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 حول  ورقة "حقائق وأرقام"
 

موازنة وزارة التنمیة االجتماعیة "
 مخصصات الفقراء"و

  
  
  

  :إعداد
  ةــد عفانــمؤی

  مستشار مؤسسة ِمفتاح
  

  2018 حزیران
  

ضمن مشروع "التمویل من أجل التنمیة"، الذي تنفذه المبادرة الفلسطینیة لتعمیق الحوار العالمي 
  .والدیمقراطیة "مفتاح" بالشراكة مع ائتالف أمان، ومعهد أریج، وبدعم من مؤسسة أوكسفام

  
  *محتوى هذه النشرة ال یعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام.

  ة عن كل المعلومات واآلراء الموجودة في النشرة.الكاتب یتحمل كامل المسؤولی
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  :ورقة "حقائق وأرقام" حول
  صات الفقراء"خّص "موازنة وزارة التنمیة االجتماعیة ومُ 

  ةمَ دِّ قَ مُ 
"القضاء على الفقر"، في حین  2030التنمیة المستدامة  أهدافن الهدف األول من تضمّ 

كما تضمنت ، 1"القضاء التام على الجوع" 2030التنمیة المستدامة  أهدافن الهدف الثاني من تضمّ 
العدالة والتي تنّص على " األولویة الوطنیة السابعة، 2022-2017السیاسات الوطنیة  أجندة

توفیر  سیاسة"و د من الفقر"، "، واعتمدت سیاسات وطنیة أهمها سیاسة "الحاالجتماعیة وسیادة القانون
ة وزارة التنمیة االجتماعیة قائدة قطاع التنمیتعتبر و  .2"الفقیرة والمهمشة للفئاتالحمایة االجتماعیة 

د رئیس زوّ ، وتتبنى 3للحمایة االجتماعیة من مساعدات وخدمات اجتماعیة ياالجتماعیة في فلسطین، ومُ
مجتمع، ال ا عملیة تغییر مجتمعي تركز على تمكینأنهمفهومًا فلسطینیًا للتنمیة االجتماعیة انطالقًا من 

توفیر الحمایة االجتماعیة والخدمات األساسیة للعائالت الفقیرة؛ لتمكینها من و ، بُأسره وأفراده ومؤسساته
عي التمتع بحیاة كریمة، وفرص عمل الئقة، إضافة إلى رعایة وتعزیز اإلدماج االقتصادي واالجتما

وكبار السن، ، واألشخاص ذوي اإلعاقة، ءما األطفال، والفتیات، والنساسیّ والسیاسي للفئات المهمَّشة، 
  .4، وسكان المناطق المهمشةوالشباب

  

  :ومجال عملها وزارة التنمیة االجتماعیة االستراتیجیةرؤیة 
المستندة مختلف برامجها و حمایة اجتماعیة من خالل  االجتماعیة إلى توفیر  تسعى وزارة التنمیة

ن رؤیة وأكما ، الشفافیة والعدالة لتدعیم صمود المواطنینإلى النهج المبني على الحقوق بما یضمن 
مجتمع فلسطیني منیع ومتضامن ومنتج ومبدع، ویوفر الحیاة الكریمة لكل أفراده، تنص على "الوزارة 

  .5ویحرر طاقاتهم، ویؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة واإلدماج
تهمیش والعنف القضاء على كافة أشكال الو مكافحة الفقر في فلسطین،  ضمن مسؤولیاتهاویقع 

لقانون تبعًا  اإلعاقةمن ذوي  األشخاصالمسؤولة عن الرسمیة جهة ال اأنه، كما واإلقصاء االجتماعي
) 7لقانون الطفل الفلسطیني رقم (تبعًا حمایة الطفولة و ، 6أن حقوق المعاقینشب 1999) للعام 4رقم (
 واألكثر ضعفاً  األكثردورها المحوري في عدة قضایا هامة ترتبط بشكل مباشر بالفئات و ، 20047للعام 

ّ تهمیشا في المجتمع الفلسطیني مثل : النساء المُ  ، األحداث، األیتام، المسنین، األراملفات، النساء عن
  الشبیبة.

                                                        
 /www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals - 2030أھداف التنمیة المستدامة  1
  .38، صفحة 2022-2017أجندة السیاسات الوطنیة  2
  . 10، صفحة 2022-2017استراتیجیة قطاع التنمیة االجتماعیة  3
  .10دلیل إعداد موازنة المواطن في وزارة التنمیة االجتماعیة، صفحة  4
 .40، صفحة 2022-2017االجتماعیة  استراتیجیة قطاع التنمیة 5
  ).1، مادة رقم (1999لعام ) ل4قانون حقوق المعوقین، رقم ( 6
  ).50، مادة رقم (2004) للعام 7قانون الطفل الفلسطیني رقم ( 7
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فر االستثنائیة التي یعیشها الشعب الفلسطیني بسبب االحتالل  األوضاعوفي ظل  ، ازاتهوإ
كانت السبب الرئیسي حصار خانق، وما زال من حروب مدمرة و  الذي عانىوخاصة في قطاع غزة، 

تالي صعوبة تحقیق نمو اقتصادي بوتیرة تتناسب مع المعدالت الوب ،في خلق واقع اقتصادي هش
  .الدولیة للنمو

ة على الوضع  في فلسطین والتي تعتبر معدالت البطالة والفقرومن خالل مراجعة  مؤشرات هامّ
في حین بلغت ، 8%)29.2، (2017العام  مع نهایةاالقتصادي، بلغت نسبة الفقر في فلسطین 
 بذل جهودالذي یستدعي  األمر. 9%)30.2، (2018معدالت البطالة في الربع األول من العام 

  .والحد منه الفقرللتعامل مع التحدیات التي تتعلق بمكافحة  وزارة التنمیة مضاعفة من قبل
  

  :موازنة وزارة التنمیة االجتماعیة
كبر شریحة من ، وتماّسها المباشر والمستمر مع ألنطاق عمل وزارة التنمیة االجتماعیةتبعًا 

تكون الموازنة  أن یجبأنه ف، وتهمیشاً  فقراً  األكثرالشرائح  وخاصةالمواطنین في المجتمع الفلسطیني، 
یة ومن خالل تحلیل موازنة وزارة التنمیة االجتماعصصة لها تتالءم مع حجم االحتیاج المرصود. المخ

متراكم من عدة سنوات، وهو دمج مركز  ابتدائي هناك خلل أن، نجد والتقاریر المالیة الخاصة بها
سر الشهداء، أبمؤسسة رعایة المسؤولیة الخاص بوزارة التنمیة االجتماعیة مع مركز المسؤولیة الخاص 

وبالتالي تضخیم الموازنة  "الشؤون" االجتماعیة)، التنمیةوتصنیف المركزین تحت مسمى وزارة (
ضلل، وغیر حقیقي، حیث ال یوجد فصل بین جتماعیة" بشكل مُ المخصصة لمركز مسؤولیة "التنمیة اال

لإلنفاق الفعلي لوزارة  ا یعیق التحلیل العلميمّ فقات مؤسسة رعایة أسر الشهداء منفقاتها الفعلیة ون
  .على الفئات المستهدفة لدیها التنمیة االجتماعیة

موازنات  أن، نجد 2018-2017- 2016تحلیل بیانات الموازنة العامة لألعوام الثالثة  وعند
  التالي:حو كانت على الن -المخصصة لها - وزارة التنمیة االجتماعیة

  )1جدول رقم (
  (بالشیكل) 2018-2017-2016موازنة وزارة التنمیة االجتماعیة ونسبتها من اجمالي النفقات خالل األعوام 

موازنة وزارة التنمیة  العام
نسبة موازنة وزارة التنمیة   اجمالي النفقات  االجتماعیة

  االجتماعیة
2016 839,636,000 1014,762,121,000 5.69% 
2017 827,381,000 1116,290,604,000 5.08% 
2018 841,780,000 1216,559,061,000 5.08% 

                                                        
 الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني. -2017معالم الفقر في فلسطین  8
ء الفلسطیني.، الجھاز المركزي لإلحصا –) 2018آذار،  –دورة (كانون ثاني 2018النتائج األساسیة لمسح القوى العاملة للربع األول  9

http://www.pcbs.gov.ps/postar.aspx?lang=ar&ItemID=3134  
  24، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، صفحة 2016كتاب الموازنة العامة  10
  25، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، صفحة 2017كتاب الموازنة العامة  11
  30 المالیة والتخطیط، صفحة، الصادر عن وزارة 2018كتاب الموازنة العامة  12
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  )1شكل رقم (
  (بالشیكل) 2018-2017-2016 األعوام خالل االجتماعیة التنمیة وزارة موازنة

  
موازنة وزارة التنمیة االجتماعیة، انخفضت نسبتها من  أن) 1) والشكل رقم (1الجدول رقم ( یبین 

بنسبة ضئیلة، واستقرت تلك النسبة ذلك ن كان وإ  2016عن العام  2017العام ت في النفقا إجمالي
) المرفق تحلیل مبنى موازنة 2ویظهر الجدول رقم ( ،بشكل طفیفن ارتفع المبلغ وأ ،2018في العام 

  .2018-2017-2016لألعوام  لبنودهاتبعًا  وزارة التنمیة االجتماعیة
  

  )2جدول رقم (
  (بالشیكل) 2018-2017-2016خالل األعوام  وبنودها المختلفةوزارة التنمیة االجتماعیة تحلیل مبنى 

الرواتب  العام
  واألجور

المساھمات 
  االجتماعیة

نفقات 
نفقات   نفقات تحویلیة  تشغیلیة

  المجموع  نفقات تطویریة  رأسمالیة

132016 55,641,000 5,445,000 9,817,000 767,533,000 200,000 1,000,000 839,636,000 
142017 54,362,000 5,733,000 9,706,000 756,380,000 200,000 1,000,000 827,381,000 
152018 57,000,000 5,700,000 9,706,000 716,380,000 1,150,000 51,844,000 841,780,000 

 بنفس المعدل تحتفظلوزارة التنمیة االجتماعیة  اإلجمالیةالموازنة  نجد أن) 2رقم (من خالل الجدول 
ر ثوري في مبنى الموازنة وتوزیعها في العام  أن إال، األخیرةعلى مدار السنوات الثالث  هناك تطوّ

 إلى، 2017 و 2016عام ملیون شیكل  ، من خالل رفع مخصصات النفقات التطویریة من2018
یجابي، وهو توجه ثوري 2018ملیون شیكل في موازنة العام ) 52( حوالي الدور التنموي زیز تجاه تعا وإ

 )برنامج المساعدات النقدیةحویلیة (النفقات التخفضًا لمخصصات  في المقابلیالحظ  أنه إالللوزارة، 
على حساب جاء  2018الموازنة التطویریة في موازنة العام  ارتفاع أنملیون شیكل، أي  40بحوالي 

  النفقات التحویلیة.
  

                                                        
  24، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، صفحة 2016كتاب الموازنة العامة  13
 25، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، صفحة 2017كتاب الموازنة العامة  14
 30 ، الصادر عن وزارة المالیة والتخطیط، صفحة2018كتاب الموازنة العامة  15
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  )2شكل رقم (
  (بالشیكل) 2018-2017-2016 األعوام خالل االجتماعیة التنمیة وزارةفي النفقات التطویریة 

  
  

  )3شكل رقم (
  (بالشیكل) 2018-2017-2016 األعوام خالل االجتماعیة التنمیة في وزارة التحویلیةالنفقات 

  
  

 إال، مقارنة بمجال عملها على الرغم من ضآلة وتواضع الموازنة المخصصة لوزارة التنمیة االجتماعیة
 حیث، عام 12 التنمیة االجتماعیة منذ اكثر من تكالیف محملة على النفقات التحویلیة لوزارة أن هنالك

 )11،850) شیكل لعدد (1،500بقیمة ( 2005یتم صرف تعویضات لتعیینات "تفریغات" عام 
، وتم تحمیلها على بند التحویالت 16شیكل )213،300،000( إلى، وبتكلفة سنویة تصل موظف

االجتماعیة في وزارة التنمیة االجتماعیة من قبل وزارة المالیة دون العودة لوزارة التنمیة االجتماعیة، 
"وزارة المالیة والتخطیط" بصرف  إضافة إلى قیام .ءا من برنامج التحویالت النقدیةوهي لیست جز 

  .على بند مركز المسؤولیة الخاص بوزارة التنمیة االجتماعیة أخرىاجتماعیة  إعانات
                                                        

 2013بالتعاون مع وزارة المالیة الفلسطینیة.  أماناالئتالف من اجل النزاھة والمساءلة  إصدارات، من 2013المواطن  موازنة 16
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  CTPبرنامج المساعدات النقدیة 
 وهو البرنامج الرئیس في وزارة التنمیة االجتماعیة، 2010البرنامج في العام انطلق هذا 

تبعًا ، و الوزارة بتمویل وطني ودوليوتنفذه ، ساعدات االجتماعیة لألسر الفقیرةبتقدیم الم المختص
%)، واالتحاد األوروبي 65بنسبة ( تساهم بتمویل البرنامج الحكومةن ، فإ2018العام لبیانات 

المساعدات  برنامجلحاالت المستحقة والمستفیدة من تُعتمد ا .%)2.69%)، والبنك الدولي (32.31(
 مانقطة الفصل أو العالمة التي یتقرر االستحقاق علیها وتعد ، معادلة حسابیة أساس ىعل النقدیة

عد مؤهالً  أوعادل خط الفقر الشدید "المدقع"، فمن یحصل على نتیجة تساوي ی ُ  دون هذه النقطة ی
وتخضع ، أشهر) شیكل كل ثالثة 1800-750للحصول على المساعدة النقدیة، والتي تتراوح ما بین (

) الموازنات المخصصة 3رقم (الجدول یظهر و  .17من قبل الوزارةلمستفیدة للتحدیث ااألسر  بیانات
  .2018-2017- 2016 لألعوام المستفیدةاألسر  مع عدد لبرنامج المساعدات النقدیة

  )3جدول رقم (
  .2018-2017-2016المستفیدة لألعوام األسر  الموازنات المخصصة لبرنامج المساعدات النقدیة مع عدد

  المستفیدةاألسر  عدد  المخصصة/بالملیون شیكلالموازنة  العام
182016 560 120,834 
192017 520 111,860 
202018 480 103,000 

  

  )4رقم ( شكل
  .2018-2017-2016برنامج المساعدات النقدیة لألعوام المستفیدة من األسر  عدد

  
في انخفاضًا متتالیًا هناك  أن )4والشكل رقم ( )3الجدول رقم (تشیر البیانات الواردة في حیث 

المستفیدة، األسر  أعدادانخفاض بالتالي و ، CTPالموازنات المخصصة لبرنامج المساعدات النقدیة 
                                                        

  .2016، من إصدارات ائتالف أمان ت النقدیة للمساعدات االجتماعیةالتحویال 17
  .2016موازنة المواطن الخاصة بوزارة التنمیة االجتماعیة  18
  .2017بوزارة التنمیة االجتماعیة  صةموازنة المواطن الخا 19
  2018بوزارة التنمیة االجتماعیة  موازنة المواطن الخاصة 20
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ملیون  80بحوالي صصة خ، حیث انخفضت الموازنة الماألخیرةوذلك على مدار السنوات الثالث 
 مقارنة خالل مراجعة ومن .أسرة ألف 17المستفیدة بحوالي األسر  شیكل، وبالتالي انخفض عدد

تبعًا قدیة فان توزیع المساعدات الن، 2018- 2017العامین  خالل CTPبرنامج المساعدات النقدیة ل
  على النحو التالي: للمنطقة الجغرافیة كان

  )4جدول رقم (
  (بالشیكل) 2018-2017خالل العامین  الجغرافیة للمنطقةتبعًا توزیع المساعدات النقدیة بیانات مقارنة ل

 المجموع الموازنة المخصصة لقطاع غزة الموازنة المخصصة للضفة الغربیة العام
2017 144,630,904 375,369,096 520,000,000 
 %100.00 %72.19 %27.81 النسبة
2018 172,217,476 307,782,524 480,000,000 
 %100.00 %64.12 %35.88 النسبة

  
  )5رقم ( شكل

)بالشیكل( 2018-2017 العامین خالل الجغرافیة للمنطقةتبعًا  النقدیة المساعدات لتوزیع مقارنة بیانات

  
  

التي تقدمها وزارة  غزة من المساعدات النقدیة حصة قطاع أن )5( رقم والشكل) 4( رقم الجدول یظهر
  صصة لتلك المساعدات.تشّكل غالبیة الموازنة المخ التنمیة االجتماعیة

  

  )5جدول رقم (
  األسرةلجنس من یرأس تبعًا المستفیدة من برنامج المساعدات النقدیة األسر  نسبة

  أسرة یرأسها رجل ترأسها امرأة أسرة
40% 60% 
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  التمكین االقتصادي مقابل المساعدات النقدیة:
فقط، فقد تم في  اإلغاثي بدًال منالتنموي  النهج لتوجه وزارة التنمیة االجتماعیة نحو إنفاذاً 
للتمكین االقتصادي من خالل الموازنة ) شیكل 42,474,500، تخصیص مبلغ (2018موازنة العام 

 رنامج التمكین االقتصاديبسیتضمن ، وتحت بند النفقات التطویریة، زینة العامةوبتمویل الخ العامة
الفقیرة لنقلها من حالة الفقر األسر  ، تستهدفةمتنوع نتاجیة وصناعیة وخدمیةإ مشاریع ریادیة و رزمة 

مختلفة، وذلك ، موزعة على المحافظات الأسرة) 1600اإلنتاج، حیث سیستفید من تلك المشاریع ( إلى
  .)6حسب ما یبینه الجدول رقم (

  )6جدول رقم (
  المخصصة واألسر المستفیدة من مشاریع التمكین االقتصادي على المحافظاتالمالیة توزیع المبالغ 

 المبلغ/بالشیكل المستفیدةاألسر  عدد المحافظة
 6,424,268 242 الخلیل
 5,707,510 215 غزة

 3,743,065 141 القدس
 3,424,506 129 نابلس

 3,344,867 126 شمال غزة
 3,159,041 119 رام اهللا والبیرة
 3,105,948 117 خان یونس

 2,813,935 106 جنین
 2,415,737 91 دیر البلح (الوسطى)

 2,070,632 78 رفح
 1,964,445 74 بیت لحم
 1,592,794 60 طولكرم
 1,008,769 38 قلقیلیة
 637,117 24 سلفیت
 584,024 22 طوباس
 477,838 18 أریحا

 42,474,500 1600 المجموع
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  )6رقم ( شكل
  في الضفة الغربیة وقطاع غزة المستفیدة من مشاریع التمكین االقتصادي على المحافظاتاألسر توزیع 

  
  

  )7جدول رقم (
  للمنطقة الجغرافیةتبعًا توزیع المبالغ المخصصة واألسر المستفیدة من مشاریع التمكین االقتصادي 

المستفیدةاألسر  عدد  المنطقة  النسبة المئویة المبلغ/بالشیكل 
 %61 25,909,445 973  الضفة الغربیة
 %39 16,565,055 627  قطاع غزة
 %100 42,474,500 1600  المجموع

  

  )7( شكل رقم
  الجغرافیة للمنطقةتبعًا  االقتصادي التمكین مشاریعل المخصصة المبالغ نسبة

  
  )8رقم (جدول 

  لجنس من یرأس االسرةتبعًا  التمكین االقتصاديالمستفیدة من برنامج األسر  نسبة
  أسرة یرأسها رجل اسرة ترأسها امرأة

49% 51% 
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  ؟التي تعتبر فقیرةاألسر  لألسر الفقیرة كافیة؟ وهل تغطي كافة المخصصات النقدیةهل 
ق لواقع الفقر في فلسطین، فان المساعدات النقدیة لألسر الفقیرة غیر  من خالل التحلیل المعمّ

كما ) شیكل شهریا، 600-250سر الفقیرة (كافیة، كونها توفر مبلغ ال یفّي باحتیاجات الحد األدنى لأل
الفقیرة، فمن خالل مقارنة بیانات جهاز اإلحصاء المركزي األسر  غطي كافةتلك المساعدات ال تُ  وأن

%) فان المساعدات 29.2الفلسطینیة تعاني من الفقر (األسر  حوالي ثلث أن إلىوالتي تشیر  المحدثة
، النقدیة تقّدم فقط  بیانات جهاز شیر في حین ت، 2018) أسرة في العام 103,000بواقع (لألشد فقرًا

 منأنه لذا ف .21تلقى مساعداتالفقیرة ال تالفلسطینیة األسر  نصف عدد أناإلحصاء المركزي 
والتي من  بشكل شامل، للمساعدات النقدیة واالجتماعیةالموحدة  اإللكترونیةالبوابة  تفعیلالضروري 

  .التوزیعواجیة وتحقیق العدالة في تنسیق تلك المساعدات، ومنع االزد أن اأنهش
  

  منه؟هل برنامج التمكین االقتصادي كافي لمكافحة الفقر والحد 
ه وزارة التنمیة االجتماعیة نحو التمكین االقتصادي لألسر الفقیرة هو توجه توّج  أنال شك فیه ما 
یجابيتنموي  ولكن الفقر، وتعزیز التنمیة، لى الحد من والبعید عل على المدى المتوسط م، وسیعوإ
ل من اإل النقدیة بشكل مواٍز له، خاصة وأنبرنامج المساعدات  إلىبجاجة  شكالیات في آلیة التحوّ

  التمكین االقتصادي تتمثل في النقاط التالیة: إلىالمساعدات النقدیة 
قدیة وتحویلها نملیون شیكل من الموازنة المخصصة لبرنامج المساعدات ال 40تم اقتطاع  -

األسر  ن عددأة و الفقیرة، خاّص األسر  على حسابمج التمكین االقتصادي، وذلك لبرنا
جبت التي ُح األسر  عددأن ) أسرة، في حین 1600(برنامج التمكین االقتصادي  المستفیدة من

 .) أسرة9000بلغ حوالي ( ،2018النقدیة في العام  عنها المساعدات
من برنامج التمكین االقتصادي،  المرشحة لالستفادةاألسر  توجد ضرورة الستمرار تلقي -

ا  مساعدات نقدیة ّ ، كون مشاریع التمكین االقتصادي وتعزیز قدراتها اإلنتاجیةلحین تمكنه
ّدرة للدخل. إلىبحاجة   فترة زمنیة لتصبح مُ

تخصص الحكومة موازنات إضافیة لبرنامج التمكین االقتصادي ولیس  أنتوجد ضرورة  -
سیة اقتطاعها من برنامج المساعدات النقد  .حقوق أفقر الفقراءب حتى ال یتم المَ

  

 أنفان برنامج التمكین االقتصادي هام جدا للحد من الفقر، ولكن توجد ضرورة  وفي ضوء ما تقدم
الفقیرة المستهدفة في برنامج األسر  حال تمّكنفي استمرار برنامج المساعدات النقدیة، و  یواكبه

 كما ویوجد حاالت مثلمن برنامج المساعدات النقدیة،  استثناءهاالتمكین االقتصادي، یتم 
وتعتمد بالدرجة  ال یمكن دمجها في برنامج التمكین االقتصادي )(المسنون، ذوو اإلعاقة الشدیدة

  تقدیم المساعدات النقدیة لها.على  ولىاأل
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