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 حول  ورقة "حقائق وأرقام"
 

موازنات القطاع االجتماعي في فلسطین "
-2016علي للسنوات الثالث ألف واإلنفاق

2017-2018" 
  
  
  

  :إعداد
  ةــد عفانــمؤی

  
  2018ار أیّ 

  
لسطینیة لتعمیق الحوار العالمي ألفضمن مشروع "التمویل من أجل التنمیة"، الذي تنفذه المبادرة 

 .والدیمقراطیة "مفتاح" بالشراكة مع ائتالف أمان، ومعهد أریج، وبدعم من مؤسسة أوكسفام
 
  محتوى هذه النشرة ال یعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام.*

  الكاتب یتحمل كامل المسؤولیة عن كل المعلومات واآلراء الموجودة في النشرة.
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  حول وأرقام" ورقة "حقائق
     علي للسنوات الثالثألف واإلنفاقموازنات القطاع االجتماعي في فلسطین 

2016-2017-2018  
  :مقدمة

ه یرتبط نّ وأ خاصةً  ،هم القطاعاتي في الموازنة العامة للدولة من أیعتبر القطاع االجتماع
في المجتمع  حظاً  واألقل ئات األكثر تهمیشاً ألفبشكل مباشر بحقوق وحیاة المواطنین، وخاصة 

  ....) ، المسنینقراء، ذوي اإلعاقة، األطفالألف(المرأة، 
ضحى من األولویات العالمیة، حیث استحوذ القطاع االجتماعي على والقطاع االجتماعي أ

، حیث نصت أهدافها الخمسة األولى على 2030التنمیة المستدامة  أهدافحصة األسد من 
مباشر، كما كانت القضایا االجتماعیة حاضرة في باقي األهداف القضایا االجتماعیة بشكل 

  .1والغایات
جملة أولویات وطنیة مرتبطة تضمنت ، 2022-2017السیاسات الوطنیة  أجندة أنكما 

ذات  شاملةرعایة صحیة ، وشامل للجمیع جید: العدالة االجتماعیة، تعلیم بالقضایا االجتماعیة مثل
  2.جودة ومتاحة للجمیع

بیان مقدار الموازنات المخصصة للقطاع  إلىهذه  واألرقام" الحقائق"وتهدف ورقة 
وتتبع مدى االختالف في  ،2018- 2017-2016االجتماعي في فلسطین، خالل السنوات الثالث 

 اإلنفاققارنتها مع تلك الموازنات والتي تعكس توجه الحكومة نحو القطاع االجتماعي، وكذلك م
  .الذي ما زال جاریاً  2018للعام ومع الربع األول ، 2017- 2016علي لألعوام ألف
  

  مبنى قطاعات الموازنة العامة:
مبنى فإن  ،345"المالیة والتخطیط"لكتاب الموازنة العامة السنوي الصادر عن وزارة  تبعاً 

  وهي: ةتكون من أربعة قطاعات رئیسة تقطاعات الموازنة العام
 قطاع الحكم. -
 التحتیة.قطاع البنیة  -
 .القطاع االقتصادي -
 القطاع االجتماعي. -

 
                                                        

 www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals، 2030التنمیة المستدامة  أھداف 1
 34، صفحة 2022-2017لسیاسات الوطنیة ا أجندة 2
  22، صفحة رقم 2016كتاب الموازنة العامة  3
  23، صفحة رقم 2017وازنة العامة كتاب الم 4
 .28، صفحة 2018كتاب الموازنة العامة  5
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  األربعة: توزیع مراكز المسؤولیة المختلفة على القطاعاتالمرفق  )1رقم ( ویظهر الجدول
  )1جدول رقم (

  مراكز المسؤولیة  القطاع
مكتب الرئیس، مؤسسات منظمة التحریر، لجنة االنتخابات، المجلس التشریعي، مجلس   الحكم

الوزراء، مكتب نائب رئیس الوزراء، األمانة العامة لمجلس الوزراء، دیوان الرقابة، وزارة 
الوطني، دیوان الموظفین العام، وزارة المالیة والتخطیط، وزارة شؤون القدس،  واألمنالداخلیة 

المؤسسات غیر الحكومیة، المتقاعدون، النفقات العامة، خدمة الدین العام، االحتیاطات 
المالیة، الهیئة العامة للمعابر والحدود، شؤون المفاوضات، السفارات، وزارة العدل، مجلس 

ون الخارجیة، دیوان قاضي القضاة، المجلس األعلى لسیاسات الشراء القضاء األعلى، الشؤ 
  العام، المحكمة الدستوریة العلیا.

العامة، الحكم المحلي،  األشغالسلطة المیاه، سلطة الطاقة، النقل والمواصالت، االتصاالت،   البنیة التحتیة
  سلطة البیئة.

ألراضي، االقتصاد الوطني، الهیئة العامة للمدن ، سلطة اواألثارجهاز اإلحصاء، السیاحة   االقتصادي
وزارة الزراعة، هیئة الصناعیة، المواصفات والمقاییس، الهیئة العامة لتشجیع االستثمار، 

  تسویة األراضي والمیاه.
المرأة،  العمل، ،والتجمع الوطني ألسر الشهداء التربیة والتعلیم، الصحة، التنمیة االجتماعیة  االجتماعي

المجلس األعلى ، اإلعالمف، الثقافة، اإلفتاء، هیئة اإلذاعة والتلفزیون، وكالة وفا، األوقا
  .6للشباب والریاضة

  

  الموازنات المخصصة للقطاع االجتماعي:
  :-شیكل لفباأل – ، ما یلي2018- 2017-2016تظهر بیانات الموازنة العامة لألعوام 

  )2جدول رقم (
  النسبة  20189موازنة   النسبة  20178موازنة   النسبة  20167موازنة   القطاع
  %47.2  7,816,769  %42.2  6,875,153  %43.1  6,356,917  االجتماعي

  %46.9  7,771,855  %51.9  8,460,653  %51.4 7,589,525  كمالُح 
البنیة 
  التحتیة

539,500  3.7%  600,948  3.7%  583,484  3.5%  

  %2.3  386,953  %2.2  353,850  %1.9  276,180  االقتصادي
  %100.0  16,559,061  %100.0  16,290,604  %100.0  14,762,122  المجموع

                                                        
  والمحررین ودار الحیاة الجدیدة للصحافة للقطاع االجتماعي. األسرى، تنم إضافة كل من ھیئة شؤون 2018الموازنة العامة  في 6
  .22، صفحة 2016كتاب الموازنة العامة  7
  .23، صفحة 2017كتاب الموازنة العامة  8
  .28 ، صفحة2018كتاب الموازنة العامة  9
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  )1شكل رقم (

  
الموازنات المخصصة للقطاع  أن، )1) والشكل رقم (2رقم ( یظهر من خالل الجدول

، حیث ارتفعت من إحصائیاً عن األعوام السابقة وبنسبة دالة  2018االجتماعي ارتفعت في العام 
، أي ارتفعت 2018%) في الموازنة العامة 47.2( إلى، 2017الموازنة العامة  %) في42.2(

  .2017لیه في العام ععما كانت  %12بنسبة 

  ن:یسببین رئیسی إلىذلك  جعویر 

، وهما هیئة 2018في موازنة العام  تضمین مركزّي مسؤولیة جدیدین للقطاع االجتماعي .1
 الجدیدة للصحافة.ار الحیاة دوالمحررین، و  األسرىشؤون 

ألجندة السیاسات الوطنیة  إنفاذاً زیادة االهتمام من قبل الحكومة بالقطاع االجتماعي،  .2
، والخطط االستراتیجیة القطاعیة للقطاعات ذات العالقة بالشأن 2022- 2017

 االجتماعي.

جل االطالع بشكل دقیق على مبنى القطاع االجتماعي، ومراكز المسؤولیة التي تمت ومن أ
-2017-2016مكونات القطاع االجتماعي في الموازنة العامة لألعوام زیادة موازناتها، مرفق 

ك الموازنات خالل ، مع نسبة كل مركز مسؤولیة من الموازنة العامة، والتغیر في تل2018
  السنوات الثالث.
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  )3جدول رقم (
  10النفقات إجماليوالنسبة من  -شیكل لفباأل  –مراكز المسؤولیة في القطاع االجتماعي مع الموازنات المخصصة 

 مركز المسؤولیة
موازنة 
201611  

  النسبة
موازنة 
201712  

  النسبة
موازنة 
201813  

  النسبة

  %20.24  3,350,781  %19.14  3,117,930  %18.34  2,706,847  التربیة والتعلیم

  %10.80  1,787,683  %10.65  1,734,572  %11.51  1,699,332  الصحة
االجتماعیة  التنمیة

  سر الشهداء أو 
1,507,597  10.21%  1,522,929  9.35%  1,538,080  9.29%  

هیئة شؤون 
  والمحررین األسرى

  %3.51  581,654  %0.00  خارج القطاع  %0.00  خارج القطاع

  %0.89  147,494  %0.87  141,202  %0.94  139,351  األوقاف 
هیئة اإلذاعة 

  %0.89  146,770  %0.86  140,570  %0.93  136,765  والتلفزیون

  %0.58  95,309  %0.46  74,770  %0.41  60,253  لشباب والریاضةا

  %0.51  85,030  %0.48  78,296  %0.30  44,833  العمل

  %0.15  24,867  %0.12  20,284  %0.13  19,382  وزارة الثقافة

  %0.14  23,790  %0.14  22,225  %0.14  20,784  وكالة وفا
یاة الجدیدة حدارة ال

  %0.07  12,130  %0.00  خارج القطاع  %0.00  خارج القطاع  للصحافة

  %0.06  9,192  %0.06  9,090  %0.06  9,142  اإلعالموزارة 

  %0.04  7,211  %0.04  6,963  %0.04  6,311  دار اإلفتاء

  %0.04  6,776  %0.04  6,321  %0.04  6,319  شؤون المرأة
النفقات  إجمالي

  %100.0  16,559,061  %100.0  16,290,604  %100.0  14,762,122  لكافة القطاعات

  
      

  تراجع في الموازنة  ثبات في الموازنة  ارتفاع في الموازنة
                                                        

 المدرجة ال تشمل النفقات التطویریة بتمویل خارجي. الموازنات 10
  22، صفحة 2016كتاب الموازنة العامة  11
  .23، صفحة 2017كتاب الموازنة العامة  12
  .28، صفحة 2018كتاب الموازنة العامة  13
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  )2شكل رقم (
  2018اع االجتماعي في موازنة العام طنسبة الموازنة المخصصة لمراكز مسؤولیة الق

  
  

  )3رقم ( شكل
  شیكل لفباأل  –  2018موازنة العام لمراكز مسؤولیة القطاع االجتماعي في الموازنات المخصصة 
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  )4شكل رقم (
  2018-2017امة موازنة العالمراكز مسؤولیة القطاع االجتماعي في بعض للموازنات المخصصة نسب مقارنة ل

  
  

  علي على القطاع االجتماعي:ألف اإلنفاق

والتقریر الربعي األول لإلنفاق  ،2017و 2016علي لألعوام ألف اإلنفاقمن خالل مراجعة تقاریر 
  یظهر ما یلي: 2018علي للعام ألف

) 6,176,944,000( 201614 على القطاع االجتماعي في العام عليألف اإلنفاقبلغ  -
 اإلنفاقنسبة  أنشیكل، أي  )14,383,859,000( النفقات إجماليشیكل، في حین بلغ 

  النفقات. إجماليمن  %43 على القطاع االجتماعي بلغت
) 6,381,146,000( 201715علي على القطاع االجتماعي في العام ألف اإلنفاقبلغ  -

 نفاقاإلنسبة  أن) شیكل، أي 15,186,611,000النفقات ( إجماليین بلغ شیكل، في ح
 النفقات. إجمالي% من 42على القطاع االجتماعي بلغت 

 201816العام علي على القطاع االجتماعي في الربع األول من ألف اإلنفاقبلغ  -
ترة ألفالنفقات لذات  إجماليشیكل، في حین بلغ ) 1,710,649,000(
على القطاع االجتماعي بلغت في الربع  اإلنفاقنسبة  أن) شیكل، أي 3,644,376,000(

 النفقات. إجمالي% من 47األول 
                                                        

  .23/3/2017، الصادر عن وزارة المالیة بتاریخ: 2016 أولعلي التراكمي لشھر كانون ألف اإلنفاقتقریر  14
  .24/1/2018، الصادر عن وزارة المالیة بتاریخ: 2017 أولعلي التراكمي لشھر كانون ألف اإلنفاقتقریر  15
  .24/4/2018، الصادر عن وزارة المالیة بتاریخ: 2018 آذارلشھر  ربعي التراكميعلي الألف اإلنفاقتقریر  16
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  نتیجة:

، 2018 -2017- 2016اع االجتماعي لألعوام من خالل مقارنة نسبة الموازنة المقدرة للقط
فإن  ،2018 والربع األول من العام ،2017-2016علي المتحقق لألعوام ألف اإلنفاقمع 

مقدار المبالغ المنفقة  أن إالعلي كان متناغما مع الموازنات المقدرة وبذات النسبة، ألف اإلنفاق
النفقات المتحقق كان أیضا  إجماليبقیم بسیطة، ولم تختلف النسبة كون فعلیا اقل من المقدرة 

  اقل من الموازنة المقدرة.

  

  والمؤشرات العالمیة: موازنة القطاع االجتماعي في فلسطین

 تبعا الختالف مكونات القطاع االجتماعي من دولة ألخرى، وتبعا لخصوصیة كل دولة،
مقارنة موازنة القطاع االجتماعي ككل لیست دقیقة، لذا سیتم اعتماد فإن  ومن ضمنها فلسطین،

علیم والصحة، وتبعا لبیانات الموازنة على الت الحكومي اإلنفاقمؤشرات جزئیة للمقارنة، مثل 
الحكومي على التعلیم  اإلنفاقمؤشرات العامة، والبیانات المتوفرة من خالل البنك الدولي حول 

% 20الحكومي على التعلیم في فلسطین تعتبر مرتفعة (تفوق  اإلنفاقنسبة فإن  ،17في العالم
الحكومي على الصحة في  اإلنفاقنسبة  أنالنفقات في الموازنة العامة)، كما  إجماليمن 

هذه  أن إال .النفقات في الموازنة العامة) إجمالي% من 11(حوالي فلسطین من النسب الجیدة 
ات تمویلیة ما بین الموازنات فجو توجد حیث  تیاج الحقیقي،النسب ما زالت ال تلبي االح

برامج واألنشطة" الواردة وبین المغلفات المالیة "المبالغ المرصودة لتنفیذ الخطط وال المخصصة
القطاعیة لمراكز المسؤولیة ذات الصلة بالقطاع االجتماعي، مثل االستراتیجیة  طفي الخط

  .20والتنمیة االجتماعیة 19والصحة 18التربیة والتعلیم

اء، وبحاجة  أنكما  دراسة داللة األرقام والنسب، من  إلىهذه النسب لوحدها تبقى صمّ
خالل تحلیل كیفي "نوعي" باإلضافة للتحلیل الكمّي، لقیاس مدى تحقیق الموازنات المخصصة 

  التنمیة المستدامة. وأهدافلألهداف االستراتیجیة القطاعیة، ولألولویات الوطنیة، 

  

                                                        
 /https://data.albankaldawli.orgالبیانات  –موقع البنك الدولي  17
  )152، وزارة التربیة والتعلیم العالي، صفحة (2017الخطة االستراتیجیة لقطاع التعلیم  -2022 18
 ).50لسطینیة، صفحة (ألف، وزارة الصحة 2022-2017االستراتیجیة الصحیة الوطنیة  19
  )69یة االجتماعیة صفحة (، وزارة التنم2022-2017استراتیجیة قطاع التنمیة االجتماعیة  20
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  الخالصة:

في الموازنة  تالموازنة المخصصة للقطاع االجتماعي قد ارتفع أنمن خالل العرض السابق یظهر 
ا یعكس توجهات إیجابیة من ذ، وهإحصائیاً ، مقارنة بالسنوات السابقة وبنسبة دالة 2018العامة 

نفاذاً  جانب الحكومة نحو القطاع االجتماعي السیاسات  أجندةلألولویات الوطنیة الواردة في  وإ
زنات المقدرة مع الموا علي على القطاع االجتماعي كان متناغماً ألف اإلنفاقفإن  ، كذلكالوطنیة
  .2018، وخالل الربع األول من العام 2017- 2016لألعوام 

وعلى الرغم من كون موازنات مراكز المسؤولیة ذات الصلة بالقطاع االجتماعي مرتفعة مقارنة 
ما زالت دون االحتیاج الحقیقي تبعا للمغلفات المالیة الواردة في  أنها إالبالمؤشرات العالمیة، 

توجد ضرورة لتحلیل كیفي "نوعي" الخطط االستراتیجیة للقطاع االجتماعي في فلسطین، كما 
  متخصص لتحلیل دالالت األرقام والنسب الواردة في التحلیل الكمي.


