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املقدمة

ــث  ــانية، حي ــم االنس ــور أوضاعه ــن تده ــًة ع ــًة ناجم ــاً صعب ــطني ظروف ــراء يف فلس ــر الفق ــش أفق يعي
ــا  ــي كفله ــة الت ــة االجتامعي ــم يف الحامي ــط حقوقه ــن أبس ــم م ــبب حرمانه ــم بس ــاين اآلالف منه يع
لهــم القانــون األســايس الفلســطيني، واالتفاقيــات الدوليــة ذات العالقــة مبكافحــة الفقــر.  وبالرغــم 
مــن وجــود برامــج مســاعدة تـُـرف عليهــا جهــات حكوميــة وغــري حكوميــة، إال أن حــال الفقــراء مل يتغــري 
ــة  ــة ملكافح ــة الهادف ــط التنموي ــد الخط ــى صعي ــم ع ــمي له ــش الرس ــة التهمي ــتمرار حال ــبب اس بس
الفقــر، واســتمرار ربــط املســاعدات املقدمــة لهــم بالتمويــل الــدويل، وهــو مــا يحرمهــم مــن العيــش 

بكرامــة.   

يتنــاول هــذا التقريــر تداعيــات تأخــر أو عــدم رصف املخصصــات املاليــة لربنامــج التحويــالت النقديــة )شــيك 
ــراء  ــاع الفق ــور أوض ــر تده ــق التقري ــطني.  ويوث ــراء يف فلس ــانية للفق ــاع اإلنس ــى األوض ــؤون( ع الش
بشــكل غــري مســبوق، حيــث باتــوا يفتقــدون ألدىن مقومــات الحيــاة الكرمية، وأصبحــوا عاجزين عــن توفري 
ــطينية  ــن األرس الفلس ــة م ــادات عين ــر إف ــورد التقري ــة.  وي ــش بكرام ــة للعي ــية الالزم ــات األساس االحتياج
يف الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، عرضــت بالتفصيــل معاناتهــا الناجمــة عــن توقــف برنامــج التحويــالت 

النقديــة عــى أوضاعهــا املعيشــية.  

كــام يســتعرض التقريــر احصائيــات الفقــراء يف فلســطني، ويشــري إىل أن مــا يقــارب ثلــث الســكان 
)%29.2( يف فلســطني يعانــون مــن الفقــر، وبلغــت نســبة الفقــر يف قطــاع غــزة )%53( وهــو مــا يفــوق 
املعــدل الســائد يف الضفــة الغربيــة )%13.9( بأربعــة أضعــاف. فيــام يشــري التقريــر إىل تفــاوت الظــروف 
ــر  ــن الفق ــزة )%33.7( م ــاع غ ــكان قط ــث س ــوايل ثل ــاين ح ــث يع ــراً، حي ــر فق ــني األك ــية للمواطن املعيش
املدقــع مقابــل )%5.8( مــن ســكان الضفــة الغربيــة.  كــام ارتفعــت معــدالت انعــدام األمــن الغــذايئ يف 
فلســطني لتصــل )%32.7( مــن إجــاميل الســكان، وارتفعــت يف قطــاع غــزة إىل مــا نســبته )%68.5( يف 

ظــل األوضــاع االقتصاديــة املتدهــورة.

ويظهــر التقريــر أعــداد األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة للفقــراء يف فلســطني، 
واملعايــري املعتمــدة الختيــار املســتفيدين مــن الربنامــج، وكذلــك مــدى اســتيعاب الربنامــج ملســتفيدين 
جــدد يف ظــل زيــادة نســب الفقــر نتيجــة تدهــور الحالــة االقتصاديــة يف فلســطني، وآليــة تحديــد 
املبلــغ املــايل املخصــص لــأرس املســتفيدة.  ووفقــاً للتقريــر يبلــغ عــدد األرس املســتفيدة مــن برنامــج 
التحويــالت النقديــة، حــوايل )115( ألــف أرسة، قوامهــم )610( آالف فــرد، وكان لقطــاع غــزة النصيــب األكــرب 
ــو  ــع نح ــاع )%69(، وبواق ــتفيدة يف القط ــبة األرس املس ــت نس ــث بلغ ــج، حي ــن الربنام ــتفادة م يف االس

)79( ألــف أرسة، نظــراً ألن نســبة الفقــر يف قطــاع غــزة أعــى منهــا يف الضفــة الغربيــة.

ــة  ــالت النقدي ــج التحوي ــي برنام ــة منتفع ــطني وخاص ــرية يف فلس ــان األرس الفق ــر أن حرم ــد التقري ويؤك
)شــيك الشــؤون( مــن مخصصاتهــم املاليــة، يتنــاىف مــع أحــكام القانــون األســايس الفلســطيني 
املعــدل لســنة 2003 وتعديالتــه، كــام يتعــارض مــع جملــة مــن القوانــني الفلســطينية كقانــون حقــوق 

ــه. ــنة 2004 وتعديالت ــم )7( لس ــطيني رق ــل الفلس ــون الطف ــنة 1999، وقان ــم )4( لس ــني رق املعوق
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ووفقــاً للتقريــر فــإن اســتمرار وقــف رصف مخصصــات الفقــراء يناقــض التزامــات دولــة فلســطني الناشــئة 
ــدويل  ــد ال ــان، والعه ــوق االنس ــي لحق ــالن العامل ــة اإلع ــة، وخاص ــدات الدولي ــا للمعاه ــن انضاممه ع

الخــاص بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة.

ويخلــص التقريــر إىل مجموعــة توصيــات أهمهــا مطالبــة الحكومــة بــاإلرساع يف رصف مســتحقات 
ــا  ــا، ومطالبته ــة عليه ــتحقات املرتاكم ــك املس ــا يف ذل ــا، مب ــتفيدين منه ــة للمس ــؤون االجتامعي الش
ــع  ــة”، وبواق ــالت النقدي ــج التحوي ــة “برنام ــؤون االجتامعي ــتحقات الش ــد رصف مس ــزام يف مواعي بااللت
دفعــة كل ثالثــة شــهور، وفــق مــا قّررتــه وزارة التنميــة االجتامعيــة وتعــارف عليــه عمــوم املســتفيدين. 
ــة  ــه يف املوازن ــالل تضمين ــن خ ــة، م ــالت النقدي ــج التحوي ــني برنام ــى توط ــل ع ــر بالعم ــوىص التقري وي
العامــة الســنوية للحكومــة الفلســطينية، وعــدم ربطــه بتلقــي التمويــل الــدويل مــن الجهــات املانحــة.
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أوالً: الفقر يف فلسطني 

تدهــورت األوضــاع اإلنســانية للفقــراء الفلســطينيني خــالل األعــوام املاضيــة، وارتفعــت معــدالت الفقــر 
بــني الفئــات الهشــة مــن املواطنــني كاملــرىض والنســاء وكبار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألطفال 
وغريهــم بشــكل غــري مســبوق. ويرتبــط الفقر يف فلســطني بشــكل كبــري بسياســات االحتــالل اإلرسائييل، 
الــذي عمــل عــى افقــار الفلســطينيني والســيطرة عــى مواردهــم ومقدراتهــم، مــن خــالل سلســلة 
مــن اإلجــراءات شــملت تدمــري البنيــة التحتيــة لالقتصــاد الفلســطيني، وفــرض حصــار جائــر عــى قطــاع غــزة 
منــذ 15 عامــاً، وإضعــاف اقتصــاد الضفــة الغربيــة وتقويــض قدراتــه.  وقــد عجــزت الحكومــة الفلســطينية 
يف القضــاء عــى الفقــر أو التخفيــف مــن حدتــه، نتيجــة عــدة أســباب أهمهــا اســتمرار األزمــة املاليــة 
التــي تعــاين منهــا الســلطة الفلســطينية، نتيجــة تراجــع التمويــل الــدويل لهــا، إضافــًة إىل االهتــامم 
بقطــاع األمــن عــى حســاب تطويــر القطاعــات االجتامعيــة والصحيــة والتعليميــة.  كــام ســاهم االنقســام 
الســيايس يف تعطيــل الخطــط التنمويــة، وفاقــم األوضــاع املعيشــية للمواطنــني يف فلســطني، 

وخاصــة يف قطــاع غــزة، حيــث تفشــت البطالــة وزادت معــدالت الفقــر وانعــدام األمــن الغــذايئ. 

ــر يف  ــرة الفق ــاع دائ ــطينية إىل اتس ــل آلالف األرس الفلس ــاع الدخ ــة وانقط ــة البطال ــتمرار أزم وأدى اس
فلســطني، حيــث بلــغ معــدل البطالــة يف قطــاع غــزة )%47(، مقابــل )%16( يف الضفــة الغربيــة.  وســجلت 
ــني  ــي جن ــا محافظت ــبة )%25( تلته ــة بنس ــة الغربي ــة يف الضف ــدل بطال ــى مع ــم أع ــت لح ــة بي محافظ
والخليــل )%19( لــكل منهــام، يف حــني ســجلت محافظة القــدس أدين معــدل بطالــة )%4(.  ويف املقابل 
ســجلت محافظــة ديــر البلــح أعــى معــدل بطالــة يف قطــاع غــزة بنســبة )%53( تلتهــا محافظــة خانيونــس 

)%51(، وســجلت محافظــة شــامل غــزة أدين معــدل بطالــة بواقــع )38%(1 

ــة  ــيكل( يف الضف ــل )1098ش ــيكل( مقاب ــزة )655 ش ــاع غ ــيل يف قط ــور الفع ــد األدىن لأج ــغ الح ــام بل ك
الغربيــة، وهــو مــا يعتــرب أقــل مــن الحــد األدىن املقــرر قانونــاً والبالــغ )1880 شــيكل(.  ويتقــاىض )81%( 
مــن العاملــني يف القطــاع الخــاص يف قطــاع غــزة أجــراً يقــل عــن الحــد األدىن لأجــور، بينــام تبلــغ هــذه 
النســبة يف الضفــة )%7( فقــط، ويزيــد كل مــا ســبق مــن أحــداث ومتغــريات اقتصاديــة، مــن ارتفــاع 
معــدالت الفقــر يف فلســطني، حيــث تأخــذ منحــى تصاعديــاً بســبب اســتمرار التدهــور االقتصــادي، وهــو 

مــا يحــرم آالف الفلســطينيني مــن حقوقهــم االقتصاديــة واالجتامعيــة وســبل العيــش الكريــم. 2

1. ارتفاع نسب الفقر يف فلسطني 
أظهــرت نتائــج الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني ارتفــاع معــدالت الفقــر يف فلســطني، حيــث بلغــت 
النســبة )%29.2( مــن اجــاميل الســكان، وارتفعــت عــن املعــدل يف العــام2011 الــذي بلــغ )25.7%(.  
ــوة  ــاع فج ــي ارتف ــا يعن ــن )%12.7( إىل )%16.8(، م ــع م ــر املدق ــدل الفق ــاع مع ــات ارتف ــجلت االحصائي وس
وشــدة الفقــر بــني الفقــراء3.   وتُظهــر االحصائيــات ارتفاعــاً ملحوظــاً يف معــدالت الفقــر خــالل األعــوام 

1 “اإلحصاء الفلسطيني يعلن النتائج االساسية ملسح القوى العاملة، للعام 2021”، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، 15 فرباير/شباط 2022،

https://pcbs.gov.ps/postar.aspx?tabID=512&lang=ar&ItemID=4176&mid=3915&wversion=Staging&fbclid=IwAR1DlQJVVM3sXCGmdB� 
wqg9aCqvic97hAB4gr7NZVvCaGj1U7bwSty2Tq9Oc

2 املصدر السابق

3 “تقييم حالة الفقر يف فلسطني”، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،2017، رابط إلكرتوين:

https://www.pcbs.gov.ps/Document/pdf/txta_poverty2017.pdf?date=16_4_2018
*الفقر املدقع: األرس غري القادرة عى تلبية حاجتها األساسية من املأكل وامللبس واملسكن.
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األخــرية، ويعــود ســبب هــذا االرتفــاع إىل الزيــادة يف مــؤرشات الفقــر يف قطــاع غــزة عــى الرغــم مــن 
انخفاضهــا يف الضفــة الغربيــة، حيــث تبلــغ نســبة الفقــر يف قطــاع غــزة )%53(، وهــو مــا يفــوق املعــدل 
ــروف  ــاوت يف الظ ــام إىل تف ــري األرق ــام تش ــاف، في ــة أضع ــة )%13.9( بأربع ــة الغربي ــائد يف الضف الس
املعيشــية للمواطنــني األكــر فقــراً “الفقــر املدقــع*”، حيــث تُظهــر النتائــج أن حــوايل ثلــث ســكان قطــاع 

غــزة )%33.7( يعانــون الفقــر املدقــع مقابــل )%5.8( مــن ســكان الضفــة الغربيــة.4

جدول )01(: نسبة الفقر بني السكان يف فلسطني حسب املنطقة

ــدالت  ــزداد مع ــث ت ــطني، بحي ــر يف فلس ــرض للفق ــري التع ــامً يف معاي ــالً مه ــم األرسة عام ــرب حج ويعت
الفقــر بــني األفــراد الذيــن ينتمــون إىل أرس كبــرية الحجــم.  ويشــكل جنــس رب األرسة عامــالً إضافيــاً 
يعطــي مــؤرشاً الحتامليــة التعــرض للفقــر، حيــث بلــغ معــدل الفقــر بــني األرس التــي ترأســها إنــاث 
)%30.6(، وهــي أعــى بنســبة قليلــة ممــن ينتمــون إىل أرس يرأســها رجــال )%29.2( وذلــك بحســب 
الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني. كــام يعتــرب مــكان اإلقامــة مــن جملــة املعايــري التــي تســاهم 
يف حــدوث تفــاوت يف نســب الفقــر يف فلســطني، حيــث تشــهد مناطــق مخيــامت الالجئــني أعــى نســب 
ــبة  ــغ نس ــة.  وتبل ــق القروي ــدن، و)%13.9( يف املناط ــة بـــ )%24.4( يف امل ــت )%38.1( مقارن ــر بلغ للفق
الفقــر بــني أربــاب األرس مــن الالجئــني )%31(، وهــي نســبة مرتفعــة مقارنــة بغــري الالجئــني الذيــن يعانــون 

ــبة )18.9%(.5 ــر بنس ــن الفق م

شكل رقم )01(: نسبة الفقر يف فلسطني حسب الجنس

https://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2524.pdf :4 “الفقر متعدد األبعاد”، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، يونيو2020، رابط إلكرتوين

* يجري الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني مسحه لقياس معدالت الفقر يف فلسطني كل خمس سنوات، كان آخرها املسح االحصايئ يف العام 2017
5  مصدر سابق، الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني “الفقر متعدد األبعاد يف فلسطني”، يونيو2020.

*الفقر املدقع: األرس غري قادرة عى تلبية حاجتها األساسية من املأكل وامللبس واملسكن.

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني،2017



7

جدول رقم )02(: نسبة الفقر بني األفراد يف املحافظات الفلسطينية

وقــد مــر مفهــوم الفقــر عــى الصعيــد الفلســطيني مبرحلتــني يف التعامــل معــه مــن حيــث االحصائيــات 
وآليــة تحليلهــا ومعالجتهــا لالنتقــال إىل التدخــل وعــالج مســبباته، واعتمــدت املرحلــة األوىل عــى 
املفهــوم “النقــدي” للفقــر وفقــاً للتعريــف الرســمي للفقــر الــذي تــم وضعــه يف العــام 1997، 
والــذي اقتــر عــى توفــري االحتياجــات األساســية لــأرس كمقيــاس للفقــر يف فلســطني.   ويف مرحلــة 
جديــدة طبــق الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني مفهــوم الفقــر متعــدد األبعــاد يف العــام 2020، 
معتمــداً عــى آخــر مســح احصــايئ لــه، حيــث ينتقــل مفهــوم الفقــر إىل نطــاق أوســع “متعــدد األبعــاد”، 
لــأرس الفقــرية، حيــث يتألــف  وهــو مفهــوم يعــزز الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة والثقافيــة 
ــة  ــة واالجتامعي ــان املادي ــه الحرم ــص أوج ــة، ويفح ــري النقدي ــة وغ ــب النقدي ــن الجوان ــوم م ــذا املفه ه
التــي يعــاين منهــا كل مواطــن عــرب )10( مــؤرشات يف ثالثــة أبعــاد متســاوية األهميــة، منهــا الصحــة 
ــد  ــة تحدي ــن دق ــد م ــا يزي ــو م ــؤرشات(، وه ــة )6 م ــتوى املعيش ــؤرشان( ومس ــم )م ــؤرشان( والتعلي )م

ــع.   ــرية يف املجتم ــات الفق الفئ

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني
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األســايس  القانــون  مــواد  عــى  األبعــاد  متعــدد  الفقــر  ملقيــاس  القانــوين  املفهــوم  ويعتمــد 
الفلســطيني، ويختــار أبعــاداً تســتند إىل قانــون حقــوق الطفــل الفلســطيني، وقانــون العمــل، وقانــون 
حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة الفلســطيني وغريهــا مــن املــواد القانونيــة التــي متنــح حقوقــاً 
اقتصاديــة واجتامعيــة وثقافيــة وحتــى سياســية للمواطنــني يف فلســطني.  ويعتــرب اعتــامد مفهــوم 
“الفقــر متعــدد األبعــاد” فلســطينياً، تحديــاً جديــداً للحكومــات الفلســطينية املتعاقبــة يف ســبيل 
الوصــول إىل مكافحــة الفقــر ومســبباته، وتحقيــق التنميــة املســتدامة يف ظــل معيقــات كثــرية أبرزهــا 

سياســات االحتــالل اإلرسائيــيل، واســتمرار االنقســام الســيايس الفلســطيني.

جدول رقم )03(: نسبة الفقر متعدد األبعاد حسب املناطق الفلسطينية

2. الفقر يف قطاع غزة
ــع  ــع جمي ــاب تراج ــارع، يف أعق ــو ٍمتس ــى نح ــور ع ــزة بالتده ــاع غ ــانية يف قط ــاع اإلنس ــتمر األوض تس
القطاعــات اإلنتاجيــة والخدمــات االجتامعيــة األساســية والبنيــة التحتيــة، بســبب تعــرض القطــاع للحصــار 
ــري  ــى تدم ــالل ع ــا االحت ــد خالله ــعة، عم ــة واس ــامل حربي ــة أع ــة ً ألربع ــاً، إضاف ــذ 15 عام ــيل من اإلرسائي
املنشــآت االقتصاديــة وتقويــض عملهــا.  واســتمرت ســلطات االحتــالل اإلرسائيليــة يف فــرض القيود عى 
الصــادرات والــواردات مــن وإىل القطــاع، مــا عــزز ارتفــاع نســب البطالــة يف صفــوف املواطنــني الذيــن 
ميارســون مهــن كالصيــد والزراعــة وعــامل البنــاء والصناعــات املختلفــة التــي تدهــورت نتيجــة اســتمرار 
الحصــار.  وســاهم كل ذلــك يف تعميــق األزمــات االقتصاديــة للمواطنــني، حيــث يعــاين )53 %( مــن ســكان 
ــن  ــاين م ــا أرس تع ــن بينه ــذايئ، م ــن الغ ــدام األم ــن انع ــاين )%68.5(8 م ــني يع ــر، يف ح ــاع الفق القط
انعــدام األمــن الغــذايئ الشــديد ومــن فجــوة اســتهالك كبــرية تشــكل نســبتها )%40.6(، وأرس تعــاين 
مــن انعــدام األمــن الغــذايئ بدرجــة متوســطة، أي تواجــه صعوبــات يف توفــري كميــة ونوعيــة الطعــام 

ــغ نســبتها )23.6%(. 9 املســتهلك وتبل

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني

* نسبة الفقر: تعكس نسبة السكان الذين يعانون من الفقر متعدد األبعاد من إجاميل السكان.
** شدة الفقر: تعكس متوسط عدد املؤرشات املحروم منها من يعانون من الفقر، من إجاميل العدد الكيل للمؤرشات.

6 الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني، “ الفقر متعدد األبعاد يف فلسطني”، يونيو2020، ص13

7 UNDP&OXFORD Poverty and Human Development Initiative. ”Charting pathways out of multidimensional poverty achieving the sdgs“, Page4, link: 
https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/publications/UNDP�Oxford�Peoples�Climate�Vote�Results.pdf 

8 التقرير القطري املوجز لربنامج األغذية العاملية عن فلسطني، رابط إلكرتوين

https://docs.wfp.org/api/documents/WFP�0000132703/download/?_ga=2.105884995.1982440217.1646550041�1455307423.1643703786 
https://mas.ps/SEFSEC 9 معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطينية )ماس(، 2022، رابط إلكرتوين
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ــزة،  ــاع غ ــكان يف قط ــث الس ــن ثل ــرب م ــا يق ــد19�(، كان م ــا )كوفي ــريوس كورون ــة ف ــي جائح ــل تف وقب
ــل  ــريوس داخ ــي الف ــع تف ــية.  وم ــم األساس ــة حاجاته ــى تلبي ــن ع ــري قادري ــر وغ ــن الفق ــون م يعان
القطــاع، زادت مــؤرشات تدهــور األوضــاع االقتصاديــة للمواطنــني يف القطــاع، بســبب القيــود املفروضــة 
للحــد مــن انتشــار فــريوس كورونــا، حيــث توقــف العمــل يف القطاعــات اإلنتاجيــة والصناعيــة واألعــامل 
الحرفيــة أو تقلــص نشــاطها االقتصــادي لفــرتات متقطعــة خــالل العاميــني املاضيــني، وهــو مــا تســبب 
بفقــدان نحــو )160( ألــف عامــل يف قطــاع غــزة أعاملهــم أو توقفــوا عــن العمــل بشــكل مؤقــت، األمــر 
الــذي أدى إىل تــردي أوضاعهــم املعيشــية، وباتــوا غــري قادريــن عــى توفــري احتياجاتهــم األساســية.

  
وبحســب بيانــات وزارة التنميــة االجتامعية يف قطاع غــزة، يعاين حــوايل )1442599( مواطن يف القطاع 
مــن الفقــر، وهــم غــري قادريــن عــى توفــري احتياجاتهــم األساســية، يســتفيد منهــم )473838( مواطــن 
يف غــزة بواقــع )79629( أرسة، مــن برنامــج التحويــالت النقديــة )شــيك الشــؤون(، وتبلــغ نســبتهم )21%( 
مــن ســكان قطــاع غــزة.  ويعتمــد املســتفيدون مــن هــذا الربنامــج عــى املخصصــات املاليــة املحــدودة 
يف تســيري أمورهــم الحياتيــة، حيــث تــرتاوح قيمــة املبلــغ الــذي تحصــل عليــه األرسة بــني 250 شــيكل )75 
دوالر( إىل 600 شــيكل )180دوالر( شــهرياً.  ويتــم تحديــد املبلــغ مــن خــالل معادلــة الفقــر PMTF التــي 
تفحــص مــدى حاجــة املواطــن لالســتفادة مــن الربنامــج مــن خــالل املعايــري املعتمــدة، وتــرف وزارة 
التنميــة االجتامعيــة أربــع دفعــات لــأرس املســتفيدة خــالل العــام الواحــد، وتبلــغ قيمــة الدفعــة املاليــة 

الفصليــة املخصصــة لقطــاع غــزة حــوايل 105 مليــون شــيكل )32 مليــون دوالر( تقريبــاً.10

كــام تنتظــر أكــر مــن )17170( أرسة فقــرية، دورهــا عــى قوائــم االنتظار لالســتفادة مــن برنامــج التحويالت 
النقديــة بســبب عــدم توفــر التمويل بحســب وزارة التنميــة االجتامعيــة يف غزة.  

جدول رقم )04(: توزيع قوائم االنتظار لالستفادة من برنامج التحويالت النقدية يف محافظات غزة

معاناة مواطن مريض وفقري من غري املستفيدين من برنامج التحويالت النقدية للفقراء

أفاد املواطن غ. ع، 39عاماً، متزوج ويعيل 5 أبناء، ويسكن حي النرص مبدينة غزة، لباحث املركز مبا ييل:

ــن  ــني، ال أمتك ــو عام ــل نح ــري قب ــود الفق ــروف العم ــي بغ ــبب إصابت ــار، وبس ــقة باإليج ــكن يف ش “أس
ــاج  ــرع، وتحت ــرض ال ــن م ــاين م ــي تع ــام أن زوجت ــي، ك ــى عائلت ــرف ع ــرزق وال ــب ال ــل لكس ــن العم م
ــتمرار  ــث باس ــة.  أبح ــفيات الحكومي ــات املستش ــر يف صيدلي ــا ال يتوف ــكل ٍ دوري، بعضه ــة بش إىل أدوي
عــى عمــل يالئــم وضعــي الصحــي، لكــن دون جــدوى. قمــت بالتســجيل يف وزارة التنميــة االجتامعيــة 
لالســتفادة مــن شــيك الشــؤون، كــوين أعــاين مــن ظــروف معيشــية صعبــة وترتاكــم عــيّل الديــون، وال 
أســتطيع تلبيــة متطلبــات عائلتــي املعيشــية. وعنــد مراجعــة الــوزارة يتــم اخبــاري بأننــي عــى قوائــم 
االنتظــار وســيتم الــرف يف حــال توفــر التمويــل لزيــادة أعــداد املســتفيدين. لجــأت إىل املؤسســات 

وزارة التنمية االجتامعية الفلسطينية

10 مقابلة أجراها باحث املركز مع أ. لؤي املدهون، املفوض العام لوزارة التنمية االجتامعية يف املحافظات الجنوبية، 22/02/2022.
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ــد يف  ــم. أعتم ــق بأعامره ــن ال تلي ــل مبه ــار للعم ــايئ الصغ ــر أبن ــى ال يضط ــزكاة حت ــان ال ــة ولج اإلغاثي
معيشــتي عــى كوبــون وكالــة الغــوث، والتــي توفــر بعــض املــواد الغذائيــة األساســية، ويتــم توزيعهــا 
كل ثالثــة شــهور.  أمتنــى أن يتــم إدراج اســمي لالســتفادة مــن شــيك الشــؤون، للتخفيــف مــن أوضاعنــا 

املعيشــية الصعبــة”.

ثانياً: برنامج التحويالت النقدية للفقراء” شيك الشؤون”

ــية،  ــا األساس ــى ســد احتياجاته ــرية ع ــدرة األرس الفق ــز ق ــة إىل تعزي ــالت النقدي ــج التحوي ــدف برنام يه
وهــي أرس تقــع تحــت خــط الفقــر املدقــع* )الشــديد(، وكذلــك األرس املهمشــة التــي تقــع بــني خطــّي 
الفقــر املطلــق واملّدقــع، وعــى وجــه التحديــد األرس التــي تضــم أشــخاصاً ذوي إعاقــة، أو كبــار الســن، 
ــي  ــة ه ــات رئيس ــالث جه ــج ث ــّول الربنام ــاء.  مُي ــها نس ــة، أو أرس ترأس ــراض مزمن ــاب أم ــام، أو أصح أو أيت
االتحــاد األورويب، والبنــك الــدويل، والســلطة الفلســطينية، ويتحمــل كل مــن االتحــاد األورويب والبنــك 
ــاميل  ــن إج ــطينية )%53( م ــلطة الفلس ــل الس ــني تتحم ــل، يف ح ــن التموي ــبته )%47( م ــا نس ــدويل م ال

املبلــغ.11

1. احصائيات برنامج التحويالت النقدية للفقراء الفلسطينيني
يبلــغ عــدد األرس املســتفيدة مــن الربنامــج، حــوايل )115( ألــف أرسة، يشــكلون )610( ألــف مواطــن 
مســتفيد تقريبــاً، وكان لقطــاع غــزة النصيــب األكــرب يف االســتفادة مــن الربنامــج، حيــث بلغــت نســبة األرس 
املســتفيدة يف قطــاع غــزة مــن الربنامــج )%69.3(، نظــرا ألن نســبة الفقــر يف قطــاع غــزة أعــى منهــا 

ــت )30.7%(.   ــي بلغ ــة الت ــة الغربي يف الضف

جدول رقم )05(: توزيع األرس واألفراد املستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب املنطقة 2020

وزارة التنمية االجتامعية الفلسطينية

https://www.mosa.pna.ps/ar/content/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D8%A7%D8%B9%D8%A:11 برنامج التحويالت النقدية، موقع وزارة التنمية االجتامعية، رابط

F%D8%A7%D8%AA�%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF%D9%8A%D8%A9
*الفقر املدقع: العجز يف تغطية الحاجات األساسية من املأكل وامللبس واملسكن، ويقدر بـ 1970 شيكل شهريا ً لأرسة املكونة من فردين بالغني وثالثة أطفال للعام 2017.
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**خط الفقر الوطني: تغطية الحاجات األساسية بجانب احتياجات أخرى، كالصحة والتعليم وغريها من الحقوق، يقدر بـ 2470 شيكل شهريا ً، ألرسة مكونة من فردين بالغني وثالثة 
أطفال

https://drive.google.com/file/d/1zcfPSmrmDKzYDBPYcGlUxrIe5olPG0eK/view?fbclid=I� :12 وزارة التنمية االجتامعية، التقرير االحصايئ لعام 2020، رابط إلكرتوين

wAR19oZ9twPVkwRAyBFlj8Ju�SBkIDwrSQBsxSSgeL0EKkxoGngYlAHe01NI
13 املصدر السابق، التقرير االحصايئ لوزارة التنمية االجتامعية 2020.

وتشــكل األرس الواقعــة تحــت خــط الفقــر الشــديد مــا نســبته )%86( مــن إجــاميل املســتفيدين مــن برنامج 
التحويــالت النقديــة، حيــث بلــغ عددهــا )98292( أرسة، بينــام بلــغ عــدد األرس املســتفيدة الواقعــة بــني 
ــات أن عــدد األرس املســتفيدة  خــط الفقــر الشــديد وخــط الفقــر الوطنــي** )8764( أرسة، وتُظهــر البيان

مــن برنامــج التحويــالت النقديــة وتقــع فــوق خــط الفقــر الوطنــي )7343( أرسة.12 

شكل رقم)02(: التوزيع النسبي لأرس املستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب خطوط الفقر 2020

ــن  ــوايل )%77( م ــراء ح ــة للفق ــالت النقدي ــج التحوي ــالل برنام ــن خ ــة م ــة االجتامعي ــي وزارة التنمي وتغط
اجــاميل األرس التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد يف فلســطني، فيــام تغطــي )%50( مــن األرس التــي 

تقــع تحــت خــط الفقــر الوطنــي* يف فلســطني .13

وتشــري البيانــات اإلحصائيــة، أن حــوايل )%54( مــن األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة 
ــتفيدة يف  ــن األرس املس ــكن )%21( م ــرى، وتس ــوايل )%25( يف الق ــكن ح ــام يس ــدن، في ــكن يف امل تس
املخيــامت، وهــو عــى عكــس مــا هــو متوقــع كــون احصائيــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 
أظهــرت نســب فقــر مرتفعــة يف املخيــامت الفلســطينية، مــا يشــري إىل فجــوة كبــرية يف تغطيــة برنامج 
التحويــالت النقديــة لفئــة الالجئــني. وتعتــرب مدينــة غــزة األعــى اســتفادة مــن حيث عــدد األرس املســتفيدة 
بحــوايل )23000( أرسة، بينــام كان أقــل عــدد لــأرس املســتفيدة مــن الربنامــج يف مدينــة أريحــا بحــوايل 

ــط.  )974( أرسة فق
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شكل رقم )03( : نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب نوع التجمع السكاين2020

جدول رقم )06(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب املحافظات الفلسطينية 2020

وزارة التنمية االجتامعية الفلسطينية
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2. معايري االستحقاق واالستفادة من برنامج التحويالت النقدية للفقراء
ــتحقون  ــن يس ــراد الذي ــاب األرس واألف ــريات الحتس ــن املتغ ــًة م ــة مجموع ــة االجتامعي ــد وزارة التنمي تعتم
ــراد  ــدد أف ــريات: ع ــذه املتغ ــم ه ــن أه ــة، وم ــالت النقدي ــج التحوي ــرب برنام ــاعدات ع ــى املس ــول ع الحص
ــاء  ــة بن ــوع وطبيع ــرأة، ن ــها ام ــال، أرسة ترأس ــم أطف ــا كان بينه ــراد األرسة إذا م ــة، أف األرسة، ذوي إعاق
ــر.   ــة الفق ــا وزن يف معادل ــكل منه ــح ل ــي مين ــريات الت ــن املتغ ــا م ــزل، وغريه ــكات املن ــكن، ممتل املس
وتُظهــر البيانــات حصــول األرس الفقــرية يف قطــاع غــزة عى نســبة رصف أعــى منها يف الضفــة الغربية، 
وذلــك الرتفــاع نســب الفقــر يف قطــاع غــزة، إضافــًة إىل أن عــدد أفــراد األرسة يف قطــاع غــزة أعــى منــه 

يف الضفــة الغربيــة.

ويحــق ألي مواطــن فلســطيني ال ميتلــك مصــدر دخــل أو أمــالك التقــدم بطلــب االنضــامم لربنامــج 
التحويــالت النقديــة، ويُرفــق كل املســتندات املؤيــدة ملــا ورد يف طلبــه مــن بيانــات، ليتــم تحويــل امللــف 
إىل الباحــث االجتامعــي الــذي يقــوم بزيــارة األرسة ميدانيــاً، بحيــث يتــم احتســاب املعادلــة مللــف األرسة 
وتحديــد املبلــغ الــذي تســتحقه األرسة مــن )250( شــيكل إىل )600( شــيكل شــهرياً، وتظــل األرسة عــى 

قوائــم االنتظــار ليتــم ادراجهــا يف حــال توفــر متويــل ضمــن مرحلــة الــرف.14 

ثالثاً: تأثري توقف رصف التحويالت النقدية عىل الفقراء يف فلسطني
مل تقــم وزارة التنميــة االجتامعيــة الفلســطينية خــالل العــام الجاري برف مســتحقات األرس املســتفيدة 
ــة  ــتثنائية متجزئ ــة اس ــرف دفع ــايض 2021 ب ــام امل ــت الع ــام قام ــة، في ــالت النقدي ــج التحوي ــن برنام م
لجميــع األرس الفقــرية مببلــغ موحــد قيمتــه 750 شــيكل، وميثــل هــذا املبلــغ )%14( فقــط مــن الدفعــات 
ــزام وزارة  ــدم الت ــوام 2020�2019 ع ــهدت األع ــز، ش ــات املرك ــاً ملتابع ــد.  ووفق ــام الواح ــة للع املخصص
التنميــة االجتامعيــة بانتظــام رصف مخصصــات برنامــج التحويــالت النقديــة للفقــراء، حيــث تــم رصف )75%( 
مــن الدفعــات املاليــة مبعــدل ثــالث دفعــات ســنوية خــالل هــذه األعــوام. ويوضــح الشــكل التــايل قيمــة 

املبالــغ املروفــة لربنامــج التحويــالت النقديــة لــأرس الفقــرية خــالل األعــوام 2022�2017:

14 مقابلة أجراها باحث املركز مع أ. لؤي املدهون، املفوض العام لوزارة التنمية االجتامعية يف املحافظات الجنوبية، 22/02/2022.
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ووفقــاً لتريحــات الدكتــور أحمــد مجــدالين، وزيــر التنميــة االجتامعيــة يف الحكومــة الفلســطينية، فــإن 
ســبب توقــف رصف املســاعدات النقديــة خــالل األعــوام 2022�2021، ناتــج عــن العجــز املــايل يف موازنــة 
ــاد األورويب،  ــاعدات االتح ــا مس ــا فيه ــاعدات مب ــة املس ــف كاف ــًة إىل توق ــطينية، إضاف ــلطة الفلس الس
ومنهــا املخصــص لربنامــج املســاعدات النقديــة لــأرس الفقــرية.15  ووفقــاً للوزيــر مجــدالين، يعتــرب االتحــاد 
األورويب املســاهم األكــرب يف برنامــج التحويــالت النقديــة للفقراء يف فلســطني، حيث بلغت مســاهمته 
يف مخصصــات آخــر دفعــة نقديــة حــوايل )%75( مــن مبلــغ التحويــالت النقديــة، يف حــني بلغــت مســاهمة 

الســلطة الفلســطينية لنفــس الدفعــة حــوايل )25%(. 

ورصــد املركــز ازديــاد معانــاة الفقــراء يف فلســطني، نتيجــة عجــز الحكومــة الفلســطينية عــن توفــري بدائل 
وحلــول لتغطيــة الدفعــات املاليــة لــأرس الفقــرية، والتــي ال متتلــك أيــة مصــادر أخــرى ميكــن االعتــامد 
عليهــا، وال تســتطيع تلبيــة احتياجاتهــا األساســية مــن املــأكل وامللبــس. وبعــد ثــالث ســنوات مــن عــدم 
ــادرة  ــري ق ــرية غ ــت األرس الفق ــراء، أصبح ــاص بالفق ــة الخ ــالت النقدي ــج التحوي ــف رصف برنام ــام أو وق انتظ
عــى ســد حاجتهــا مــن خــالل الــراء املؤجــل )االســتدانة( مــن املحــالت التجاريــة، كــام أنهــا غــري قــادرة 
عــى االقــرتاض مــن األقــارب واألصدقــاء والجــريان بســبب األوضــاع االقتصاديــة املتدهــورة بشــكل عــام، 

إضافــة إىل عــدم قدرتهــم عــى الســداد.   

وأضحــت املؤسســات والجمعيــات اإلغاثيــة عاجزة عن شــمول جميع الفقراء ضمن املســاعدات املوســمية 
القليلــة التــي تقدمهــا، وبحســب بيانــات وزارة التنميــة االجتامعيــة فــإن املســاعدات التــي تحصــل عليهــا 
األرس الفقــرية )التــي ال يوجــد لهــا مصــدر دخــل ثابــت أو مؤقــت( مــن مختلــف املصــادر يف فلســطني ال 
تغطــي أكــر مــن )%30( مــن فجــوة الفقــر لــأرس التــي تقــع يف فقــر مدقــع، ويف ظــل توقــف مخصصــات 
الشــؤون االجتامعيــة تصبــح نســبة تغطيــة فجــوة الفقــر ال تزيــد عــن )%8.4( لــأرس املســتفيدة مــن شــيك 

الشؤون.

وتتلقــى بعــض األرس الفقــرية مســاعدات مــن األقــارب واملتربعــني، كنــوع مــن التكافــل االجتامعــي، ولكــن 
هــذا الشــكل يفتقــد لالســتدامة، حيــث يرتاجــع يف األزمــات االقتصاديــة ويف أوقــات تشــديد الحصــار 
واإلغــالق.  كــام تدفــع الحاجــة والعــوز الشــديدين بالعديــد مــن األرس الفقــرية إىل تشــغيل أبنائهــا 
ملســاعدتها يف تجــاوز ظروفهــا االقتصاديــة الصعبــة، وهــو مــا يفتــح املجــال لتنامــي ظواهــر اجتامعيــة 
كعاملــة األطفــال والتســّول.  وبلغــت نســبة األطفــال العاملــني للفئــة العمريــة )17�15ســنة( )%6.7(، كــام 
بلغــت نســبة األطفــال العاملــني وغــري امللتحقــني بالتعليــم )%33.9( مــن إجــاميل األطفــال غــري امللتحقــني 
يف التعليــم16 ، ويؤكــد ذلــك تأثــري األوضاع االقتصاديــة املتدهورة عــى الحقوق االقتصاديــة واالجتامعية 

للمواطنــني الفلســطينيني.

https://shms.ps/p/134304 :15 تريح صحفي لوزير التنمية االجتامعية الفلسطيني، بتاريخ 20 أكتوبر 2021، رابط إلكرتوين

16 تقرير »واقع حقوق الطفل يف فلسطني«، صادر عن الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني. 2020، قاعدة بيانات مسح القوى العاملة 2019.

http://www.mot.gov.ps/thc/wp�content/uploads/2014/04/repyear2012.pdf
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شــكل )5( يوضــح نســبة األطفــال العاملــني يف فلســطني مــن غــري امللتحقــني بالتعليــم حســب املنطقــة 
والفئــة العمريــة

• معاناة أبرز الفئات املستفيدة من برنامج التحويالت النقدية
يبلــغ عــدد املســتفيدين مــن برنامــج التحويــالت النقديــة يف فلســطني )114399( أرسة، ويســتفيد منــه 
)79269( أرسة يف قطــاع غــزة، و)35130( أرسة يف الضفــة الغربيــة. وفيــام يــيل الفئــات األكر اســتفادة 

مــن الربنامــج:

كبار السن
� يبلــغ عــدد كبــار الســن املســتفيدين مــن برنامــج )63230( مســن، أي مــا يقــارب )%23( مــن عــدد الســكان 
الفلســطينيني املســنني.   ويتــوزع عــدد كبــار الســن املســتفيدين يف الضفــة )23311( مســن بنســبة 
)%36.9( مــن عــدد املســتفيدين، ويف قطــاع )39919( مســن مســتفيد بنســبة )%36.1( مــن اجــاميل 

ــتفيدين. املس

• معاناة مواطن مسن ومريض بالرسطان من مدينة خانيونس بسبب توقف رصف التحويالت النقدية

أفــاد املواطــن أ. ي، 62 عامــاً، مــن ســكان مخيــم خانيونــس جنــوب قطــاع غــزة، متــزوج، ويُعيــل أرسة 
مكونــة مــن 10 أفــراد، هــو وزوجتــه و8 أبنــاء، لباحــث املركــز مبــا يــيل:

“أعيــش يف منــزل مســقوف باألسبســتوس مكــون مــن غرفتــني ومطبــخ وحــامم مقــام عــى أرض 
حكوميــة، وســبق أن تلقيــت العديــد مــن االخطــارات مــن ســلطة األرايض إلخالئــه.  كــام أعــاين مــن مــرض 
ــي  ــاين ه ــا وتع ــا 13 عاًم ــان عمره ــم إمي ــال، منه ــايئ 3 أطف ــني أبن ــن ب ــام 2019، وم ــذ ع ــان من الرسط
األخــرى مــن مــرض الرسطــان منــذ عــام 2020.  أتلقــى مــن وزارة التنميــة االجتامعيــة )شــيك الشــؤون( 



16

مخصــص مــايل قيمتــه 1800 شــيكل منــذ نحــو 6 ســنوات، مبعــدل 4 مــرات ســنوياً.  قبــل نحــو عامــني بــدأت 
أعــاين وأرسيت مــن عــدم انتظــام يف رصف شــيك الشــؤون، وكانــت آخــر مــرة اســتلمت فيهــا املخصــص 
املــايل يف مايــو 2021، بلغــت قيمتهــا 750 شــيكل فقــط، وجــاءت بعــد انقطــاع اســتمر مــا ال يقــل عــن 6 
أشــهر. وأدى عــدم رصف شــيك الشــؤون إىل ضعــف قــدريت عــى تأمــني حاجــة أرسيت اليوميــة مــن 
الغــذاء، يف ظــل حاجتــي املاســة لتوفــري العالجــات غــري املتوفــرة يف املستشــفيات الحكوميــة.  أقوم 
بتدبــري أمــوري بالحــد األدىن، وأعتمــد عــى القــروض ومــا يصلنــي مــن بعــض املحســنني وأهــل الخــري، 

وأمتنــى أن يعــود الــرف بشــكل ثابــت ومنتظــم، مــع تحســني املبلــغ للعيــش بشــكل الئــق وكريــم”.

• معاناة مواطن مسن من سكان نابلس نتيجة توقف رصف برنامج التحويالت النقدية للفقراء

أفاد املواطن ح. ع، 87 عاماً، متزوج، من سكان نابلس بالضفة الغربية، لباحث املركز مبا ييل:

“أعــاين مــن جلطــة دماغيــة، وكــوين رجــل كبــري الســن أحتــاج لرعايــة خاصــة، كــام تحتــاج زوجتــي للعــالج 
أيضــاً والرعايــة الصحيــة بشــكٍل مســتمر.  أســتفيد مــن مخصصــات الشــؤون االجتامعيــة منــذ العــام 2000، 
وأتلقــى مبلــغ 750 شــيكل، بواقــع 4 مــرات ســنوياً، وكانــت أخــر دفعــة اســتلمتها بواقــع 750 شــيكل يف 
مايــو 2021.  ورغــم أن املخصــص املــايل قليــل وال يكفــي حاجــة عائلتــي، إال أننــي كنــت أعتمــد عليــه يف 
تأمــني األدويــة التــي ال توفرهــا وزارة الصحــة.  وخــالل فــرتة انقطــاع رصف مخصــص الشــؤون االجتامعيــة 
تراكمــت عــيّل الديــون، وأصبحــت أســتعني بأهــل الخــري لتأمــني الغــذاء والــدواء، خاصــة أننــي غــري قــادر 
ــدم  ــع ع ــن، م ــت ممك ــرب وق ــؤون يف أق ــيك الش ــرورة رصف ش ــؤولني ب ــب املس ــل.  أطال ــى العم ع

قطعهــا لضــامن الحيــاة الكرميــة”.

• معاناة أرملة مسنة ومريضة من مدينة الخليل نتيجة توقف برنامج التحويالت النقدية للفقراء

أفــادت املواطنــة ت. ح، 62عامــاً، أرملــة، وتعيــل أرسة مكونــة مــن 3 أفــراد، ابــن وبنتــان، مــن ســكان 
الطبقــة جنــوب الخليــل يف الضفــة الغربيــة، لباحــث املركــز مبــا يــيل: 

“أعــاين مــن الســكري وارتفــاع يف نســبة الدهــون يف الــدم، ومــرض األعصــاب والتهابــات دامئــة يف 
األُذن الوســطى، والتــي تســبب فقــدان الرتكيــز والوعــي لوقــت معــني. أســتفيد مــن برنامــج التحويــالت 
ــدم  ــة شــهور. وأدى ع ــغ 1200 شــيكل، تــرف كل ثالث ــذ 10 ســنوات، مببل النقديــة “شــيك الشــؤون” من
رصف شــيك الشــؤون إىل تــردي أوضاعنــا املعيشــية، وأصبحنــا نقتــر عــى املــواد الغذائيــة االساســية، 
ــن  ــتدانة م ــة يف االس ــه صعوب ــام نواج ــود. ك ــة النق ــوق وقل ــود يف الس ــعار املوج ــاع األس ــبب ارتف بس
املحــال التجاريــة التــي نأخــذ احتياجاتنــا منهــا بســبب تراكــم الديــون وال نســتطيع ســداد الديــن. كــام أننــا 
ال نســتطيع التوجــه ألي طبيــب خــاص بســبب قلــة النقــود ونتوجــه للعــالج يف العيــادات الحكوميــة التــي 
ال تقــدم لنــا الخدمــة الصحيــة املالمئــة. وانعكــس تأثــري عــدم الــرف عــى األوضــاع التعليميــة ألرسيت، 
ونتيجــة لذلــك تــرك نجــيل الوحيــد املدرســة ورشع بالعمــل يف مجــال البنــاء مــن أجــل مســاعدة العائلــة. 
كــام تســبب عــدم رصف املخصــص يف توقــف ابنتــي عــن دراســتها الجامعيــة، فيــام إذا اســتمر الوضــع 
ــرم ابنتــي التــي تــدرس يف الثانويــة العامــة هــذا العــام مــن فرصــة االلتحــاق  عــى الحــال ســوف تُح

بالتعليــم الجامعــي”.
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• معاناة مواطن مسن ومريض من مدينة غزة نتيجة توقف رصف برنامج التحويالت النقدية للفقراء

أفــاد املواطــن م. ع، 62 عامــاً، متــزوج وأب لـــ 8 أبنــاء، مــن ســكان مخيــم رفــح جنــوب قطــاع غــزة، لباحث 
املركــز مبــا ييل:

ــوح  ــب مفت ــة قل ــا عملي ــات، منه ــدة عملي ــراء ع ــي إلج ــبب حاجت ــة بس ــة صعب ــاع صحي ــن أوض ــاين م “أع
وعمليــة للعينــني، وبســبب وضعــي االقتصــادي وعــدم مقــدريت عــى توفــري الــدواء، أعــاين مــن 
مضاعفــات كبــرية يف شــبكية العــني، ســببت عجــزاً يف الرؤيــة بنســبة %90. أتلقــى مبلــغ 1400 شــيكل 
ــني  ــهر.  ويف العام ــة أش ــرف كل ثالث ــم ال ــث كان يت ــاً، حي ــذ 15 عام ــة من ــة االجتامعي ــن وزارة التنمي م
املاضيــني تراكمــت عــى الديــون نتيجــة عــدم انتظــام الــرف وتوقفــه، حيــث كانــت آخــر دفعة اســتلمتها 
يف شــهر مايــو 2021 بقيمــة 750 شــيكل.  تدهــورت أوضاعــي نتيجــة عــدم رصف شــيك الشــؤون، وهــو 
مــا جعلنــي غــري قــادر عــى توفــري الغــذاء ألرسيت، فيــام تســعفني كوبــون وكالــة األونــروا يف تلبيــة 
جــزء مــن حاجــة أرسيت الغذائيــة ولكنهــا غــري كافيــة فأنــا أحتــاج إىل رشاء األدويــة، ومنــذ توقــف رصف 
مخصصــات الشــؤون االجتامعيــة مل أســتطع رشاء أدويــة القلــب التــي تكلفنــي 200 شــيكل شــهرياً. كثــرياً 
ــة  ــاً صعب ــون أوضاع ــاً يعان ــم أيض ــني، فه ــايئ املتزوج ــن أبن ــاعدة م ــب املس ــرج يف طل ــعر بالح ــا أش م
كونهــم يعملــون بشــكل متقطــع، ولديهــم أعبــاء كثــرية. أمتنــى أن يســتمر رصف شــيك الشــؤون حتــى 

ال ترتاكــم علينــا الديــون بســبب الحاجــة املاســة للــدواء والغــذاء”.

نساء يرأسن أرسهن
� تســتفيد النســاء الــاليت يرأســن أرسهــن مــن برنامــج التحويــالت النقديــة للفقــراء، حيــث بلــغ عــدد األرس 
املســتفيدة منهــا )47649( أرسة، منهــا )19.088( أرسة يف الضفــة الغربيــة، و)28561( أرسة يف قطــاع 

غــزة.

• معاناة سيدة من جباليا تعيل أرُسة بسبب توقف رصف برنامج التحويالت النقدية للفقراء

ــاع  ــامل قط ــا ش ــكن جبالي ــراد، وتس ــن 8 أف ــة م ــل أرسة مكون ــاً، وتعي ــة ن. ص، 36 عام ــادت املواطن أف
غــزة، لباحــث املركــز مبــا يــيل:

“هجــرين زوجــي منــذ 10 أعــوام، وأعــاين مــن ضعــف شــديد يف البــر.  وبســبب أوضاعنــا املعيشــية 
ــع  ــهور كأرب ــرف كل 3 ش ــيكل، ت ــة 2100 ش ــاً بقيم ــاً مالي ــة مخصص ــة االجتامعي ــن وزارة التنمي ــى م أتلق
دفعــات يف العــام الواحــد.   توقــف رصف شــيك الشــؤون قبــل عــدة أعــوام ملــدة عــام كامــل، ثــم انتظم 
الــرف مجــدداً، ويف العــام 2020 تلقيــت 3 دفعــات فقط، وآخــر الدفعــات تلقيتها يف مايــو2021 بقيمة 
750 شــيكل رصفــت لــكل املســتفيدين، ثــم توقــف الــرف حتــى يومنــا هــذا.  وقــد أدى توقــف برنامــج 
ــوازم  ــراء ل ــال ل ــري امل ــى توف ــدريت ع ــف ق ــا أضع ــا، م ــون علين ــم الدي ــة إىل تراك ــالت النقدي التحوي
البيــت، وأصبحــت أطــرق بــاب املؤسســات والجمعيــات الخرييــة لتوفــري أبســط حاجــات أرسيت.  وأخــى 
مــن اســتمرار هــذه الحالــة نظــراً لرتاجــع مســتوى أطفــايل يف املــدارس، لــذا فإننــي أمتنــى أن يعــود 

الــرف بشــكل ثابــت ومنتظــم، مــع تحســني املبلــغ للعيــش بشــكل الئــق وكريــم”.
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• معاناة امرأة تُعيل مرىض بسبب توقف رصف برنامج التحويالت النقدية للفقراء

ــن  ــات، م ــاء و3 بن ــراد 3 أبن ــن 6 أف ــة م ــل أرسة مكون ــة، وتعي ــاً، ُمَعلََق ــة و. ط، 47عام ــادت املواطن أف
ــيل:  ــا ي ــز مب ــث املرك ــزة، لباح ــاع غ ــوب قط ــح، جن ــر البل ــكان دي س

“أســكن أنــا وأبنــايئ يف منــزل مســاحته 90 مــرت2 مســقوف باألسبســتوس، ويســكن معــي يف نفــس 
املنــزل إبنــي ســاهر، 23 عامــاً، متــزوج ولديــه طفــالن.  تعــاين إحــدى بنــايت )دينــا 22 عامــاً( مــن مــرض 
الــرع، وتحتــاج للعــالج بشــكل دوري. أقمــت دعــوى لالنفصــال عــن زوجــي، إال أنــه هــددين بحرمــاين مــن 
األوالد، فأســقطت القضيــة، كــام أنــه ميتنــع عــن االنفــاق علينــا.  أتقــاىض مبلــغ 1800 شــيكل مــن وزارة 
التنميــة االجتامعيــة منــذ 3 ســنوات، يـُـرف كل 3 شــهور. ونتيجــة توقــف رصف شــيك الشــؤون منــذ عــام 
تقريبــاً نعيــش أوضــاع صعبــة للغايــة، ونكتفــي بــراء الحاجــات الروريــة، ونلجــأ إلشــعال الحطــب لطهــي 
الطعــام، بــدالً عــن الغــاز لعــدم مقدرتنــا عــى دفــع مثنــه. اضطــررت للعمــل كعاملــة نظافــة براتــب 200 
شــيكل شــهرياً لتأمــني احتياجــات أرسيت، وهــو مبلــغ ال يكفــي لســد أبســط حاجاتنــا، األمــر الــذي يدفعنــا 
للعيــش عــى املســاعدات مــن أهــل الخــري.  كــام تحتــاج ابنتــي دينــا للعــالج بشــكل دوري يف مستشــفى 
الشــفاء بغــزة، وأجــد صعوبــة يف تأمــني املواصــالت للوصــول للمستشــفى، ويف بعــض األحيان أشــرتي 

العــالج مــن الصيدليــات لعــدم توفــره يف املستشــفيات الحكوميــة مــام راكــم علينــا ديونــاً كثــرية”.

• معاناة أرملة من مدينة قلقيلية نتيجة توقف رصف برنامج التحويالت النقدية للفقراء.

ــة  ــة بالضف ــة قلقيلي ــتيا يف مدين ــر اس ــدة دي ــكن بل ــة، وتس ــاً، أرمل ــة ع. ذ، 50عام ــادت املواطن أف
ــيل:  ــا ي ــز مب ــث املرك ــة، لباح الغربي

ــا وابنتــي يف منــزل متهالــك، تــزداد معاناتنــا يف فصــل الشــتاء نتيجــة تــرسب امليــاه، مــام  “أعيــش أن
يتســبب يف تلــف األثــاث، مــع عــدم القــدرة عــى اصالحــه أو اســتبداله بســبب أوضاعــي الصعبــة.  كــام 
أعــاين مــن مــرض الروماتيــزم واضطــراب الغــدد، وتعــاين ابنتــي مــن تقــوس يف العظــام.  أحصــل عــى 
ــان  ــهر رمض ــه يف ش ــغ تلقيت ــر مبل ــهور، وآخ ــة كل 3 ش ــة االجتامعي ــن وزارة التنمي ــيكل م ــغ 750 ش مبل
املــايض 750 شــيكل، رصفــت لــكل املســتفيدين، وتوقــف الــرف بعدهــا حتــى اليــوم.  ونتيجــة توقــف 
رصف شــيك الشــؤون تدهــورت ظروفنــا املعيشــية، ومل يعــد باســتطاعتي تأمــني احتياجاتنــا مــن الغــذاء 
والــدواء، كذلــك توقفــت ابنتــي عــن اســتكامل دراســتها الجامعيــة. أتلقــى ســلة غذائيــة مــن وزارة 
ــهري  ــكل ش ــه بش ــادة انتظام ــغ وإع ــادة املبل ــى زي ــة.  أمتن ــري كافي ــة وغ ــري منتظم ــي غ ــؤون وه الش

وثابــت للعيــش حيــاة كرميــة”
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أرس فقرية أفرادها من األطفال
ــوايل )82%(  ــل، ح ــف طف ــن )215( أل ــر م ــتفيدة أك ــرية املس ــاء األرس الفق ــال أبن ــدد األطف ــغ ع ــام بل � ك
يف قطــاع غــزة، و)%19( يف الضفــة الغربيــة، ويشــكلون مــا نســبته )%9.5( مــن اجــاميل األطفــال يف 

ــج.   ــن الربنام ــتفيدين م ــراد املس ــاميل األف ــن اج ــبتهم )%35( م ــدر نس ــطني، وتق فلس

• معاناة مواطن من جباليا يعيل أطفال مرىض نتيجة توقف رصف برنامج التحويالت النقدية للفقراء

ــامل  ــا، ش ــة – جبالي ــرب الكرام ــكان غ ــن س ــراد م ــزوج وأب لـــ 4 أف ــاً، مت ــن س. ك، 38 عام ــاد املواط أف
ــيل: ــا ي ــز مب ــث املرك ــزة، لباح ــاع غ قط

7“تطالبنــي ســلطة األرايض بإخــالء منــزيل املتهالــك، املقــام عــى أرض حكوميــة، وهــو مــا يشــعرين 
بعــدم االســتقرار واألمــان يف الســكن.  يعــاين 3 مــن أطفــايل وهــم ربيــع 14 عامــا، وفــرح 13 عامــا، وأنس 
ــغ  ــى مبل ــكل دوري.  أتلق ــن بش ــات وحق ــون لعالج ــة(، ويحتاج ــديد )قزام ــة ش ــر قام ــن ق ــنوات، م 8 س
1200 شــيكل “شــيك الشــؤون” مــن وزارة التنميــة االجتامعيــة منــذ العــام 2007.  ويف العــام 2020 
انخفــض معــدل الــرف ليصبــح 3 دفعــات يف الســنة بــدالً مــن أربــع دفعــات.  وخــالل العــام املــايض مل 
يــرف ســوى دفعــة واحــدة يف مايــو 2021، بواقــع 750 شــيكل، ومل يــرف لنــا خــالل هــذا العــام أي 
مبالــغ.  وبســبب عــدم رصف شــيك الشــؤون، اضطــررت إىل االســتدانة لتأمــني الغــذاء والــدواء، ونتيجــة 
الســتمرار األزمــة أعجــز عــن ســداد الديــون املرتاكمــة كــام أننــي أصبحــت غــري قــادر عــى تأمــني الغــذاء 
الخــاص ألطفــايل، الذيــن يحتاجــون لتغذيــة معينــة إلعــادة بنــاء أجســامهم، باإلضافــة لأدويــة والحقــن 
الالزمــة للنمــو بشــكل طبيعــي.  أعمــل حاليــاً يف جمــع الحديــد والبالســتيك، وأبيعــه مقابــل مبلــغ بســيط 

لتوفــري الطعــام ألطفــايل.  أطالــب بإعــادة رصف املخصصــات وزيادتهــا لســد احتياجــات العائلــة”.

• معاناة أرملة من مدينة الخليل تعيل طفالً اضطر للترسب من املدرسة والعمل بأجر زهيد

أفــادت املواطنــة ف. ب، 43عامــاً، أرملــة، وتعيــل أرسة مكونــة مــن ابــن و3 بنــات، مــن ســكان الخليــل، 
الضفــة الغربيــة، لباحــث املركــز مبــا يــيل: 

“أعــاين مــن مــرض القصــور الوريــدي املزمــن يف الســاقني، وأقيــم يف منــزل مســتأجر وغــري قــادرة 
عــى دفــع األجــرة الشــهرية بســبب تراكــم الديــون علينــا.  أتقــاىض مبلــغ 750 شــيكل مــن وزارة التنميــة 
االجتامعيــة “شــيك الشــؤون” منــذ 5 ســنوات. وتدهــورت أوضاعنــا املاديــة بســبب عــدم االنتظــام وتوقف 
رصف شــيك الشــؤون، حيــث نكتفــي بــراء الحاجــات الروريــة، ويف كثــري مــن األحيــان ال يكــون هنــاك 
طعــام يف املنــزل، ونتنــاول وجبــة واحــدة مــن املعلبــات طــوال اليــوم.  واضطــر طفــيل “16 عامــاً” إىل 
تــرك املدرســة، والتوجــه للعمــل يف مشــحمة ســيارات، مــن أجــل توفــري لقمــة العيــش اليوميــة.  كــام 
تحتــاج بنــايت إىل مصاريــف دراســية مل أســتطع توفــري معظمهــا. أمتنــى زيــادة املبلــغ وإعــادة انتظامه 

بشــكل شــهري وثابــت لنعيــش حيــاة كرميــة”.
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• معاناة مواطن مريض من مدينة رفح ويُعيل أطفاالً تراجع مستواهم الدرايس

أفــاد املواطــن إ. م، 51عامــاً، متــزوج ويعيــل أرسة مكونــة مــن 6 أفــراد، 3 ذكــور و3 إنــاث، يســكن رفــح 
جنــوب قطــاع غــزة، لباحــث املركــز مبــا يــيل: 

“أعــاين مــن متالزمــة القولــون العصبــي، وزوجتــي مريضــة بارتفــاع ضغــط الــدم املزمن، وأعيل شــقيقي 
املريــض الــذي يســكن معــي يف نفــس املنــزل.  أتقــاىض مخصصــاً ماليــاً “شــيك الشــؤون” بقيمــة 1800 
ــح  ــام 2016 ليصب ــغ يف ع ــص املبل ــم تقلي ــام 2011، وت ــذ الع ــة من ــة االجتامعي ــن وزارة التنمي ــيكل، م ش
1450 شــيكل، أمــا يف العــام املــايض اســتلمت دفعــة واحــدة طــوال العــام بقيمــة 750 شــيكل فقــط.  
ــدداً  ــتدانة مج ــى االس ــادر ع ــري ق ــت غ ــؤون، وأصبح ــيك الش ــف ش ــراء توق ــن ج ــون م ــا الدي ــت علين تراكم
ــع  ــة م ــي الصحي ــوء حالت ــن س ــف م ــا ضاع ــو م ــدواء، وه ــذاء وال ــن الغ ــي م ــات بيت ــط متطلب ــري أبس لتوف
عــدم قــدريت للذهــاب إىل األطبــاء.  كــام تراجــع مســتوى أبنــايئ يف مدارســهم، واضطــررت إىل تأجيــل 
ــت يف  ــة.  توجه ــوم الجامع ــداد رس ــى س ــدرة ع ــدم الق ــبب ع ــايئ بس ــد أبن ــية ألح ــول دراس ــدة فص ع
الفــرتة األخــرية للحصــول عــى املســاعدات املقدمــة مــن أهــل الخــري والجمعيــات الخرييــة بعــد مــي 
وقــت طويــل عــى عــدم رصف مســتحقايت مــن شــيك الشــؤون.  أمتنــى أن يعــود الــرف بشــكل ثابــت 

ومنتظــم، مــع تحســني املبلــغ للعيــش بشــكل الئــق وكريــم”.

األشخاص ذوي اإلعاقة
ــا  ــكلون م ــتفيداً، يش ــم )48263( مس ــغ عدده ــث بل ــج، حي ــن الربنام ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــتفيد األش � يس
نســبته حــوايل )%8( مــن اجــاميل املســتفيدين، فيــام بلــغ عــدد األرس التــي يرأســها أشــخاص مــن 
ذوي اإلعاقــة )18177( أرسة، يشــكلون مــا نســبته حــوايل )%16( مــن اجــاميل األرس املســتفيدة، ويبلــغ 

عددهــم يف قطــاع غــزة )9565( أرسة، و)8612( أرسة يف الضفــة الغربيــة.

• معاناة مواطن من مدينة سلفيت يعيل ابناً من ذوي اإلعاقة 

أفــاد املواطــن عبــد الكريــم حســن خــر ملــوح، 58 عامــاً، متــزوج وأب لـــسبعة أبنــاء، يســكن بلــدة ديــر 
اســتيا مبدينــة ســلفيت شــامل الضفــة الغربيــة، لباحــث املركــز مبــا يــيل:

“أعيــش يف منــزل العائلــة مــع أخــويت، ويعــاين أحــد أبنــايئ، عمــره 19 عامــاً، مــن إعاقــة ذهنيــة 
وجســدية، يســبب األذى لآلخريــن عنــد الغضــب، وحتــى نتمكــن مــن الســيطرة عليــه يحتــاج لعــالج مســتمر 
غــري متوفــر لــدى وزارة الصحــة، وأقــوم برائــه عــى حســايب الشــخيص مــن الصيدليــة.  أســتفيد مــن 
برنامــج التحويــالت النقديــة منــذ 10 ســنوات، وأحصــل عــى مبلــغ 1800 شــيكل، تــرف كل 3 شــهور، بواقع 
4 مــرات ســنوياً.  توقــف رصف شــيك الشــؤون قبــل عــدة أعــوام، بســبب امتــاليك عــدداً من األغنــام بغرض 
ــتمت املوافقــة.   ــغ فـ ــام، عــاودت التقــدم بطلــب إلعــادة رصف املبل التجــارة، وعندمــا قمــت ببيــع األغن
ويف العــام 2020 حصلــت عــى 3 دفعــات فقــط، وآخــر دفعــة اســتلمتها كانــت العــام املــايض بواقــع 
750 شــيكل.  وأدى عــدم رصف شــيك الشــؤون إىل تراكــم الديــون، كــام أعــاين صعوبــة تأمــني الغــذاء 
ألرسيت، حيــث ال يتوفــر مصــدر رزق آخــر، وال أتلــق مســاعدات مــن أيــة جهــة أخــرى.  أمتنــى عــودة الــرف 

مجــددا ً، وزيــادة املبلــغ وانتظامــه لصعوبــة العيــش يف ظــل غــالء املعيشــة”.
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• معاناة مواطن من ذوي اإلعاقة من الربيج نتيجة توقف رصف برنامج التحويالت النقدية للفقراء

أفــاد املواطــن و.م، 42 عامــاً، مــن ســكان مخيــم الربيــج وســط قطــاع غــزة، متــزوج، ويعيــل 9 أفــراد، 
لباحــث املركــز مبــا يــيل: 

ــرتاً  ــاحتها 60 م ــقة مس ــش يف ش ــم، وأعي ــادث قدي ــر ح ــفلية إث ــراف الس ــة يف األط ــن إعاق ــاين م “أع
مســقوفة بألــواح الصفيــح فــوق عــامرة العائلــة، وبســبب وضعــي الصحــي أتلقــى مبلــغ 1500 شــيكل 
مــن وزارة التنميــة االجتامعيــة منــذ 15 عامــاً. تــرف الــوزارة املخصــص 4 مــرات يف الســنة، وخــالل 
ــيك  ــر رصف ش ــنة، إىل أن اقت ــات يف الس ــح 3 دفع ــات لتصب ــدد الدفع ــت ع ــني قلص ــني املاضي العامي
الشــؤون عــى دفعــة واحــدة خــالل العــام 2021 بقيمــة 750 شــيكل، تلقاهــا كل املســتفيدين.  وبســبب 
عــدم رصف شــيك الشــؤون أمــر بظــروف معيشــية صعبــة نتيجــة تراكــم الديــون مــع عــدم اســتطاعتي 
توفــري أبســط احتياجــات أرسيت، وأعتمــد بشــكل كبــري عــى بعــض املســاعدات التــي تقدمهــا جمعيــات 

ــروا”.    ــوث األون ــة الغ ــن وكال ــذايئ م ــرد الغ ــني، والط ــة املعاق رعاي

• معاناة مواطن من مدينة رفح يُعيل أطفال مرىض منهم طفل من ذوي اإلعاقة

أفــاد املواطــن ع. ع، 46 عامــاً، متــزوج ويعيــل أرسة مكونــة مــن 10 أفــراد، 7 ذكــور و3 إنــاث، ويســكن 
مخيــم رفــح جنــوب قطــاع غــزة، لباحــث املركــز مبــا يــيل: 

ــمعية،  ــة س ــن إعاق ــاين م ــذي يع ــد ال ــم محم ــيميا، منه ــرض التالس ــن م ــايئ م ــن أبن ــة م ــاين أربع “يع
ــد  ــه بع ــرت أصابع ــبب ب ــامة بس ــي أس ــاة إبن ــة إىل معان ــاً، إضاف ــدات دم كل 20 يوم ــون لوح ــث يحتاج حي
اصابتــه يف مســريات العــودة.  أحصــل عــى 1800 شــيكل كمخصــص مــن الشــؤون االجتامعيــة. ونتيجــة 
لتوقــف الــرف منــذ عــام تقريبــاً، تدهــورت أوضاعنــا املعيشــية وأصبحنــا نعتمــد عــى كوبــون الوكالــة 
لتأمــني احتياجــات األرسة مــن الغــذاء. ومــن الناحيــة الصحيــة، يحتــاج أبنــايئ “مــرىض التالســيميا” لنقــل 
دم بشــكل دوري، وأجــد صعوبــة يف تأمــني أجــرة املواصــالت، حتــى يتمكنوا مــن الوصول للمستشــفيات 
الحكوميــة.  كــام أجــد صعوبــة يف تلبيــة حاجــة أبنــايئ يف املــدارس، مــن مصاريــف الدراســة وبعــض 
القرطاســية. أقــوم باإلنفــاق عــى أرسيت مبســاعدة مــن ابنــي أســامة الــذي يحصــل عــى راتــب جريــح 
بعــد اصابتــه يف مســريات العــودة، رغــم أنــه ال يكفــي الحــد األدىن مــن متطلبــات االرسة، لــذا فإننــي 

أطالــب برسعــة رصف شــيك الشــؤون لنتمكــن مــن تأمــني أبســط احتياجاتنــا”.
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رابعاً: الحامية االجتامعية للفقراء يف القانون الفلسطيني 

يُشــكل غيــاب رؤيــة واضحة لدى الســلطة الفلســطينية حــول الحاميــة االجتامعية للفقراء يف فلســطني، 
معضلــة كبــريًة تتأثــر بهــا الفئــات الهشــة مــن املواطنــني الفلســطينيني، حيــث تــرك الفقــراء مكشــوفني 
ــت  ــام نظم ــتقرار، بين ــات واالس ــع بالثب ــة ال تتمت ــاعدات اغاثي ــم مس ــدم له ــاً، تُق ــرياً صعب ــون مص يواجه
القوانــني الفلســطينية تعزيــز الحاميــة االجتامعيــة باســتخدام صناديــق التقاعــد والضــامن االجتامعــي 
للموظفــني.  ويف ظــل غيــاب الخطــط الوطنيــة ملكافحــة الفقــر بحســب التقريــر األويل لدولــة فلســطني 
املقــدم إىل اللجنــة املعنيــة بالحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة17  ، تتســع دائــرة الفقــر بســبب اســتمرار 
ــتخدام  ــراد، باس ــني األرس واألف ــر ب ــري الفق ــن تأث ــد م ــى الح ــة ع ــج الحكومي ــات والربام ــار السياس اقتص
آليــات وبرامــج يغلــب عليهــا طابــع املســاعدات اإلغاثيــة، وال توفــر حلــوالً ملكافحــة الفقــر يف فلســطني.

ورغــم القصــور الــذي تعــاين منــه القوانــني الفلســطينية يف معالجتهــا ملشــكلة الفقــر، إال أن بعــض 
القوانــني التــي تــم ســنها لدعــم الفئــات الهشــة كاألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألطفــال واملــرأة، توفــر 

نوعــاً مــن الحاميــة االجتامعيــة امللزمــة للحكومــة الفلســطينية.

وفيــام يــيل نصــوص التريعــات التــي تدعم حقــوق الفئــات الهشــة كاألشــخاص ذوي اإلعاقــة واألطفال 
واملــرأة، والتــي توفــر نوعــاً مــن الحاميــة االجتامعيــة امللزمــة للحكومة الفلســطينية:

• القانون األسايس الفلسطيني:
� نصت املادة )22( عى أنه 

1.  ينظم القانون خدمات التأمني االجتامعي والصحي ومعاشات العجز والشيخوخة 
2. رعايــة أرس الشــهداء واألرسى ورعايــة الجرحــى واملترريــن واملعاقــني واجــب ينظــم القانــون 

أحكامــه، وتكفــل الســلطة الوطنيــة لهــم خدمــات التعليــم والتأمــني الصحــي واالجتامعــي” .18
•  قانون حقوق املعوقني رقم )4( لسنة 1999:

� نصــت املــادة رقــم )2( منــه عــى حــق األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف التمتــع بحيــاة حــرة وبالعيــش 
الكريــم والخدمــات املختلفــة.

•  قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( للعام 2004 وتعديالته:
� نصت املادة )29( منه عى أنه 

1. للطفل الحق يف اإلنفاق عليه من طعام وكسوة ومسكن وتطبيب وتعليم. 
2. يتحمل واجب اإلنفاق عى الطفل والده أو من يتوىل رعايته قانونا. 

3. تتخذ الدولة كافة التدابري لضامن ذلك الحق” .19

ــيك  ــة )ش ــالت النقدي ــج التحوي ــي برنام ــة منتفع ــطني وخاص ــرية يف فلس ــان األرس الفق ــاىف حرم ويتن
القانــون  أحــكام  مــع  النقديــة،  التحويــالت  برنامــج  يف  املاليــة  مســتحقاتهم  رصف  مــن  الشــؤون( 
األســايس الفلســطيني، ويُعتــرب ذلــك انتهــاكاً واضحــاً ورصيحــاً لحــق الفقــراء وأرسهــم وأطفالهــم يف 

ــة.   ــاة كرمي ــع بحي التمت

17 التقرير األويل املقدم من دولة فلسطني مبوجب املادتني 16 و17 من العهد الدويل للحقوق االقتصادية واالجتامعية، املادة 11، ص41

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=13211 :18 قانون املعوقني الفلسطيني رقم )4( للعام1999 وتعديالته، رابط إلكرتوين

http://muqtafi.birzeit.edu/pg/getleg.asp?id=14674 :19 قانون الطفل الفلسطيني رقم )7( للعام 2004 وتعديالته، رابط إلكرتوين
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ــة  ــن أيّ ــتثنيهم م ــراء، وتس ــة الفق ــل حامي ــني تكف ــدار قوان ــى اص ــل ع ــب العم ــبق، يج ــا س ــوء م يف ض
ــني مــن برنامــج  ــات الهشــة والفقــرية وباألخــص الفقــراء املنتفع إجــراءات تقشــفية، حتــى تتمكــن الفئ
التحويــالت النقديــة، مــن حاميــة أرسهــا واإلنفــاق عليهــم.  كــام يتوجــب عــى الحكومــة الفلســطينية 
العمــل عــى توفــري بدائــل لدعــم برنامــج التحويــالت النقديــة وضــامن اســتمراره دون أي انقطــاع بســبب 

ارتباطــه باملنــح والتمويــل الــدويل.

خامساً: الحامية االجتامعية للفقراء يف القوانني الدولية

أصبــح يُنظــر إىل الفقــر مــن منطلــق حقــوق اإلنســان، مبعنــاه األوســع والــذي يتضمــن ظروفــاً معيشــيًة 
ســيئًة، إســكاٌن غــرُي صحــي، تعليــم غــرُي كاٍف، تهميــٌش، بطالــٌة، ســوُء الحالــة الصحيــة.  وهــذا يدلــل أيضــاً 
ــارت  ــض.  وأش ــا البع ــى بعضه ــر ع ــة وتؤث ــي مرتابط ــة، فه ــان للتجزئ ــوق اإلنس ــة حق ــدم قابلي ــى ع ع
العديــد مــن االتفاقيــات واملواثيــق الدوليــة عــى رضورة مكافحــة الفقــر وضــامن حيــاة كرميــة لإلنســان، 
مــن خــالل العمــل عــى ضــامن التوزيــع العــادل للــروات بــني األفــراد، وتبنــي خطــوات هادفــة لتحســني 
وتطويــر حيــاة البــر.  وفيــام يــيل أهــم االتفاقيــات التــي نصــت رصاحــة أو ضمنــاً عــى مكافحــة الفقــر، 

وانضمــت دولــة فلســطني لهــا:

1 - اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان20
تنــص املــادة 22 مــن اإلعــالن العاملــي لحقــوق اإلنســان عــى أن “لــكل شــخص، بوصفــه عضــواً يف 
املجتمــع، حــق يف الضــامن االجتامعــي، ومــن حقــه أن توفــر لــه، من خــالل املجهــود القومــي والتعاون 
ــة  ــة والثقافي ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــا، الحق ــة وموارده ــكل كل دول ــع هي ــق م ــا يتف ــدويل ومب ال

التــي ال غنــى عنهــا لكرامتــه ولتنامــي شــخصيته يف حريــة”.

وتنــص املــادة 25 منــه “لــكل شــخص حــق يف مســتوى معيشــة يكفــي لضــامن الصحــة والرفاهــة 
ــات  ــد الخدم ــة وصعي ــة الطبي ــكن والعناي ــس واملس ــأكل وامللب ــد امل ــى صعي ــة ع ــه، وخاص ــه وألرست ل
ــة أو املــرض أو العجــز أو  ــه الغوائــل يف حــاالت البطال ــه الحــق فيــام يأمــن ب االجتامعيــة الروريــة، ول
ــه”. ــباب عيش ــده أس ــي تفق ــه والت ــن إرادت ــة ع ــروف الخارج ــن الظ ــك م ــري ذل ــيخوخة أو غ ــل أو الش الرتم

2. اتفاقية حقوق الطفل21  
ــة  ــوء التغذي ــراض وس ــة األم ــى رضورة “مكافح ــل ع ــوق الطف ــة حق ــن اتفاقي ــادة 24)�2ج( م ــص امل تن
حتــى يف إطــار الرعايــة الصحيــة األوليــة، عــن طريــق أمــور منهــا تطبيــق التكنولوجيــا املتاحــة بســهولة 
وعــن طريــق توفــري األغذيــة املغذيــة الكافيــة وميــاه الــرب النقيــة، آخــذة يف اعتبارهــا أخطــار تلــوث 

البيئــة ومخاطــره”.

كــام تنــص املــادة 26)2( مــن االتفاقيــة املذكــورة عــى أنــه “ينبغــي منــح اإلعانــات، عنــد االقتضــاء مــع 
مراعــاة مــوارد وظــروف الطفــل واألشــخاص املســؤولني عــن إعالــة الطفــل”.

20 اإلعالن العاملي لحقوق اإلنسان: اعتمدته الجمعية العامة لأمم املتحدة بقرارها رقم 217 ألف)د3�( املؤرخ يف 10 كانون األول / ديسمرب 1948.

21 اتفاقية حقوق الطفل: اعتمدتها الجمعية العامة لأمم املتحدة بالقرار رقم 44/25 املؤرخ يف 20 ترين الثاين/ نوفمرب 1989، ودخلت حيز التنفيذ 

    بتاريخ 2 أيلول/ سبتمرب 1990 طبقا للامدة 49.
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3. إعالن حول التقدم واإلمناء االجتامعي22   
تنص املادة 10 منه عى رضورة: 

1. “القضاء عى الجوع وسوء التغذية وكفالة الحق يف تغذية سليمة”
2. “القضــاء عــى الفقــر، وتأمــني التحســن املطــرد يف مســتويات املعيشــة والعدالــة واإلنصــاف يف 

ــع الدخول” توزي

 كــام تنــص املــادة 11)أ( مــن اإلعــالن الســابق عــى رضورة “توفــري نظــم ضامن اجتامعــي شــاملة وخدمات 
رعايــة اجتامعيــة وإنشــاء وتحســني نظــم الضــامن والتأمــني االجتامعيــني لصالــح جميــع األشــخاص الذيــن 
يكونــون بســبب املــرض أو العجــز أو الشــيخوخة غــري قادريــن بصــورة مؤقتــة أو مســتمرة عــى االرتــزاق 
وذلــك لتأمــني مســتوى معيــي ســليم لهــم وألرسهــم وملعاليهــم.”  فضــالً عــن ذلــك يؤكــد اإلعــالن 
ــى  ــل ع ــة والدخ ــع امللكي ــادة توزي ــدف إىل إع ــة ته ــة واجتامعي ــري اقتصادي ــامد تداب ــى رضورة اعت ع

جميــع أفــراد املجتمــع بهــدف تأمــني حقــوق متســاوية يف امللكيــة بــني النــاس.

4. اإلعالن العاملي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية23  
 أهم البنود التي يؤكد عليها:

ــي  ــة ل ــوء التغذي ــوع وس ــن الج ــرر م ــرف يف أن يتح ــل للت ــري قاب ــق غ ــل ح ــرأة وطف ــل وام ــكل رج 1. “ل
ــن  ــال م ــك فع ــوم ميل ــع الي ــا، إن مجتم ــظ عليه ــال ويحاف ــاء كام ــة إمن ــدية والعقلي ــه الجس ــي قدرات ينم
املــوارد والقــدرات التنظيميــة والتكنولوجيــا وبالتــايل مــن الكفــاءة مــا يكفــي لتحقيــق هــذا الهــدف، 
ولذلــك فــإن اســتئصال الجــوع هــدف مشــرتك لكفالــة بلــدان املجتمــع الــدويل، وخاصــة منهــا البلــدان 

ــاعدة”. ــى املس ــادرة ع ــرى الق ــدان األخ ــو والبل ــة النم املتقدم

2. “مــن املســؤوليات األساســية للحكومــات أن تعمــل معــا لزيــادة إنتــاج األغذيــة وتوزيعهــا عــى نحــو 
ــور  ــى الف ــرع ع ــات أن ت ــى الحكوم ــني ع ــا.  ويتع ــدان ويف داخله ــى البل ــة ع ــا وفعالي ــر إنصاف أك
يف شــن هجــوم موحــد أكــرب عــى األمــراض املزمنــة الناتجــة عــن ســوء التغذيــة ونقــص التغذيــة لــدى 

ــات املســتضعفة املنخفضــة الدخــل”. الفئ

3. “يقــع عــى عاتــق كل مــن الــدول املعنيــة أن تعمــد وفقــا لتقريرهــا الســيادي وتريعهــا الداخــيل 
إىل إزالــة العقبــات التــي تعــرتض ســبيل إنتاج األغذيــة وإىل توفــري حوافز مناســبة للمنتجــني الزراعيني”.

5. اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة
ــة،  ــة االجتامعي ــة يف الحامي ــخاص ذوي اإلعاق ــق األش ــراف بح ــدول األط ــر ال ــادة 28/2 تق ــت امل نص
والتمتــع بهــذا الحــق دون متييــز بســبب اإلعاقــة، وتتخــذ الخطــوات املناســبة لصــون هــذا الحــق 

ــي إىل: ــري ترم ــك تداب ــا يف ذل ــه، مب ــز إعامل وتعزي

ــة،  ــاه النقي ــى املي ــول ع ــرص الحص ــن يف ف ــع اآلخري ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــاواة األش ــامن مس  1. ض
ــن  ــك م ــري ذل ــة، وغ ــعار املعقول ــبة ذات األس ــزة املناس ــات واألجه ــى الخدم ــم ع ــامن حصوله وض

ــة. ــة باإلعاق ــات املرتبط ــة االحتياج ــاعدات لتلبي املس

22 إعالن حول التقدم واإلمناء االجتامعي: اعتمدته الجمعية العامة لأمم املتحدة بقرارها رقم 2542)د24�( املؤرخ يف 11 كانون األول/ ديسمرب 1969.

23 اإلعالن العاملي الخاص باستئصال الجوع وسوء التغذية: اعتمده مؤمتر األغذية العاملي بتاريخ 16 ترين الثاين/نوفمرب 1974 مبقتىض قرار الجمعية العامة 3180)د28�( 

املؤرخ يف 17 كانون األول / ديسمرب 1973، وأقرته الجمعية العامة يف قرارها 3348)د29�( املؤرخ يف 17 كانون األول/ ديسمرب 1974.
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 2.ضــامن اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة، خصوصــا النســاء والفتيــات وكبــار الســن، مــن برامــج 
ــر. ــن الفق ــد م ــج الح ــة وبرام ــة االجتامعي الحامي

 3. ضــامن اســتفادة األشــخاص ذوي اإلعاقــة الذيــن يعيشــون يف حالــة فقــر وأرسهم من املســاعدة 
التــي تقدمهــا الدولــة لتغطيــة النفقــات املتعلقــة باإلعاقــة، مبــا فيهــا التدريــب املناســب وإســداء 

املشــورة واملســاعدة املاليــة والرعايــة املؤقتــة.

6. العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية24 
يؤكــد عــى مجموعــة مــن الحقــوق التــي تهــدف لكفالــة حيــاة كرميــة لجميــع األفــراد دون متييــز، ومــن 
أهــم مــا ورد فيــه، مــا نصــت عليــه املــادة 9 وهــو رضورة أن “تقــر الــدول األطــراف يف هــذا العهــد بحــق 

كل شــخص يف الضــامن االجتامعــي، مبــا يف ذلــك التأمينــات االجتامعيــة”
أما املادة 11 من نفس العهد فتنص عى رضورة أن:

ــه،  ــه وألرست ــي كاف ل ــتوى معي ــخص يف مس ــق كل ش ــد بح ــذا العه ــراف يف ه ــدول األط ــر ال 1. “تق
يوفــر مــا يفــي بحاجتهــم مــن الغــذاء والكســاء واملــأوى، وبحقــه يف تحســني متواصــل لظروفــه 
ــذا  ــة يف ه ــق، ومعرتف ــذا الح ــاذ ه ــة إلنف ــري الالزم ــاذ التداب ــراف باتخ ــدول األط ــد ال ــية.  وتتعه املعيش

ــدويل”. ــاون ال ــية للتع ــة األساس ــدد باألهمي الص

ويرتتــب عــى انضــامم دولــة فلســطني لالتفاقيــات الدوليــة عــدة التزامــات، أهمهــا اســتخدام أقــى 
مواردهــا املتاحــة إلعــامل الحقــوق االقتصاديــة واالجتامعيــة بشــكل تدريجــي، وضــامن حــق األفــراد يف 
الحاميــة االجتامعيــة وتوفــري ســبل الحيــاة الكرميــة لهــم.  وللوصــول إىل ذلــك، يتعــني عــى الحكومــة 
وقّعتهــا  التــي  واملعاهــدات  االتفاقيــات  مــع  لتنســجم  الوطنيــة  القوانــني  موامئــة  الفلســطينية 
الســلطة الفلســطينية، ويشــمل ذلــك تبنــي سياســات جديــدة تتضمــن ســن قوانــني ملزمــة للحكومــات 
الفلســطينية بــرورة اعتــامد برامــج أكــر ثباتــاً واســتقراراً تكفــل للفقــراء ســبل العيــش الكريــم، وتغطــي 
نفقــات الفئــات األكــر هشاشــة كاملــرىض واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، النســاء، واألطفــال، وغريهــم مــن 

املواطنــني الذيــن ميــرون بظــروف اســتثنائية متنعهــم عــن العمــل. 

يُشــار أن بعــد انضــامم دولــة فلســطني إىل اتفاقيــات حقــوق االنســان، أصــدرت املحكمــة الدســتورية 
قــرار تفســريي )5 / 2017( بتاريــخ 12 آذار/ مــارس 2018، لتحديــد طبيعــة العالقــة بــني القانــون الــدويل، 
وخاصــة اتفاقيــات حقــوق اإلنســان، والقانــون الوطنــي الفلســطيني.  وقــد حــدد القــرار شــكل الهــرم 
ــة فلســطني عــى أن تكــون وثيقــة اعــالن االســتقالل يف أعــى الهــرم،  التريعــي املطبــق يف دول
يليهــا القانــون األســايس، ومــن ثــم املعاهــدات واالتفاقيــات الدوليــة، وأخــرياً القوانــني والتريعــات 

الوطنيــة، عــى أن تســتويف االتفاقيــات واملعاهــدات الــروط الشــكلية الكتســابها قــوة القانــون.

ــتويني  ــى املس ــركاء ع ــة ال ــع كاف ــل م ــت بالعم ــطينية التزم ــة الفلس ــأن الحكوم ــري ب ــب التذك ويتوج
املحــيل والــدويل لتحقيــق أهــداف خطــة التنميــة املســتدامة 2030، والتــي تحمــل شــعار “أال يتخلــف 
أحــد عــن الركــب “، وجــاء الهــدف االول منهــا القضــاء عــى الفقــر بجميــع أشــكاله يف كل مــكان.  وتتمثــل 
الغايــة األوىل يف هــدف التنميــة املســتدامة يف “القضــاء عــى الفقــر املدقــع للنــاس أجمعــني أينــام 
كانــوا” بحلــول عــام 2030. وأمــا الغايــة الثانيــة فهــي تخفيــض نســبة األشــخاص الذيــن يعانــون الفقــر 

وفقــا للتعاريــف الوطنيــة مبقــدار النصــف عــى األقــل.

24 العهد الدويل الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتامعية والثقافية: اعتمدته الجمعية العامة لأمم املتحدة بقرارها رقم 2200ألف )د21�( املؤرخ يف 16 كانون األول/ ديسمرب 

1966، ودخل حيز التنفيذ بتاريخ 3 كانون الثاين/ يناير 1976 طبقا للامدة 27.
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جديــر بالذكــر أن دولــة فلســطني تعتــرب مــن البلــدان األقــل منــواً، وفقــاً لقــرار الجمعيــة العامــة لأمــم 
املتحــدة 43/178 للعــام 1988، والــذي أقــر صعوبــة تحقيــق التنميــة لصالــح الشــعب الفلســطيني يف 
ــاته  ــيل وسياس ــالل اإلرسائي ــو االحت ــر ه ــي الفق ــايس لتف ــبب األس ــإن الس ــه، ف ــالل.  وعلي ــل االحت ظ
ــن  ــك م ــتتبع ذل ــا يس ــتيطاين، وم ــع االس ــطينية والتوس ــة الفلس ــوارد الطبيعي ــلب امل ــة إىل س الهادف
ــق  ــل الح ــر مث ــى الفق ــاء ع ــة للقض ــوق الروري ــطيني بالحق ــعب الفلس ــع الش ــق متت ــات تعي مامرس

ــاة. ــق بالحي ــة، والح ــق بالحرك ــتدامة، والح ــة املس ــق التنمي ــري، وتحقي ــر املص بتقري

التوصيات 

أدى توقــف رصف برنامــج التحويــالت النقديــة لــأرس الفقــرية، إىل تدهــور أحوالهم بشــكل غري مســبوق، 
ونظــراً لعــدم وجــود بدائــل تحمــي الفقــراء، والذيــن ال ميلكــون أي مصــادر أخــرى ميكــن االعتــامد عليهــا، 
وال يســتطيعون تلبيــة حاجتهــم مــن املــأكل وامللبــس، فــإن املركــز الفلســطيني لحقــوق اإلنســان 
ــا األرس  ــن ضمنه ــرية وم ــأرُس الفق ــة ل ــة واالجتامعي ــوق االقتصادي ــور الحق ــتمرار تده ــن اس ــى م يخ

املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة، لــذا فإنــه:

•  يطالــب بــرورة موامئــة القوانــني الفلســطينية لتنســجم مــع االتفاقيــات واملعاهــدات التــي 
ــني  ــن قوان ــن س ــدة تتضم ــات جدي ــي سياس ــك تبن ــمل ذل ــطينية، يش ــلطة الفلس ــا الس ــت عليه وقع

ملزمــة للحكومــة الفلســطينية لحاميــة الفقــراء اجتامعيــاً.

•  يطالــب الحكومــة الفلســطينية باتخــاذ التدابري الهادفة إىل التصدي ملشــكلة الفقر يف فلســطني، 
كونهــا متــس بجملة حقوق اإلنســان، والســيام الحقــوق االقتصادية واالجتامعيــة والثقافية.

•  يدعــو الحكومــة الفلســطينية إىل اإلرساع يف رصف مســتحقات الشــؤون االجتامعيةللمســتفيدين 
منهــا، مبــا يف ذلــك املســتحقات املرتاكمــة عليهــا.

•  يدعــو الحكومــة الفلســطينية إىل االلتــزام التــام مبواعيــد رصف مســتحقات الشــؤون االجتامعيــة 
“برنامــج التحويــالت النقديــة”، وبواقــع دفعــة كل ثالثــة شــهور، وفــق مــا قّررتــه وزارة التنميــة 

ــتفيدين. ــوم املس ــه عم ــارف علي ــة وتع االجتامعي

•  يطالــب الحكومــة الفلســطينية برفــع أعــداد املســتفيدين مــن برنامــج الشــؤون االجتامعيــة، وبنــد 
املســاعدات الطارئــة يف قطــاع غــزة عــى وجــه الخصــوص نظــراً الرتفــاع نســب الفقــر فيــه، مبــا يكفــل 

تحصــني املواطنــني وضــامن قدرتهــم عــى العيــش بكرامــة.

ــة  ــالء املعيش ــع غ ــالءم م ــى تت ــرية، حت ــالت الفق ــودة للعائ ــغ املرص ــم املبال ــادة تقيي ــب بإع •  يطال
ــية. ــلع األساس ــعار الس ــد يف أس ــاع املتزاي واالرتف

•  يدعــو إىل العمــل عــى توطــني برنامــج التحويــالت النقديــة، مــن خــالل تضمينــه يف املوازنــة 
العامــة الســنوية للحكومــة الفلســطينية، وعــدم ربطــه بتلقــي األمــوال مــن الجهــات املانحــة. 
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