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محتوى ورقة الحقائق ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام.

يتحمل ُمعد هذه الورقة كامل املسؤولية عن كل املعلومات والبيانات الواردة فيها.
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َمة ُمَقدِّ

تضّمن الهدف األول من أهداف التنمية املستدامة 2030 “القضاء على الفقر”، في حني تضّمن الهدف الثاني “القضاء التام 
“العدالة  التي تنّص على  2017-2022، األولوية الوطنية السابعة  على اجلوع”،1 كما تضمنت أجندة السياسات الوطنية 
الفقيرة  للفئات  االجتماعية  احلماية  “توفير  سياسة  أهمها  وطنية  سياسات  واعتمدت  القانون”،  وسيادة  االجتماعية 
واملهمشة”.2  كما اعتبر قانون حقوق املعوقني رقم )4( لسنة 1999، وزارة التنمية االجتماعية، وزارَة االختصاص الرئيسة 

في القانون.3

من  االجتماعية  للحماية  رئيسة  وُمزّودة  فلسطني،  في  االجتماعية  التنمية  قطاع  قائدة  هي  االجتماعية  التنمية  ووزارة 
مساعدات وخدمات اجتماعية،4 وتسعى وزارة التنمية االجتماعية إلى توفير حماية اجتماعية من خالل برامجها اخملتلفة 
املستندة إلى النهج املبني على احلقوق، كما إن رؤية الوزارة تنص على “مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، 
أهدافها  وعبر  واإلدماج”،  والشراكة  والعدالة  واملساواة  باحلقوق  ويؤمن  طاقاتهم،  ويحرر  أفراده،  لكل  الكرمية  احلياة  ويوفر 
اجملتمع  في  االجتماعي  واإلقصاء  والعنف  التهميش  أشكال  كافة  على  القضاء  الفقر،  من  احلد  الثالثة:  االستراتيجية 

الفلسطيني، تعزيز التماسك االجتماعي.5

برامج وزارة التنمية االجتامعية

تتبنى وزارة التنمية االجتماعية أربعة برامج، وهي:

املساعدات االجتماعية والتمكني االقتصادي.	 
اإلدماج واحلماية.	 
التنمية اجملتمعية.	 
برنامج اإلدارة والتخطيط.	 

وتعتبر موازنة برنامج اإلدماج واحلماية من املوازنات املتواضعة، من مبنى موازنة وزارة التنمية االجتماعية، حيث إنها تشّكل 
ما نسبته من )6-7(% فقط من إجمالي املوازنة اخملصصة لوزارة التنمية االجتماعية، وبلغت نسبتها )6.2 %( في موازنة وزارة 

التنمية االجتماعية 6.2018

ويظهر الشكل املرفق مبنى ونسب موازنات البرامج األربعة في وزارة التنمية االجتماعية 2018

برنامج املساعدات االجتماعية والتمكني االقتصادي90.7 %

برنامج اإلدارة والتخطيط2.0 %

برنامج التنمية اجملتمعية1.2 %

برنامج اإلدماج واحلماية6.2 %

/https://www.un.org/sustainabledevelopment/ar/sustainable-development-goals :2030 1  أهداف التنمية املستدامة
2  أجندة السياسات الوطنية 2017-2022، ص 38.

3  قانون حقوق املعوقني رقم )4( لسنة 1999.
4  استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية 2017-2022، ص 10.

5  املصدر السابق، ص 40.
6  موازنة املواطن 2018، وزارة التنمية االجتماعية.
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برنامج اإلدماج والحامية

األسر  في  وإدماجهم  والتهميش،  واإلقصاء  واالستغالل  العنف  من  واملهّمشة  الضعيفة  الفئات  حمایة  البرنامج:  وصف 
واجملتمع من خالل مجموعة من التدخالت واملراكز اخملصصة لكل فئة، وفق معاییر جودة وأنظمة اعتماد عصرية، واإلسهام 
في تطوير التأهيل االجتماعي واملهني والتدريب وإدارة البرامج املوسمية، وتوفير الرعاية األسرية لألطفال مجهولي النسب، 
من خالل آليات االحتضان ورعاية األطفال في احلضانات واأليتام واألحداث وفاقدي الرعاية الوالدیة والتوعية األسرية واإلرشاد 
األسري، وتطوير وتنسیق اخلدمات مع مؤسسات اجملتمع واجلمعيات اخلیریة، عبر تعزيز الشراكات وشراء اخلدمات وتنسیق 

التدخالت مبا یتالءم مع القوانین واللوائح واألنظمة املعمول بها واملقرة رسمیاً.7

غاية البرنامج:

املهمشة  للفئات  والوقاية  والتوعية  واإلدماج  واحلمایة  والتأهيل  الرعایة  توفر  اجتماعية  خدمات  منظومة  إلى  الوصول 
والضعيفة، في إطار العدالة وتكافؤ الفرص، التي من شأنها متهید األرضية لتعزيز مبادرات التمكني كأساس استراتيجي 
للتنمية االجتماعية، على أسس من الشراكة، وبناًء على املعاییر املعتمدة بالوازرة. وقد شمل البرنامج على الغايات التالية:

وإرشاد . 1 وإیواء  ووقاية  وتوعية  وتأهيل  رعاية وحمایة  اجتماعية من  واملهّمشة على خدمات  الضعيفة  الفئات  حصول 
نفسي.

اجملتمع . 2 وبشراكة مع مؤسسات  الفرعية  ومكاتبها  ومدیریاتها  املتخصصة  الوزارة  مراكز  اجتماعي من خالل  اندماج 
املدني.8 

كما تضمن البرنامج أربعة أهداف رئيسة تتعلق بـ )ذوي اإلعاقة، األطفال، النساء، املسنني( وقد 
اشتملت تلك األهداف على 63 مخرجاً.9

9
موازنة برنامج اإلدماج واحلماية خالل العام 2019:

 ،2019 واحلماية  اإلدماج  لبرنامج  اجلارية  املوازنة  بلغت  فقد  االجتماعية،10  التنمية  وزارة  في  املوازنة  دائرة  لتقرير  تبعاً 
)41,381,031( شيكالً، مت عملياً )لغاية 2019/11/30( تنفيذ 60 % منها، أما نسبة الصرف الفعلي “النقد احملرر”، فقد بلغت 

)57.4 %( كما يظهر في اجلدول املرفق:

موازنة برنامج اإلدماج واحلماية 2019 والصرف الفعلي لغاية 2019/11/30 )بالشيكل(11

رصيد متبقٍّصرفالتزاماملوازنةاالسم
نسبة املصروف 

من املوازنة12
نسبة املنفذ من 

املوازنة13
60.0 %57.5 %29,569,764231,99421,981,0947,356,675الرواتب واألجور14

110,0004,64934,99170,360السفر واملهمات الرسمية
صيانة وإصالحات )نفقات 

1,946,200494,273177,6351,274,292تشغيلية محددة(15

440,530168,30245,105227,123إيجارات

7  كتاب املوازنة العامة 2018، ص 475.

8  كتاب املوازنة العامة 2018، ص 478.
9  املصدر السابق، صفحة 484.

10  تقرير تنفيذ موازنة وزارة التنمية االجتماعية للعام 2019 – دائرة املوازنة/ وزارة التنمية االجتماعية.
11  املصدر السابق.

12  نسبة املصروف من املنفذ )السيولة(: وهي عبارة عن نسبة املبالغ املصروفة من إجمالي املنفذ، وهي تعتبر نسبة السيولة احملررة من وزارة املالية لصرف املعامالت.
13  املنفذ: تشمل املعامالت املالية املصروفة واملسجلة كالتزام ومرّحلة اإلدخال.

14  بنود الرواتب واألجور وبدل التنقل، يتم تنفيذها وتسجيلها من خالل وزارة املالية.
15  يغطي نسبة كبيرة من االلتزامات املترتبة على الوزارة وامليدان مثل )املياه، الكهرباء، فواتير االتصاالت واجلوال، سوالر وبنزين وغاز، ووسائط نقل، وقرطاسية ومطبوعات ... وغيرها.
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رصيد متبقٍّصرفالتزاماملوازنةاالسم
نسبة املصروف 

من املوازنة
نسبة املنفذ من 

املوازنة
570,00079,23858,107432,655أخرى )تشغيلية(16

1,844,53701,444,312400,225بدل تنقل

1,000,000001,000,000مخصص تشغيل اخلريجني
أجهزة مساندة لألشخاص ذوي 

2,500,000002,500,000اإلعاقة

1,000,000001,000,000مخصصات أطفال محتضنني
مواصالت طالب املراكز 

1,000,000001,000,000االجتماعية

200,00080,5009,000110,500مخصص النساء الناجيات
مواصالت لألشخاص ذوي 

500,00000500,000اإلعاقة

500,00000500,000مواءمة املساكن
منافع املساعدات االجتماعية/ 

6,700,00080,5009,0006,610,500اجملموع

200,00000200,000األصول الثابتة واخملزون

41,381,0311,058,95623,750,24416,571,831برنامج اإلدماج واحلماية

يالحظ من اجلدول السابق ما يلي:

واخملرجات 	  األهداف  وكم  البرنامج  أهمية  مع  يتالءم  وال  متواضع،  واحلماية  اإلدماج  لبرنامج  اخملصصة  املوازنة  إجمالي 
اخلاصة له.

نسبة املنفذ من املوازنة اجلارية لبرنامج اإلدماج واحلماية بلغت )60.0 %(، وهي نسبة تدلل على أن اإلنفاق الفعلي كان 	 
في سياق أقل من مستوى املوازنة املقدرة بعد 11 شهراً من عمرها.

نسبة املصروف من موازنة برنامج اإلدماج واحلماية بلغت )57.5 %( من املوازنة اخملصصة، وهي نسبة تتناغم مع نسبة 	 
املنفذ من املوازنة اخملصصة، إال أنها أيضاً دون مستوى املوازنة املقدرة للبرنامج.

الفعلي عليها مثل )مخصص تشغيل اخلريجني، أجهزة مساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة، 	  اإلنفاق  بنود لم يتم  توجد 
مخصصات أطفال محتضنني، مواصالت طالب املراكز االجتماعية، مواصالت لألشخاص ذوي اإلعاقة، مواءمة املساكن( 

على الرغم من أهميتها.

16  يغطي هذا البند نفقات مثل إعالنات وبطاقات، الضيافة؛ ضيافة وفود نثرية، مكافآت لغير املوظفني، بدل تنقل خاص بالعمل، بدل مرافقة، اشتراكات إنترنت ووكاالت وهو بند 
مت التقشف فيه.
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الخالصة والتوصيات

املوازنة اخملصصة لبرنامج اإلدماج واحلماية من خالل موازنة وزارة التنمية االجتماعية ضئيلة وال تتناغم مع كم األهداف 	 
واخملرجات اخلاصة بالبرنامج، واالحتياج الفعلي للفئات املستهدفة في البرنامج، كما إن اإلنفاق الفعلي كان متواضعاً، 
املوازنة مخصصة ملنافع املساعدات  تلك  16 % فقط من  وأجور، وحوالي  رواتب  املوازنة هي  تلك  70 % من  أن  وبخاصة 
املوازنة  من  فقط   % 1.3 إلى  االجتماعية  املساعدات  منافع  بند  على  الفعلي  اإلنفاق  نسبة  وتنخفض  االجتماعية، 

اخملصصة لهذا البند.
إن اإلنفاق الفعلي لبرنامج اإلدماج واحلماية في العام 2019، ولغاية 2019/11/30، كان دون املوازنة اخملصصة للبرنامج، 	 

التي انتهجتها احلكومة في ضوء أزمة أموال املقاّصة،  )60 %(، ويعود ذلك، بشكل أساس، إلى خطة الطوارئ  حوالي 
وحجز إسرائيل ألموال تعادل تلك اخملصصة ألسر األسرى، التي تضمنت ترشيد اإلنفاق بشقيه التشغيلي والتطويري. 

إضافة الى كون العام املالي لم ينته بعد، ومت إجناز العديد من املعامالت املالية خالل شهر 2019/12.
الصرف الفعلي لبرنامج اإلدماج واحلماية “السيولة احملررة” جاء متناغماً مع نسبة املنفذ من املوازنة اخملصصة، وبفروقات 	 

بسيطة حوالي )2.5 %( فقط، وهو توجه إيجابي من وزارة املالية، ولكن بحاجة أن يشمل هذا التوجه منافع املساعدات 
االجتماعية.

هناك ضرورة أن تعمل وزارة التنمية االجتماعية على رفع اخملصصات املالية اخلاصة ببرنامج اإلدماج واحلماية؛ والصرف 	 
الفعلي على البنود واخلدمات الواردة في البرنامج، كونه برنامجاً رئيساً في الوزارة، وال يقل أهمية عن برنامج املساعدات 
للوزارة، كون  املوازنة اخملصصة  )7 %( من  أقل من  البرنامج  تبَق موازنة  أن  االقتصادي، فال يعقل  والتمكني  االجتماعية 
وزارة التنمية االجتماعية هي قائدة العمل االجتماعي في فلسطني، ومزود رئيس للخدمات االجتماعية، وبسبب نطاق 

العمل العريض للبرنامج والفئات التي يستهدفها.
ضرورة العمل على أولوية اإلنفاق الفعلي وفق اخملطط في برنامج اإلدماج واحلماية، وخاصة في اجلانب املتعلق باخلدمات 	 

“منافع املساعدات االجتماعية” وعدم التركيز في اإلنفاق الفعلي فقط على الرواتب واألجور أو بعض النفقات التشغيلية.
ضرورة رفع املوازنة اخملصصة لوزارة التنمية االجتماعية ككل، وبقيمة تتناسب مع املغلفات املالية الواردة في خطتها 	 

االستراتيجية، ومبا يساهم في حتقيق املنحى التنموي للوزارة.

www.miftah.org


