"لوقف التدهور المدتمر في مخررات برامج الحماية االجتماعية"
على الحكومة االلتزام بتعهداتها تجاه الفئات الفقيرة والمهمذة في المجتمع الفلدطيني
الحقاً لجمدة استساع عقجتيا السبادرة الفمدطيشية لتعسيق الحؽار العالسي والجيسقخاطية "مفتاح" ،وبحزؽر
مسثميؼ عؼ و ازرة التشسية االجتساعية في الزفة الغخبية وقطاع غدة ،ومسثميؼ عؼ و ازرات السالية ،وشؤون
السخأة ،والعسل ،ومسثميؼ عؼ مؤسدات السجتسع السجني ،جخى استعخاض مجسؽعة مؼ التقاريخ لتتبع اإلنفاق
عمى بخامج الحساية االجتساعية والسؽازنات الدشؽية لتمغ البخامج لجى و ازرة التشسية االجتساعية ،أعجتيا ونذختيا
"مفتاح".
تشاولت التقاريخ السالية الرادرة لإلنفاق الفعمي عمى بخامج الحساية االجتساعية أن الحكؽمة التدمت وبالتعاون
مع الذخكاء برخف مدتحقات برنامج التمكين ومكافحة الفقر "التحويالت النقدية" ،مؼ خالل صخف أربع
دفعات سشؽياً ،بقيسة تتخاوح ما بيؼ ( )0077-057شيكل لمجفعة الؽاحجة ،وقج كان آخخ التدام الحكؽمة بيحه
الجفعات األربع عام  7700والتي شيجت صخف أربع دفعات ،ومؼ ثػ تخاجعت الحكؽمة عؼ االلتدام برخف
ىحه الجفعات ،حيث تػ تقميريا إلى ثالث دفعات سشؽياً في كل مؼ األعؽام ،7777 – 7702 – 7700
بيشسا شيج العام  7770تقميراً إضافياً ،حيث صخفت الحكؽمة دفعة واحجة فقط في العام  ،7770أما العام
 7777فمػ يتمق الفقخاء أي دفعة حتى تاريخ إصجار ىحه الؽرقة.
ويبمغ عجد السدتفيجيؼ وفقاً لسؽازنة السؽاطؼ لمعام  7770التي أصجرتيا "مفتاح" بالتعاون مع و ازرة التشسية
 005,501أسخة فمدطيشية ،بسبمغ مقجاره  505مميؽن شيكل سشؽياً ،حيث كان مؼ الستؽقع خالل ىحا العام أن
تداىػ الحكؽمة بشدبة  %57مؼ مخررات ىحا البخنامج ،عمى أن يمتدم االتحاد األوروبي بتغطية %07
مؼ ىحه السخررات .كسا تذيخ البيانات إلى أن  %05مؼ السؽازنة السخررة لبخنامج السداعجات الشقجية
مخرص لألسخ السدتفيجة مؼ قطاع غدة مقابل  %70مؼ السؽازنة لألسخ في الزفة الغخبية والقجس ،وبمغت
ندبة الشداء  %57مؼ مجسؽع السدتفيجيؼ مؼ ىحا البخنامج.

وأشارت التقاريخ أيزاً إلى أن برنامج حماية الفئات الفقيرة والمهمذة والحي يعتبخ جؽىخ عسل و ازرة التشسية
االجتساعية يذيج تخاجعاً متدارعاً في اإلنفاق عمى ىحا البخنامج مؼ ناحية ،واتداعاً في الفجؽة ما بيؼ
السؽازنات السقجرة واإلنفاق الفعمي .فسثالً كانت السؽازنة السقجرة ليحا البخنامج في العام  00 7702مميؽن
شيكل تقخيباً ،بيشسا كان اإلنفاق الستحقق ما يقارب  10مميؽن شيكل فقط ،كسا تذيخ البيانات إلى مديج مؼ
التجىؽر في مجى االلتدام ،إذ تػ تخريص  00مميؽن شيكل كسؽازنة مخررة لبخنامج الفئات حساية الفئات
الفقيخة والسيسذة في العام  ،7770بيشسا تحقق  %10مؼ السؽازنة السخصؽدة ،بسقجار  00مميؽن شيكل
تقخيباً.
وتأتي أىسية ىحا البخنامج لسا يتزسشو مؼ تقجيػ خجمات مباشخة لمفئات الفقيخة والسيسذة كس اخكد التأىيل
االجتساعي والسيشي ،وتقجيػ الخجمات اإليؽائية لألطفال والشداء السعشفات ،وتقجيػ الخجمات لفئة كبار الدؼ،
وخجمات الجعػ القانؽني والشفدي واالجتساعي ومذاريع التسكيؼ االقترادي وغيخىا مؼ الخجمات األخخى التي
تذكل سمة خجمات تعدز مؼ تؽفيخ الحساية االجتساعية لمفئات اليذة في السجتسع الفمدطيشي.
وتذيخ التقاريخ السشذؽرة عمى مؽقع و ازرة التشسية بسا يتعمق بتقجيػ الخجمات في قطاع غدة ،إلى أنيا جيؽد
تقؽم بيا طؽاقػ الؽ ازرة في قطاع غدة خارج إطار السؽازنة وتتعامل بسا يتؽفخ مؼ تسؽيل مؼ الجيات السانحة
بالتعاون مع السؤسدات والجسعيات العاممة في حقل اإلغاثة في قطاع غدة ،مسا يؤثخ عمى قجرة الؽ ازرة في
تؽحيج نفقاتيا وقجرتيا عمى االستجابة لالحتياجات الطارئة في غدة مؼ خالل بخامج مخططة ،وليا مؽازنات
مخصؽدة .وطبيعة التقاريخ السشذؽرة عمى صفحة و ازرة التشسية االجتساعية في غدة أنيا تحؽي بيانات عامة
بسجسميا لطبيعة الخجمات ،ومتابعة سياسات اإلنفاق الفعمي في قطاع غدة عمى البخامج السختمفة وباألخص
بخامج الحساية االجتساعية ،وبسا يذكل ضعفاً في معياري الذفافية السالية والعجالة االجتساعية مؼ حيث رصج
الفجؽات التسؽيمية واالنفاق الحكؽمي في غدة.
إن التجىؽر السدتسخ في حجػ اإلنفاق عمى بخامج الحساية االجتساعية يعتبخ مؤش اًخ خطي اًخ ويبعث عمى القمق
بسا يخص األوضاع السعيذية لمفئات الفقيخة والسيسذة في السجتسع الفمدطيشي ،وخاصة في قطاع غدة ،والحي

بمغت فيو ندبة البطالة أرقاماً قياسية حيث وصمت في الخابع الثاني مؼ العام  7770بحدب بيانات الجياز
السخكدي لإلحراء الفمدطيشي حؽالي  %02مؼ القؽى العاممة في قطاع غدة ،كسا بمغ عجد األشخاص مؼ
ذوى اإلعاقة في قطاع غدة السجخمة بياناتيػ إلى نعام إدارة بياناتيػ عمى نعام إدارة بيانات األشخاص ذوى
اإلعاقة في و ازرة التشسية االجتساعية حؽالي  51.207شخراً.
كسا يعاني حؽالي  %55مؼ األفخاد في قطاع غدة مؼ انعجام األمؼ الغحائي بجرجة حادة أو متؽسطة ،وفي
ظل انتذار الفقخ والبطالة ومحجودية فخص العسل يعتسج حؽالي  %07مؼ سكان قطاع غدة عمى السداعجات
الجولية دائسة التقمب وفق التقاريخ الرادرة عؼ مؤتسخ األمػ الستحجة لمتجارة والتشسية أونكتاد ،إذ يعاني حؽالي
 0007522مؽاطشاً في قطاع غدة مؼ الفقخاء غيخ القادريؼ عمى تؽفيخ احتياجات أسخىػ األساسية.
وعميو ،فإنشا كسؤسدات أىمية نطالب الحكؽمة بزخورة االلتدام بالسخررات السالية السخصؽدة لبخامج الحساية
االجتساعية ،وتجشب إخزاع ىحه البخامج عمى أىسيتيا السجتسعية لخطط التقذف أو التقميص ،واعتبارىا مؼ
ضسؼ األولؽيات الحكؽمية والتعامل مع مخررات الفقخاء بسدتؽى حخص الحكؽمة عمى تؽفيخ رواتب
مؽظفي القطاع العام ،لسا في ذلغ مؼ تحريؼ لمفئات السجتسعية الفقيخة وإنفاذ حق السؽاطؼ الفمدطيشي بتؽفيخ
العيش الكخيػ ،وبسا يعدز مؼ صسؽده فؽق أرضو ،بل وحساية السجتسع الفمدطيشي مؼ التبعات الخطيخة
الرتفاع معجالت الفقخ والعؽز.
كسا نطالب بزخورة االستشاد إلى معيار العجالة االجتساعية في اإلنفاق عمى خجمات الحساية االجتساعية
وزيادة مخررات اإلنفاق عمى الخجمات السقجمة لمشداء والفتيات مؼ ىؼ في دائخة العشف.
كسا ونطالب و ازرة التشسية االجتساعية بإعادة الشعخ في آلية العسل التشفيحية لمؽ ازرة في قطاع غدة بسا يزسؼ
الشدىة ،وذلغ مؼ خالل اإلنفاق عمى تجخالت الؽ ازرة في إطار بخامجيا
تؽفخ إعسال آليات وأدوات الذفافية و ا
وتؽحيجىا ،وتجشب الرخف خارج إطار مؽازنات البخامج في الؽ ازرة .بحيث يتػ التعامل مع تقاريخ إنفاق شاممة
لكل مؼ الزفة الغخبية وقطاع غدة مشذؽرة عمى صفحات و ازرة التشسية االجتساعية.

