكم العثمانفي فلسطين
  . والتشريعات المتعددة ذات أنماط مختلفة  موروث من القوانينعن األخرى ، مما ترتب عليه

 
 عشرات بر ع بالغ التعقيد تراكم تدريجياً قانونياًورثت السلطة الوطنية الفلسطينية نظاماً

. األجنبية التي تعاقبت على حكم فلسطين بشكل عام و الدول العربيةقامت بوضعه السنين ، 
 على الحكمم وتسلمها مقاليد 1994رض الوطن عام أ السلطة الوطنية الفلسطينية إلى ولدى قدوم

                                                        
ونشر بالعدد . م 1964 يوليو 30يوسف العجرودي احلاكم العام لقطاع غزة ورئيس الس التنفيذي بتاريخ / أصدره الفريق أول  1

 / 16، م 1966 / 2، م 1965 / 20: م وعدل بالقرارات بقانون رقم 18/7/1964الغري اعتيادي من الوقائع الفلسطينية املؤرخ يف 
 / 596، م 1978 / 593، م 1975 / 515، م 1973 / 463: واألوامر رقم . م 1967 / 2، م 1967 / 1، م 1966
، غزة ، اجلزء السابع عشر ، مازن سيسامل وآخرين / املستشار ، لفلسطينية جمموعة القوانني ا:  راجع .م 1981 / 636، م 1979
 .  وما بعدها 5ص ، م 1981
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 لسنة) 1(وقطاع غزة ، فقد أصدر الرئيس الفلسطيني القرار رقم أجزاء من الضفة الغربية 
  ـ : اٍل ما هو تقرروالذي ، م 1994

 5رية المفعول قبل تاريخ ا العمل بالقوانين واألنظمة واألوامر التي كانت ساستمرارـ 1
   .1 حتى يتم توحيدها" الضفة الغربية وقطاع غزة " م في األراضي الفلسطينية 1967 / 6/ 

رجاتها في مزاولة  المحاكم النظامية والشرعية والطائفية على اختالف داستمرارـ 2
  . 2أعمالها طبقا للقوانين واألنظمة المعمول بها 

 القضاة النظاميون والشرعيون وأعضاء النيابة العامة في ممارسة أعمالهم استمرارـ 3
  . 3 للقوانين كل في دائرة اختصاصه وفقاً

م صدر عن رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية قانون يحمل 1995 من أبريل 17وفي 
ل إلى السلطة الفلسطينية وتؤ : "  منه على أناألولىنصت المادة و، م 1995 لسنة )5(رقم 

جميع السلطات والصالحيات الواردة في التشريعات والقوانين والمراسيم واألوامر السارية 
  ." م 1994 / 4 / 19وقطاع غزة قبل  يةالمفعول في الضفة الغرب

ت سياسية عامة في الضفة الغربية وقطاع م جرت أول انتخابا1996 من يناير 20وفي   
ء غزة النتخاب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وأعضاء المجلس التشريعي ومن ثم أعيد إحيا

األمر أن هذا والجانب األهم في ، تقريباً   عاما29ًبعد انقطاع استمر الهيئة التشريعية الفلسطينية 
 ، في حين كان المجلس السابق لعام والقطاع معاًالمجلس التشريعي مثل الفلسطينيين في الضفة 

م يمثل سكان قطاع غزة فقط ، وهي خطوة أساسية على طريق توحيد النظام القضائي 1967
  .القانوني في فلسطين ، وهو ما حدث خالل السنوات الماضية و

ل ولقد صدر العديد من التشريعات الفلسطينية منذ قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية تحم
 القضائية الهيئاتألول مرة الطابع الفلسطيني ، وكان لصدورها أثر فعال في تسهيل مهام 

م القوانين التي صدرت بشأن نظام التقاعد وكان من أه. آليتها وحسن أدائه تحسين  وةالقانونيو
  : 4هي 

  . م2005لسنة  (7) ون التقاعد العام رقمقانـ  1
  .م 2004لسنة ) 16(مين والمعاشات لقوى األمن الفلسطيني رقم أ ـ قانون الت2

                                                        
  .م1994لسنة ) 1(رقم الرئاسي القرار من ) 1(املادة : راجع  1
  .م1994لسنة ) 1(رقم الرئاسي القرار من ) 2(املادة : راجع  2
  .م1994لسنة ) 1(رقم الرئاسي القرار من ) 3(املادة : راجع  3
) 11(من قانون احملامني النظاميني رقم ) 72(م الصادر باالستناد للمادة 1998لسنة ) 1(نظام التقاعد حملامي فلسطني رقم  : انظر  4

 .م 1966لسنة 
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  .م 2002لسنة ) 1(رقم سلطة القضائية قانون ال ـ 3
  .م وتعديالته 1998لسنة ) 4( ـ قانون الخدمة المدنية رقم 4

 
 

 
مما أثار حفيظة ،  القانونية والتطبيقية اإلشكاالت قانون التقاعد العام العديد من تناول

م إلى اتخاذ 2007 من ابريل 23 بجلسته المنعقدة في ءالوزراالموظفين كافة واضطر مجلس 
وفي هذا الصدد  . جابة لنداءات معظم موظفي السلطة الوطنيةاست،  العمل به بتعطيلقرار 

؛ حتى يمكن تالفيها لدى إجراء أي تعديل على والعملية ة يناإلشكاالت القانو أهمسنتولى بيان 
  ـ: على نحو ما هو تاٍل القانون وذلك 

 ماتها للمتقاعدين في حالةعدم وجود جهة تضمن استمرار هيئة التقاعد في تقديم خدـ  1
  .في حين أن قانون التأمين والمعاشات مكفول من السلطة الوطنية ، لديها  ماليظهور عجز 

غالء المعيشة والعالوة : الحقوق المكتسبة للموظفين من ناحية التعدي على ـ  2
مين حال العجز والوفاة وكيفية توزيعه وغيرها من أالشخصية ونسبة المعاش الممنوحة ومبلغ الت

  . مين والمعاشات أ والمقررة بقانون التالحقوق الثابتة
  في توفير فرص العملة العامة للسلطة الوطنيةلسياسل مخالفة قانون التقاعد العام ـ 3

 أي في االستقالة أو التقاعد المبكر يستطيع الموظف ال ذلك أن جين ؛يوالخرللعناصر الشابة 
ميزة التقاعد المبكر ويدفعه للبقاء في ه ما يفقد ماإللزاميبلوغ سن التقاعد   قبلالحاالت من حالة

  .الوظيفة حتى بلوغ السن القانوني 
 أو المتوفى ةعدم منح القانون حالتي الوفاة والعجز الطبي نسبة تأمين تؤمن ألسرـ  4

يحرم الموظف الذي يتوفى أثناء الخدمة وكذلك التقاعد العام قانون ف  .حياة كريمةالعاجز طبياً 
 وهي مصاريف ذات طابع إنساني وأخالقي  الثالث شهور ومصاريف الجنازةمنحة المتقاعد من

  .ت والتي كان يكفلها قانون التأمين والمعاشا
المعاش للموظف الذي يتوفى أو تنهي خدمته بسبب العجز الصحي منخفضة  نسبةـ  5

 حين في، وجود فرق كبير في راتب الموظف عند انتهاء خدمته وبين المعاش  جداً وتؤدي إلى
باإلضافة إلى  ، وهذا %40 يمنح الموظف معاشاَ تقاعدياً بحد أدنى التأمين والمعاشات أن قانون

  .الوظيفية  من الراتب األخير بغض النظر عن مدة خدمته)تأمين(مبلغ تعويض 
، وذلك بتخفيض نسبة  هوامتيازات الموظف من حقوقه قانون التقاعد العام حرمـ  6

مما  . سنة 28من  بدالً سنة خدمة 35يتطلب  ، وبهذا%2إلى % 2.5د من المعاش السنوي للتقاع
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، وهذا  للموظف وال يعمل على توفير فرص عمل للخريجين التقاعد المبكرفرص يؤثر على س
الوظيفة لحين بلوغ سن التقاعد مما يؤثر على التضخم في  يجبر الموظف على البقاء فياألمر س

    .العمل  العاطلين عنعدادأ
 حرم قانون التقاعد العام الموظفين الذين تنتهي مدة خدمتهم قبل بلوغ السن القانوني ـ 7

بمجرد انتهاء خدمتهم ؛ األمر الذي يشعر الموظف للتقاعد من صرف مستحقاتهم التقاعدية 
بالخوف واإلحساس بعدم األمان كونه يرغب في صرف حقوقه بمجرد استقالته أو تركه الخدمة 

  .ته أو إنهاء خدما
مما يخلق حالة من اإلرباك ؛  ـ تعارض وتضارب بعض مواد قانون التقاعد العام 8

   .1منه  ) 120 و 113( المادتين : وعدم االستقرار لدى الموظفين ومن تلك المواد المتعارضة 
على إشراف هيئة التقاعد على كافة حسابات المتقاعدين التقاعد العام ينص قانون ـ  9

 ال يطبق على فئات الموظفين القانونموجب قوانين التقاعد الحالية رغم أن ب  المنتفعينمن
  .  عاما45ًحالياً والتي تزيد أعمارهم عن  المعينين

التقاعدي كل  يتم تعديل الراتبالتقاعد العام قانون من ) 24(المادة  بموجب أحكامـ  10
يطبق على  التأمين والمعاشاتقانون في حين أن ، ثالث سنوات وفقاً للرقم القياسي لألسعار 

  . 2 الخدمة المدنية  على رواتب الموظفين الموجودين فيتطرأالموظف المتقاعد أي زيادة 
المطلوبة  في حالة استقالة الموظف من عمله ولم يمض المدةـ  القانون يوجبـ  11

وغه بل وذلك بشرط% 7بأال يحصل إال على نسبة مساهمته الــ حصول على راتب تقاعدي لل
الموظف  يمنحفكان والمعاشات التأمين  قانون أما،  الستين أو الشيخوخة أو العجز أو الوفاة

  . من الراتب األخير وحسب مدة خدمته% 15مكافأة 
                                                        

 املطلوبة يكون للموظف احملسوب له سنوات خدمة أقل من السنوات] 1[: " من قانون التقاعد العام على أنه ) 113(نصت املادة  1
الستحقاق راتب تقاعدي وفقاً لقوانني التقاعد السابقة املذكورة أعاله والقانون احلايل احلق يف شراء سنوات خدمة ألغراض التقاعد وفقاً 

من هذه املادة عن ) 1(جيب أن ال تزيد عدد السنوات املسموح بشرائها وفقاً ألحكام الفقرة ] 2[ . لالئحة تصدر عن جملس الوزراء
صف عدد السنوات املسجلة لصاحل املوظف يف نظام التقاعد وفقاً ألحكام القوانني السابقة املذكورة أعاله والقانون احلايل أو عشر ن

   . سنة) 40(سنوات أيهما أقل، وشريطة أن ال يزيد إمجايل عدد السنوات احملسوبة للتقاعد عن 
اع العام الذين انتهت أو تنتهي خدمام بسبب بلوغهم سن أل موظفو القط: " منه على أنه ) 120(يف حني نصت املادة 

تتحمل خزينة السلطة الوطنية الفلسطينية تقاعداً أساسياً هلم، )  سنة15(ومل يكملوا خدمة وظيفية حمسوبة ألغراض التقاعد ، )  سنة60(
ثل هذا الدخل أو اإلعالة يدفع الفرق بني مبلغ وفقاً لالئحة تصدر عن جملس الوزراء إذا مل يكن هلم أي دخل آخر، ويف حالة توفر م

  .التقاعد األساسي والدخل الشهري فقط
على اهليئة أن جتري كل ثالث سنوات دراسة اكتوارية استشارية إلعادة ] 1[: " من قانون التقاعد العام على أنه ) 24(نصت املادة  2

تعد الدراسة من قبل اكتواري متخصص ] 2[ .األخرى وصوالً للتوازن املايلحتديد نسبة املسامهات واملنافع مع مراعاة مؤشرات األنظمة 
 .  " وفقاً ملتطلبات معايري احملاسبة الدولية
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احتساب مدد اإلعارة واإلجازة بدون راتب   قانون التقاعد العام طريقةيبينلم ـ  12
  . الحاالتتلك عالج جميع فقد  والمعاشات التأمين  قانونأما،  مدد الخصم من الراتب لكوكذ

اللجنة الطبية بإعادة الفحص وتقييم الوضع  تقومبموجب أحكام قانون التقاعد العام ـ  13
، إما بناء على قرارها الخاص أو  سنتين على األقل الصحي للمتقاعدين بسبب العجز الطبي كل

 1ون حسب شروط الحصول على العجزالمعنيين ما زالوا يخضع بطلب من الهيئة للتأكيد من أن
 إذا شغلت وظيفة الموظف خصوصاً القويمةاإلدارية والمالية  األحكامال يتفق مع األمر وهذا . 

 أن إحالة الموظف للتقاعد ال يكون إال إذا كان باإلضافة إلى،  الطبي المنتهية خدمته بسبب العجز
  .الخدمة نهائياً  للبقاء فيطبياً الموظف غير الئق 

 د اإلحالة للتقاعد مبكراًً بنسبة مرتفعةنتخفيض المعاش عالتقاعد العام  قانون قررـ  14

  .  سنة60-50عن كل سنة إذا كان عمره يتراوح بين % 4جداً بواقع 
 % 2أن نسبة المعاش المستحقة عن كل سنة خدمة وظيفية هي بواقع يالحظ ـ  15

مين والمعاشات لقوى  بموجب قانون التأ2,85 حين أنها تمثلفي ، حسب قانون التقاعد العام 
 .م 1964مين والمعاشات لسنة أ قانون التأحكام بموجب 2,5و ، م 2004لسنة  الفلسطيني األمن

  .وبالتالي فقد خفض قانون التقاعد تلك النسبة بما يضر بمصالح الموظفين 
خر على متوسط آالراتب التقاعدي بناء ـ بموجب قانون التقاعد العام يتم احتساب  16

مين والمعاشات وقانون السلطة أ قانون الت ألحكامفي حين أنه وفقاً ، 2ثالث سنوات وظيفية 
 راتب آخرحسب احتساب الراتب التقاعدي  يتم األمنالقضائية وقانون التامين والمعاشات لقوى 

  .تقاضاه الموظف 
 

وقد نصت ،  وأعضاء النيابة العامة بالقضاةقانون السلطة القضائية هو قانون خاص 
ال يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز ] 1: " [على أنه منه  )34(المادة 

   يسوى المعاش أو المكافأة على أساس آخر راتب كان يتقاضاه ] 2[ . عمره سبعين سنة
 . "القاضي

                                                        
تقوم اللجنة الطبية من ذاا أو بطلب من اهليئة بإعادة فحص وتقييم الوضع الصحي : " من قانون التقاعد العام على أنه ) 30/1(نصت املادة  1

 " .ب العجز كل سنتني على األقل، للتأكد من أن املنتفعني ما زالوا ينتفعون حسب شروط احلصول على تقاعد العجز للمتقاعدين بسب
املنافع احملددة وفقاً ملا  للمشترك احلق يف احلصول على املنافع التقاعدية يف نظام : "من قانون التقاعد العام على أنه ) 25/1(نصت املادة  2

 آلخر ثالث سنوات من سنوات اخلدمة بتعن كل سنة خدمة من متوسط الرا%) 2(يخوخة حمسوباً على أساس تقاعد الشأ ـ : يلي
 .  " احملسوبة ألغراض التقاعد
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 أعضاء النص على اتطبيق هذمدى القضائي  أن األحكام المتعلقة بالتقاعد بشأثيروقد 
النيابة العامة وصدرت فتوى من ديوان الفتوى والتشريع تخالف المبدأ الدستوري المقرر في 

ابة العامة م والذي اعتبر الني2005معدل لسنة  الفلسطيني الاألساسي من القانون السادسالباب 
 علىلقضاة لوبالتالي كان يقتضي سحب الحكم المقرر ،  القضائية جناح من جناحي السلطة

 النظر هذه في الطعون ة بوجهتأخذلم ـ أيضاً ـ  المحكمة العليا أن إال،  النيابة العامة أعضاء
  . سن الستين  للتقاعد عند بلوغهمأحيلوا النيابة العامة الذين أعضاءرفعت من عدد من  التي

لسنة ) 1(رقم المعدل لقانون السلطة القضائية م 2006لسنة ) 2(رقم القرار بقانون أما 
ينص منه ) 34(حيث أصبح نص المادة عما ورد في القانون  فقد جاء بأحكام مغايرة ، 1م 2002

  .ال يجوز أن يبقى في وظيفة قاض أو يعين فيها من جاوز عمره سبعين سنة] 1[: "  أنه على
  .اس آخر راتب كان يتقاضاه القاضييسوى المعاش أو المكافأة على أس] 2[
 على الرغم مما ورد في أي تشريع آخر لمجلس القضاء األعلى بناء على تنسيب ]3[

رئيس مجلس القضاء والنائب العام أن يحيل على التقاعد أي قاض أو عضو نيابة عامة أكمل 
  .مدة التقاعد المنصوص عليها في قانون التقاعد المدني

على إحالة أي قاض أو عضو نيابة على االستيداع لمدة خمس  لمجلس القضاء األ]4[
سنوات إذا لم يكون مستكمالً مدة الخدمة الالزمة إلحالته على التقاعد وفي هذه الحالة يتقاضى 

 مدة االستيداع يحال على التقاعد ءالقاضي أو عضو النيابة العامة راتبه وعالواته كاملة وبانتها
  . بحكم القانون

وز لعضو المجلس حضور اجتماع المجلس الذي يبحث موضوع إحالته على  ال يج]5[
  .التقاعد أو االستيداع أو إنهاء خدمته 

 يقصد بقانون التقاعد المدني أي قانون تقاعد يخضع له القاضي سواء أكان قانون ]6[
  . " التقاعد المدني أم قانون التأمين والمعاشات أم أي قانون أخر

 صـالحية   األعلىمنح مجلس القضاء    وخاصة   اإلشكالياتديد من    هذا النص الع   ويطرح
 األسـاس  أي قاضي أو عضو نيابة على التقاعد أو االستيداع لمدة خمس سنوات دون بيان                إحالة

قراره ؛ مما قد يشكل افتئات علـى حـصانة القـضاة     إصدار لدىوالسند الذي يلتزم به المجلس  
، ظراً لخطورة العمل القضائي وسموه    ونومن هنا    . ساسياأل المقررة في القانون     النيابة وأعضاء

وتحسباً من تدخل أي من السلطتين التشريعية والتنفيذية في العمل القضائي ، فقد نص المـشرع                

                                                        
 أصدرها رئيس السلطة الوطنية  كافة القرارات بقانون اليتألغي العمل ذا القرار بقانون مبوجب قرار الس التشريعي الثاين الذي ألغى 1

 .م 2006هاء والية الس التشريعي األول بداية عام بعد انت
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 ؛ وذلك لمنح القاضي االطمئنان والسكينة لدى ممارسته         1صراحة على عدم قابلية القضاة للعزل       
   .2لعمله القضائي 

سـن  بلـوغ   س عمله القـضائي حتـى       ارض بقاء القاضي على رأ     نع نحن من جانبنا  و
بقائهم في العمل    أن الحاجة لشيوخ القضاء ذوي الخبرة الطويلة والكفاءة تتطلب           صحيح، السبعين

 خاصة  ، ؛ حتى نتمكن من االستفادة من خبراتهم العالية في العمل القضائي              ممكنة مدةإلى أطول   
يل من تلك الخبرات التي بلغت قمة النضج القـانوني فـي            أن محاكمنا تفقد كل عام عدد غير قل       

بكافـة  هـا   دة في عدد الدعاوى المنظـورة أمام      الوقت الذي تشكو فيه المحاكم من الزيادة المطر       
وأعـضاء   على جميع القـضاة      ينسحبن هذا الحكم يجب أال      أ أننا نعتقد    إال. أنواعها ودرجاتها   

 خدمته في العمل القضائي      محددة لمن يجوز تمديد    اييرمع وضع   األمربل يقتضي   ، النيابة العامة   
 أمـر فهـو   ، القانونية  السن  بلوغ   لمجرد   األمر أما ترك    ،مدى حياته   في عمله   استمر   حتى ولو 

على درجـة   وأعضاء النيابة    كافة القضاة    يكون أن ليس بالضرورة    هألن؛  غير مقبول من جانبنا     
 حتى يبلغوا سن الـسبعين ؛       ةممارستهم لرسالتهم القضائي  الكفاءة التي تؤهلهم للبقاء في      من  عالية  

الخامـسة  للقضاة وأعضاء النيابة العامة بسن      ولذا نطالب المشرع الفلسطيني بتحديد سن التقاعد        
التأكـد مـن    كل ثالث سنوات بعـد      ز لمجلس القضاء األعلى أن يمددها       يجيعلى أن   ، والستين  

  . رسالته السامية أداء في  لالستمرارصالحية القاضي أو عضو النيابة
 

 
م ونشر 2006لسنة ) 3(أصدر المشرع الفلسطيني قانون المحكمة الدستورية العليا رقم 

م ورغم ذلك فلم يتم 2006 من مارس 25بالعدد الثاني والستون من الوقائع الفلسطينية بتاريخ 
حكام قانونها ومازالت المشاورات مستمرة  ألبة هذه السطور تشكيل المحكمة وفقاًحتى لحظة كتا

وبهذه المناسبة ندعو إلى سرعة تشكيل المحكمة الدستورية العليا لما لهذا ، الختيار قضاتها 
  .والسياسي والقضائي األمر من أهمية بالغة على الصعيد القانوني 

فقد ، ستوري في النظام القضائي الفلسطيني ورغم ذلك فليس هنالك من فراغ قضائي د
لسنة من القانون األساسي المعـدل ) 103 (المشـرع الفلسطيني صـراحة في المـادةنص 
منه قد أناط ) 104(م على إنشاء المحكمة الدستورية العليا ، وإن كان بموجب المادة 2005

من قانـون تشكيل المحاكم ) 37 (مـادةبالمحكمة العليا تلك المهمة ، وهو األمر الذي أكدته ال
                                                        

 .من قانون السلطة القضائية  ) 27 (املادة من القانون األساسي و) 99(املادة :  راجع 1
 أحيلوا من جملس القضاء األعلى للتقاعد مبوجب أحكام القرار بقانون سالف البيان قد طعنوا أمام الذينمع مالحظة أن بعض القضاة  2
 .كمة العليا يف القرار الصادر بإحالتهم للتقاعد احمل
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        م والتي نصت على 2005لسنة  ) 2( م المعدل بالقانون رقم 2001 لسنة )5(النظامية رقم 
 كل المهام المسندة للمحاكم اإلدارية والمحكمة الدستورية العليا  تتولى المحكمة العليا مؤقتاً: "أنه 
 للقوانين النافذة واإلجراءات الواجبة وفقاًلم تكن داخلة في اختصاص جهة قضائية أخرى  ما

  " . واآلثار المترتبة على أحكامها اإلتباع
ـ بصفتها  صالحية الرقابة الدستورية للمحكمة العليا الفلسطيني أعطىالمشرع ف

عمال نصوص إإذ ال يجوز تطبيق و، كضمانة وحيدة وممكنة لمبدأ سمو الدستور الدستورية ـ 
نظمة تتمتع بمرتبة أدنى درجة من الدستور عند تعارضها مع النصوص  أأوقانونية والئحية 

  . األساسي الفلسطيني قانونالقرها أوالمبادئ واألحكام التي 
 لهذه الرقابة الفلسطيني سوابق قضائية واضحة ومنهاجاًالدستوري أرسى القضاء لقد و

 المجلس التشريعي نه بصدور القانون من ألنظراً؛ في العديد من القضايا والمنازعات 
 يكون ملكاً، ونشره في الوقائع الفلسطينية  السلطة الوطنيةرئيس قبل  من والمصادقة عليه

ويملك ،  التشريعات لكل مواطن مصلحة شخصية في المحافظة على سالمة ، ويصبحللشعب 
ومن أهم تلك السوابق ، الدستوري أي قانون يخالف النص على  االعتراضكل مواطن حق 

م في واقعة يندر أن تتحقق 2005لسنة ) 15(ه بعدم دستورية قانون السلطة القضائية رقم قرار
  . في المحاكم الدستورية العربية إن لم يكن األجنبية أيضاً 

ـ ولعـل   ،  والمخالفات الدستورية    اإلشكالياتد من   ييثير قانون التقاعد العام عد    و :  اأهم
  : ال ينتفع بأحكام هذا القانون الفئات اآلتية: " منه والتي نصت على أنه ) 9/1(المادة 

سنة عند تاريخ تنفيذ هـذا القـانون، ويـستمر       " 45" موظفو القطاع العام فوق سن      ] 1[
  . هؤالء في المساهمة المالية والحصول على المنافع التقاعدية حسب القوانين الخاضعين لها

خضع موظفوها ألحكـام     ال ي  المشترك المعين أو المنقول للعمل في مؤسسة أو هيئة        ] 2[
   " . هذا القانون
والمـادة  ) 9(المـادة   :  وهمـا    األساسي في القانون    أساسيينهذه المادة مخالفة لنصين     و

   ـ:وهو ما سنتولى بيانه على نحو ما هو تاٍل ، ) 117(
   .ةالمساوامبدأ  ل)9(المادة مخالفة  : األولى

 واألربعينمن جاوز سنه الخامسة :  ىألولا: إلى فئتين المتقاعدين الموظفين إن تقسيم 
يشكل مخالفة صريحة ، من لم يبلغ هذا السن :  والثانية. العام  قانون التقاعد أحكاملدى تطبيق 

حيث ، المقرر في كافة الدساتير ومنها القانون األساسي الفلسطيني بين المواطنين لمبدأ المساواة 
 هذا القانون األساسي األسس الثابتة التي تمثل الوجدان لقد قرر: "  ما يلي ورد في مقدمة األخير
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الجماعي لشعبنا، بمكوناته الروحية، وعقيدته الوطنية، وانتمائه القومي، كما أشتمل في أبوابه 
على مجموعة من القواعد واألصول الدستورية المتطورة، سواء فيما يتصل بضمان الحقوق 

 فيما ل والمساواة للجميع دون تمييز، أم بما يحقق العدوالحريات العامة والشخصية على اختالفها
   " .ون، وتحقيق التوازن بين السلطات يخص مبدأ سيادة القان

الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء ال تمييز : " منه على أن ) 9(كما نصت المادة 
 . " عاقةبينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو اإل

 الفلسطيني  الشعبأبناء مبدأ المساواة بين جميع أرسى قد  األساسيوبذلك يكون القانون
 أمسواء المدنية ، ث يكون لهم حق التمتع بالحقوق على السواء يحب، والقضاء أمام القانون 

   .1وعليهم أن يؤدوا ما عليهم من واجبات وفرائض عامة دون أي تفرقة أو تمييز السياسية 
 للتمييز  خاصاًال يضع معياراًأ المشرع منال شك أن هذه المساواة القانونية تقتضي و

 غير قويم ولم ينظر إلى أساس؛ ذلك أن هذا المعيار قد فرق بينهم على بين الموظفين وهو السن 
 عند تطبيق قانون التقاعد العام بجميع ةوالمساوافأين العدل ، مدة خدمتهم في الوظيفة العامة 

ولم يكن ،  لدى سريان القانون  ـ مثالً ـ عشر عاماًأربعياته على موظف مارس العمل مدة سلب
مين والمعاشات على موظف لم يعمل سوى أفي حين يطبق قانون الت ، عاماً) 45(قد بلغ عمرة 

فاألول . فقط  واألربعينألنه بلغ سن الخامسة ؛ عند سريان قانون التقاعد العام ـ  مثالًـ شهر 
عند ك المدة  تلورغم ذلك ال يلتفت إلى، عمله في خدمة المجتمع عمره في  مدة طويلة من ىأفن

 قليلة ورغم ذلك ينتفع بقانون أيامفي حين أن اآلخر لم يعمل سوى ، تطبيق أحكام التقاعد عليه 
   ؟سابقهيشمل امتيازات وحقوق أكثر بكثير من 

ـ لمدة عشر سنوات ذاته سان العمل كما ال يجوز أن يعين موظفان في يوم واحد ويمار
في حين ال ينتفع منه ، ) 45(لبلوغه سن قانون التأمين والمعاشات  فيطبق على األول  ـمثالً

    . ذاتهاالثاني لعدم بلوغه السن 
  .سريان القانون بأثر رجعي : الثانية 

اذه وال  على ما يقع من تاريخ نفإال أحكامهن القانون ال تجري عامة هي أالقاعدة ال
. ويعرف هذا المبدأ في الفقه بمبدأ عدم رجعية القوانين . تجري على ما يكون قد وقع قبله 

 أوثر فوري أثر رجعي بل أنه ليس للقوانين  قانون أنه ال يسري على الماضي وأ في كلفاألصل
. ذه  يسري القانون الجديد مباشرة على الوقائع التي تخضع له وتنشأ من لحظة نفاإذ، مباشر 

ال : "  حيث نصت على أنه األساسيمن القانون ) 117( من المادة األولى الفقرة أكدتهوهذا ما 

                                                        
  .253ص ، م 1986، بريوت ، الدار اجلامعية ، القانون الدستوري ، عبد الغين بسيوين عبد اهللا . د 1
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تلك القاعدة لها استثناء نصت عليه " .   على ما يقع من تاريخ العمل بهاتسري أحكام القوانين إال
مواد الجزائية ويجوز عند االقتضاء في غير ال: " الفقرة الثانية من ذات المادة حيث جاء فيها 

وبمعنى ، ولكن هذا االستثناء مشروط بوجود اقتضاء لرجعية القانون " .  النص على خالف ذلك
 المشرع عند تطبيقه إليها ما هي الضرورة التي استند والسؤال.  وجود ضرورة لذلك آخر

سريان سنة من الموظفين العاملين بالسلطة الوطنية عند ) 45(القانون على كل من لم يبلغ سن 
؟ سوى وضع معيار  األمر باطنة في هذا أو ال ضرورة ظاهرة أن بالتأكيد واإلجابة،  أحكامه

  .سنة) 60(سنة تخصم من سن التقاعد وهو ) 15(غير سليم ؛ بادعاء أن أقصر مدة للتقاعد هي 
مين أفما ذنب موظف تعاقد مع السلطة الوطنية على العمل لديها بموجب قانون الت

المالية وينتظر  وقدم نصيبه من االلتزامات  ـمثالًـ لمدة خمسة عشر سنة مارسه ووالمعاشات 
ثم يفاجأ بأن هذا القانون لن يطبق عليه لسبب ، حلول األجل للتقاعد المبكر لينال حقوقه التقاعدية 

؛ سنة ؟ إن الضرر يحيق بهذا الموظف بدون أدنى شك ) 45(بسيط هو أنه لم يبلغ من العمر 
  . بميزان العدالة واستقرار الحقوق وثباتها مما يخل 

، توافر حالة الضرورة  مشروط ب رجعيبأثرالقانون  سريان أنفالمبدأ في كافة القوانين 
 لم يكن في سريان القانون على الماضي مساس فإذا،  عدم مساسه لحق مكتسب آخروبمعنى 

   .1  رجعياًأثراً بأن له يوسم فهو يسري على الماضي دون أن أمل مجرد وإنمابحق مكتسب 
 على معظم طبقوبتطبيق هذا المبدأ على قانون التقاعد العام فالواضح أن القانون 

 ألن القانون القديم كان نظراً؛  الذي مس حقوقهم التقاعدية األمروهو ،  رجعي بأثرالموظفين 
 الذي يجيز تطبيق  النصإلغاءمما يقتضي ؛  من القانون الجديد أكثر لهم ويمنحهم مميزات أفضل

القانون عليهم واقتصار تطبيقه على الموظفين الذين يعينون بالسلطة الوطنية بعد بدء سريان 
  . العام التقاعدقانون 

 
 في هذه الورقة فكرة مبسطة عن التطور التاريخي لنظام التقاعد ووضحنا القد قدمن

ما هو   نقترحفإنناوعلى ضوء ما تقدم ، رية التي يثيرها الدستوالمخالفات اليات القانونية وكاإلش
  ـ: تاٍل 

من قانون التقاعد العام لعدم دستوريته وتطبيق قانون التأمين ) 9(إلغاء نص المادة   ـ1
أو تعديل ، و ، والمعاشات على كافة الموظفين العاملين قبل سريان قانون التقاعد العام عليهم 

                                                        
  .13ص ، م 1989، بريوت ، الدار اجلامعية ، أصول احملاكمات املدنية والتجارية ، أمحد هندي . د: راجع  1
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ط أال يمس أو يقلل من الحقوق واالمتيازات المقررة للموظفين في قانون قانون التقاعد كامالً بشر
  . التأمين والمعاشات وتطبيقه على كافة الموظفين العاملين في السلطة الوطنية 

  .  خضوعها لضريبة الدخل مساهمات المشتركين في نظام التقاعد من ـ إعفاء2
 بحيث يشمل حصول الموظف ، من قانون التقاعد العام )28(تعديل نص المادة  ـ 2

  . مساهمته والمتقاعد على مساهمات الحكومة 
، والذي احتوى من قانون التقاعد العام  )35(تصحيح الجدول الوارد في المادة ـ  4

  .على أخطاء حسابية واضحة
 الدالالت كي ال يساء ذاتتوحيد بعض المصطلحات الواردة في القانون والتي لها  ـ 5

تحديد تعريف للعجز الطبي الدائم أو : ن القانون بحاجة لبعض اإلضافات مثل  أكما.  فهمها
  .الجزئي

اعتماد حقوق نهاية الخدمة على أساس آخر راتب تقاضاه الموظف عوضاً عن  ـ 6
  . احتساب متوسط راتب آخر ثالث سنوات كي ال ينخفض الراتب التقاعدي للموظف

ن في السلطة الوطنية والمؤسسات والهيئات ـ توحيد قوانين التقاعد لكافة العاملي 7
ل حماية المتقاعد ومنحه حقوق تقاعدية متساوية من حيث المعايير واألسس فكبحيث تالمحلية 

  .التي يقوم عليها 
 ـ توحيد القواعد القانونية الخاصة بالقضاة وأعضاء النيابة العامة وعدم التمييز 8

جناح من تمثل عامة ؛ استناداً إلى أن النيابة العامة لصالح القضاء على حساب أعضاء النيابة ال
  .جناحي السلطة القضائية 

   ما هو الدافع الذي دعا المشرع الفلسطيني إلى استحداث قانون جديد 
مين والمعاشات والمقبولة من جميع أ المستقرة في قانون التواألحكام القواعد يخالف العامللتقاعد 

ذلك بقانون يخلق الخوف والوجل في نفوسهم ويشيع البلبلة وعدم االستقرار و، الموظفين 
  ؟ الوظيفي 

 المشرع بسرعة إجراء التعديالت الالزمة على القانون بوإننا في هذه المناسبة نطال
حرصاً على حسن سير العمل الوظيفي واستقراره ؛ كي ينهض المجتمع ويحقق أهدافه في إقامة 

  .بإذن اهللا المستقلة على كامل التراب الفلسطيني وعاصمتها القدس الشريف الدولة الفلسطينية 
  واهللا ولي التوفيق

 
 


