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ملخص تنفيذي

يناقــش التقريــر حقــوق الفئــات الفقــرية واملهمشــة يف موازنــة برنامــج الحاميــة االجتامعيــة يف وزارة 

ــة  ــة العام ــا املوازن ــاين منه ــي تع ــة الت ــة املتالحق ــات املالي ــع  األزم ــة م ــة، خاص ــة االجتامعي التنمي

للدولــة، والتــي انعكســت ســلبا عــىل مســتوى وفــاء الحكومــة بالتزاماتهــا، وتأثــرت بهــا بشــكل حــاد 

ــد  ــة، وق ــن ذوي اإلعاق ــال واألشــخاص م ــن املســنني والنســاء واألطف ــرية م ــات املهمشــة والفق الفئ

ــات الفقــرية واملهمشــة ضمــن  ــر اىل  تســليط الضــوء عــىل مــدى انفــاذ حقــوق الفئ هــدف التقري

ــم  ــات املخصصــة له ــة، مــن خــالل املوازن ــة االجتامعي ــة يف وزارة التنمي ــة االجتامعي ــج الحامي برنام

واالنفــاق الفعــي املتحقــق يف الســنوات )2019-2020-2021(، مــن خــالل تشــخيص وتحليــل مقــارن 

ــات،  ــك الفئ ــات الفقــرية واملهمشــة، ومــدى اســتجابة الحكومــة الحتياجــات تل لواقــع حقــوق الفئ

ومــدى التزامهــا بإنفــاذ حقوقهــم مــن خــالل حصولهــم عــىل مخصصاتهــم املاليــة.

ــوين  ــي والقان ــار الحقوق ــة االط ــالل مراجع ــن خ ــتقصائية م ــة اس ــة علمي ــامد منهجي ــم اعت ــد ت وق

ــي،  ــدويل واملح ــتويني ال ــىل املس ــة ع ــة االجتامعي ــرية يف الحامي ــة والفق ــات املهمش ــوق الفئ لحق

ومراجعــة ألهــداف التنميــة املســتدامة 2030، ومــا تضمنتــه خطــة التنميــة الوطنيــة )2023-2021(، 

والخطــط االســراتيجية الوطنيــة ذات الصلــة، وتحليــل موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة عــىل مــدار 

ــة وبرنامــج  ــة االجتامعي ــوزارة التنمي الســنوات)2019-2022(، إضافــة اىل تحليــل االنفــاق الفعــي ل

ــات الفقــرية واملهمشــة. ــة الفئ حامي

وقــد توصــل التقريــر اىل عــدة نتائــج واســتنتاجات ابرزهــا ان املواثيــق الدوليــة والترشيعــات 

ــداف  ــت أه ــام تضمن ــرية، ك ــة والفق ــة واملهمش ــات الضعيف ــوق الفئ ــت حق ــىل كفل ــة، وع الوطني

التنميــة املســتدامة 2030، وخطــة التنميــة الوطنيــة )2021-2023( جملــة اهــداف وسياســات تشــدد 

عــىل رضورة توفــري الحاميــة االجتامعيــة للفئــات الفقــرية واملهمشــة، وعــىل الرغــم مــن مجــال العمل 

الواســع لــوزارة التنميــة االجتامعيــة، اال أن موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة ضئيلــة وال تتجــاوز %5 

مــن اجــاميل املوازنــة العامــة، كــام ان املوازنــة املخصصــة لربنامــج حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة 

ضئيلــة وال تتجــاوز )6%-7%( مــن موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة، واالنفــاق الفعــي عــىل برنامــج 

حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في موازنة برنامج الحماية االجتماعية في وزارة التنمية االجتماعية 

7



حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة أقــل مــن املوازنــة املخصصــة للربنامــج.

ــات  ــة للفئ ــة االجتامعي ــري الحامي ــة لتوف ــة الترشيعي ــامل املنظوم ــرورة اك ــر ب ــد أوىص التقري وق

ــة  ــوزارة وزارة التنمي ــة ل ــة املخصص ــادة املوازن ــة بزي ــزام الحكوم ــة، ورضورة الت ــة واملهمش الضعيف

االجتامعيــة، مــن أجــل انفــاذ مهامهــا، خاصــة املتعلقــة بالفئــات الضعيفــة واملهمشــة، ورضورة رفــع 

املوازنــة املخصصــة لربنامــج حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة، مبــا يتناســب مــع حجــم االحتيــاج، 

والتــزام وزارة املاليــة باإلنفــاق الفعــي عــىل برنامــج الحاميــة االجتامعيــة للفئــات الفقــرية واملهمشــة 

وفــق املوازنــة املخططــة، مــن أجــل ضــامن تحقيــق الخطــط والربامــج املخصصــة لتلــك الفئــات.
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َمة ُمَقدِّ
ــن  ــا م ــة )2021-2023(، وانبثاق ــة الوطني ــة املســتدامة 2030 وخطــة التنمي ــاذا ألهــداف التنمي انف

املواثيــق الدوليــة والترشيعــات الوطنيــة، تجــاه حقــوق الفئــات الفقــرية واملهمشــة، وحقهــا بالرعايــة 

والحاميــة االجتامعيــة مــن قبــل الحكومــة، يناقــش التقريــر حقــوق الفئــات الفقــرية واملهمشــة يف 

ــل  ــع التموي ــع تراج ــة م ــة، خاص ــة االجتامعي ــة يف وزارة التنمي ــة االجتامعي ــج الحامي ــة برنام موازن

ــي  ــة، والت ــة للدول ــة العام ــا املوازن ــاين منه ــي تع ــة الت ــة املتالحق ــات املالي ــة، واألزم ــة العام للموازن

ــات  ــا والفئ ــر به ــة، وتتأث ــة االجتامعي ــا وزارة التنمي ــا فيه ــوزارات مب ــة ال ــىل كاف ــلبا ع ــس س تنعك

ــة. ــال واألشــخاص مــن ذوي اإلعاق املهمشــة والفقــرية مــن املســنني والنســاء واألطف

حيــث عمــل التقريــر عــىل تشــخيص وتحليــل مقــارن لواقــع حقــوق الفئــات الفقــرية واملهمشــة يف 

ــة عــىل مــدار الســنوات )2019 –  ــة االجتامعي ــة يف وزارة التنمي ــة االجتامعي ــة برنامــج الحامي موازن

2021(، والفجــوات القامئــة يف تلــك املخصصــات وأســبابها، ومــدى اســتجابة الحكومــة الحتياجــات 

تلــك الفئــات، ومــدى التزامهــا بإنفــاذ حقوقهــم مــن خــالل حصولهــم عــىل مخصصاتهــم املاليــة.

هدف التقرير:

تسـليط الضـوء عـىل مـدى انفـاذ حقـوق الفئـات الفقـرية واملهمشـة ضمـن برنامـج الحاميـة 

االجتامعيـة يف وزارة التنميـة االجتامعيـة، من خالل املوازنات املخصصة لهـم واالنفاق الفعي 

املتحقـق يف السـنوات )2019-2020-2021(، والخـروج بورقـة مطلبيـة إلنفـاذ حقوقهم.

منهجية إعداد التقرير:
تم اعتامد منهجية علمية استقصائية، قامئة عىل املحاور التالية:

ــار 	  ــة، واإلط ــة االجتامعي ــرية يف الحامي ــة والفق ــات املهمش ــوق الفئ ــول حق ــي ح ــرض تقدمي ع

ــوق.  ــك الحق ــم لتل ــوين الناظ القان

ــة )2021-	  ــة الوطني ــه خطــة التنمي ــا تضمنت ــة املســتدامة 2030، وم مراجعــة ألهــداف التنمي

ــة  ــا الخط ــن ضمنه ــة، وم ــرب القطاعي ــة وع ــة القطاعي ــراتيجية الوطني ــط االس 2023(، والخط

ــة )2023-2021(. ــة االجتامعي ــاع التنمي ــراتيجية لقط االس
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ــة عــىل مــدار الســنوات )2022-2021-2020-2019(، 	  ــة االجتامعي ــة وزارة التنمي ــل موازن تحلي

ــة يف ذات الفــرة، عــىل برنامــج  ــة االجتامعي ــوزارة التنمي إضافــة اىل تحليــل االنفــاق الفعــي ل

ــة. ــة االجتامعي الحامي

تحليــل مقــارن لألنفــاق الفعــي عــىل برنامــج الحاميــة االجتامعيــة للســنوات الثــالث )2019-	 

.)2021-2020

اعــداد توصيــات علميــة عمليــة مــن اجــل التــزام الحكومــة بحقــوق الفئــات الفقــرية واملهمشــة 	 

يف مجــال الحاميــة االجتامعيــة.

اعــداد مســودة التقريــر وتنفيــذ ورشــة عمــل لنقاشــها مــع وزارة التنميــة االجتامعيــة والجهــات 	 

ذات الصلــة، لنقــاش مخرجــات التقريــر مــن اجــل اثــراء التقريــر والخــروج بالتوصيــات املطلوبــة.

اعداد النسخة النهائية من التقرير.	 

اعداد ورقة مطلبية موجهة للحكومة بخصوص حقوق الفئات الفقرية واملهمشة.	 

محددات التقرير:
الحدود الزمنية: األعوام )2022-2019(.	 

الحدود املكانية: الضفة الغربية والقدس وقطاع غزة.	 

الحــدود املوضوعيــة: حقــوق الفئــات الفقــرية واملهمشــة يف موازنــة برنامــج الحاميــة االجتامعية 	 

ــة االجتامعية. يف وزارة التنمي
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الفصل األول

اإلطار القانوني الناظم لحقوق

الفئات الضعيفة والمهمشة 

تُعـاين الفئـات املهمشـة والضعيفـة مـن محدوديـة يف قـدرة الوصول إىل حقوقهـا، بالنظـر إىل طبيعتها 

الخاصـة، وهـو األمـر الـذي شـكل محـالً الهتـامم املرّشع عـىل املسـتويني الوطنـي والدويل، وقـد أفرد 

القانـون األسـايس الفلسـطيني والترشيعـات الوطنيـة املتعـددة، مجموعة مـن القواعـد القانونية التي 

توفـر الحاميـة القانونيـة لتلـك الفئـات، وتبـني آليـة متكينهم من مامرسـة الحقـوق والحريات.

وحظيــت حقــوق الفئــات املهمشــة والضعيفــة باهتــامم بالــغ مــن قبــل املــرشع الــدويل، الــذي أفــرد 

لهــا مجموعــة مــن االتفاقيــات الدوليــة العقديــة وغــري العقديــة الخاصــة بحاميتهــم، والتــي توجــب 

ــوق  ــع بالحق ــن التمت ــم م ــامن متكينه ــأنها ض ــن ش ــي م ــري الت ــاذ التداب ــراف اتخ ــدول األط ــىل ال ع

والحريــات األساســية، أســوًة بالفئــات األخــرى، ووضــع السياســات والربامــج التــي تبني آلية مامرســتها 

والجهــة القامئــة عــىل تنظيمهــا، ورصــد امليزانيــات املناســبة، وتطويــر وبنــاء املرافــق الالزمــة لهــا.

يتنــاول هــذا املحــور اإلطــار القانــوين الــدويل والوطنــي الــذي يكفــل حاميــة تلــك الفئــات وطبيعــة 

الحقــوق التــي وفرهــا لهــم، باإلضافــة إىل اســتعراض الخطــط والربامــج الرســمية املقــرة، للوقــوف عىل 

مــدى اســتجابتها وقدرتهــا عــىل تجســيد حقــوق الفئــات املهمشــة والضعيفــة يف الواقــع امللمــوس.   

أواًل: اإلطار القانوني الوطني للفئات المهمشة والضعيفة

1 - القانون األسايس الفلسطيني:

ــات املهمشــة  ــي تكفــل حقــوق الفئ ــة الت ــون األســايس مجموعــة مــن القواعــد القانوني ــرد القان أف

والضعيفــة، وقــد افتتــح املــرشع الفلســطيني بــاب الحقــوق والحريــات العامــة يف القانــون األســايس 

بالتأكيــد عــىل مبــدأ املســاواة، التــي تنــص املــادة )9( منــه عــىل أن: »الفلســطينيون أمــام القانــون 

والقضــاء ســواء ال متييــز بينهــم بســبب العــرق أو الجنــس أو اللــون أو الديــن أو الــرأي الســيايس أو 

حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في موازنة برنامج الحماية االجتماعية في وزارة التنمية االجتماعية 
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اإلعاقــة«، وكفــل يف املــادة )2/1/22(1، حاميــة حقــوق كبــار الســن، وحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، 

والجرحــى واألرسى وأرس الشــهداء واملترريــن، واألطفــال، مــن التمتــع أســوًة بغريهــم مــن الفئــات، 

بالحقــوق املكفولــة مبوجــب القانــون، وبالحاميــة القضائيــة املقــررة.

أمــا عــن الحاميــة التــي أفردهــا القانــون األســايس لألطفــال، فقــد خصــص املــادة )22( مــن القانــون 

ــدم  ــاملة، وع ــة الش ــة والرعاي ــال يف الحامي ــق األطف ــة، وح ــة والطفول ــة األموم ــىل رعاي ــه، ع نفس

اســتغاللهم ألي غــرض يلحــق بهــم رضر بسالمتهـــم أو بحقهــم يف الصحــة أو التعليــم، والحاميــة مــن 

اإليــذاء الجســدي والنفــي. 

وأكــد القانــون األســايس يف املــادة )1/24(2، عــىل مبــدأ إلزاميــة ومجانيــة التعليــم لألطفــال يف املرحلــة 

األساســية، ومجانيــة التعليــم يف املــدارس واملعاهــد واملؤسســات العامــة. 

الترشيعات الوطنية:

املهمشة والضعيفة، وفقا  الفئات  الخاصة بحامية  القوانني  العديد من  الوطنية  الترشيعات  تضمنت 

للتايل:

قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( لسنة 2004 وتعديالته:أ. 

يتكــون القانــون مــن )75( مــادة، وبــني يف املــادة الثانيــة منــه، عــىل األهــداف التــي يســعى القانــون 

لتحقيقهــا، والتــي تركــز عــىل متكــني األطفــال من مامرســة، وحاميــة حقــوق الطفل وفــق خصوصيتهم 

ــاة  ــة ومتطــورة، وإرشاكهــم يف مجــاالت الحي ــاة حــرة وآمن ــع بحي وحقهــم يف البقــاء والنــامء والتمت

املجتمعيــة مبــا يتناســب مــع عمــر ونضــج الطفــل، وتنشــئة الطفــل عــىل منظومــة القيــم واألخــالق 

يف إطــار محيطــه العائــي واالجتامعــي، باإلضافــة للعديــد مــن األهــداف االخــرى3.

املادة )2/22( من القانون األسايس تنص عىل أن: »رعاية أرس الشهداء واألرسى ورعاية الجرحى واملتررين واملعاقني واجب ينظم القانون أحكامه،   1

وتكفل السلطة الوطنية لهم خدمات التعليم والتأمني الصحي واالجتامعي.

تنص املادة )1/24( عىل: »التعليم حق لكل مواطن، وإلزامي حتى نهاية املرحلة األساسية عىل األقل ومجاين يف املدارس واملعاهد واملؤسسات العامة«.  2

تنص املادة )2( من قانون الطفل الفلسطيني عىل أن: »يهدف القانون إىل: - 1. االرتقاء بالطفولة يف فلسطني مبا لها من خصوصيات. 2. تنشئة الطفل   3

عىل االعتزاز بهويته الوطنية والقومية والدينية وعىل الوالء لفلسطني، أرضا وتاريخا وشعبا. 3. إعداد الطفل لحياة حرة مسؤولة يف مجتمع مدين متضامن 

قائم عىل التالزم بني الوعي بالحقوق وااللتزام بالواجبات وتسوده قيم العدالة، واملساواة، والتسامح، والدميقراطية. 4. حامية حقوق الطفل يف البقاء 

والنامء والتمتع بحياة حرة وآمنة ومتطورة. 5. توعية املجتمع بحقوق الطفل عىل أوسع نطاق ممكن باستخدام الوسائل املناسبة. 6. إرشاك الطفل يف 

مجاالت الحياة املجتمعية وفقا لسنة ودرجة نضجه وقدراته املتطورة حتى ينشأ عىل خصال حب العمل واملبادرة والكسب املرشوع وروح االعتامد عىل 

الذات. تنشئة الطفل عىل األخالق الفاضلة وبخاصة احرام أبويه ومحيطه العائي واالجتامعي.
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قانون رقم )4( لسنة 1999 بشأن حقوق املعوقني:ب. 

ــادة  ــت امل ــة، وكفل ــخاص ذوي اإلعاق ــوق األش ــىل حق ــدت ع ــادة، أك ــن )20( م ــون م ــون القان يتك

ــات  ــم والخدم ــش الكري ــرة والعي ــاة الح ــع بالحي ــة التمت ــخص ذوي اإلعاق ــق الش ــه، ح ــة من الثاني

املختلفــة شــأنه شــأن غــريه مــن املواطنــني، لــه نفــس الحقــوق وعليــه واجبــات يف حــدود مــا تســمح 

بــه قدراتــه وامكاناتــه، وال يجــوز أن تكــون اإلعاقــة ســبباً يحــول دون متكــن املعــوق مــن الحصــول 

عــىل تلــك الحقــوق، وكفلــت املــادة الثالثــة منــه، عــىل حاميــة أصحــاب الواجــب لحقــوق الشــخص 

ــا  ــه، وفق ــة ل ــوق املكفول ــه بالحق ــه وبيئت ــه وارست ــا، وتوعيت ــه عليه ــهيل حصول ــة، وتس ذوي اإلعاق

لــذات القانــون.

قانون الصحة العامة رقم )20( لسنة 2004: ه. 

يتكــون القانــون مــن )85( مــادة، لتنظيــم الحــق يف الصحــة، ويف هــذا الســياق وضــع القانــون حاميــة 

ــة صحــة  ــة لرعاي ــه، عــىل إعطــاء األولوي ــة من ــادة الرابع ــص امل ــث تن ــل، حي ــرأة والطف خاصــة للم

املــرأة والطفــل واعتبارهــا جــزءاً ال يتجــزأ مــن اســراتيجية الســلطة الوطنيــة الفلســطينية، كــام تنــص 

املــادة الخامســة عــىل التــزام أصحــاب الواجــب بتوفــري الخدمــات الوقائيــة والتشــخيصية والعالجيــة 

والتأهيليــة املتعلقــة بصحــة األم والطفــل والتــي تشــمل رعايــة املــرأة وبصفــة خاصــة يف أثنــاء فــرات 

الحمــل والــوالدة والرضاعــة وتشــجيع الرضاعــة الطبيعيــة،  ومتابعــة منــو الطفــل وتطــوره وتوعيــة 

األرسة واملجتمــع عــىل كيفيــة رعايــة الطفــل وحاميتــه والتعامــل معــه خــالل مراحــل منــوه وتطــوره 

املختلفــة.

2 - اللوائح واألنظمة الصادرة عن السلطة التنفيذية:

أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني العديــد مــن اللوائــح التنظيميــة بشــأن حقــوق الفئات املهمشــة 

والضعيفــة، التــي منهــا، قــرار مجلــس الــوزراء الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2017 بشــأن املجلــس 

الوطنــي للطفولــة، والــذي يهــدف إىل تعزيــز حاميــة ورعايــة حقــوق الطفــل يف فلســطني، وقــرار 

مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 2004 بالالئحــة التنفيذيــة للقانــون رقــم )4( لســنة 1999 بشــأن 

حقــوق املعوقــني، وتهــدف إىل وضــع قانــون املعوقــني موضــع التنفيــذ. 
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ثانيا: اإلطار القانوني الدولي للفئات المهمشة والضعيفة
أفــرد القانــون الــدويل لحقــوق االنســان، حاميــة خاصــة للفئــات الضعيفــة واملهمشــة، األمــر الــذي 

ــة  ــا دول ــت إليه ــت وانضم ــي وقع ــة الت ــات الدولي ــن االتفاقي ــدد م ــراره لع ــالل إق ــن خ ــد م تجس

فلســطني، وأصبحــت جــزء مــن املنظومــة القانونيــة الوطنيــة واكتســبت صفــة االلزاميــة القانونيــة، 

ــا. ــي أقرته ــري الت ــد بالــرشوط واملعاي ــي توجــب تنفيذهــا والتقي الت

1.  اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989:

تتكــون االتفاقيــة مــن )54( مــادة، وقــد أكــدت هــذه املــواد عــىل حقــوق الطفــل، وعــىل التدابــري 

واإلجــراءات التــي يتعــني عــىل الــدول األطــراف اتخاذهــا، إعــامالً ملــا ورد فيهــا مــن حقــوق، وبخاصــة 

الحــق يف البقــاء والنــامء والتطــور.

وقــد نشــأ مبوجــب االتفاقيــة لجنــة حقــوق الطفــل لفحــص مــدى التــزام الــدول األطــراف بالتزاماتهــا 

املقــررة يف االتفاقيــة، وأوكل الحقــا للجنــة أيضــا مهمــة القيــام برصــد تنفيــذ الــدول األطــراف يف أي 

مــن الربوتوكولــني امللحقــني باالتفاقيــة اللتزاماتهــا. وقــد حــددت لجنــة حقــوق الطفــل املــواد التاليــة 

ــي:  ــة، وه ــواردة يف االتفاقي ــوق ال ــع الحق ــامل جمي ــية إلع ــة« أساس ــادئ عام ــل »مب ــا متث باعتباره

ــادة )6(  ــىل، وامل ــل الفض ــح الطف ــة مبصال ــادة )3( الخاص ــز، وامل ــدم التميي ــة بع ــادة )2( الخاص امل

الخاصــة بالحــق يف الحيــاة والبقــاء والنمــو، واملــادة )12( الخاصــة باحــرام آراء الطفــل.

2.  اتفاقية القضاء عىل جميع أشكال التمييز ضد املرأة )سيداو( لعام 1979:

تتكـون مـن )30( مـادة، وقـد أكـدت عـىل الـدول األطـراف وجـوب اتخـاذ التدابـري كافـة التي شـأنها 

مكافحـة التمييـز ضـد املـرأة، حيث نصت يف املـادة )3( منها عىل أن: »تتخذ الـدول األطراف يف جميع 

املياديـن، وال سـيام املياديـن السياسـية واالجتامعيـة واالقتصاديـة والثقافيـة، كل التدابري املناسـبة، مبا 

يف ذلـك الترشيعيـة منهـا، لكفالـة تطـور املـرأة وتقدمهـا الكاملني. وذلـك لتضمن لها مامرسـة حقوق 

اإلنسـان والحريـات األساسـية والتمتـع بها عىل أسـاس املسـاواة مـع الرجل.«

3 .  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة لعام 2006:

تتكــون مــن )50( مــادة، وحــددت املــادة )1( مــن االتفاقيــة الغــرض منهــا، والــذي يتمثــل يف تعزيــز 

وحاميــة وكفالــة متتــع جميــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة متتعــاً كامــالً عــىل قــدم املســاواة مــع اآلخريــن 
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بجميــع حقــوق اإلنســان والحريــات األساســية، وتعزيــز احــرام كرامتهــم املتأصلــة، وأوجبــت املــادة 

)1/4/أ( منهــا، عــىل الــدول األطــراف اتخــاذ جميــع التدابــري املالمئــة الترشيعيــة واإلداريــة وغريهــا 

مــن التدابــري إلنفــاذ الحقــوق املعــرف بهــا يف هــذه االتفاقيــة.

ثالثا: مدى استجابة الخطط والبرامج الرسمية للحماية القانونية 
المقررة:

أصــدر مجلــس الــوزراء الفلســطيني برنامــج السياســات العامــة- الخطــة الوطنيــة للتنميــة، لألعــوام 

)2021، 2022، 2023(، وقــد تضمــن ثــالث محــاور، متثــل األول يف العمــل عــىل إنهــاء االحتــالل، فيــام 

تبنــى الثــاين التميــز يف خدمــة النــاس، أمــا املحــور الثالــث فــكان حــول التنميــة املســتدامة، وفيــام 

ــوام  ــة لألع ــة االجتامعي ــة للتنمي ــراتيجية القطاعي ــة االس ــة االجتامعي ــن وزارة التنمي ــدر ع ــد ص بع

املذكــورة، وصــدر عــن وزارة االقتصــاد الوطنــي االســراتيجية القطاعيــة لتنميــة االقتصــاد الوطنــي، 

يســتعرض التقريــر أبــرز مــا جــاء فيهــا عــىل النحــو اآليت:

1.  االسرتاتيجية القطاعية للتنمية االجتامعية لألعوام )2023-2021(:

أصــدرت وزارة التنميــة االجتامعيــة اســراتيجيتها، لألعــوام املذكــورة، والتــي متحــورت حــول الوصــول 

ــر  ــن الفق ــل يف الحــد م ــة: 1-الهــدف االســراتيجي األول ويتمث ــالث أهــداف اســراتيجية اآلتي إىل ث

ــة  ــة اجتامعي ــري حامي ــاذ تداب ــل يف اتخ ــاين، ويتمث ــراتيجي الث ــدف االس ــددة. 2-اله ــاده املتع بأبع

وطنيــة ومحليــة فاعلــة، تحمــي الفئــات الفقــرية واملنكشــفة رجــاالً ونســاًء، مبــا يشــمل القضــاء عــىل 

كافــة أشــكال التهميــش والعنــف واإلقصــاء والهــزات والصدمــات والكــوارث يف املجتمــع الفلســطيني. 

3- الهــدف االســراتيجي الثالــث ويــروم إىل تعزيــز معايــري الحوكمــة والنزاهــة والشــفافية.

وبنــاًء عليــه وضعــت الــوزارة خطتهــا للوصــول إىل األهــداف ســالفة الذكــر، والتــي تتكــون مــن أربعة 

برامــج، وهــي برنامــج التمكــني االقتصــادي واملســاعدات االجتامعيــة، وبرنامــج االدمــاج والحاميــة، 

وبرنامــج التنميــة االجتامعيــة، وبرنامــج اإلدارة العامــة والتخطيــط.

2.  االسرتاتيجية القطاعية لتنمية االقتصاد الوطني لألعوام)2023-2021(:

أصــدرت وزارة االقتصــاد الوطنــي، اســراتيجيتها، والتــي متثلــت يف الوصــول إىل أربــع أهــداف 

ــروم  ــام ي ــتقل، بين ــطيني مس ــاد فلس ــول إىل اقتص ــدف األول يف الوص ــل اله ــث متث ــراتيجية، حي اس

حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في موازنة برنامج الحماية االجتماعية في وزارة التنمية االجتماعية 
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الهــدف الثــاين للوصــول إىل بيئــة أعــامل ممكنــة وجاذبــة لالســتمرار، أمــا الهــدف الثالــث فقــد متثــل 

يف صناعــة فلســطينية رائــدة ومنافســة، بينــام جــاء الهــدف الرابــع واألخــري حــول الوصــول لســوق 

ــة للمســتهلك. داخــي منظــم وحامي

وينــاًء عــىل األهــداف األربــع املذكــور رصــدت الــوزارة مجموعــة مــن اإلجــراءات والخطــط التــي مــن 

شــأنها الوصــول لألهــداف املعلنة.

رابعًا: تقدير الخطط والبرامج الرسمية واالستراتيجيات الوزارية من 
منظور حقوقي

تناولـت الخطـط والربامـج الرسـمية التـي أعلن عنها مجلـس والـوزراء واألهداف االسـراتيجية لوزاريت 

التنميـة االجتامعيـة واالقتصاديـة الوطنيـة، يف املحـور الثالث، املتعلق بالتنمية املسـتدامة، أنه سـوف 

يتـم العمـل عـىل الحـد مـن الفقـر وتوفـري الحاميـة االجتامعيـة للفقـراء واملهمشـني، وتعزيـز وصـول 

املواطنـني للعدالـة، وتعزيـز املسـاواة بـني الجنسـني ومتكـني الشـباب، إضافـة إىل العمـل عىل تحسـني 

التعليـم املبكـر ألطفالنـا، وتحسـني االلتحاق والبقـاء يف التعليم، وهو ما ينسـجم متـع الحامية املقررة 

يف اإلطـار القانـوين لحقـوق الفئـات املهمشـة والضعيفـة، حيـث أن تعزيز املسـاواة يتامىش مـع املادة 

)9( مـن القانـون األسـايس الفلسـطيني واتفاقيـة القضاء عىل جميع أشـكال التمييز ضد املـرأة، والحد 

مـن الفقـر وتوفـري الحاميـة للفقـراء واملهمشـني، يتامهى مـع جوهر فكـرة الحاميـة املكفولة مبوجب 

العهـد الـدويل الخـاص بالحقـوق االقتصاديـة واالجتامعيـة والثقافيـة، إضافـة إىل أن تحسـني التعليـم 

املبكـر لألطفـال، يتفـق والحاميـة املقـررة مبوجـب القانـون األسـايس وقانون الطفـل واتفاقيـة حقوق 

الطفـل. غـري أن هـذه السياسـة العامـة يجـب أن يتـم تجسـيدها مبوجب إجـراءات واضحـة ودقيقة، 

األمـر الـذي يجـب أن يتـم تضمينـه يف اسـراتيجيتي وزاريت التنميـة االجتامعيـة واالقتصـاد الوطنـي، 

باعتبارهـام إىل جانـب وزارة الربيـة والتعليـم ووزارة العمـل، أصحـاب واجـب يف تصميـم اإلجـراءات 

واتخـاذ القـرارات املناسـبة، التـي مـن شـأنها إنفـاذ السياسـة العامة ملجلـس الوزراء.

ــج التمكــني االقتصــادي واملســاعدات  ــة، برنام ــة االجتامعي ــة للتنمي ــت االســراتيجية القطاعي وتناول

االجتامعيــة الــذي جــاء لتحقيــق الهــدف االســراتيجي األول، الــذي يســعى بالتزامــن مــع االســتمرار 

يف تقديــم كافــة املســاعدات االجتامعيــة )نقديــة وعينيــة وطارئــة(؛ إىل تخفيــض عــدد )6000( أرسة 

مــن أصــل )108500( يتلقــون تلــك املســاعدات، مــن خــالل مشــاريع اقتصاديــة مــدرة للدخــل، غــري 

أنــه مل يتــم بيــان طبيعــة املشــاريع االقتصاديــة وموعــد اإلعــالن عنهــا4.

4  وزارة التنمية االجتامعية، االسراتيجية القطاعية للتنمية االجتامعية، ص94
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وفيــام يتعلــق بالهــدف االســراتيجي الثــاين، الــذي يتمثــل يف اتخــاذ تدابــري حاميــة اجتامعيــة وطنيــة 

ومحليــة فاعلــة، تحمــي الفئــات الفقــرية واملنكشــفة رجــاالً ونســاًء، مبــا يشــمل القضــاء عــىل كافــة 

ــطيني،  ــع الفلس ــوارث يف املجتم ــات والك ــزات والصدم ــاء واله ــف واإلقص ــش والعن ــكال التهمي أش

ــه ينصــب عــىل  ــة، فقــد اتضــح أن ــه برنامــج اإلدمــاج والحامي ــوزارة للوصــول إلي والــذي رصــدت ال

ــن األشــخاص ذوي  ــة والتمكــني ل)3670( م ــل والتوعي ــة والتأهي ــة والحامي ــات الرعاي ــم خدم تقدي

اإلعاقــة حتــى العــام 2022، وتقديــم الخدمــات نفســها لعــدد )17300( طفــل وأرسهــم حتــى العــام 

2022، وتزويــد)3820( مــن النســاء ضحايــا العنــف وأطفالهــن وأرسهــن بخدمــات الحاميــة والرعايــة 

ــة  ــة، إضافــة إىل توفــري الحامي ــل النفــي واالجتامعــي والقانــوين والتمكــني وأنشــطة توعوي والتأهي

واإلرشــاد والرعايــة النهاريــة وااليوائيــة لـــ )2700( مــن كبــار الســن حتــى العــام 2022 5.

يتضــح مــام ســبق أن الربنامــج مــن الناحيــة الزمنيــة يقتــر عــىل العــام 2022، بينــام االســراتيجية 

القطاعيــة متتــد حتــى العــام 2023، كــام أنــه مل يتبــني عــزم الــوزارة تحويــل قضايــا العنــف املبنــي 

ــر إىل أن  ــبة، بالنظ ــة املناس ــة القضائي ــراء املالحق ــة إلج ــة العام ــي إىل النياب ــوع االجتامع ــىل الن ع

ــة تكــرار  ــن مغب ــة م ــة الكامل ــق الحامي ــة لتحقي ــد غــري كافي ــا، تُع ــة عــىل أهميته ــة والتوعي الرعاي

العنــف، وفيــام يتعلــق بتقديــم الخدمــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة فــإن ذلــك يتامهــى مــع الحاميــة 

املقــررة لهــذه الفئــة، مــع رضورة رفــع عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة لــي تشــملهم الخدمــة جميعــاً.

ــق  ــج، لتطبي ــط وبرام ــة خط ــي، أي ــاد الوطن ــة االقتص ــة لتنمي ــراتيجية القطاعي ــاول االس ــام مل تن في

ــات املهمشــة والضعيفــة،  ــدويل للفئ ــي وال ــوين الوطن ــة املقــررة مبوجــب اإلطــار القان أوجــه الحامي

بالنظــر إىل أن األهــداف االســراتيجية للــوزارة التــي خــال منهــا فكــرة تدعيــم تلــك الفئــات، حيــث 

ــة  ــامل ممكن ــة أع ــول إىل بيئ ــتقل، والوص ــطيني مس ــاد فلس ــول إىل اقتص ــا يف الوص ــت أهدافه متثل

وجاذبــة لالســتمرار، وصناعــة فلســطينية رائــدة ومنافســة، والوصــول لســوق داخــي منظــم وحاميــة 

للمســتهلك.

ويف هــذا اإلطــار، كان يجــب عــىل وزارة االقتصــاد تضمــني اســراتيجيتها، يف دعــم الفئــات املهمشــة 

ــة  ــه وزارة التنمي ــة املــدرة للدخــل، وفــق مــا قررت ــاء املشــاريع االقتصادي والضعيفــة مــن خــالل بن

ــرأة والطفــل  ــة إىل وجــوب دعــم مجــاالت امل ــا، إضاف ــد مــوع اإلعــالن عنه ــة، مــع تحدي االجتامعي

ــار الســن، وتبنــي إجــراءات واضحــة يف هــذا الجانــب. وكب

5  وزارة التنمية االجتامعية، املرجع السابق، ص95
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الفصل الثاني
حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في الحماية االجتماعية

ما بين الخطط العالمية والوطنية والقطاعية

ــة  ــري الحامي ــة اهــداف تشــدد عــىل رضورة توف ــة املســتدامة 2030، جمل ــت أهــداف التنمي تضمن

ــك األهــداف، نصــت رصاحــة عــىل الحــق يف  ــرية واملهمشــة، فمعظــم تل ــات الفق ــة للفئ االجتامعي

توفــري الحاميــة االجتامعيــة، مــن خــالل: القضــاء عــىل الفقــر، القضــاء عــىل الجــوع، الصحــة الجيــدة 

ــة  ــة والنظاف ــاه النظيف ــني، املي ــني الجنس ــاواة ب ــع، املس ــامل للجمي ــد والش ــم الجي ــاه، التعلي والرف

ــق، الحــد مــن أوجــه عــدم املســاواة، ...، وغريهــا مــن األهــداف6. ــة، العمــل الالئ الصحي

كــام تضمنــت خطــة التنميــة الوطنيــة )2021-2023(، محــور »التنميــة املســتدامة« والــذي تضمــن 

ــون  ــي نصــت عــىل »القان ــة الســابعة الت ــة الوطني ــا األولوي ــة، منه ــات وسياســات وطني عــدة أولوي

فــوق الجميــع لتحقيــق العدالــة االجتامعيــة«، واشــتملت عــىل خمــس سياســات وطنيــة عامــة وهي:

الحد من الفقر متعدد األبعاد.	 

توفري الحامية االجتامعية للفقراء واملهمشني.	 

تعزيز وصول املواطنني للعدالة.	 

تعزيز املساواة بني الجنسني ومتكني املرأة.	 

متكني الشباب.	 

ــرية واملهمشــة« عــىل  ــات الفق ــة للفئ ــة االجتامعي ــري الحامي ــة »توف ــث نصــت السياســة الوطني حي

ــي  ــة الت ــة النوعي ــات االجتامعي ــن الخدم ــن م ــاس م ــىل أس ــاً ع ــوم أيض ــودة تق ــة املقص ان التنمي

تراعــي النــوع االجتامعــي وتهــدف إىل تحقيــق العدالــة االجتامعيــة وحاميــة األطفــال وكبــار الســن 

وذوي اإلعاقــة. ومــن هنــا أهميــة إنفــاذ قانــون عــادل للضــامن االجتامعــي بشــكل خــاص وتطويــر 

املســؤولية االجتامعيــة بشــكل عــام. كــام أنــه مــن الــروري توســيع حلقــة الحــوار املجتمعــي حــول 

https://unsdg.un.org/ar/2030-agenda/decade-action 6  مجموعة األمم املتحدة للتنمية املستدامة

حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في موازنة برنامج الحماية االجتماعية في وزارة التنمية االجتماعية 

19



قضايــا الشــأن العــام، مــن خــالل التدخــالت السياســاتية التاليــة:

ــة اجتامعيــة مالمئــة وتدرجيــة وإعطــاء األولويــة لألشــخاص ذوي 	  ــر نظــم وأرضيــة حامي تطوي

اإلعاقــة وكبــار الســن.

إنفاذ قانون عادل للضامن االجتامعي.	 

تطوير املسؤولية االجتامعية ومأسستها.	 

تعزيز ومأسسة وتوسيع قاعدة الحوار االجتامعي.7	 

االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية )2023-2021(
تزامنــا مــع إطــالق الخطــة الوطنيــة للتنميــة، تــم إطــالق االســراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتامعيــة 

ــج،  ــع ومتضامــن ومنت ــص عــىل » مجتمــع فلســطيني مني ــة تن ــت رؤي ــي حمل )2021-2023(، والت

يوفــر حيــاة كرميــة مســتدامة لــكل األرس واألفــراد، ويحــرر طاقاتهــم، ويؤمــن بالحقــوق واملســاواة 

والعدالــة والرشاكــة واإلدمــاج«8.

امــا رســالة الــوزارة، فقــد نصــت عــىل »تســعى وزارة التنميــة االجتامعيــة اىل تقديــم وتنســيق تقديم 

خدمــات متكاملــة للحاميــة والتنميــة االجتامعيــة تــؤدي اىل حاميــة ورعايــة وادمــاج ومتكــني الفقــراء 

واملهمشــني، بالرشاكــة والتنســيق مــع املؤسســات الحكوميــة وغــري الحكوميــة والقطــاع الخــاص ومــن 

خــالل منهجيــة ادارة الحالــة وتعزيــز الخيــارات املجتمعيــة املحليــة«.

أما االهداف االستراتيجية فقد تضمنت:
الهدف االسراتيجي األول: الحد من الفقر بأبعاده املتعّددة.	 

الهــدف االســراتيجي الثــاين: تدابــري حاميــة اجتامعيــة وطنيــة ومحليــة فاعلــة تحمــي الفئــات 	 

الفقــرية واملنكشــفة رجــاالً ونســاًء مبــا يشــمل القضــاء عــىل كافــة أشــكال التهميــش والعنــف 

واإلقصــاء والهــزات والصدمــات والكــوارث يف املجتمــع الفلســطيني.

الهدف االسراتيجي الثالث: تعزيز معايري الحوكمة والنزاهة والشفافية.	 

7  الخطة الوطنية للتنمية 2221-2023 »السياسات العامة«، صفحة )86(

8  االسراتيجية القطاعية للتنمية االجتامعية 2021-2023، صفحة )56(.
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وقد اشتملت االسرتاتيجية عىل الفئات املستهدفة: 

الفقراء، املرأة، االشخاص ذوي االعاقة، الشباب، االطفال، كبار السن	 

املناطق املهمشة املستهدفة ذات االولوية: 

غــزة - املناطــق الحدوديــة - املخيــامت الفلســطينية – ســكان مناطــق ج – ســكان البلــدة القدميــة 

يف الخليــل - القــدس

ومــن خــالل مراجعــة الهــدف االســراتيجي الثــاين، فإنــه يشــمل هــذا القضــاء عــىل جميــع أشــكال 

التمييــز الســلبي يف الحقــوق االجتامعيــة، واالقتصاديــة والثقافيــة والرياضيــة والسياســية ضــد 

ــار ســن  ــريات وكب ــابات وكب ــال وشــباب وش ــريات ونســاء وأطف ــراء وفق ــن فق ــات املهمشــة، م الفئ

وأشــخاص ذوي وذوات إعاقــة، ويف فــرص وصولهــم/ن إىل املــوارد واملشــاركة االجتامعيــة والسياســية 

واالقتصاديــة، ألســباب لهــا عالقــة بالتمييــز عــىل أســاس الديــن، أو اللــون، أو الجنــس، أو اإلعاقــة، أو 

العمــر، أو املــكان الجغــرايف، أو املعتقــدات السياســية. كــام يركــز هــذا الهــدف عــىل مبــدأ مســاءلة 

ــي  ــة وممث ــادات املحلي ــات والقي ــل دور املؤسس ــاالت وتفعي ــع املج ــات يف جمي ــاب الواجب أصح

ــة. ــني ومتكينهــم يف هــذه العملي ــات واملواطن أصحــاب الحقــوق واملواطن

ــل  ــز العم ــع وتعزي ــن يف املجتم ــق التضام ــز وحــدة األرسة ومتاســكها، وخل ــدف تعزي ــن اله ويتضم

التطوعــي واملســؤولية املجتمعيــة وتطويــر سياســات اقتصاديــة عادلــة ودامجــة للفئــات املهمشــة 

ــني  ــات واملواطن ــة املواطن ــرى تحســن يف ثق ــث ن ــة، بحي ــة االجتامعي ــة التنمي والفقــرية، خــال عملي

ــني/ات يف  ــني املنخرط ــات واملتطوع ــدد املتطوع ــادة يف ع ــة وزي ــادات املجتمعي ــة والقي يف الحكوم

مبــادرات تنمويــة لرعايــة الفقــراء والفئــات املهمشــة، تراجــع يف حــاالت العنــف املجتمعــي، زيادة يف 

عــدد املواطنــني واملواطنــات املنخرطــني/ات يف املؤسســات االجتامعيــة واالحــزاب السياســية ومجالس 

ــن  ــة إىل تحس ــة، باإلضاف ــة ووطني ــرى محلي ــر أخ ــة وأط ــات لتمثيلي ــات ومؤسس ــادات ونقاب واتح

ــة  ــة االنســانية يف املجتمــع الفلســطيني، كالعدال ــم االجتامعي نظــرة الفلســطينيني حــول أهــم القي
ــة، االنتــامء للوطــن، التســامح، التكافــل، احــرام األخــر.9 االجتامعي

وقــد تضمنــت االســراتيجية القطاعيــة للتنميــة االجتامعيــة )2021-2023(، جملــة مــؤرشات قيــاس 

ــا  ــم وضعه ــي ت ــة الت ــة الوطني ــة االجتامعي ــري الحامي ــة ب تداب ــاين الخاص ــراتيجي الث ــدف االس لله

ــات الفقــرية واملهمشــة، منهــا: ــة الفئ لحامي

9  االسراتيجية القطاعية للتنمية االجتامعية 2021-2023، صفحة )61(.

حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في موازنة برنامج الحماية االجتماعية في وزارة التنمية االجتماعية 

21



عدد الخطط الوطنية واملحلية التي تم وضعها للحد من مخاطر الكوارث. 	

نســبة الســلطات املحليــة التــي لديهــا وتطبــق اســراتيجيات الحــد مــن املخاطــر عــىل  	

مســتوى الســلطات املحليــة باالتســاق مــع اإلســراتيجية الوطنيــة للحــد مــن املخاطــر.

عدد األفراد املستفيدين من صندوق درء املخاطر والتأمينات الزراعية. 	

عدد/نسبة األشخاص من ذوي االعاقة الذين يتلقون مخصصات اجتامعية. 	

عدد/نسبة املسنني الذين يتلقون مخصصات اجتامعية. 	

عدد األيتام املستفيدين من كفالة األيتام. 	

عدد األفراد املسجلني يف صندوق الضامن االجتامعي وهيئة التقاعد. 	

عدد النساء / ضحايا العنف اللوايت تم الدفاع عنهن أمام الهيئات القضائية. 	

عدد األحداث الذين تم الدفاع عنهم أمام الهيئات القضائية. 	

عدد األطفال الذين تم وقف االعتداءات عليهم بعد تلقيهم خدمات الحامية. 	

عدد األطفال الذين تم حاميتهم يف مراكز حامية الطفولة. 	

عدد األحداث الذين تم رعايتهم وتأهيلهم اجتامعياً. 	

عدد املستفيدين من خدمات التأهيل والتدريب يف مراكز تأهيل الشبيبة. 	

عدد خريجي تأهيل الشبيبة الذين تم تشغيلهم. 	

عدد النساء اللوايت تعرضن للعنف واالستغالل وتم تقديم خدمات الحامية لهن. 	

عدد النساء الناجيات من العنف واللوايت تم إعادة اندماجهن يف املجتمع. 	

ــة  	 ــم تقديــم خدمــات اجتامعي ــوايت ت نســبة النســاء يف مراكــز اإلصــالح والتأهيــل، والل

لهــن.

عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين تم توفري أدوات مساندة لهم. 	

عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين حصلوا عىل خدمات يف املراكز املتخصصة. 	

عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين حصلوا عىل خدمات رعاية منزلية. 	



نسبة األرس الفقرية التي متتلك حسابا بنكياً. 	

عدد كبار السن املقيمني يف بيوت الرعاية. 	

عدد املسنني امللتحقني يف مراكز نهارية. 	

عدد اتفاقيات رشاء الخدمة من 	

الجمعيات الخريية واملجتمع املحي. 	

عدد املخيامت الصيفية. 	

عدد مبادرات العمل التطوعي. 	

عدد املتطوعني الذين تقدموا بطلب للتطوع يف الوزارة. 	

عدد املؤسسات التي وقعت مذكرات تفاهم خاصة بالتطوع مع الوزارة. 	

ــوم  	 ــة /ي ــرية واملهمش ــات الفق ــة للفئ ــبات وطني ــدت مبناس ــي عق ــات الت ــدد الفعالي ع
ــاق.10 ــوم املع ــوم املســن، ي ــل، ي الطف

وزارة التنمية االجتماعية،
ــي  ــزّود رئي ــطني، وُم ــة يف فلس ــة االجتامعي ــاع التنمي ــدة قط ــة قائ ــة االجتامعي ــرب وزارة التنمي تعت

ــة  ــة11، وتتبنــى مفهومــاً فلســطينياً للتنمي ــة مــن مســاعدات وخدمــات اجتامعي ــة االجتامعي للحامي

االجتامعيــة انطالقــاً مــن أنهــا عمليــة تغيــري مجتمعــي تركــز عــىل متكــني املجتمــع، بــأرُسه وأفــراده 

ومؤسســاته، وتوفــري الحاميــة االجتامعيــة والخدمــات األساســية للعائــالت الفقــرية؛ لتمكينهــا 

ــاج االقتصــادي  ــز اإلدم ــة وتعزي ــة إىل رعاي ــة، إضاف ــل الئق ــرص عم ــة، وف ــاة كرمي ــع بحي ــن التمت م

ــخاص ذوي  ــاء، واألش ــات، والنس ــال، والفتي ــيّام األطف ــة، س ش ــات املهمَّ ــيايس للفئ ــي والس واالجتامع

ــة12. ــق املهمش ــكان املناط ــباب، وس ــن، والش ــار الس ــة، وكب اإلعاق

ويقــع ضمــن مســؤوليات الــوزارة الرئيســة الفئــات الفقــرية واملهمشــة، كــام أنهــا الجهــة الرســمية 

ــوق  ــأن حق ــام 1999 بش ــم )4( للع ــون رق ــاً لقان ــة تبع ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــن األش ــؤولة ع املس

10  االسراتيجية القطاعية للتنمية االجتامعية 2021-2023، صفحة )81(.

11  اسراتيجية قطاع التنمية االجتامعية 2022-2017.

12  دليل إعداد موازنة املواطن يف وزارة التنمية االجتامعية، صفحة 10
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ــا  ــام 2004، ودوره ــم )7( للع ــطيني رق ــل الفلس ــون الطف ــاً لقان ــة تبع ــة الطفول ــني13، وحامي املعاق

ــات األكــر ضعفــاً واألكــر تهميشــاً يف  ــارش بالفئ ــا هامــة ترتبــط بشــكل مب املحــوري يف عــدة قضاي

املجتمــع الفلســطيني مثــل: النســاء املُعّنفــات، النســاء األرامــل، املســنني، األيتــام، األحــداث، الشــبيبة. 

إضافــة اىل كنهــا الجهــة الرســمية املخولــة بإعــداد وانفــاذ قانــون حاميــة االرسة مــن العنــف، 

ــة. ــات ذات الصل ــع الجه ــاون م وبالتع

13  قانون حقوق املعوقني، رقم )4( للعام 1999، مادة رقم )1(.
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الفصل الثالث

موازنة وزارة التنمية االجتماعية وبرنامج حماية

الفئات الفقيرة والمهمشة

أكـرب رشيحـة مـن  املبـارش واملسـتمر مـع  التنميـة االجتامعيـة، ومتاّسـها  لنطـاق عمـل وزارة  تبعـاً 

املواطنـني يف املجتمـع الفلسـطيني، وخاصـة الرشائـح األكـر فقـراً وتهميشـاً، فإنـه يجـب أن تكـون 

املوازنـة املخصصـة لهـا تتـالءم مع حجـم االحتيـاج املرصود. ومن خـالل تحليـل موازنـة وزارة التنمية 

االجتامعيـة والتقاريـر املاليـة الخاصـة بهـا، نجـد أن هنـاك خلـل مراكـم منذ عـدة سـنوات يف تقارير 

االنفـاق الفعـي، وهـو دمـج مركز املسـؤولية الخـاص بـوزارة التنميـة االجتامعية مع مركز املسـؤولية 

الخـاص مبؤسسـة رعايـة أرس الشـهداء، وتصنيـف املركزيـن تحـت مسـمى وزارة )التنميـة »الشـؤون« 

االجتامعيـة(، وبالتـايل تضخيـم املوازنـة املخصصـة ملركـز مسـؤولية »التنميـة االجتامعية« بشـكل غري 

حقيقـي، حيـث ال يوجـد فصـل بـني نفقاتهـا الفعلية ونفقات مؤسسـة رعايـة أرس الشـهداء ماّم يعيق 

التحليـل العلمـي لإلنفـاق الفعـي لـوزارة التنميـة االجتامعيـة عـىل الفئـات املسـتهدفة لديها.

وعنــد تحليــل بيانــات املوازنــة العامــة لألعــوام األربعــة )2019-2020 -2021-2022(، نجــد أن 

ــايل: ــو الت ــىل النح ــت ع ــا- كان ــة له ــة- املخصص ــة االجتامعي ــات وزارة التنمي موازن
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جدول رقم )1(

موازنة وزارة التنمية االجتامعية ونسبتها من اجاميل نفقات املوازنة العامة خالل األعوام )2018-

2022( )بالشيكل(

النسبة من اجاميل النفقاتاجاميل النفقات / شيكل املوازنة/ شيكلالسنة

2019765,819,00014N/A15N/A

2020837,610,7001616,167,000,00017%5.2

2021815,541,9131817,539,000,00019%4.7

2022823,553,0222017,623,000,00021%4.7

ــات 	  ــا لبيان ــة تبع ــة االجتامعي ــوزارة التنمي ــدة ل ــة املعتم ــي للموازن ــاله ه ــواردة أع ــام ال األرق

ــة  ــاريع املمول ــض املش ــي أو بع ــل املجتمع ــات ذات التموي ــمل النفق ــة، وال يش ــة العام املوازن

ــرشكاء. ــة وال ــة االجتامعي ــني وزارة التنمي ــارشة ب ــة مب ــات ثنائي باتفاقي

14  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2019.

15  مل يتم إقرار املوازنة العامة 2019 بسبب أزمة أموال املقاّصة.

16  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2020.

17  قرار بقانون رقم )8( لسنة 2020م بشأن موازنة الطوارئ العامة لسنة 2020م.

18  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2021.

19  قرار بقانون رقم )12( لسنة 2021، بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2021م.

20  موازنة املواطن 2022، وزارة التنمية االجتامعية.

21  قرار بقانون رقم )19( لسنة 2022، بشأن املوازنة العامة للسنة املالية 2022م.
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شكل رقم )1(

موازنة وزارة التنمية االجتامعية خالل األعوام )2019-2022( )بالشيكل(

شكل رقم )2(

نسبة موازنة وزارة التنمية االجتامعية من اجاميل نفقات املوازنة العامة )2022-2019(
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عام 2019 مل يتم إقرار املوازنة العامة.	 

 يبــني الجــدول رقــم )1( والشــكلني رقــم )1+2( أن موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة، تــراوح 

ــاميل  ــن اج ــدود الـــ )5%( م ــي يف ح ــام 2022، وه ــة الع ــام 2019 ولغاي ــذ الع ــا من مكانه

نفقــات املوازنــة العامــة، ويف العــام 2020 ارتفعــت قليــال، والســبب الرئيــس يف ارتفــاع نســبة 

موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة مــن اجــاميل النفقــات هــو اعــالن موازنــة طــوارئ بســبب 

ــا، وبالتــايل فــان اجــاميل النفقــات انخفــض مــام »رفــع« مــن نســبة موازنــة  جائحــة كورون

وزارة التنميــة، إضافــة اىل تضمــني موازنــة التنميــة االجتامعيــة يف العــام 2020، مســاعدات 

اجتامعيــة ضمــن صنــدوق وقفــة عــز وغريهــا.

ــة، يالحــظ ان برنامــج  ــة االجتامعي ــة وزارة التنمي ــود موازن ــل مبنــى »هيــكل« بن ومــن خــالل تحلي

التمكــني ومكافحــة الفقــر بكافــة أشــكاله، والــذي يتضمــن برنامــج املســاعدات النقديــة يســتحوذ 

عــىل حــوايل )92%( مــن املوازنــة املخصصــة، يف حــني ان موازنــة برنامــج حاميــة الفئــات املهّمشــة 

والفقــرية، يســتحوذ عــىل حــوايل )6.7%( فقــط مــن املوازنــة املخصصــة، ومــا تبقــى للربنامــج اإلداري.

االنفاق الفعلي على وزارة التنمية االجتماعية،
مــن خــالل مراجعــة تقاريــر االنفــاق الفعــي لــوزارة التنميــة االجتامعيــة يف األعــوام)2021-2019(، 

ــم  ــدول رق ــوزارة، والج ــرة لل ــة املق ــن املوازن ــل م ــدوام اق ــىل ال ــي كان ع ــاق الفع ــظ ان االنف يالح

)2( يوضــح نســبة االنفــاق الفعــي مقارنــة باملوازنــة املقــدرة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة للســنوات 

:)2021-2019-2019(
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جدول رقم )2(

نسبة االنفاق الفعيل مقارنة باملوازنة املقدرة لوزارة التنمية االجتامعية يف السنوات )2021-2019(

نسبة االنفاق الفعيل من موازنة وزارة التنمية االجتامعية املقدرةالسنة

20192273.45%

20202379.62%

20212443.50%

شكل رقم )3(

االنفاق الفعيل مقارنة باملوازنة املقدرة لوزارة التنمية االجتامعية يف السنوات )2021-2019(

ــة  ــوزارة التنمي ــي ل ــاق الفع ــم )3( ان االنف ــكل رق ــم )2( والش ــدول رق ــن الج ــظ م يالح

االجتامعيــة اقــل مــن املوازنــة املقــدرة، خاصــة يف الســنوات األخــرية، وســبب ذلــك بشــكل 

رئيــس عــدم الــرف الكامــل لدفعــات املســاعدات النقديــة، وعــدم الــرف وفقــا للمخطــط 

عــىل الربامــج األخــرى ومنهــا برنامــج الحاميــة للفئــات الفقــرية واملهمشــة.

22  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2019.

23  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2020.

24  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2021.
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برنامج حماية الفئات الفقيرة والمهمشة
وهــو برنامــج رئيــس مــن برامــج وزارة التنميــة االجتامعيــة، ويســتهدف توفــري الحاميــة االجتامعيــة 

للفئــات الفقــرية واملهمشــة وعــىل رأســها: النســاء، األطفــال، األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، املســنني.

ويتضمن الربنامج جملة تدخالت تستهدف الفئات الضعيفة واملهمشة يف موازنة 2022 مثل:

ــوزارة )1000(  	 ــة لل ــز التابع ــة يف املراك ــات اإليوائي ــة والخدم ــات الحامي ــري خدم ــال: توف األطف

ــل حــدث. ــف، و )2000( طف ــل معن طف

كبــار الســن: عــدد النــزالء املتوقــع اســتفادتهم مــن الخدمــات اإليوائيــة للعــام 2022 يف مركــز  	

بيــت األجــداد هــو )100( نزيــل.

النساء: عدد النساء املعنفات املستفيدات من رزمة خدمات الحامية والرعاية 350 امرأة. 	

عــدد  	  ،)120( املنزليــة  الرعايــة  مــن  املســتفيدين  عــدد  اإلعاقــة:  ذوي  مــن  األشــخاص 

ــاء الجمــريك )700(،  املســتفيدين مــن األدوات املســاندة )300(، عــدد املســتفيدين مــن االعف

عــدد املســتفيدين مــن التدريــب والتأهيــل املهنــي يف املراكــز الخاصــة )75(.

ــة  ــات الضعيف ــيكل للفئ ــة 2022( بالش ــة العام ــل الخزين ــة )متوي ــرشاء الخدم ــة ل ــة املخصص املوازن

ــايل: واملهمشــة عــىل النحــو الت

جدول رقم )3(

املوازنة املخصصة لرشاء الخدمة )متويل الخزينة العامة 2022( بالشيكل للفئات الضعيفة واملهمشة

املجموعذوي إعاقةكبار السنأطفالالفئة

1001321,1581,390العدد

915,0001,420,0006,415,0008,750,000املوازنة
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جدول رقم )4(
أهم الربامج واملشاريع املمولة خارجياً للحامية االجتامعية25

الفئة املستفيدةاملوازنةفرتة املرشوعاسم املرشوع/ املنحةطبيعة التدخل

سهولة وصول النساء
والفتيات الناجيات 

من العنف للخدمات 
الرورية

برنامج حياة املشرك 
ملناهضة العنف ضد 

املرأة

17 مليون دوالر 2023-2021
كندي

موزعة عىل الجهات 
املنفذة والرشيكة يف 

املرشوع

النساء من املجتمعات 
الريفية

واملنطقة )ج( والقدس
الرشقية وذوات الدخل 

املنخفض

بناء نظام حامية 
اجتامعية

برنامج تعزيز الخدمات 
االجتامعية

جميع الفئات 15 مليون دوالر2023-2017
املستفيدة

ضامن تقديم خدمات
الطفولة املبكرة

مرشوع تعزيز التعليم 
والرعاية يف مرحلة 
الطفولة املبكرة يف 

فلسطني

املربيات يف دور 40,774 يورو2024-2021
الحضانة واألطفال 

وأهاليهم.

حامية وتعزيز املصلحة تقديم خدمات
الفضىل لألطفال يف 

فلسطني

األطفال واألحداث880,000 يورو2023-2021

نظام حامية اجتامعية 
فعال لذوي االعاقة 

وكبار السن

بناء أرضية حامية 
اجتامعيةلألشخاص ذوي 

االعاقة وكبار السن

األشخاص ذوي االعاقة 2.5 مليون دوالر2022-2021
وكبار السن

تقديم
خدمات

تعزيز ترابط واستجابة 
“الصلة

االنسانية - اإلمنائية” 
يف قطاع

الحامية االجتامعية 
الفلسطيني

جميع الفئات 1.5 مليون دوالر2024-2022
املستفيدة

موازنة برنامج حامية الفئات الفقرية واملهمشة

تبعــا لبيانــات تقاريــر املوازنــة املخصصــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة للســنوات )2019-2022(، فقــد 

بلــغ متوســط موازنــة برنامــج حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة، حــوايل 45 مليــون شــيكل، ويظهــر 

الجــدول املرفــق تفاصيــل موازنــة الربنامــج عــىل مــدار الســنوات )2022-2019(.

25  موازنة املواطن 2022، وزارة التنمية االجتامعية.
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جدول رقم )5(

املوازنات املخصصة لربنامج الحامية االجتامعية »حامية الفئات الفقرية واملهمشة« خالل السنوات 

)2022-2019(

املوازنة املخصصة/ بالشيكلالسنة

20192641,271,492

20202739,073,046

20212847,025,017

20222955,465,594

شكل رقم )4(

املوازنات املخصصة لربنامج الحامية االجتامعية »حامية الفئات الفقرية واملهمشة« خالل السنوات 

)2022-2019(

يالحـظ مـن الجـدول رقـم )3( والشـكل رقـم )4( ان املوازنـات املخصصـة لربنامـج حاميـة 

الفئات الفقرية واملهمشـة محدودا، وبلغت اقصاها )55( مليون شـيكل سـنويا، أي ما نسـبته 

)6%-7%( فقـط مـن موازنـة وزارة التنميـة االجتامعيـة.

26  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2019.

27  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2020.

28  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2021.

29  موازنة املواطن 2022، وزارة التنمية االجتامعية.
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شكل رقم )5(

شكل مقارن للموازنات املخصصة للنفقات العامة ووزارة التنمية االجتامعية وبرنامج الحناية يف 

العام 2022

يالحـظ مـن الشـكل رقم )5( مسـتوى املوازنة املخصصـة لربنامج الحاميـة االجتامعية الضئيلة 

جـدا مقارنـة مبوازنـة وزارة التنميـة االجتامعية او بالنفقات العامـة يف العام 2022.

مدى التزام الحكومة بصرف الموازنات المخصصة لبرنامج حماية 
الفئات الفقيرة والمهمشة،

بدايـة ال توجـد تقاريـر تفصيليـة توضـح مـدى االنفـاق الفعـي تبعـا للفئـة )نسـاء، ذوي 

إعاقـة، مسـنني، أطفـال( وامنـا بيانات مصنفة تبعـا لبنود االنفاق يف برنامج بيسـان املحاسـبي 

الحكومـي، وبالتـايل فـان التحليـل سـيكون بسـياق االنفـاق الفعـي عـىل الربنامـج ككل.

يظهــر الجــدول املرفــق بيانــات مقارنــة للموازنــات املخصصــة واالنفــاق الفعــي عــىل برنامــج حاميــة 

الفئــات الفقــرية واملهمشــة خــالل األعــوام )2021-2019(:
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جدول رقم )6(

ــرية  ــات الفق ــة الفئ ــج حامي ــىل برنام ــيل ع ــاق الفع ــة واالنف ــات املخصص ــة للموازن ــات مقارن بيان

واملهمشــة خــالل األعــوام )2021-2019(

نسبة االنفاق من املخصصاالنفاق الفعيل/ شيكلاملوازنة املقدرة/ شيكلالسنة

20193041,271,49230,727,346%74.5

20203139,073,04628,013,700%72.0 

20213247,025,01717,809,295%38.2

شكل رقم )5(

ــرية  ــات الفق ــة الفئ ــج حامي ــىل برنام ــيل ع ــاق الفع ــة واالنف ــات املخصص ــارن للموازن ــكل مق ش

واملهمشــة خــالل األعــوام )2021-2019(

30  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2019.

31  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2020.

32  تقرير موازنة وزارة التنمية االجتامعية 2021.
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يالحــظ مــن الجــدول رقــم )4( والشــكل رقــم )5( ان االنفــاق الفعــي عــىل برنامــج حاميــة 

الفئــات الفقــرية واملهمشــة اقــل مــن املخطــط، وبخاصــة يف العــام األخــري )2021(، وبالتــايل 

فــان الربامــج واملشــاريع املخططــة لحاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة مــن نســاء وأطفــال 

ومســنني واشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مل تنفــذ او نفــذت بشــكل جــزيئ، مــام يؤثــر جوهريــا 

يف حقهــم يف الحاميــة االجتامعيــة.
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الفصل الرابع

النتائج والتوصيات

أوال: أبرز النتائج

الفلسطيني حقوق 	  القانون األسايس  الوطنية، وعىل رأسها  الدولية والترشيعات  املواثيق  كفلت 

الفئات الضعيفة واملهمشة والفقرية، وأناطت القوانني املختلفة بالوزارات املختلفة، وعىل رأسها 

وزارة التنمية االجتامعية توفري الحامية االجتامعية للفئات الفقرية واملهمشة يف فلسطني.

ــات الضعيفــة واملهمشــة، وتنــص عــىل 	  ــة تؤكــد عــىل حقــوق الفئ ــة قوانــني وطني توجــد جمل

حقوقهــم منهــا: قانــون الطفــل الفلســطيني رقــم )7( لســنة 2004 وتعديالتــه، قانــون رقــم )4( 

لســنة 1999 بشــأن حقــوق املعوقــني، قانــون الصحــة العامــة رقــم )20( لســنة 2004، اللوائــح 

ــم  ــوزراء الفلســطيني رق ــس ال ــرار مجل ــا ق ــة ومنه ــة الصــادرة عــن الســلطة التنفيذي واألنظم

)7( لســنة 2017 بشــأن املجلــس الوطنــي للطفولــة، والــذي يهــدف إىل تعزيــز حاميــة ورعايــة 

حقــوق الطفــل يف فلســطني، وقــرار مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 2004 بالالئحــة التنفيذيــة 

للقانــون رقــم )4( لســنة 1999 بشــأن حقــوق املعوقــني، وتهــدف إىل وضــع قانــون املعوقــني 

موضــع التنفيــذ. 

لغايــة اعــداد هــذا التقريــر، مل يتــم إقــرار قانــون حاميــة األرسة مــن العنــف، األمــر الــذي يعيــق 	 

توفــري الحاميــة االجتامعيــة للفئــات املهمشــة والضعيفــة، وخاصة النســاء.

تضمنــت أهــداف التنميــة املســتدامة 2030، جملــة اهــداف تشــدد عــىل رضورة توفــري الحاميــة 	 

االجتامعيــة للفئــات الفقــرية واملهمشــة، كــام تضمنــت خطــة التنميــة الوطنيــة )2023-2021(، 

محــور »التنميــة املســتدامة« والــذي تضمــن عــدة أولويــات وسياســات وطنيــة، منهــا األولويــة 

الوطنيــة الســابعة التــي نصــت عــىل »القانــون فــوق الجميــع لتحقيــق العدالــة االجتامعيــة«، 

واشــتملت عــىل سياســات وطنيــة عامــة توفــري الحاميــة االجتامعيــة للفقــراء واملهمشــني.
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الهــدف 	  التنميــة االجتامعيــة )2021-2023( عــىل  لقطــاع  الوطنيــة  االســراتيجية  نصــت 

االســراتيجي الثــاين: تدابــري حاميــة اجتامعيــة وطنيــة ومحليــة فاعلــة تحمــي الفئــات الفقــرية 

واملنكشــفة رجــاالً ونســاًء مبــا يشــمل القضــاء عــىل كافــة أشــكال التهميــش والعنــف واإلقصــاء، 

والقضــاء عــىل جميــع أشــكال التمييــز الســلبي يف الحقــوق االجتامعيــة، واالقتصاديــة والثقافيــة 

والرياضيــة والسياســية ضــد الفئــات املهمشــة، مــن فقــراء وفقــريات ونســاء وأطفــال وشــباب 

وشــابات وكبــريات وكبــار ســن وأشــخاص ذوي وذوات إعاقــة، ويف فــرص وصولهــم/ن إىل 

ــىل  ــز ع ــة بالتميي ــا عالق ــباب له ــة، ألس ــية واالقتصادي ــة والسياس ــاركة االجتامعي ــوارد واملش امل

أســاس الديــن، أو اللــون، أو الجنــس، أو اإلعاقــة، أو العمــر، أو املــكان الجغــرايف، أو املعتقــدات 

السياســية.

تعتــرب وزارة التنميــة االجتامعيــة قائــدة قطــاع التنميــة االجتامعيــة يف فلســطني، وُمــزّود رئيــي 	 

للحاميــة االجتامعيــة مــن مســاعدات وخدمــات اجتامعيــة، ومنهــا توفــري الحاميــة االجتامعيــة 

شــة، ســيّام: النســاء، االشــخاص ذوي االعاقــة، األطفــال، كبــار الســن. للفئــات املهمَّ

ــا مــن املنحــى 	  ــة، وتحوله ــة االجتامعي ــوزارة التنمي عــىل الرغــم مــن مجــال العمــل الواســع ل

»االغــايث« اىل املنحــى »التنمــوي«، اال أن موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة، مــا زالــت محــدودة 

منــذ ســنوات عــّدة، وهــي يف حــدود الـــ )5%( مــن اجــاميل نفقــات املوازنــة العامــة، ويف حــدود 

ــواردة يف  ــة ال ــات املالي ــن املغلف ــايل أدىن م ــنويا، وهــو ســقف م ــيكل س ــون ش الـــ )820( ملي

ــة  ــوزارة التنمي ــي ل ــاق الفع ــام ان االنف ــة، ك ــة االجتامعي ــاع التنمي ــراتيجية لقط ــة االس الخط

االجتامعيــة أقــل مــن املقــدر، وبنســب دالــة احصائيــا، مــام خلــق فجوتــني ماليتــني.

ان االنفــاق الفعــي لــوزارة التنميــة االجتامعيــة اقــل مــن املوازنــة املقــدرة، خاصــة يف الســنوات 	 

ــة،  ــس عــدم الــرف الكامــل لدفعــات املســاعدات النقدي ــك بشــكل رئي األخــرية، وســبب ذل

وعــدم الــرف وفقــا للمخطــط عــىل الربامــج األخــرى ومنهــا برنامــج الحاميــة للفئــات الفقــرية 

واملهمشــة

عــىل الرغــم مــن أهميــة برنامــج حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة، كربنامــج رئيــس يف وزارة 	 

التنميــة االجتامعيــة، وهــو رافعــة الخدمــات االجتامعيــة املقدمــة للتــك الفئــات ان املوازنــات 

املخصصــة لربنامــج حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة محــدودا، وبلغــت اقصاهــا )55( مليــون 

شــيكل ســنويا، أي مــا نســبته )6%-7%( فقــط مــن موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة.
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ــط، 	  ــن املخط ــل م ــة اق ــرية واملهمش ــات الفق ــة الفئ ــج حامي ــىل برنام ــي ع ــاق الفع ان االنف

وبخاصــة يف العــام األخــري )2021(، وبالتــايل فــان الربامــج واملشــاريع املخططــة لحاميــة الفئــات 

الفقــرية واملهمشــة مــن نســاء وأطفــال ومســنني واشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، مل تنفــذ او نفــذت 

بشــكل جــزيئ، مــام يؤثــر جوهريــا يف حقهــم يف الحاميــة االجتامعيــة.

ثانيا: التوصيات

رضورة اكــامل املنظومــة الترشيعيــة لتوفــري الحاميــة االجتامعيــة للفئــات الضعيفــة واملهمشــة، 	 

ومنهــا تحديــث قانــون حقــوق األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة، وإقــرار قانــون حاميــة األرسة مــن 

العنــف وغريهــا.

رضورة التــزام الحكومــة والجهــات ذات الصلــة وعــىل رأســها وزارة التنميــة االجتامعيــة بتوفــري 	 

ــن  ــار الس ــاء وكب ــة النس ــة، وخاص ــة واملهمش ــرية والضعيف ــات الفق ــة للفئ ــة االجتامعي الحامي

ــات  ــة، والترشيع ــة الوطني ــكام القانوني ــاذا لألح ــة، انف ــن ذوي اإلعاق ــخاص م ــال واألش واألطف

ــة. الدولي

ــن 	  ــة، م ــة االجتامعي ــوزارة وزارة التنمي ــة املخصصــة ل ــادة املوازن ــة بزي ــزام الحكوم  رضورة الت

أجــل انفــاذ مهامهــا، خاصــة املتعلقــة بالفئــات الضعيفــة واملهمشــة، ومبــا يتناغــم مــع املغلفــات 

ــه  ــا أوردت ــق م ــة، ولتحقي ــة االجتامعي ــة يف الخطــة االســراتيجية لقطــاع التنمي ــة املطلوب املالي

الحكومــة مــن أولويــات وسياســات يف خطــة التنميــة الوطنيــة )2021-2023(، وللعمــل عــىل 

تحقيــق اهــداف التنميــة املســتدامة 2030، وعــىل رأســها حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة.

رضورة رفــع املوازنــة املخصصــة لربنامــج حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة، مبــا يتناســب مــع 	 

حجــم االحتيــاج، وحجــم الفئــات املســتفيدة منــه، مــا اجــل تعزيــز حضــور التوجهــات التنمويــة 

يف وزارة التنميــة االجتامعيــة، وتفعيــل العمــل عــىل الخدمــات االجتامعيــة.

رضورة التــزام وزارة املاليــة باإلنفــاق الفعــي عــىل برنامــج الحاميــة االجتامعيــة للفئــات الفقــرية 	 

ــة املخططــة، مــن أجــل ضــامن تحقيــق الخطــط والربامــج املخصصــة  واملهمشــة وفــق املوازن

لتلــك الفئــات.
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التوصية الرئيسة:

املوازنــة املحصصــة لــوزارة التنميــة االجتامعيــة ضئيلــة وال تتجــاوز )5%( مــن اجــاميل املوازنة 

العامــة، كــام ان املوازنــة املخصصــة لربنامــج حاميــة الفئــات الفقــرية واملهمشــة ضئيلــة وال 

تتجــاوز )6%-7%( مــن موازنــة وزارة التنميــة االجتامعيــة، واالنفــاق الفعــي عــىل برنامــج 

ــان  ــايل ف ــج، وبالت ــة املخصصــة للربنام ــن املوازن ــل م ــرية واملهمشــة أق ــات الفق ــة الفئ حامي

ــذا توجــد  ــيكون مجــزوءا ومشــوها، ل ــات س ــك الفئ ــة لتل ــج املوجه ــاذ الخطــط والربام انف

رضورة ان تلتــزم الحكومــة باإلنفــاق عــىل الربنامــج وفــق املخطــط، ومــن ثــم رفــع موازنــة 

ــاذ  ــا إلنف ــن اجــل متكينه ــة ككل، م ــة االجتامعي ــة وزارة التنمي ــع موازن ــج، وايضــا رف الربنام

مهامهــا، خاصــة املتعلقــة بحقــوق الفئــات الفقــرية والضعيفــة واملهمشــة.

حقوق الفئات الفقيرة والمهمشة في موازنة برنامج الحماية االجتماعية في وزارة التنمية االجتماعية 
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