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 تقديم معالي الوزير 
 

االسرائيلية لضم أجزاء   الخطط  فهناك  الخطورة،  بالغة  االجتماعية في ظل ظروف  التنمية  استراتيجية قطاع  يأتي تحديث 
االجتماعية واسع وتأثيراتها  كورونا  جائحة  وهناك  القرن،  لصفقة  األمريكي  المخطط  من  كجزء  الغربية  الضفة  من  ة 

 واالقتصادية على االقتصاد وعلى المجتمع الفلسطيني.
 أن  وبالرغم من النتائج السلبية لهذه التحديات، من ارتفاع في نسب البطالة والفقر، وتراجع في الدخل المحلي االجمالي، إال

القيادة السياسية والحكومة استطاعت حشد المواقف السياسية الداعمة لحقوق شعبنا العادلة، ووضعت مصلحة المواطن أوالا  
 .  19في معركة المواجهة مع فيروس كوفيد 

االجتماعية   وتلعب وزارة التنمية االجتماعية دورا هاما في مواجهة اآلثار االجتماعية للجائحة بصفتها كقائد لقطاع الحماية
وكمزود رئيسي للخدمات. وتنطلق الوزارة في رؤيتها من حقيقة مفادها أن دعم الفئات الفقيرة والمهمشة بشكل عام يشكل 
أحد العناصر الرئيسية في تعزيز صمود المواطنين والحفاظ على االستقرار االجتماعي والسياسي في فلسطين. وفي ذات  

إعاد بضرورة  الوزارة  تؤمن  االقتصادي الوقت،  التمكين  بوابة  وتوسيع  االجتماعية،  والخدمات  المساعدات  برامج  هيكلة  ة 
ضمن إطار قانوني يركز على وجود سياسات اجتماعية تنموية وسياسات اقتصادية عادلة ومحابية للفقراء والمهمشين، من 

 أجل حياة كريمة ومستدامة للفئات الضعيفة والمهّمشة. 
اعية بادراكها الحتياجات الفقراء والمهّمشين تؤمن أن تلبية هذه االحتياجات ال يمكن أن تتم إال من  إن وزارة التنمية االجتم

خالل الشركاء الفاعلين في القطاع االجتماعي وأصحاب المصلحة أنفسهم، وهي بهذا تسعى إلى تعزيز األدوات الالزمة  
المعلومات   نظم  وبناء  التنموية،  العملية  في  الشركاء  بالفقر  النخراط  الخاصة  المفاهيم  وتطوير  التحويل،  وأنظمة  الوطنية 

الفقر متعدد  إلى  الفقر المادي  التنمية، ومن  إلى  والتهميش. وقد كان ذلك سبباا مباشراا في تغيير اسم الوزارة من الشؤون 
م من  والمهّمشين  الفقراء  نقل  تضمن  التي  والبرامجي  الهيكلي  التحول  عمليات  في  والشروع  إلى األبعاد،  االحتياج  رحلة 

 االنتاج.  
إن وزارة التنمية االجتماعية تدرك مدى صعوبة وتعقيد المرحلة الحالية حيث الحصار السياسي وتسييس المساعدات وشح  

الخارجي،  الموارد وشح  المسؤولية االجتماعية    التمويل  آفاق تمويل محلية ودولية جديدة من خالل بند  إلى فتح  وسارعت 
 دد غير تقليديين على أجندة داعميها. وإدراج ممولين ج

-2017مقاربتنا للسنوات الثالث القادمة بناء على تجربتنا في تنفيذ استراتيجية    2023-2021نقدم في هذه االستراتيجية  
 ، وبناء على قرائتنا للوضع الحالي واستشراف المستقبل، وبناء على ما تعلمناه من دروس نتيجة الجائحة.  2019

ات االستراتيجية  ختاماا،  الوطني العداد  الفريق  من  بدءاا  االستراتيجية  تحيث  عملية  في  ساهم  من  لكل  الجزيل  بالشكر  قدم 
مستويات   ومختلف  التحديث،  تنظيمها ألغراض  تم  التي  الورشات  في  الراجعة  والتغذية  المقترحات  قدموا  الذين  والشركاء 

و  الجهد.  هذا  في  انخرطوا  الذين  الوزارة  في  أريج  المسؤولية  د.  أيمن صوالحة،  االستراتيجية  تحديث  فريق  بالشكر  أخص 
دغره، جيهان عبد هللا وهنادي براهمة من الوزارة، وأشكر اليونسيف ممثلين بالسيد ياسر شلبي الذي ساهم وتابع مع فريق 

 الوزارة في كافة مراحل تحديث االستراتيجية. 
                                                                        

 
 د. أحمد مجدالني                                                                                            

 وزير التنمية االجتماعية



 2023-2021استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية تحديث 

2 

 ة ـ مقدم
أقرهةةا  ذلةةك وفقةةاا لمنهجيةةة عمةةلو بالمراجعة النصفية لخطةةة عملهةةا،  2019قامت وزارة التنمية االجتماعية خالل النصف الثاني من عام 

منظمةةة األمةةم دعم مةةن ، وبةة وضةةمن هةةذا اإلطةةارمجلةةس الةةوزراء لةةدمج عمليةةات التخطةةيط القطةةاعي مةةع إعةةداد الموازنةةة متوسةةطة المةةدى. 
عةةةوام لأل التنميةةةة االجتماعيةةةة التحةةةديث السةةةتراتيجيةعمليةةةة االجتماعيةةةة قيةةةادة جهةةةود  التنميةةةةوزارة  تولةةةت ،)اليونيسةةةف( المتحةةةدة للطفولةةةة

التنمية االجتماعية مع تحول جذري تشهده الةةوزارة فةةي توجهاتهةةا المسةةتقبلية، حيةةث  الستراتيجية التحديثعملية  تزامنت  .2021-2023
الفلسةةطيني  الةةرئيس وصةةادقوزارة الشةةؤون اإلجتماعيةةة إلةةى وزارة التنميةةة اإلجتماعيةةة،  ولتحةة  2016فةةي شةةهر آذار أقةةر مجلةةس الةةوزراء 
 .  اسيعلى ذلك بمرسوم رئ 

التنميةةة فةةي ظةةل توجهةةات التحةةول القطةةاعي مةةن حمايةةة وإغاثةةة إلةةى تنميةةة اجتماعيةةة بمفهومهةةا الشةةامل، ومةةن منطلةةق منظورنةةا إلةةى أن 
بةةين   وترابطةةاا قويةةاا حقةةق تكةةامالا ، وي وتنفةةذه مختلةةف أجهزتهةةا، تتبنةةاه الدولةةة والحكومةةة مفةةاهيمي وسياسةةاتياالجتماعية هي باألسةةاس إطةةار 

 التنمويةةةة،قطاعةةةات مختلةةةف المةةةع العديةةةدة تقاطعةةةات الفإننةةةا نةةةدرك ، والثقافيةةةة والبيئيةةةةاالقتصةةةادية و االجتماعيةةةة سياسةةةية و الاألبعةةةاد شةةةتى 
 الخ. .... والبنية التحتية والثقافة والطفل والمرأة والشباب، واالقتصاد والعمل  والزراعة كالصحة والتعليم

تقييمة لالستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية لألعوام  ، تم عمل مراجعة 2020وحتى شهر شباط  2019منذ بداية شهر كانون أول 
شهر    2017-2022 بداية  داخلية  في  مشاورات  وعمل  العامة،  االدارات  مع  أول  وفردية  كانون  وموسعة  جماعية  حول  مكثفة 

ر في الوزارة وبحضور ممثلين عن عدد من  ، وعمل ورشة عامة ضمت االدارات العامة وأصحاب القرا االستراتيجية مع االدارات العامة
مناطقية  الميدان عقد ورش عمل  تم  كما  الشركاء  .  المجتمع مع  ومؤسسات  االعاقة  وذوي  العمال  اتحادات  ممثلين عن  فيها  شارك 

التخطيط المشترك،   الوطني لالستراتي ( شخصاا 150)بالمجمل  شارك    وقدالمدني والقطاع الخاص ومجالس  للفريق  جية  ، وعقد ورشة 
و  االجتماعية.  للتنمية  واللقاءات،الوطنية  الورشات  هذه  نتائج  على  مصغرة    بناء  اجتماعات  عقد  األهداف  للمعنيين  تم  لصياغة 

وإقراراها  من االستراتيجية    النهائية، وأخيراا، تم اعداد النسخة  األولية من التحديث لالستراتيجيةاعداد النسخة  والسياسات والتدخالت، و 
 طراف المعنية. من جميع األ

مةةةوجز عنةةةةه  نبةةةذة عةةةن قطةةةاع التنميةةةة االجتماعيةةةة، ودور وزارة التنميةةةة االجتماعيةةةة كقائةةةد لهةةةذا القطةةةاع ووصةةةفالجةةةزء األول  يعةةةرض
تحلةةيالا للواقةةع فةةي فلسةةطين  ، كمةةا يوضةةحوكةةذلك الفةةاعلين األساسةةيين فةةي التنميةةة االجتماعيةةة  عات التنمية عبةةر القطاعةةات األخةةرى وتقاط

وكذلك تحليل للمخاطر وتحليل للعوامل المةةؤثرة علةةى  ،الوطنيةالتحوالت الديمغرافية والفئات والمناطق ذات األولوية راف استشمن حيث  
تلخةةةيص لنتةةةائج تقيةةةيم االسةةةتراتيجية القطاعيةةةة للحمايةةةة باالضةةةافة إلةةةى  تحقيةةةق رؤيةةةة قطةةةاع التنميةةةة االجتماعيةةةة وأهدافةةةه االسةةةتراتيجية،

علةةةى فيركةةةز أمةةةا الجةةةزء الثالةةةث  فيسةةةتعرض رؤيةةةة قطةةةاع التنميةةةة االجتماعيةةةة.. أمةةةا الجةةةزء الثةةةاني 2019-2017 االجتماعيةةةة لألعةةةوام
ومؤشةةةةرات الرصةةةةد والتقيةةةةيم لقيةةةةاس مةةةةدى التقةةةةدم نحةةةةو األهةةةةداف يهةةةةا فةةةةي األعةةةةوام الثالثةةةةة القادمةةةةة التوجهةةةةات المسةةةةتقبلية التةةةةي نتطلةةةةع إل

أجنةةدة و االسةةتراتيجية الرتبةةاط األهةةداف االسةةتراتيجية مةةع التوجهةةات الوطنيةةة  تتطةةرق الجةةزء الثالةةث  وفةةياالسةةتراتيجية والنتةةائج القطاعيةةة. 
 فيعرض المغلفات المالية وفجوة التمويل. الجزء األخير أما التنمية المستدامة. وأهدافالسياسات الوطنية 
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 نبذة عن قطاع التنمية االجتماعية : األولء  ز الج
  حو االنتقال من اإلغاثة والحماية إلى التنمية االجتماعية: تحّول جذري نمفهوم التنمية االجتماعية .1

زيةةز بةةالرغم مةةن أن االنتقةةال مةةن اإلغاثةةة والحمايةةة إلةةى التنميةةة يعكةةس توجهةةاا متفةةائالا لتغييةةر الواقةةع التنمةةوي للفئةةات الفقيةةرة والمهمشةةة ولتع
وليتضةةمن ، اسةةي مةةن منظومةةة حقةةوق اإلنسةةان الدوليةةةأس ، كجةةزءحةةق شةةعبنا الفلسةةطيني فةةي التنميةةةنؤكةةد التماسةةك االجتمةةاعي، إال أننةةا 

إننةةا نةةدرك التحةةديات التةةي تثقةةل بهةةا البيئةةة التةةي نعمةةل  .السةةيادة الكاملةةة علةةى الثةةروات والمةةوارد الطبيعيةةةو الحق فةةي تقريةةر المصةةير   أيضاا 
دعومةةة مةةن اإلدارة األمريكيةةة كصةةفقة وسياسةةاته العنصةةرية والعدوانيةةة ومخططاتةةه المفيهةةا، وعلةةى رأسةةها اسةةتمرار االحةةتالل اإلسةةرائيلي، 

ومةةن هةةذا المنطلةةق، فإننةةا نتبنةةى والةةذي يقةةوض إعمةةال الحةةق فةةي التنميةةة للشةةعب الفلسةةطيني. القةةرن ومشةةروع ضةةم األغةةوار الفلسةةطينية، 
بأسةةره ، مودهوتعزيةةز منعتةةه وصةة  مفهومةةاا فلسةةطينياا للتنميةةة االجتماعيةةة منطلقةةين بأنهةةا عمليةةة تغييةةر مجتمعةةي تركةةز علةةى تمكةةين المجتمةةع

 الخةةدمات األساسةةية للعةةائالت الفقيةةرةالحمايةةة االجتماعيةةة و تحسةةين وتعزيةةز نوعيةةة حيةةاة الجميةةع، تةةوفير إلى    مؤسساته، وتهدفب بأفراده و و 
باإلضافة إلى رعاية وتعزيز االدماج االقتصادي واالجتمةةاعي والسياسةةي ، التمتع بحياة كريمة وفرص عمل الئقة  لتمكينها من  والمنكشفة

، والشةةباب والشةةاباتالسةةن،  وكبةةار وكبيةةراتوذوات اإلعاقةةة،  ذوي لفئةةات المهمشةةة، ال سةةيما األطفةةال، والفتيةةات والنسةةاء، واألشةةخاص ل
والمخيمةةات الفلسةةطينية، فةةي الخليةةل،  H2سةةكان منةةاطق ج فةةي الضةةفة الغربيةةة، ومنةةاطق القةةدس الشةةرقية، وسةةكان المنةةاطق المهمشةةة )

عطاء صفة التنمية بالمشاركة إ جيال القادمة و ظ على حقوق األللحفابين جميع فئات المجتمع  واة الكاملةلتحقيق المساالخ(، وقطاع غزة 
 .الموارد والسيطرة عليها إلىالمساواة بين الجنسين في تكافؤ الفرص والوصول و 

، والتفكةةك االجتمةةاعي، وانتهةةاك ، والشةةعور بةةالعجزوالتهمةةيشاإلقصةةاء و اه ليشةةمل ال يقتصةةر الفقةةر والحرمةةان علةةى الةةدخل فقةةط، بةةل يتعةةد
التنميةةةة االجتماعيةةةة بتعزيةةةز االدمةةةاج والمشةةةاركة االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية  ىلحقةةةوق االجتماعيةةةة واالقتصةةةادية والسياسةةةية. وبةةةذلك، تعنةةة ا

لسياسةةةية. والسياسةةية للفئةةات الفقيةةةرة والمهمشةةة، وتعزيةةةز الصةةمود والتماسةةةك االجتمةةاعي فةةي ظةةةل الصةةدمات االجتماعيةةةة واالقتصةةادية وا
وتعزيةةز التنميةةة  مةةن التضةةامن فةةي المجتمةةع حالةةةفالتماسك االجتماعي يتعدى مسألة مناهضة اإلقصاء والفقةةر، بةةل يتضةةمن أيضةةاا خلةةق 

المحليةةة والعمةةل التطةةوعي والمسةةؤولية المجتمعيةةة ووجةةود سياسةةات اقتصةةادية عادلةةة ودامجةةة للفئةةات المهمشةةة والفقيةةرة، بحيةةث تةةزداد ثقةةة 
لرعايةةةةة الفقةةةةراء والمهمشةةةةين، ويةةةةزداد األمةةةةان  التطوعيةةةةة والقيةةةةادات المجتمعيةةةةة وتزدهةةةةر المبةةةةادرات فةةةةي الحكومةةةةة مةةةةواطنينالمواطنةةةةات وال

المجتمعةةةي، وينخةةةرط المواطنةةةون فةةةي العمليةةةة التنمويةةةة بكةةةل أبعادهةةةا، باإلضةةةافة إلةةةى ازدهةةةار القةةةيم االجتماعيةةةة االنسةةةانية فةةةي المجتمةةةع، 
 لوطن، والتسامح، التكافل، واحترام اآلخر، والتي طالما تميز بها شعبنا الفلسطيني على مر التاريخ.  كالعدالة االجتماعية، واالنتماء ل

وفي هذا االطار قادت وزارة التنمية االجتماعية الجهود ومن خالل الفريق الوطني لمكافحة الفقر لتطةةوير مفهةةوم الفقةةر المتعةةدد األبعةةاد، 
ن خالل توفير المسةةاعدات النقديةةة والغذائيةةة ال تتةةرك آثةةاراا كبيةةرة علةةى تخفةةيذ الفقةةر، بةةل أن هةةذه ايماناا منها أن محاربة الفقر المادي م

اآلثار ليسةةت مسةةتدامة سةةرعان مةةا تعةةود األسةةر لةةدائرة الفقةةر أمةةام أي هةةزات اجتماعيةةة أو اقتصةةادية تتعةةرض لهةةا األسةةر الفلسةةطينية، وأن 
ه، والتةةي علةةى األغلةةب ناجمةةة عةةن العديةةد عةةن أوجةةه الحرمةةان، االقصةةاء والتهمةةيش محاربة الفقر تتعدى التعامل مع آثةةاره لتشةةمل مسةةببات 

االجتماعي، وأن هذه النظرة الشمولية لمفهوم الفقر، والتعامل التكاملي في معالجتةةه سةةتؤدي فةةي نهايةةة المطةةاف إلةةى تحقيةةق حيةةاة كريمةةة 
ت اجتماعيةةة تنمويةةة إلةةى جانةةب سياسةةات اقتصةةادية مجانيةةة مستدامة لفقراء ومهمشي فلسطين، وهذا يتطلب إعادة النظر وتطوير سياسةةا
رسة كافة المؤسسةةات الفلسةةطينية ألدوارهةةا مةةن خةةالل نظةةام اللفقراء والمهمشين، ومحاربة الفقر تتطلب جهوداا وطنية مكثفة من خالل مم

 ة من هجمة شرسة لتصفيتها.تحويل وطني يلبي احتياجات المواطن الفلسطيني ويعزز صموده في ظل ما تتعرض له القضية الوطني 
إن الفقةةر المتعةةدد األبعةةاد سةةيمكن الحكومةةة ووزارة التنميةةة االجتماعيةةة مةةن تحقيةةق اسةةتثمار أفضةةل للمةةوارد المتاحةةة واعةةادة هيكلةةة وتوجيةةه 

رث الفقةةر لبةةرامج الحمايةةة االجتماعيةةة علةةى المسةةتوى الةةوطني وتحقيةةق انجةةازات تنمويةةة اجتماعيةةة واقتصةةادية، والتغلةةب علةةى مشةةكلة تةةوا
 وتعزيةةز العدالةةة االجتماعيةةة بةةين األفةةراد الفلسةةطينيين والمنةةاطق الجغرافيةةة المختلفةةة تماشةةياا مةةع شةةعار أهةةداف التنميةةة المسةةتدامة  ال أحةةد
خلف الركب . ووزارة التنمية االجتماعية كمزود رئيسي لخدمات الحمايةةة االجتماعيةةة سةةتعمل علةةى تطةةوير أدوات عملهةةا مةةع المسةةتفيدين 

 الميدان استجابة لهذه التطورات في مقاربات محاربة الفقر التي جوهرها المواطن.في 
  تتحةةق التنميةةةو  اإلنسةةان مصةةدر كةةل الطاقةةات. يكةةون طاقاتةةه اإلبداعيةةة عنةةدما المجتمةةع فيهةةا ، يكتشةةف هةةي عمليةةة إبةةداع إنسةةانيالتنميةةة ف

مةةن ثقافةةة وقةةيم ومعتقةةدات اجتماعيةةة وأمةةن وبنةةى  الكامنةةة نسةةانيةواإل اإلرادة السةةتنهاض الطاقةةات اإلجتماعيةةة تةةوفرت فةةي المجتمةةع عنةةدما 
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 الرائةةدات والةةروادإن أية استراتيجية تنمية ينبغي أن تركز على تحرير الطاقات والمبادرات الفردية واإلبداعيةةة، وتةةدعم .  سياسية ومنظمات
ة مشةةتركة بةةين مختلةةف الفةةاعلين األساسةةيين مةةن أفةةراد المبدعين.  كمةةا أن تحقيةةق التنميةةة اإلجتماعيةةة يتطلةةب مسةةؤولية وطنيةة المبدعات و و 

مواطنةةةات ، والمسةةةاءلة االجتماعيةةةة ومشةةةاركة الالتركيةةةز علةةةى العمةةةل المحلةةةي والمةةةوارد المحليةةةةومنظمةةةات ومؤسسةةةات، ويتطلةةةب كةةةذلك 
  :التركيز أيضاا على ما يلي لى التنمية االجتماعيةإتداعيات االنتقال من الحماية  تتطلب  مواطنين.وال

بغةةذ   وتطوير نهج وزارة التنمية االجتماعية، ليشمل استهداف أفراد األسرةالتي تتعرض ألزمات واهتزازات   عمل مع األسرال •
 والفقر متعدد الجوانب. الجغرافي النظر عن الجنس والعمر واإلعاقة، واالستهداف

مةةن اسةةتثمار  تمكين المجتمعات المحليةو  يةللمسؤولية االجتماع تعزيز الشراكات مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي وصوالا  •
 .المشاريع القائمةو عمل الجمعيات الخيرية و  االجتماعيةوالخدمات  تطوير السياساتوالمحلية و  الموارد البشرية

كسةةب ثقةةة المةةانحين والةةداعمين و  ز القطةةاع الخةةاص علةةى الشةةراكة فةةي عمليةةة التنميةةةيةة تحف فةةي قةةوانينالتشةةريعات و تعزيةةز دور ال •
 .االستثمار في الموارد الذاتية المتاحةو  التنمية عبر سياسات قائمة على الشفافية والنزاهة لعملية

 .المستجيبة للنوع االجتماعي تطوير نظام التعليم لخلق ثقافة مجتمعية تعزز مفاهيم التنمية المستدامة •
 .تنمية قدرات وفرص الفئات المهمشة، وتطوير الخدمات بشكل نوعي •
 ألسةةرةوتماسكه، وتعزيز قةةدرات مؤسسةةة الةةزواج واألسةةرة والحفةةاظ علةةى قيمهةةا، بمةةا يشةةمل حمايةةة وتمكةةين ا  سري تعزيز البناء األ •

والطفل وكبار وكبيرات السةةن واألشةةخاص ذوي وذوات اإلعاقةةة ة بصفتها الوحدة الطبيعية األساسية للمجتمع بشكل عام، وللمرأ 
  والشباب والشابات بشكل خاص.

( عبةةر نهةةج transformativeتعزيةةز بةةرامج الحمايةةة االجتماعيةةة التحويليةةة )فةةي وزارة التنميةةة االجتماعيةةة علةةى يرتكةةز التفكيةةر الحةةالي 
التمكةةين والتكامةةل فةةي السياسةةات بةةين جميةةع األطةةراف المعنيةةة فةةي التنميةةة المسةةتدامة وتعزيةةز اسةةتمرارية سةةبل العةةيش لألسةةرة والتنشةةئة 

 سس التالية:  األمبادئ و المن خالل  سات والقيادات المحلية في تنمية مجتمعاتهاتعزيز دور المؤس، باإلضافة إلى االجتماعية
صةةوت إعةةالء و  تمكين المجتمعات الفقيرةعلى القدرة  المجتمعيةتمتلك التنمية أواًل، االنحياز للفقيرات والفقراء والمهمشات والمهمشين: 
ولويةةةةات أن تتجةةةةاوب مةةةةع ألتةةةةزام بهةةةةذه القةةةةدرة وااليفةةةةاء بهةةةةا يتوجةةةةب اال علةةةةىالمجموعةةةةات المهمشةةةةة فةةةةي اتخةةةةاذ القةةةةرارات. ولتكةةةةون قةةةةادرة 

تعطةةي الصةةوت ومسةةؤولية اتخةةاذ القةةرار للنسةةاء،  ة، بحيةةثجتماعيةة اال وتضمن انخراط ومشةةاركة وإدمةةاج جميةةع الفئةةاتالمجموعات الفقيرة  
يؤكد مفهوم التنميةةة االجتماعيةةة . اإلعاقة، الخ واألشخاص ذوي وذواتقليات الدينية والثقافية واأل والشابات والشباب  السنر  يرات وكباكب 

علةةى عةةدم اإلقصةةاء والتمييةةز اتجةةاه فئةةات ومجموعةةات معينةةة، ال سةةيما الفئةةات المهمشةةة تاريخيةةاا والتةةي تقصةةى مةةن اتخةةاذ القةةرارات التةةي 
 المبةةدأ علةةى سةةماع صةةوت تخةةص تنميةةتهم ومشةةاكلهم، كالنسةةاء والشةةباب والشةةابات والفقةةراء واألشةةخاص ذوي وذوات اإلعاقةةة. يرتكةةز هةةذا

باإلضةةافة إلةةى ضةةمان صةةوت الفئةةات المجتمعيةةة غيةةر التةةي ال تعتةةرف القيةةادات المحليةةة فةةي قةةدراتها أو إمكانياتهةةا،  ولألفةةراد لفقةةراء أوالا ا
كبةةار وكبيةةرات و األطفةةال والنسةةاء  ، أي سةةماع أيضةةاا أصةةوات ومطالةةبعائليةةةالن الجةة الأو  اتجمعيةة الأو  ةسياسةةي األعضاء في األحةةزاب ال

 . السن واألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة
يهةةدف العمةةل التنمةةوي فةةي قضةةايا الفقيةةرات والفقةةراء والمحرومةةات والمحةةرومين وذوي وذوات اإلعاقةةة والفئةةات المهمشةةة ثانيــًا، التمكــين: 

ات وفةةي ظةةل األخةةرى، إلةةى تمكيةةنهم جميعةةاا مةةن الوصةةول إلةةى مختلةةف المصةةادر خاصةةة فةةي ظةةل محدوديةةة المصةةادر المتاحةةة للمجتمعةة 
تمكةةين  عمليةةة االنتقةةال مةةن االحتيةةاج إلةةى االنتةةاج تتطلةةباستحواذ فئات قليلة على معظم المصادر وبالتةةالي حرمةةان بقيةةة الفئةةات منهةةا. إن 

هذه الفئات من ملكية المصادر أو القدرة على استخدامها والمتةةاجرة بهةةا بشةةكل مالئةةم وفعةةال وبكفةةاءة عاليةةة يخةةرجهم مةةن دائةةرة فقةةرهم أو 
 ميشهم. وبشكل عام، يتركز التمكين في:ته

 الوصول إلى المصادر المالية، مثل القروض والمنح التعليمية والوظائف العامة، باإلضافة إلى التحكم بالعوائد المالية. •
 الوصول إلى المعرفة والخبرات المالئمة لسوق العمل. •
 الوصول إلى المساعدات الغذائية والهبات المباشرة. •
 لمصادر الطبيعية، مثل األراضي الزراعية، المراعي، المياه، الصيد، الخ.الوصول إلى ا •
الوصةةول إلةةى الخةةدمات المالئمةةة، مثةةل الميةةاه، الكهربةةاء، المواصةةالت واالتصةةاالت، الصةةرف الصةةحي، المراكةةز االجتماعيةةة،  •

 المؤسسات التعليمية، الخ.
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 عمليات التخطيط الوطنية والمحلية، الخ. المشاركة الفعالة في القرارات التي تخصهم وخاصة االنتخابات، •
تنظةةيم طاقةةات وجهةةود الفئةةات الفقيةةرة والمهمشةةة مةةن تمثيةةل نفسةةها والةةدفاع عةةن حقوقهةةا، مةةن خةةالل عضةةويتها ومشةةاركتها فةةي  •

 تنظيمات محلية فاعلة، كمؤسسات قاعدية ومجالس وهيئات ولجان، الخ.
يةةتم تمكةةين النسةةاء الفقيةةرات، والنسةةاء ضةةحايا العنةةف المبنةةي علةةى مراعاة ظروف النساء الخاصة كمةةا الفئةةات األخةةرى، بحيةةث  •

 النوع االجتماعي، وذوات االعاقة، وغير المتزوجات ومن هن بحاجة لخدمات اجتماعية أخرى.  
قيةةةق هةةةذا فةةةوزارة التنميةةةة االجتماعيةةةة تعتقةةةد بشةةةكل جةةةازم أن االنتقةةةال مةةةن االغاثةةةة إلةةةى التنميةةةة يشةةةكل التمكةةةين أحةةةد األدوات الفّعالةةةة لتح

الغرض، وبذلك تترجم التحول من مفهةةوم الصةةدقات إلةةى المفهةةوم الحقةةوقي، واالسةةتثمار مةةن أجةةل الفقةةراء باالسةةتثمار بهةةم ومعهةةم كمكةةون 
 فاعل في المجتمع الفلسطيني.
جةةاالا( للنهةةوض الشةةامل أحد مرتكزات التنمية هو قيامها على نهج تشاركي يقوم به أفةةراد المجتمةةع )نسةةاءا ور ثالثًا، المشاركة المجتمعية: 

مةةن ت والفقراء والمهمشةةات والمهمشةةين والمتكامل بنهج ديموقراطي يضمن مبادى العدالة والمساواة ويضمن االستجابة الحتياجات الفقيرا
 خالل بناء التدخالت الهادفة للقضاء علي الفقر وضمان مشاركة جميع هذه الفئات فةةي عمليةةة التخطةةيط بحيةةث تكةةون هةةذه االحتياجةةات

( والتةةي تعةةزز 1ناتجة عن حوار تشاركي. ولذلك يكمن تفعيل قيمة المشاركة في الوصول إلى مستوى التعبئة الذاتية )أنظر الشةةكل رقةةم 
قدرة المجتمع المحلي على قيادة عملية التنمية واالستمرار في تقديم الخدمات التنموية، مما يستدعي تدعيم قيمة المشةةاركة مةةع القيةةادات 

 ال سميا عند تحديد االحتياجات المجتمعية وتصميم خطط التنمية والمشاريع وتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها.  المجتمعية، 
 : مستويات المشاركة المجتمعيات (1) شكل رقم  

 
والمتمثةةل  يركةةز مفهةةوم التنميةةة المجتمعيةةة علةةى االعتمةةاد علةةى رأس المةةال االجتمةةاعي المحلةةيرابعًا، االعتماد علـى الماـادر المحليـة:  

 بالكفاءات والخبرات والطاقات المحلية واستغالل المعارف التقليديةةة للمزارعةةات والمةةزارعين والحرفيةةات والحةةرفيين والنسةةاء وكبيةةرات وكبةةار
السةةن بشةةكل عةةام، باإلضةةافة إلةةى تجنيةةد المتطوعةةات والمتطةةوعين مةةن شةةباب وطةةالب، واالعتمةةاد علةةى الشةةبكات والمؤسسةةات والعالقةةات 

ية كجزء من رأس المال االجتماعي. من ناحية أخرى، تركز التنمية المحلية على اسةةتغالل وتنميةةة المةةوارد الطبيعيةةة والفيزيائيةةة االجتماع
 المتوفرة للسكان في تجمعاتهم. ليةوالما

ات الخارجيةةة عمةةل عالقةةات مةةع المؤسسةة لالمجموعةةات  يركةةز مفهةةوم التنميةةة المجتمعيةةة علةةى تشةةجيع: تشـكيل الـروابا الخارجيـةخامسـًا، 
  القةةةةدرة للمجموعةةةةات المجتمعيةةةةة حيةةةةث يصةةةةبح البنةةةةوك، المؤسسةةةةات األهليةةةةة والتمويليةةةةة، التعاونيةةةةات، وخاصةةةةة المؤسسةةةةات الحكوميةةةةة،

الةةدعم الفنةةي والتقنةةي الةةالزم لهةةم وبعةةذ المةةواد واألدوات التةةي وتجنيةةد التمويةةل، وحشةةد  واإلمكانية لالستفادة من فرص التمويل الخارجي،
وذلك لخدمة مصالح الفئات المختلفة في تجمعاتهم المحلية ولتحقيق التنمية البشرية المسةةتدامة مةةع األخةةذ باالعتبةةار مصةةالح   ،قد تلزمهم

 األجيال القادمة.
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 . وزارة التنمية االجتماعية قائدة قطاع التنمية االجتماعية 2

فةةإن ، ة االجتماعيةة مةن مسةاعدات وخةدمات اجتماعيةةومزودة رئيسةية للحمايةبصفتها قائدة قطاع التنمية االجتماعية في فلسطين  
مكلفةةةة بالعمةةةل علةةةى تحقيةةةق تنميةةةة اجتماعيةةةة بمةةةا يتوافةةةق مةةةع اجنةةةدة السياسةةةات الوطنيةةةة والتوافقةةةات الوطنيةةةة وزارة التنميةةةة االجتماعيةةةة 

تعتبةةةر وزارة التنميةةةة  لعالقةةةة.ذات ا 2030والتزامةةةات دولةةةة فلسةةةطين نحةةةو االتفاقيةةةات والمعاهةةةدات الدوليةةةة، وأهةةةداف التنميةةةة المسةةةتدامة 
قائد ومنسق ومنظم قطاع التنمية االجتماعية بما يشمله ذلةةك مةةن وضةةع السياسةةات والتوجهةةات، باإلضةةافة إلةةى مهةةام الرقابةةة االجتماعية  

مكتبةةاا  15مديريةةة و 17مةةن خةةالل  والفئةةات المهمشةةة ، بغذ النظر عن الجنس والعمر،الفقيرة  ألفراد األسرواإلشراف وتوفير الخدمات  
 والمسنين واألحداث والمرأة والشبيبة والفتيات. واألشخاص ذوي إعاقةمركز لرعاية األطفال  33فرعياا، و
، برئاسةةة وزيةةر التنميةةة االجتماعيةةة، لمجموعةةة التخطةةيط في الةةوزارة قيادة عملية التخطيط االستراتيجيمجموعة التخطيط والموازنة  تتولى  

 ةعضةةويتها ثمانيةة  وتضةةم فةةيمجموعةةة التخطةةيط والموازنةةة يةةرأس وزيةةر التنميةةة االجتماعيةةة الفريةةق الةةوطني. وإدارة الموازنةةة فةةي الةةوزارة و 
المهام الواردة فةةي منهجيةةة  وتناط بهذه المجموعة مسؤولية اإلشراف على عملية التخطيط وتنفيذ ،صناع القرار واإلدارة العليا  منممثلين  
 ، ومخرجاته وتوزيع أسقف إعداد الموازنة. البرامجبيان سياسة  لقرار بشأنتعتبر المجموعة مسؤولة عن اتخاذ االعمل. 

ق الةةوزارة أثنةةاء مراحةةل التخطةةيط، ولتعزيز مبدأ مشاركة األطراف الفاعلة للقطاع، تم تشكيل فريٍق وطنةةٍي، مهمتةةه اإلشةةراف والتوجيةةه لفريةة 
عالقةةة  لهمتمع المدني والقطاع الخاص والجامعات وخبراء بحيث يتكون من ممثلين عن المؤسسات والهيئات الحكومية ومؤسسات المج

(. يتولى الفريق الوطني مسؤولية مراجعة وإقةةرار منهجيةةة وخطةةة عمةةل التخطةةيط االسةةتراتيجي، 1أنظر الملحق رقم  بالتنمية االجتماعية )
زيةةادة مشةةاركة المؤسسةةات المعنيةةة فةةي تقديم الدعم والمساندة في مراحل تحديد األولويات وخاصة في مجال تحليل الوضع والعمل علةةى 
  ورشات العمل التشاورية المختلفة، باإلضافة إلى مراجعة وإقرار االستراتيجية بصورتها النهائية.

من فقر الدخل المباشر ومساعدة األسر الفقيرة والفئات    الحدهذه التدخالت والخدمات على  تقدم الوزارة رزمة خدمات وتدخالت تركز  
وذلك خالل    المهمشة،  النقدية  من  و المساعدات  المتضررين  والمزارعين  اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  واأليتام  الفقيرة  المساعدات لألسر 

الرعاية    الغذائية وخدمات  المؤقتة،  التشغيل  وبرامج  السكن،  لترميم  والمسنينومساعدات  اإلعاقة  ذوي  لألشخاص  واألطفال    والتأهيل 
  .االقتصادي الصحية والتمكينالتأمينات والنساء، و 

 . وصف قطاع التنمية االجتماعية والشركاء الفاعلين 3
قطاع التنمية االجتماعية بكثرة وتعدد وتداخل أطرافه العاملة من مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة ودولية، جميعهةةا تعمةةل لخدمةةة ز  تامي 

، ممةةا يعنةةي صةةعوبة ا وانتشةةارها الجغرافةةيت وطةةرق عملهةة الفئات الفقيرة والمهشمة، بغذ النظر عن اختالف تخصصات هةةذه المؤسسةةا
تتسع مجاالت قطاع التنمية االجتماعية، وتتقاطع مع عدة قطاعات ادره وتحدياا لتوجيه فلسفة عمله. و السيطرة على موارد القطاع ومص

التةةدخالت الةةخ. وبةةذلك تتنةةوع كالصةةحة والتعلةةيم والزراعةةة والعمةةل واالقتصةةاد والبنيةةة التحتيةةة والثقافةةة والطفةةل والمةةرأة والشةةباب، تنمويةةة، 
 .والخدمات المقدمة في هذا المجال

توفرهةةا الدولةةة بمؤسسةةاتها الرسةةمية المختلفةةة لمواطنيهةةا، تقدم وزارة التنمية االجتماعية والمؤسسات الشةريكة خةدمات عامةة أساسةية 
لمعرضةةةين للفقةةر والمسةةةنين واألشةةةخاص ذوي والتةةي تتضةةةمن خةةدمات التعلةةةيم األساسةةةي، والرعايةةة الصةةةحية وإتاحتهةةةا للعةةاملين والفقةةةراء وا

اإلعاقة، باإلضافة إلى خةةدمات الكهربةةاء والميةةاه والميةةاه العادمةةة مةةن خةةالل تةةوفير شةةبكات الميةةاه والصةةرف الصةةحي فةةي المنةةاطق األقةةل 
 حظاا، وخدمات البنية التحتية واإلسكان.

قةةراض والمشةةاريع الصةةغيرة، والتةةدريب المهنةةي والتقنةةي التةةي تقةةدمها تتّسم بطابع تنموي أكثر من اإلغةةاثي كبةةرامج اإلوتقدم الوزارة خدمات  
وزارة العمةةل التةةدريب والتأهيةةل تقةةدم و . كمةةا تقةةدم األونةةروا برنةةامج إقةةراض، االجتماعيةةة ومراكةةز التأهيةةل المهنةةي التابعةةة لهةةا التنميةةةوزارة 
وبةةةرامج تطةةةوير األعمةةةال والتةةةدريب خةةةدمات ماليةةةة  فةةةي تقةةةديم، وكةةةذلك القطةةةاع الخةةةاص األهليةةةةالعديةةةد مةةةن المؤسسةةةات وتنشةةةط  المهنةةةي

والنسةةاء والشةةباب، وتعمةةل المؤسسةةة الوطنيةةة للتمكةةين االقتصةةادي وصةةندوق التشةةغيل والحمايةةة  لةةذوي الةةدخل المحةةدود والفقةةراءوالتسةةويق 
 دوات التمكينية.االجتماعية للعمال، على رفع نسب المشاركة في القوى العاملة للفقراء والمهمشين من خالل مجموعة من األ
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تشةةمل بةةرامج الةةتعلم والتعلةةيم والتربيةةة التةةي تهةةدف  تدخالت وبةةرامج التنشةةئة االجتماعيةةة والثقافةةة المجتمعيةةةوتقدم وزارة التنمية االجتماعية 
ي عمةةل إلى إكساب األفةةراد مةةن أطفةةال ومةةراهقين وبةةالغين سةةلوكيات واتجاهةةات ومعةةارف تتعلةةق بةةأدوارهم المجتمعيةةة. ويتضةةمن هةةذا بالتةةال

المؤسسةةةات التةةةي تعنةةةى بتطةةةوير المنةةةاهج ونظةةةم التعلةةةيم، كةةةوزارة التربيةةةة والتعلةةةيم ووزارة األوقةةةاف والشةةةؤون الدينيةةةة والجامعةةةات والمراكةةةز 
   التعليمية والمؤسسات األهلية، ومن جهة أخرى بالتثقيف المجتمعي والتدريب والحشد المجتمعي.

وصةةةول األطفةةال والنسةةةاء  ، تشةةملفةةاه والمشةةةاركة االجتماعيةةة والسياسةةية للفئةةةات المهمشةةةبتحقيةةةق الر كمةةا تقةةدم الةةةوزارة خةةدمات مرتبطةةة 
والشةةةباب واألشةةةخاص ذوي اإلعاقةةةة وكبةةةار السةةةن إلةةةى الخةةةدمات الترفيهيةةةة والثقافيةةةة والرياضةةةية، والتةةةي تتضةةةمن األنشةةةطة التةةةي تتنفةةةذها 

شباب والرياضة، ووزارة الثقافة والمؤسسات األهلية الثقافية واألندية المؤسسات والهيئات الرسمية الرياضية والثقافية، كالمجلس األعلى لل
أيضةةاا جميةةع التةةدخالت التةةي تعةةزز مةةن المشةةاركة االجتماعيةةة والسياسةةية للفئةةات المهمشةةة وتشةةمل والمراكز الرياضية. ومن جهةةة أخةةرى، 

  في عملية صنع القرار وحرية الرأي والتعبير.
يئةةات الحكوميةةة ومؤسسةةات الدولةةة مسةةؤولية التنميةةة االجتماعيةةة واالقتصةةادية ويحكةةم عملهةةا تشةةريعات تتةةولى مجموعةةة مةةن الةةوزارات والهو 

تعمةةل المؤسسةةات والةةوزارات حيةةث  خاصة بها، او قانون منظمة التحرير الفلسطينية، او تتبع بشكل مباشر لمؤسسة الرئاسة الفلسطينية.
تماعيةةة، والفئةةات المهمشةةة، ومةةن أهمهةةا وزراة الصةةحة ووزارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي الحكومية والهيئات الرسمية ذات عالقة بالتنمية االج

، ووزارة الزراعةةة، ووزارة شةةؤون المةةرأة، ووزارة األشةةغال العامةةة واإلسةةكان، ووزارة العمةةل، ووزارة االقتصةةاد الةةوطني، ووزارة الحكةةم المحلةةي
علةةى للشةةباب والرياضةةة، هيئةةة شةةؤون األسةةرى والمحةةررين، الةةخ، علةةى تقةةديم والمجلةةس األصةةندوق النفقةةة الفلسةةطيني، ووزارة األوقةةاف، 

مجموعةةة مةةةن الخةةدمات األساسةةةية فةةةي مجةةال التعلةةةيم والصةةةحة والسةةكن والزراعةةةة وتنميةةة الشةةةباب والمةةةرأة، واالقتصةةاد والثقافةةةة والرياضةةةة 
 ا يخص التنمية االجتماعية واالقتصادية.وخدمات البنية التحتية وتعمل على انفاذ السياسات والتشريعات الوطنية في جميع م

تعمل مؤسسات المجتمةةع المةةدني المختلفةةة، بشةةقيها الفاعلةةة علةةى المسةةتوى الةةوطني والمؤسسةةات الفاعلةةة علةةى مسةةتوى المجتمةةع المحلةةي و 
األهليةةة. تنبثةةق  م بشةةأن الجمعيةةات الخيريةةة والهيئةةات2000( لسةةنة 1القاعدي، فةةي مجةةاالت التنميةةة المختلقةةة ويحكةةم عملهةةا قةةانون رقةةم )

علةةى قضةةايا وتعمةةل هةةذه المؤسسةةات  هذه المؤسسات من روح العضوية الطوعيةةة ويحكةةم عملهةةا هيئةةات عموميةةة ومجةةالس إدارة منتخبةةة.
مةةن خةةالل تقةةديم خةةدمات اجتماعيةةة واقتصةةادية متنوعةةة، تتفةةاوت بةةين المؤسسةةات وتتضةةمن أنشةةطة رفةةع الةةوعي  وحقةةوق الفئةةات المهمشةةة
جتمةةاعي والحقةةوقي، والتةةدريب وبنةةاء القةةدرات للفئةةات المهمشةةة، وتقةةديم خةةدمات إغاثيةةة ورعائيةةة وحمائيةةة وتميكنيةةة والتثقيةةف الصةةحي واال

اجتماعية وصحية وتعليمية ورياضية، باإلضافة إلى أنشطة اجتماعية وثقافية وترفيهية. لدى العديد منهةةا شةةبكات وأجسةةام تنسةةيقية. هةةذا 
ا تلةةك التةةي تعمةةل علةةى المسةةتوى الةةوطني، فةةي إعةةداد الدراسةةات حةةول قضةةايا الفئةةات المهمشةةة، وينشط عدد من هةةذه المؤسسةةات، ال سةةيم

ومةةن هةةذه المؤسسةةات الهةةالل األحمةةر  والضةةغط والمناصةةرة إلقةةرار تشةةريعات وسياسةةات فةةي مجةةاالت التنميةةة االجتماعيةةة واالقتصةةادية.
لصةةحة النفسةةية واالجتماعيةةة وخاصةةة لألشةةخاص ذوي اإلعاقةةة خدمات متنوعةةة فةةي المجةةاالت الصةةحية واألهليةةة واالفلسطيني الذي يقدم  

 والمسنين والجرحى واألطفال. 
هنالك عدد كبير من مؤسسات القطاع الخةةاص والمتمثلةةة بالشةةركات الكبيةةرة والصةةغيرة واتحةةادات الغةةرف التجاريةةة والصةةناعية واتحةةادات و 

تطةةور االقتصةةادي والتشةةغيل ومواجهةةة البطالةةة، إال أن دورهةةا غيةةر واضةةح فةةي ال هامةةاا  اا لعةةب دور ، والتةةي ت المقةةاولين والمؤسسةةات التمويليةةة
وضعيف في مجاالت التنمية االجتماعية وتزايد القبول بمفهوم المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص. كما أن هنالةةك بعةةذ المؤسسةةات 

 التمويلية في القطاع الخاص التي تقدم خدمات اإلقراض للفئات المهمشة والفقيرة.
علةةى سةةلم أولوياتهةةا. تمةةول المؤسسةةات  ال سيما قضايا الفئات المهمشةةةتعنى العديد من المؤسسات الدولية بقضايا التنمية االجتماعية، و 

الفلسطينية، من وزارات ومؤسسات وهيئات حكومية، ومؤسسات مجتمةةع مةةدني، لبنةةاء قةةدراتها وتقةةديم خةةدمات مةةن أجةةل تفعيةةل دورهةةا فةةي 
ينةةةدرج ضةةةمن هةةةذه المجموعةةةة منظمةةةات األمةةةم المتحةةةدة والمؤسسةةةات األهليةةةة الدوليةةةة العاملةةةة فةةةي فلسةةةطين،  فةةةة.مجةةةاالت التنميةةةة المختل

باإلضةةةافة إلةةةى الممةةةولين الرئيسةةةيين لقطةةةاع التنميةةةة االجتماعيةةةة، مثةةةل االتحةةةاد األوروبةةةي، برنةةةامج األغذيةةةة العةةةالمي، منظمةةةة األغذيةةةة 
ندوق صةة ، دوليةةةلبرنةةامج األمةةم المتحةةدة اإلنمةةائي، منظمةةة اليونيسةةف، منظمةةة العمةةل اة، البنةةك اإلسةةالمي للتنميةة والزراعةةة، البنةةك الةةدولي، 
خةةدمات صةةحية وتعليميةةة وتشةةغيلية  األنةةرواكما تةةوفر  ، الخ.ندوق االمم المتحدة للمرأة ووكاالت التنمية الدوليةصاألمم المتحدة للسكان، 

 .راكز التأهيل والتدريب والرعاية لألطفال والشباب والنساءكما تشرف على م ،وتميكينية لالجئين عامة وللفئات المهمشة
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 . تحليل الواقع 4
 التحوالت الديمغرافية   1.4

%(، 59,9بواقةةةع )فةةةي الضةةةفة الغربيةةةة  مليةةةون فةةةرد 3.020مليونةةةاا مةةةنهم  5.039بحةةةوالي  2019قةةةدر عةةةدد الفلسةةةطينيين نهايةةةة عةةةام 
معةةدل الخصةةوبة خمسةةة أفةةراد. و  2018غ متوسةةط حجةةم األسةةرة نهايةةة عةةام بلةة و . 1%( فةةي قطةةاع غةةزة40,1بواقةةع ) مليةةون فةةرد 2.019و

، وتعتبر الخصوبة فةةي فلسةةطين مرتفعةةة إذا مةةا قورنةةت بالمسةةتويات السةةائدة حاليةةاا فةةي الةةدول 2مولود لكل امرأة في العام نفسه  4.1  الكلية
 العادات والتقاليد السائدة في المجتمع الفلسطيني. األخرى؛ بسبب الزواج المبكر خاصة لالناث، والرغبة في االنجاب، باالضافة إلى 

مليةةون أنثةةى، بنسةةبة جةةنس مقةةدارها  2.48مليةةون ذكةةر، مقابةةل  2.56حةةوالي  2019بلةةغ عةةدد الةةذكور المقةةدر فةةي فلسةةطين نهايةةة عةةام 
السةةةكان عةةةام  مةةةن 1000مولةةةود لكةةةل  30.2بلةةةغ السةةةكانية إلةةةى أن معةةةدل المواليةةةد الخةةةام فةةةي فلسةةةطين  االسةةةقاطات . وأشةةارت103.53
% عةةام 2.5من السكان. وبلغ معدل النمو السنوي العام  1000حالة وفاة لكل  3.7، في حين بلغ معدل الوفيات الخام المقدر 2019
2019  . 

مةةن السةةةكان الفلسةةطينيين فةةةي دولةةة فلسةةةطين هةةةم  %42,2إلةةةى أن  2017وأشةةارت بيانةةةات التعةةداد العةةةام للسةةكان والمسةةةاكن والمنشةة ت 
% 26,3ألةةف الجةةيء بنسةةبة  741مليون الجيء، في حين بلغ عددهم في الضفة الغربية حةةوالي   1,980ر عددهم بنحو  الجئون، وقد

 . 4% من مجمل سكان قطاع غزة66,1مليون الجيء بنسبة  1,239من مجمل سكان الضفة الغربية، أما في قطاع غزة حوالي 
% من مجمةةل السةةكان. وبلغةةت نسةةبة األشةةخاص 79ويشكلون  3,500,000وبلغ عدد االفراد المؤمن عليهم صحياا في فلسطين حوالي 

، وبلةةغ معةةدل 2018% مةةن اجمةةالي القةةوة البشةةرية خةةالل العةةام 46%. وبلغت نسبة مشاركة القوى العاملةةة 5.8ذوي الصعوبة/ االعاقة  
 %. 31العاطلين عن العمل من بين المشاركين في القوى العاملة 

فةةي الضةةفة الغربيةةة وبمعةةدل  143.900%، و46فةةي قطةةاع غةةزة وبمعةةدل  216.700بواقع  360.600وبلغ عدد العاطلين عن العمل 
وتشةةير التقةةديرات األوليةةة  .5% لإلنةةاث41% مقابةةل 23%. أمةةا علةةى مسةةتوى الجةةنس فقةةد بلةةغ معةةدل البطالةةة للةةذكور فةةي فلسةةطين 16

% مةةن 25ربية وقطاع غزة، بل إلى تهديد أكثر مةةن % في الضفة الغ27.0% إلى 24.0لجائحة كورونا إلى ارتفاع نسب البطالة من 
 المؤسسات الصغيرة ومتناهية الصغر إلى االغالق. 

مليون نسمة فةةي  5.039سنة، أي من  35بناء على تنبؤات النمو السكاني في فلسطين، يرجح أن يتضاعف عدد السكان في غضون 
 1.3، ما يعني أن قطاع غزة عليةةه اسةةتيعاب 2050في عام  مليون نسمة 9.5و إلى أكثر من   2030في سنة    6.9إلى    2017سنة  

، بينمةةةا تتجةةةاوز هةةةذه األرقةةةام قلةةةيالا فةةةي الضةةةفة 2050، وأكثةةةر مةةةن ضةةةعف هةةةذا الةةةرقم فةةةي العةةةام 2030مليةةةون فلسةةةطيني إضةةةافي عةةةام 
حيةةث  ،في الفئات السكانية اا ديمغرافي  ، سينتج تحوالا وسوف تحدث هذه الزيادة على الرغم من االنخفاض المتوقع في الخصوبة  6الغربية.

مةةع زيةةادة طفيفةةة لكبةةار ، 2050% فةةي 25وقد تصةةل إلةةى  2030% في 35إلى ( 14-0نسبة صغار السن )  من المتوقع أن تنخفذ
وستسةةتمر باالرتفةةاع بشةةكل ملحةةوظ لتصةةل إلةةى  2030% فةةي 61إلةةى  %57.8 مةةن (64-15ملةةة )نسبة الفئة العا  السن، بينما سترتفع

 المعتمةةدة الفئةةات وانخفةةاض العمةةل، سن في السكان نسبة ارتفاع الديمغرافي نتيجة العبء نسبةض يعني انخفامما ، 2050% في 67
 ، وتعتبر هذه الفرصة الديمغرافية الحداث عمليات تنموية تساهم في تحسين مستوى رفاه األسر واألفراد. 7المنتجة الفئات مع بالمقارنة

القمةةع، المصةةادرة، السةةيطرة علةةى المةةوارد، الحصةةار، االقةةتالع، والتشةةريد لفقةةدان عشةةرات اآلالف  يساهم االحةةتالء واجراءاتةةه القائمةةة علةةى
لمصةةادر عيشةةهم ووقةةوعهم بةةين فكةةي الفقةةر والتهمةةيش مةةن جهةةة والبطالةةة مةةن جهةةة أخةةرى، ومةةا تتركةةه هةةذه االجةةراءات مةةن آثةةار علةةى 

 ي. المستوى الكلي من النواحي االجتماعية، االقتصادية واألمن الغذائ 
 

 . 2019الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام  1
 .2018وزارة الصحة، التقرير السنوي،  2
 . 2019الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام  3
 . مصدر السابقال 4
 . 2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، الربع األول،  5
 .2016ة، : النمو السكاني واألثر على التنمية، نتائج رئيسية من الدراس2030صندوق األمم المتحدة للسكان، فلسطين  6
 . 2016، التغير الديمغرافي: فرص للتنمية 2030فلسطين لجنة السكان الوطنية وصندوق االمم المتحدة للسكان،  ،مكتب رئيس الوزراء 7
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 والمناطق المستهدفةالفئات  2.4
تعاني فئات محددة من التهمةةيش واإلقصةةاء االجتمةةاعي فةةي الحالةةة الفلسةةطينية، وتتعامةةل هةةذه االسةةتراتيجية مةةع هةةذه الفئةةات كأولويةةة مةةن 

ضمن هةةذه الفئةةات:  اآلخرين. ومن من أقرانهم للتهميش واالستبعادعرضة حيث السياسات والبرامج واالستهدافات، كونها الفئات األكثر 
 الفقراء واألطفال والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين والشباب.

وسياسةةية وبيئيةةة وغيرهةةا، تحةةد مةةن التغييةةر، ويصةةحبها مؤشةةرات ذات داللةةة وقانونيةةة يرتبط التهميش عادة بتةةأثيرات اجتماعيةةة واقتصةةادية 
يلي والعنف المبني على النةةوع االجتمةةاعي أو ضةةد األطفةةال واألشةةخاص على الضعف، كالبطالة والفقر والعنف )عنف االحتالل اإلسرائ 

ذوي اإلعاقةةة والمسةةنين( والتمييةةز السةةلبي المجتمعةةي واالنقطةةاع عةةن التعلةةيم وممارسةةة السةةلوكيات السةةلبية، وضةةعف المشةةاركة السياسةةية 
هةةا مةةن جعللباا على واقع وحياة تلةةك الفئةةات وت واالجتماعية، وضعف قدرتهم للوصول إلى المصادر، وغيرها، والتي من شأنها أن تؤثر س

 واالستبعاد واالنكشاف للمخاطر.اإلهمال والحرمان للتهميش و عرضة المجموعات األكثر ضعفاا واألكثر قابلية وال
نسةةمة، مقسةةمين حسةةب  34,026، ويقةةدر عةةددهم بحةةوالي سةةكانالمةةن األكثةةر تهميشةةاا بةةين المصةةنفة  ج  التجمعةةات  ويعتبةةر الشةةباب فةةي

وبلةةغ معةةدل االلتحةةاق بةةالتعليم فةةي التجمعةةات  ،8تجمعةةاا بةةدوياا ورعويةةاا  96يعيشون فةةي  أنثى، 16,678ذكر مقابل   17,348لجنس إلى  ا
بواقةةع  5,560سةةنة فةةأكثر( الحاصةةلين علةةى شةةهادة الدراسةةة الثانويةةة فةةأعلى  17%، فيمةةا بلةةغ عةةدد السةةكان )34.6المصةةنفة  ج  كليةةاا 

% وللةةذكور 12.5%، وبلغةةت لةةدى االنةةاث 8.2سةةنة فةةأكثر(  15. بينمةةا بلةةغ معةةدل األميةةة للسةةكان )لالنةةاث 2,943للةةذكور و 2,617
% للةةةةذكور مقابةةةةل 75.3% بواقةةةع 43.7 فةةةةي تلةةةك التجمعةةةةات سةةةةنة فةةةأكثر( 15وبلغةةةت نسةةةةبة المشةةةاركة فةةةةي القةةةوى العاملةةةةة ) %.3.9
سةةنة  15ئة العمرية. وبلغةةت نسةةبة العةةاطلين عةةن العمةةل )% لالناث من مجموع السكان الفلسطينيين النشيطين اقتصادياا لنفس الف11.3
سةةنة  15% مةةن مجمةةل الةةذكور النشةةيطين اقتصةةادياا لةةنفس الفئةةة العمريةةة، فيمةةا بلةةغ عةةدد االنةةاث العةةاطالت عةةن العمةةل )15.4فةةأكثر( 
سةةنة( للحاصةةلين  29-19% مةةن مجمةةل االنةةاث النشةةيطات اقتصةةادياا لةةنفس الفئةةة العمريةةة. وبلةةغ معةةدل البطالةةة لألفةةراد )17.7فةةأكثر( 

. تعمةةق اإلجةةراءات %19.7% للذكور. وبلغت نسبة العاملين فةةي اسةةرائيل والمسةةتعمرات 18.8% مقابل 40.6على دبلوم لدى االناث 
يعةةانون  ، وهةةماإلسرائيلية المفروضة عليهم فجوة الفقر وتحد من قدرتهم على ممارسة حقهةةم فةةي التنقةةل والسةةكن والصةةحة والتعلةةيم والعمةةل

% من البدو فةةي المنطقةةة  ج  يةةتم تةةرحيلهم قسةةراا، ويرغمةةون 12عالوة على ذلك فإن  9التهديد المستمر للتهجير وعنف المستوطنين.من  
% منهم مةةن مشةةاكل صةةحية. ونظةةراا الجبةةارهم علةةى الترحةةال بشةةكل مسةةتمر، 51على تغيير المناطق التي يستقرون فيها سنوياا، ويعاني 

ة قبل انتشار جائحة كورونا، فإن فرص تعرضهم لالصابة بالفايروس تزداد، ممةةا يجعةةل تةةأثير جائحةةة ومعاناتهم من ظروف صحية سيئ 
 . 10كورونا على البدو كبيراا، مقارنة بالفئات األخرى في فلسطين

 

 القضايا والتحديات التي تواجه األسر الفقيرة  1.2.4
اجتماعيةةة  مشةةاكلحكومةةة لمجابهتهةةا والحةةد منهةةا وذلةةك لمةةا تسةةببه مةةن تعد ظاهرة الفقر في فلسطين من الظةةواهر الرئيسةةية التةةي تسةةعى ال

وعدم العدالة االجتماعية من جهة أخرى. وتأتي جهود الحكومةةة فةةي الحةةد مةةن الفقةةر فةةي سةةياق يتزايةةد فيةةه عةةدد الفقةةراء وتتسةةع من جهة،  
تعمةةل علةةةى مسةةببات الفقةةةر، و التةةي تبقةةةي علةةى فيةةه دائةةرة المعرضةةةين للفقةةر والتهمةةيش نتيجةةةة السةةتمرار االحةةتالل اإلسةةةرائيلي وسياسةةاته 

، وكةةذلك عةةدم محابةةاة السياسةةات الوطنيةةة إضةةعاف القاعةةدة اإلنتاجيةةة لالقتصةةاد الفلسةةطيني وزيةةادة اعتماديتةةه علةةى االقتصةةاد اإلسةةرائيلي
 السيما االقتصادية والمالية للفقراء والمهمشين.

سةةةتوى األدنةةةى مةةةن المعيشةةةة، والةةةذي يعنةةةي عةةةدم تةةةوفر القةةةدرة الماليةةةة علةةةى بعةةةدم المقةةةدرة علةةةى الحفةةةاظ علةةةى المفلسةةةطينياا يعةةةرف الفقةةةر و 
سةةكن، إضةةافة إلةةى الحةةد األدنةةى مةةن االحتياجةةات األخةةرى موال بسالحصةةول علةةى سةةلة السةةلع األساسةةية والتةةي تتكةةون مةةن الغةةذاء والملةة 

جةةاءت  ل سياسةةية واقتصةةادية واجتماعيةةةعوامةة لتفاعةةل عةةدة  هةةو نتيجةةة مجتمعنةةاوالفقةةر فةةي . 11 مكالرعايةةة الصةةحية والمواصةةالت والتعلةةي 

 
 . 2014مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، تشخيص التهميش لمناطق )ج(،  8
 . 2018رافي واالقتصادي والبيئي في التجمعات المصّنفة كلياا  ج ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، الواقع الديمغ 9

المراقب االقتصادي، ملحق في الضفة الغربية،  19-تقييم اولي لالثار المحتملة على االقتصاد الفلسطيني لتفشي وباء كوفيد، معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس( 10
 . 2020خاص 

 .2001االقتصادية الفلسطيني )ماس(، تقييم خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة من زاوية مكافحة الفقر، معهد ابحاث السياسات  11
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وما رافق ذلك من احتالل وحرمان من حقوقه األساسية منذ العام  ،اقتالعه وتشريده من أرضهمحاوالت  من    شعبناما تعرض له  نتيجة ل
 سةةرائيلية المتمثلةةةعدد من العوامل التةةي رافقةةت سياسةةات الحكومةةة اإل إلىوحتى يومنا هذا. وترجع جذور الفقر في الفترة األخيرة   1948
 ةوالحروب التي تعرض لها القطةةاع خةةالل السةةنوات الماضةةي ، 2007على قطاع غزة الذي يفرضه االحتالل منذ العام   الجائر  ربالحصا

فةةي قطةةاع غةةزة وجعةةل غالبيةةة األسةةر عرضةةة تي الفقةةر والبطالةةة أهم األسباب التي أدت إلى تدمير فرص كسب العيش وإلى تفشي ظةةاهر 
فقةةدان آالف مةةن األسةةر مصةةادر دخلهةةا ومنازلهةةا )فةةي ظةةل تعةةرض آالف أدت هةةذه االعتةةداءات علةةى قطةةاع غةةزة إلةةى  ، وقةةدللصةةدمات

فةةي العةةدوان  عةةدد كبيةةر مةةن األشةةخاص لإلصةةابةألحد الوالدين أو كالهما وتعةةرض  األطفال مئاتالمنازل للتدمير أو التضرر(، وفقدان 
حركةةة السياسةةات اإلغةةالق ومنةةع وتقييةةد حريةةة وإضافة لةةذلك، فةةإن  .فقر في قطاع غزةإشكاليات ال يعمقإلعاقات جسدية دائمة، وهو ما 

مةةةن مسةةةاحة الضةةةفة % 62والتةةةي تشةةةكل مسةةاحتها  (،جطقةةةة )المن مةةةا يسةةمى ب لألفةةراد والبضةةةائع ومنةةةع وإعاقةةةة مختلةةف أشةةةكال التنميةةةة في 
، وأخيةةةراا بمحةةاوالت الضةةةم والتوسةةةع فةةي قطةةةاع غةةزة والتةةةي مةةا زالةةةت تخضةةع للسةةةيطرة اإلسةةرائيلية الكاملةةةة وفةةةي منةةاطق التمةةةاس، الغربيةةة

لألراضةةي الفلسةةطينية وفقةةاا لصةةفقة القةةرن التةةي جةةاءت مخالفةةة لقةةرارات الشةةرعية الدوليةةة الخاصةةة بالقضةةية الفلسةةطينية، أدت جميعهةةا إلةةى 
 تعميق إفقار الشعب الفلسطيني.

مةةن األفةةراد فةةي % 29.2ي األراضةةي الفلسةةطينية، فقةةد عةةانى الفلسةةطيني حةةول الفقةةر فةة  لالحصةةاءلجهةةاز المركةةزي اوفقةةاا آلخةةر تقةةديرات 
فةةي الضةةفة % 13.9، حيةةث بلغةةت هةةذه النسةةبة 2017المجتمع الفلسطيني من الفقةةر وفقةةاا ألنمةةاط االسةةتهالك الشةةهري لألسةةرة فةةي العةةام 

مةةن الفقةةر الشةةديد )المةةدقع( مةةن األفةةراد الفلسةةطينيين يعةةانون % 16.8فةةي قطةةاع غةةزة. كمةةا أشةةارت التقةةديرات إلةةى أن % 53.0الغربيةةة و
في قطاع غزة. أمةةا علةةى مسةةتوى الةةدخل، فقةةد تبةةين  %33.8في الضفة الغربية و% 5.8وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسرة، بواقع 

 .12المدقعمن األفراد الفلسطينيين يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر %  30.3أن 
تي يتم من خاللهةةا تقةةدير الفقةةر، فةةإن الفقةةر غالبةةاا مةةا يةةرتبط بمجموعةةة مةةن األبعةةاد، أهمهةةا واستهالك األسرة وال  إنفاقووفقاا لتحليل بيانات  

 : 13مكان اإلقامة، وحالة اللجوء، وحجم األسرة وعدد األطفال فيها، وطبيعة عمل رب األسرة. وبشكل أكثر تحديداا 
لعةةام % فةةي ا45.4بينهم  ، فقد بلغت نسبة الفقرتزيد نسبة الفئات األكثر عرضة للفقر بين األفراد الذين يقيمون في المخيمات •

وحسةةب مؤشةةر الفقةةر المةةدقع، نجةةد أن نسةةبة  %.18.7، وفةةي الريةةس بنسةةبة %29.4تليهةةا المنةةاطق الحضةةرية بنسةةبة  2017
علةةى % 9.7و% 16.7و% 29.3األفةةراد الفقةةراء فةةي التجمعةةات الحضةةرية ومخيمةةات الالجئةةين أعلةةى مةةن المنةةاطق الريفيةةة، 

 التوالي.
حجم األسرة من احتمالية الوقوع فةةي دوامةةة الفقةةر، حيةةث تةةزداد معةةدالت الفقةةر بةةين األفةةراد فةةي األسةةر كبيةةرة الحجةةم مقارنةةة   يزيد •

 وبلغةةت نسةةبته أفةةراد فةةأكثر 10. فقد بلغ أعلى معدل للفقر بين األفراد في األسر المؤلفة مةةن باألفراد في األسر األصغر حجماا 
لعةةام % 11.8 نسةةبتهأفةةراد حيةةث بلغةةت  3-2انتشةةار للفقةةر بةةين األسةةر المكونةةة مةةن   . وكان أدنى معةةدل2017لعام  %  61.1
 كما تبين أن هذه الفئة من األسر تتميز بوجود أدنى معدل لمؤشر فجوة الفقر وشدة الفقر.،  2017

السةةائد بةةين األفةةراد  تزداد نسبة الفقر بين األفراد لألسةةر التةةي أربابهةةا غيةةر مشةةاركين فةةي القةةوى العاملةةة، حيةةث يبلةةغ معةةدل الفقةةر •
أمةةا عةةن ارتبةةاط الفقةةر بين أفراد األسر التي أربابهةةا مشةةاركون فةةي القةةوى العاملةةة. % 25.8، مقارنة بة  %42.1  في هذه األسر

، مقارنةةة بةةة %59.6 قةةد بلغةةت عةةن العمةةل ون ة الفقر بين أفراد األسر التي أربابها متعطلةة بالبطالة، فقد أظهرت البيانات أن نسب 
، وهو ما يؤشر إلى أهمية العمل ووجةةود الضعفين، أي بنحو )العاملون الفقراء( فراد األسر التي أربابها عاملون بين أ%  24.2

 مصدر للدخل في مكافحة الفقر.
األسةةر التةةي وبلغةةت بةةين ، %27.7فةةي معيشةةتها  الفقةةر بةةين أفةةراد األسةةر التةةي تعتمةةد بشةةكل أساسةةي علةةى الزراعةةة ةنسةةب  بلغةةت •

 بةةين األسةةر التةةي تعتمةةد فةةي معيشةةتها علةةى العمةةل فةةي القطةةاع الخةةاص وبلغةةت، %53.6ت المسةةاعداتعتمةةد علةةى التحةةويالت و 
%؛ 26.0التةةي بلغةةت  معيشةةتها علةةى العمةةل فةةي القطةةاع العةةامفةةي األسر التةةي تعتمةةد نسبة الفقر بين أعلى من % وهي  29.0

  األدنى لألجور.وغالبا ما يعود ذلك إلى عدم التزام القطاع الخاص بتطبيق كامل لسياسة الحد 
 

 .2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح إنفاق واستهالك األسرة،  12
 .مصدر السابقال 13
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، أن ثلةةث األسةةر الفلسةةطينية حصةةلت علةةى قةةروض/ 2018أشارت النتائج األساسية لمسح الظةةروف االجتماعيةةة واالقتصةةادية  •
% فةةي قطةةاع غةةزة. كمةةا أشةةارت نتةةائج 53% في الضفة الغربية و21شهراا سبقت المسح، تتوزع بواقع   12سلف/ دين، خالل  

% فةةي 68.9% فةةي الضةةفة الغربيةةة و9.7أفرادهةةا تلقةةت مسةةاعدات، وذلةةك بواقةةع  % مةةن األسةةر أو أحةةد31.1المسةةح إلةةى أن 
%، ثةةم مسةةاعدات علةةى 26.2% مةةن المسةةاعدات هةةي غذائيةةة، تليهةةا المسةةاعدات النقديةةة 38.4قطاع غزة. وبينةةت النتةةائج أن  

نةةات قسةةيمة شةةراء %، فةةي حةةين بلغةةت نسةةبة المسةةاعدات علةةى شةةكل كوبو 16.5شكل طرود غذائية/ كوبون مواد غذائية بواقةةع 
% مةةن المسةةاعدات مصةةدرها 35.0%. وأظهةةرت النتةةائج أن 6.2%، وبلغت نسبة المساعدات علةةى شةةكل تةةأمين صةةحي 7.1

وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين )األونروا(، فيما احتلت وزارة التنمية االجتماعية المصدر الثاني للمسةةاعدات بنسةةبة 
 .  14%8.7خيرية والدينية المرتبة الثالثة بنسبة %، بينما احتلت المؤسسات ال24.5

% مةةن األسةةر فةةي فلسةةطين كةةان مصةةدر دخلهةةا الرئيسةةي 64أن  2018أفادت بيانات مسح الظروف االجتماعية واالقتصادية  •
% كمصةةةدر رئيسةةةي للةةةدخل، ونسةةةبة مماثلةةةة 9سةةةرية )غيةةةر الزراعيةةةة( مةةةا نسةةةبته فيمةةةا شةةةكلت المشةةةاريع األ، الرواتةةةب واالجةةةور

% مةةن األسةةر 8.0 وأفةةادتالماضةةية.  شهراا  12% منها مارست نشاط زراعي حيواني خالل 6نشاط زراعي نباتي، و  لممارسة
فيمةةةا أشةةةارت بيانةةةات صةةةندوق النفقةةةة  .15الماضةةةية شةةةهراا  12الفلسةةةطينية بأنهةةةا عملةةةت فةةةي مشةةةروع اقتصةةةادي خةةةاص خةةةالل 

المطلقةةات تعتمةةد علةةى النفقةةة كمصةةدر دخةةل أساسةةي مةةن األسةةر المسةةتحقة للنفقةةة مةةن النسةةاء المهجةةورات و  %45الفلسةةطين أن 
 ووحيد لها.

% فةةي قطةةاع 53% فةةي الضةةفة و14سةةكان فلسةةطين مةةن الفقةةر قبةةل ظهةةور جائحةةة كورونةةا )بواقةةع  ثالثةةة أعشةةارحةةوالي عةةانى  •
أي أن معةةدل الفقةةر فةةي قطةةاع غةةزة  16% فةةي قطةةاع غةةزة(.34% فةةي الضةةفة و6% )بواقع 17وبلغ معدل الفقر المدقع  غزة(.  
، ويعةةةود ذلةةةك بشةةةكل رئةةةيس إلةةةى الحصةةةار طويةةةل المةةةدى ق المعةةةدل السةةةائد فةةةي الضةةةفة الغربيةةةة بحةةةوالي أربعةةةة أضةةةعافيفةةةو 

 17.والمفروض على قطاع غزة
 األثةةر وكةةانأسةةرة(.  422,915أسةةرة إلةةى  275,819% )مةةن 53عةةدد األسةةر الفقيةةرة بنسةةبة إلةةى زيةةادة  جائحةةة كورونةةاأدت  •

%(. 114أسةةرة )أي بنسةةبة  205,854 إلى أسرة 96.065 من الفقيرة األسر عدد رتفعا حيث الغربية الضفة في اا جلي   النسبي
وتةةم  %(.21 بنسةةبة زيةةادة)أي  أسةةرة 217.061 إلةةى أسةةرة 179.754 مةةن الفقيةةرة األسةةر عةةدد تزايةةد فقةةد غةةزة قطةةاع فةةي اأمةة 

ت البنةةك الةةدولي لتةةأثير الجائحةةة كأسةةاس، وتقةةديرا 2017تقةةدير هةةذه األعةةداد بنةةاء علةةى التعةةداد السةةكاني ومعةةدالت الفقةةر لسةةنة 
% فةةي 64، وإلةةى %(14)مةةن  % فةةي الضةةفة الغربيةةة30لةةى سيصةةل إ يةةرةفقعةةدد األسةةر العلةةى معةةدالت الفقةةر التةةي تؤكةةد أن 

%(. وبهذا، فإن عدد األسةةر التةةي انضةةمت إلةةى صةةفوف الفقةةراء فاقةةت مةةا توقعتةةه وزارة التنميةةة االجتماعيةةة 53)من  قطاع غزة  
أسةةرة بحسةةب التقةةديرات أعةةاله. ومةةن المةةرجح أن ذلةةك ألةةف  147، ووصةةلت إلةةى مةةا يقةةارب 18لةةف اسةةرة(أ 100مبةةدئياا )نحةةو 

سيعتمد على طبيعة اإلجةةراءات التةةي سةةيتم اتخاذهةةا ضةةمن تقةةديرات الحكومةةة للموازنةةة بةةين الصةةحة العامةةة والنمةةو االقتصةةادي، 
هذه التقديرات االولية جةةاءت نتاجةةاا لتقيةةيم سةةريع أجةةراه ويجدر بالذكر هنا أن وتوفر المصادر لتمويل عملية النمو االقتصادي. 

 البنك الدولي في بداية الجائحة، ومن المرجح أن هذه النسب مرشحة لالرتفاع وسيكون لها آثار مستدامة. 
اء واالسةةتمرارية، لتواجه ظروفها الصعبة التي تعاني منها، تلجأ األسر الفلسةةطينية الفقيةةرة إلةةى عةةدد مةةن االسةةتراتيجيات للحفةةاظ علةةى البقةة 

وتتنوع هذه االستراتيجيات بين االعتماد على مصادر الدخل المتوفرة لدى هذه األسر، مع األخذ بعين االعتبار أن نسبة عالية من هةةذه 
 األسر تعتبر دخلها الرئيسي المساعدات التي تقدم لها مةةن المؤسسةةات المختلفةةة، واالعتمةةاد علةةى مسةةاعدات األقةةارب واألصةةدقاء، وعلةةى
االستدانة من أفراد )غالبا ما تكون من تجار مثل الدكاكين والمالحم وبائعي الخضار وغيرهم(، وعلةةى خفةةذ النفقةةات للتةةأقلم مةةع نقةةص 

 
 ، النتائج الرئيسية. 2018ماعية واالقتصادية، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح مراقبة الظروف االجت 14
 .مصدر السابقال 15
 https://bit.ly/308RbJv،  اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان .  2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تموز  16

17The United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affair )OCHA(. “53 per cent of Palestinians in Gaza live in poverty, despite 
humanitarian assistance.” 5 June 2018. https://bit.ly/38OYutG.Retrieved on 29 2020 /5/  

 . جتماعيةعن وزارة التنمية اال الصادرة ،الحماية االجتماعية خطة االستجابة السريعة لقطاع  18
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الةةدخل، بمةةا فةةي ذلةةةك تأجيةةل أو عةةدم دفةةع الفةةةواتير المسةةتحقة عليهةةا. كمةةا تعتمةةةد بعةةذ األسةةر فةةي العةةةادة علةةى بيةةع المصةةا  الةةةذهبي 
ا أو علةةى األقةةل جةةزء منهةةا. وبالمقابةةل، فةةإن عةةدد األسةةر التةةي تعتمةةد علةةى اسةةتراتيجيات أخةةرى مةةن نةةوع إنشةةاء والمجةةوهرات المتةةوفرة لةةديه

مشاريع أو االلتحاق بسوق العمل أو زراعة األرض وتربية الحيوانةةات محةةدود، وكةةذلك الحةةال فيمةةا يخةةص بعةةذ االسةةتراتيجيات األخةةرى 
غم من أهمية شبكات الحماية االجتماعية الوطنية، فهي ما زالت غير كافية، ال سةةيما . وبالر من نوع بيع العقارات أو استخدام المدخرات

 في ظل األزمات التي يتعرض لها الفقراء، وخصوصاا في قطاع غزة. 
األمةةن الغةةذائي بةةين األسةةر الفلسةةطينية، وخصوصةةاا تلةةك  ارتفةةاع انعةةدامتترافةةق ظةةاهرة الفقةةر فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني مةةع وجةةود حالةةة مةةن 

ألسر التي تعيش في قطاع غزة، حيث تتثمل هذه الظاهرة بشكل أساسي في انحسار القدرة المالية لألسر الفلسطينية لشراء احتياجاتهةةا ا
 2018االقتصادي واألمن الغذائي فةةي فلسةةطين، فةةي العةةام -في أحدث نسخة من المسح االجتماعيو من الطعام من األسواق المحلية.  

٪ من األسر في فلسطين كانت تعةةاني مةةن انعةةدام األمةةن الغةةذائي الشةةديد أو 26.9، في حين أن غذائيانة  ٪ من األسر آم  54.5كانت  
وقد أظهرت بيانات المسح المذكور تدهورا في واقع األمن الغةةذائي  مليون فرد. 1.67 أو ما يعادلألف أسرة    269أي حوالي  ،  المعتدل

قةةد انخفضةةت نسةةبة األسةةر األمنةةة غةةذائيا إلةةى مسةةتوى غيةةر مسةةبوق لتقةةف عنةةد ، ف2014و 2013فةةي قطةةاع غةةزة بالمقارنةةة مةةع األعةةوام 
، ومةةا يثيةةر القلةةق بشةةكل خةةاص أن المزيةةد مةةن األسةةر أصةةبحت تعةةاني مةةن انعةةدام األمةةن الغةةذائي الشةةديد، 2018% فةةي عةةام 27حةةدود 

ير إلةةةةى حجةةةةم المصةةةةاعب . ومةةةةن المؤكةةةةد أن هةةةةذه النتةةةةائج تشةةةة 2018% عةةةةام 38.8وبلغةةةةت أعلةةةةى مسةةةةتوى لهةةةةا علةةةةى اإلطةةةةالق بنسةةةةبة 
االقتصادية وتدهور مستويات المعيشة التي تعاني منها األسر في قطاع غزة. وبالنظر إلى البيانات المتوفرة خالل العقد الماضي، فةةإن 

% مةةن األسةةر التةةي تعةةاني مةةن 87معظةةم األسةةر التةةي تعةةاني مةةن انعةةدام األمةةن الغةةذائي فةةي فلسةةطين بحةةوالي  يسةةتحوذ علةةىقطةةاع غةةزة 
وفي ظل . 19% فقط من األسر التي يتوفر لها الغذاء اآلمن في فلسطين16م األمن الغذائي الشديد، ولتقتصر النسبة على حوالي انعدا

 الهجمة المسعورة على مصدرة وسرقة األرض في الضفة الغربية فان انعدام األمن الغذائي في الضفة مهدد بالتراجع.
يةةرتبط بةةبعذ الخصةةائص األسةةرية؛ أسةةر ترأسةةها نسةةاء أو أسةةر ائي فةةي فلسةةطين ذمةةن الغةة األ ن انعةةدامإوكمةةا هةةو الحةةال بالنسةةبة للفقةةر، فةة 

معيلها ال يعمل، أسر الجئة، أسر فقيرة تعيش فةةي الريةةس أو فةةي المةةدن، وأسةةر صةةغار المةةزارعين أو الرعةةاة، وأسةةر تعةةيش فةةي مخيمةةات 
عاقة أو مرض مزمن. والمجتمعات البدوية في المنطقة المسماة  ج  الالجئين وأسر يرتفع فيها معدل المعالين أو أحد أفراد األسرة لديه ا 

% يبلةةغ معدلةةه 13معرضة بشكل خةةاص النعةةدام األمةةن الغةةذائي، ففةةي حةةين يبلةةغ معةةدل انعةةدام األمةةن الغةةذائي العةةام فةةي الضةةفة الغربيةةة 
  .20%61بين البدو في المنطقة  ج  

% فةةي قطةةاع غةةزة، ويعةةود ارتفةةاع نسةةبة 54.1% فةةي الضةةفة الغربيةةة و15.7م %، مةةنه39بلغت نسبة الالجئين الذين يعانون من الفقر 
أمةةا %، والخصةةوبة وانعةةدام األمةةن الغةةذائي بشةةكل عةةام مةةا بةةين الالجئةةين فةةي المخيمةةات. 40الفقر إلى ارتفةةاع معةةدل البطالةةة التةةي بلغةةت 

%، أي أن اسةةتهالك األسةةرة الشةةهري 23الفقر المدقع  الفقراء، حسب خط الفقر المدقع، فقد بلغت نسبة االفراد الالجئين الذين عانوا من
اطفةةال(، كمةةا بلغةةت نسةةبة الفقةةر  3بةةالغين و 2افةةراد ) 5شةةيقال لألسةةرة الفلسةةطينية المكونةةة مةةن  1974كان دون خط الفقر المدقع البالغ  

المشةةاركة فةةي القةةوى ت نسةةبة وبلغ .% بين الالجئين في قطاع غزة33.5%، ووصلت الى 7.6المدقع بين الالجئين في الضفة الغربية 
 .21% لالجئين المقيمين في دولة فلسطين47سنة فأكثر( حوالي  15العاملة لألفراد )

 

 القضايا والتحديات التي تواجه االطفال  2.2.4
، أي مةةا نسةةبته حةةوالي 2017طفةةل فةةي العةةام  2,115,000سةةنة حةةوالي  18بلغ عةةدد األطفةةال فةةي فلسةةطين فةةي الفئةةة العمريةةة أقةةل مةةن 

% مةةن 42.9% مةةن سةةكان قطةةاع غةةزة مقابةةل 48أنثةةى، ويشةةكل األطفةةال  1,032,000ذكر و  1,084,000% من السكان، منهم  45
، مةةع وجةةود اختالفةةات واضةةحة 2019% عةةام 38.3سةةنة  14-0فةةي الفئةةة العمريةةة  . وقةةد بلغةةت نسةةبة األطفةةال22اجمالي سكان الضةةفة

 
 .2018االقتصادي واألمن الغذائي في فلسطين، -منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، المسح االجتماعي  19
 . 2018لفتيات الفلسطينيات، ، الوضع االجتماعي االقتصادي للنساء وا)إسكوا( اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا 20
 .  20/6/2019الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي عشية اليوم العالمي لالجئين،  21
 . 2017الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، واقع حقوق الطفل الفلسطيني،  22
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. وأظهةةرت البيانةةات أن الغالبيةةة مةةن األسةةر الفلسةةطينية 23% علةةى التةةوالي,441% مقابةةل 36,3بةةين الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة، بواقةةع 
 . 24% ليس لديها أطفال23%، مقابل 77لديها أطفال بنسبة 

هنةةاك عالقةةة واضةةحة بةةين عةةدد األطفةةال فةةي األسةةر ونسةةب الفقةةر؛ فنسةةبة الفقةةر بةةين األفةةراد الةةذين يعيشةةون فةةي أسةةر لةةديها أطفةةال كانةةت 
ن األفةةراد الةةذين يعيشةةون فةةي أسةةر لةةيس لةةديها أطفةةال. ويعتبةةر األفةةراد الةةذين يقعةةون فةةي األسةةر التةةي لةةديها % بي 23.1% مقارنة بة  30.1

% وتبةةدأ النسةةبة باالزديةةاد عةةن نسةةبة الفقةةر الةةوطني عنةةد األسةةر التةةي لةةديها ثالثةةة 20.3طفل أو اثنةةين أقةةل عرضةةة النتشةةار الفقةةر بنسةةبة 
-7% لألسةةر التةةي لةةديها 60.6أطفال، وترتفع لتصةةل أقصةةاها  4-3ر التي لديها % لألس29.6أطفال فأكثر، حيث بلغت نسبة الفقر 

 .25أطفال 8
% 13.8، بواقةةع 2017% حسةةب بيانةةات مسةةح إنفةةاق واسةةتهالك األسةةرة للعةةام 30.5بلغت نسبة األطفال الذين يعيشون فةةي أسةةر فقيةةرة 

%، بواقةةع 17.3ون فةةي أسةةر تعةةاني مةةن الفقةةر المةةدقع . وبلغت نسبة األطفال الذين يعيشةة 26% في قطاع غزة53.1في الضفة الغربية و
  .27% في قطاع غزة33.6% في الضفة الغربية و5.4

وتشير بيانات صةةندوق النفقةةة الفلسةةطيني أن عةةدد األطفةةال المسةةتفيدين مةةن خدماتةةه المتةةروكين مةةن آبةةائهم المكلفةةين باإلنفةةاق علةةيهم لعةةام 
مةةةن هةةةؤالء األطفةةةال % 63طفةةةل/ ة. علمةةةاا بةةةأن أكثةةةر مةةةن  2514زيةةةادة بواقةةةع  2018لعةةةام  9211مقارنةةةة مةةةع  11725بلةةةغ  2019

 .28طفل لكل شيكل 350بمتوسط التي يدفعها الصندوق و يعتمدون بشكل أساسي على النفقة الشهرية 
 1.289بةةأن عةةدد طلبةةة المةةدارس فةةي فلسةةطين بلةةغ حةةوالي  2018/2019أظهرت البيانات األوليةةة للتشةةكيالت المدرسةةية للعةةام الدراسةةي 

ألةةف  241% إنةةاث، و49.6% ذكةةور مقابةةل 50.4مليون طالباا وطالبة في المرحلة األساسية بواقع   1.048مليون طالباا وطالبة منهم  
في حين بلغ عةةدد األطفةةال الملتحقةةين فةةي ريةةاض األطفةةال فةةي  .% إناث55% ذكور مقابل 45طالباا وطالبة في المرحلة الثانوية بواقع 

 .29% إناث49% ذكور مقابل 51منهم  ،ألف طفالا وطفلة 148في فلسطين حوالي   2018/9201العام الدراسي 
% بةةين االنةةاث(، وفةةي 0.8% بةةين الةةذكور، و1.1% )0.92لكافةةة المراحةةل  2016/2017بلغةةت نسةةبة التسةةرب خةةالل العةةام الدراسةةي 

% 2.44فةةةي المرحلةةةة الثانويةةةة  % بةةةين االنةةةاث(، فةةةي حةةةين بلغةةةت النسةةةبة0.53% بةةةين الةةةذكور و0.89% )0.71المرحلةةةة األساسةةةية 
% مةةةن المةةةدارس الحكوميةةةة مواءمةةةات لألطفةةةال ذوي االعاقةةةة فةةةي 63.9 . تتةةةوفر فةةةي30% بةةةين االنةةةاث(2.41% بةةةين الةةةذكور و2.48)

، وهي في المةةدارس الحكوميةةة ووكالةةة 2017/2018% منها شواحط مالئمة لألطفال ذوي االعاقة للعام 56.1المراحيذ، وتتوفر في  
 .31نها في المدارس الخاصةم أعلىالغوث 

% من إجمةةالي 3، أن نسبة األطفال العاملين )سواء بأجر أو بدون أجر( في فلسطين حوالي 2018أشارت بيانات مسح القوى العاملة 
كانةةت نسةةبة العمالةةة بةةين % فةةي قطةةاع غةةزة، و 1.3% فةةي الضةةفة الغربيةةة و4( سةةنة، بواقةةع 17-10عةةدد األطفةةال فةةي الفئةةة العمريةةة )

 .32  على التوالي% 0.2و% 5.5الذكور أعلى منها بين اإلناث بواقع  األطفال
% فةةي قطةةاع غةةزة، وعلةةى مسةةتوى 0.4% فةةي الضةةفة الغربيةةة و1.1% بواقةةع 0.8بلغةةت نسةةبة األطفةةال الملتحقةةين بالمةةدارس ويعملةةون 

لمطةةاعم والفنةةادق هةةو المشةةغل يعتبةةر نشةةاط التجةةارة واو  .2018% لإلنةةاث خةةالل العةةام 0.2% للةةذكور مقابةةل 1.5الجنس بلغةةت النسةةبة  
% علةةةى 43% مقابةةل 38سةةةنة( فةةي كةةل مةةن الضةةةفة الغربيةةة وقطةةاع غةةزة، حيةةةث بلغةةت النسةةبة  17-10الرئيسةةي لألطفةةال العةةاملين )

 
 . 2019،  بيان صحفي  العالميالجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، اوضاع السكان في فلسطين عشية يوم السكان  23
 . 2017الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مستويات المعيشة،  24
 .46، ص 2017الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، واقع حقوق الطفل الفلسطيني،  25
 . 47ص  مصدر السابق،ال 26
 . 47، ص مصدر السابقال 27
 )كنسي/ شرعي( مقارنة من نسب تنفيذها لدى دوائر االختصاص.وفقاا ألحكام النفقة الصادرة من المحاكم المختصة  28
 . 2019، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفلالفلسطيني،  لإلحصاءالجهاز المركزي  29

 . 30، صفحة 2017الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واقع حقةةةوق الطفةةةةةةةةةةةةل الفلسطيني،  30
 .34، صفحة 2017مصدر السابق ال 31

 . 2019بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  32
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%، أما في قطاع غزة فقد كةةان النشةةاط الزراعةةي 24التوالي، يليه نشاط التعدين والمحاجر والصناعة التحويلية في الضفة الغربية بنسبة 
 .33%23المشغل الثاني لألطفال العاملين بنسبة هو 

% فةةةي قطةةاع غةةةزة. أمةةةا 1.4% فةةي الضةةةفة الغربيةةة و1.0%، بواقةةةع 1.2سةةةنة( ولةةديهم أمةةةراض مزمنةةة  17-0بلغةةت نسةةةبة األطفةةال )
 % على التوالي.1.0% و1.5بالنسبة للجنس فهي بين الذكور أعلى منها بين االناث بواقع  

، وتزيد هذه النسبة بين األطفةةال فراد ذوي اإلعاقة في فلسطين هم من األطفال دون سن الثامنة عشرمن األ% 20أظهرت البيانات أن 
%( مقارنةةة بالضةةفة الغربيةةة 22% علةةى التةةوالي. وكانةةت النسةةب أكثةةر انتشةةارا فةةي قطةةاع غةةزة )18و% 21الةةذكور عةةن اإلنةةاث وبلغةةت 

وأشةةارت البيانةةات أن عةةدد األفةةراد فةةي الفئةةة العمريةةة  .201734منشةة ت %(، وذلك حسب بيانات التعةةداد العةةام للسةةكان والمسةةاكن وال17)
%( ملتحقةةين فةةي 48.7) 2,989فةةي الضةةفة الغربيةةة، مةةنهم  6,141طفةةالا، مةةوزعين بواقةةع  14,282سةةنة الةةذين لةةديهم اعاقةةات  6-17

% 27وأظهةةرت البيانةةات أن مي. %( ملتحقةةين فةةي التعلةةيم النظةةا57.3) 4,663طفالا في قطاع غةةزة، مةةنهم  8,141التعليم النظامي، و
% فةةي الضةةفة الغربيةةة 32) 2017فةةي العةةام  غيةةر ملتحقةةين بةةالتعليمة سةةن  17-6 المرحلةةة العمريةةةمن األطفال من ذوي الصعوبات في  

األطفةةال مةةن ذوي الصةةعوبات لةةنفس الفئةةة ، فإن هناك تقدم طفيف في التحةةاق 2007وبالمقارنة مع العام   .(% في قطاع غزة24مقابل  
 .35ة% في قطاع غز 27% في الضفة الغربية مقابل 22%، 24في التعليم، حيث كانت نسبة الملتحقين مرية الع

في لكل ألف مولود حي وفاة  13.4بلغت معدالت وفيات األطفال دون سن الخامسة )أي احتمال الوفاة ما بين الوالدة وسن الخامسة( 
ئح افال والفقر، حيث ترتفع معةةدالت وفيةةات حةةديثي الةةوالدة وبعةةد الةةوالدة فةةي الشةةر هنالك ارتباط قوي ما بين وفيات األط.  2018،36العام  

القصور في خدمات الرعاية الصحية ما قبةةل الةةوالدة ولألطفةةال حةةديثي الةةوالدة، والرعايةةة غيةةر الكافيةةة بعةةد الةةوالدة فةةي   بسبباألكثر فقراا.  
الرعايةةة الصةةحية، ونقةةص  يتنفسي، وضعف المهارات االرشادية لمقدمالمرافق الصحية والمنازل، وسوء إدارة حاالت وأمراض الجهاز ال

عةةدد األطبةةاء المتخصصةةين فةةي رعايةةة األطفةةال الخةةدج، ونقةةص المعةةدات الطبيةةة فةةي أقسةةام ب ال سةةيما فيمةةا يتعلةةق  37الكةةوادر الصةةحية،
لعامةةة والخاصةةة واألهليةةة، ونقةةص عةةدد االمومةةة وحةةديثي الةةوالدة وأسةةرة األمومةةة وأسةةرة األطفةةال فةةي العنايةةة المركةةزة فةةي المستشةةفيات ا

الحاضةةنات والمعةةدات المرتبطةةة بهةةا، مقارنةةة مةةع عةةدد المواليةةد فةةي جميةةع أنحةةاء الدولةةة، وأخيةةراا ضةةعف التثقيةةف الصةةحي داخةةل المةةدارس 
زمةةة والسةةلوك من جهة أخرى، يعتبر افتقار النساء الحوامل واألمهةةات واألزواج واألسةةر بشةةكل عةةام إلةةى المعرفةةة الال  38ورياض األطفال.
لسةةوء األطفةةال تعةةرض هةةذا وي  .39م حول الرعاية الكافية ما قبل الوالدة وبعدها سبباا رئيسياا ثانياا يؤدي إلى وفيات األطفةةالئ الصحي المال
التغذيةةة  لسةةوءويكون األطفال في التجمعات المهمشة عرضةةة  .40%0.5القامة ر وقص% 0.3والهزال % 0.4زن الو  صالتغذية من نق
 الخصوص. على وجه 

الذي يقوم بقتل وإصابة األطفال واستخدامهم كةةدروع بشةةرية  ،للقتل وعنف واستغالل اإلحتالل اإلسرائيلي  الفلسطينيون   تعرض األطفالي و 
أثناء االجتياحات العسكرية للمدن والقرى والمخيمات الفلسطينية، واعتقالهم واحتجازهم في سجون ومعةةتقالت اسةةرائيلية فةةي ظةةروف غيةةر 

ة حيةةث تظهةةر تقةةارير الحركةةة العالميةةة للةةدفاع عةةن األطفةةال إلةةى تعةةرض األطفةةال إلةةى الضةةرب والتعةةذيب والعةةزل االنفةةرادي داخةةل إنسةةاني 
سةةاعة، باإلضةةافة إلةةى الحرمةةان مةةن الرعايةةة الصةةحية  12الزنةةازين والحرمةةان مةةن النةةوم ومةةن الطعةةام والمةةاء لفتةةرة قةةد تصةةل أحيانةةا إلةةى 

 2018، أن عةةدد االعتقةةاالت خةةالل العةةام 2018سةةنوي الصةةادر عةةن هيئةةة شةةؤون األسةةرى والمحةةررين، أشةةار التقريةةر ال، حيةةث والتعلةةيم
 250حةةوالي  2018مةةع نهايةةة عةةام فقةةد بلةةغ األسةةرى فةةي سةةجون االحةةتالل اإلسةةرائيلي األطفةةال طفةةالا، أمةةا عةةدد  1,063 لألطفال بلغةةت

 
 . 2019بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  33

 . 2018الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي،  لإلحصاءالجهاز المركزي  34

 . 34، صفحة 2017لمركزي لإلحصاء الفلسطيني، واقع حقةةةوق الطفةةةةةةةةةةةةل الفلسطيني، الجهاز ا 35
 .2018، ووزارة الصحة، التقرير الصحي السنوي 2018، األطفال في دولة فلسطينيونيسف،  36
 المصدر السابق.  37
 . 17(، صفحة 2022-2017إلستراتيجية الوطنية لتطوير رعاية الطفولة المبكرة )ا 38
 .2018في دولة فلسطين،  يونيسف، األطفال 39
 .36، ص 2018وزارة الصحة، التقرير السنوي  40
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 حسةةب سةةجالت الحركةةة العالميةةة للةةدفاع عةةن األطفةةال فةةي طفةةالا  57(، فةةي حةةين بلةةغ عةةدد الشةةهداء مةةن األطفةةال سةةنة 18طفةةالا )دون 
  .41فلسطين

أن  العنف ضد األطفال والزوجات  ، فمن ناحية تشير دراسة إلى  العنف الممارس ضد األطفالمستويات  زيادة  أدت جائحة كورونا الى  
يعتقدون بأن ا71متواضع . كما وجدت الدراسة أن    لبشك  ازداد ولوقد   لعنف المنزلي سوف يستمر في الزيادة % من الفلسطينيين 

عتداءات التي أما بالنسبة لنوع اال  42. ازدادالممارس من قبل  األمهات  ضد أطفالهن قد   كلما زاد اإلغالق ، كما أن  العنف اللفظي 
للعنف داخل االسرة،  % من األطفال(، وهذا االرتفاع  73)أعالها بنسبة  اإلهمال وسوء المعاملة   فقد احتل  يتعرض لها هؤالء األطفال  

الذي ضاعف من    األمرجراءات التباعد االجتماعي،  إومنع االختالط و   األطفال يمكن تفسيره في ظل الجائحة بسبب الحد من حركة  
االجتماعي   األوالنفسي  الضغط  واسعداخل  بدائل  وجود  وعدم  األ  ةسرة  مع  المنزليللتعامل  الحجر  داخل  بعذ    . طفال  وتؤكد  هذا 

ال مسألة  التقارير  دولية  منظمات  وكذلك    ازديادصادرة عن  اإلغالق،  فترة  األطفال خالل  الموجه ضد  األطفال   ازديادالعنف  معاناة 
يوضح تقرير صادر عن  مكتب األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية    إذالصعبة التي فرضتها الجائحة.  االقتصاديةبسبب الظروف 

ط  و ى إحصائيات حول  الخطوط الساخنة ، إلى ارتفاع في عدد المكالمات التي وصلت الى  الخطإلستناد  في األراضي المحتلة  وباال
% مقارنة مع األسابيع الثالثة األولى من شهر نيسان. وتقول هذه المنظمات 24بنسبة    عاماا   18الساخنة  من قبل أطفال تحت سن  

يلج  إنه األطفال  وحول  أطفال  حاالت  إهمال  حول  تقارير  الظروف  تصلها  بسبب  للتسول   بها   االقتصاديةأون  تمر  التي  الصعبة 
 43عائالتهم. 

ن، فهةةم و إن هدم منازل الفلسطينين في القدس وقطاع غزة من قبل االحةةتالل يحةةرمهم مةةن المةةأوى والحيةةاة الكريمةةة. أمةةا األطفةةال المقدسةةي 
الطفل في الحماية والحصول على جنسية وهوية كمةةا يعانون من حرمان من الهوية، خالفاا مع حقهم األساسي الذي يندرج تحت حقوق 

 . نصت عليه االتفاقية العالمية لحقوق الطفل
مةةن ناحيةةة أخةةرى، هنالةةك اإلعاقةةة.  واألطفةةال للقتةةل واالعتةةداءات الجسةةدية واالسةةتغالل، ال سةةيما األطفةةال ذو من ناحيةةة أخةةرى، يتعةةرض  

. وعلةةى الةةرغم مةةن المصةةادقة علةةى قةةانون حمايةةة االحةةداث، ال علةةى القلةةق ممةةا يبعةةث حاالت األطفال في خالف مع القةةانون،في  ازدياد  
 . بحاجة إلى تطوير ومأسسة، وال يزال القانون غير مطبق على الوجه األكمل عدالة األحداثتزال منظومة 

 

 القضايا والتحديات التي تواجه النساء 3.2.4
ر من الرجال، حيةةث كانةةت معةةدالت فقةةدان األمةةن الغةةذائي أعلةةى فةةي أوسةةاط ارتفاع نسب الفقر في المجتمع الفلسطيني أكث ب تتأثر النساء  

األسةةر التةةي ترأسةةها نسةةاء مقارنةةة باألسةةر التةةي يرأسةةها ذكةةور. هةةذا وتعةةاني النسةةاء مةةن مشةةاكل صةةحية تتمثةةل بارتفةةاع معةةدالت اصةةابتهم 
ة، فمةةا زالةةت ضةةعيفة، ال سةةيما فةةي مؤسسةةات بةةبعذ األمةةراض المزمنةةة وارتفاع في نسبة زيةةادة الةةوزن. أمةةا مةةن حيةةث مشةةاركتها السياسةةي 

 العدالة ومراكز صنع القرار والمجالس المحلية. 
، الفلسةةطيني إذا ما حّللنا انتشار الفقر داخل األسر الفقيرة من منظور النوع االجتماعي اسةةتناداا إلةةى بيانةةات الجهةةاز المركةةزي لإلحصةةاءو 

سةةها نسةةاء أاألسةةر التةةي تر ن ، ونجةةد أ2017الفلسطينية في العام % من األسر 10.1فإننا نجد أن نسبة األسر التي ترأسها نساء بلغت 
 . وهذه حالة خاصةةة عائةةدة جزئيةةاا معاكساا  سها ذكور، بينما تظهر بيانات الضفة الغربية توجهاا أمن األسر التي ير  في قطاع غزة أقل فقراا 

مةةن األسةةر التةةي  أن األسر التي ترأسها نساء أكثر فقةةراا ب  ية للفقراءتقديم المساعدات االجتماعمجاالت  المؤسسات العاملة في  تعاملإلى  
، وهةةو مةةا يسةةاهم فةةي رفةةع الحصةةول علةةى المسةةاعداتفةةي للنسةةاء عطةةاء أولويةةة إ  ، وهو ما يةةدفعها إلةةىيرأسها ذكور، وتعاني من فقر أشد

إلةةى أن األسةةر التةةي ترأسةةها ن الواقةةع يشةةير وفي حةةال ازالةةة أثةةر المسةةاعدات فةةا 44مستوى استهالكها، ويقلل من نسب الفقر في صفوفها.
 نساء أشد فقراا من األسر التي يرأسها ذكور. 

 
 .2019، بيان صحفي عشية يوم الطفل الفلسطينيالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  41

 17-12. صفحة المذكورة أعاله دراسة جذور 42
43 OCHA, April-May 2020, COVID-19 Emergency Situation Report 7https://bit.ly/2DzJkgd. Retrieved on 2/6/2020. 

 .2017، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح إنفاق واستهالك األسرة  44

https://bit.ly/2DzJkgd
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نقطةةة مئويةةة  15وبحسب افادة برنامج الغذاء العالمي فان انتشار انعدام األمن الغذائي بين األسر المعيشية التي ترأسها النساء أعلى بةةة 
 %(.  21بل % مقا36مما بين األسر المعيشية التي يرأسها ذكور )

% 30.6أظهةةرت مؤشةةرات الفقةةر أن نسةةبة الفقةةر بةةين األفةةراد وفقةةاا ألنمةةاط االسةةتهالك الشةةهري بةةين األسةةر التةةي ترأسةةها انةةاث قةةد بلغةةت 
 .  201745% لألسر التي يرأسها ذكور في عام 29.2مقابل 

لمتزوجةةات حاليةةاا أو اللةةواتي سةةبق لهةةن % من النسةةاء ذوات اإلعاقةةة ا37أن  2019أشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني 
شةةهراا التةةي سةةبقت المسةةح. وتفاوتةةت النسةةبة بشةةكل كبيةةر بةةين  12الةةزواج تعرضةةن للعنةةف مةةن قبةةل الةةزوج علةةى األقةةل لمةةرة واحةةدة خةةالل 

% مةةةن النسةةةاء 50فةةةي حةةةين أن  .% فةةةي قطةةةاع غةةةزة42% فةةةي الضةةةفة الغربيةةةة مقابةةةل 30الضةةةفة الغربيةةةة وقطةةةاع غةةةزة، حيةةةث بلغةةةت 
 .% تعرضن للعنف الجسدي مرة واحدة على األقل من قبل الزوج20ات ذوات اإلعاقة تعرضن للعنف النفسي مقابل المعنف

سةةنة آخةةذة فةةي االنخفةةاض فةةي المجتمةةع  18سنة وتزوجن قبل بلوغهن سن  24-20أظهرت البيانات أن نسبة النساء في الفترة العمرية 
، أمةةةا علةةةى مسةةةتوى المنطقةةةة فقةةةد انخفضةةةت مةةةن 2017عةةةام  10,8إلةةةى  1997% فةةةي العةةةام 30,3الفلسةةةطيني، حيةةةث انخفضةةةت مةةةن 

إلةةى  1997م % فةةي العةةا31,7فةةي الضةةفة الغربيةةة، بينمةةا فةةي قطةةاع غةةزة انخفضةةت مةةن  2017% عام 8,5إلى  1997% عام 27,1
 .2017% في العام 13,8

، مةةع العلةةم أن نسةةبة مشةةاركة 2019لعةةام لنسةةاء فةةي سةةن العمةةل فةةي ا% مةةن مجمةةل ا18بلغةةت نسةةبة مشةةاركة النسةةاء فةةي القةةوى العاملةةة 
مةةع وجةةود فجةةوة واضةةحة فةةي معةةدل األجةةر اليةةومي بةةين النسةةاء والرجةةال، إذ بلةةغ  ،2019% للعةةام 70الرجةةال فةةي القةةوى العاملةةة بلغةةت 

  .46شيقل للرجال 102شيقل مقابل  98معدل األجر اليومي للنساء 
مقارنةةة  2038بلةةغ  2019مةةن خدماتةةه ممةةن هجةةرهن/ تةةركهن أزواجهةةن لعةةام أظهرت بيانات صندوق النفقة أن عدد النساء المسةةتفيدات 

أن هةةؤالء النسةةاء غيةةر مةةدرجات فةةي الخطةةط القطاعيةةة وعبةةر القطاعيةةة، بةة مسةةتفيدة. علمةةاا  489بزيةةادة بلغةةت  2018عةةام  1549مةةع 
 .47فالنساء المهجورات والمتروكات ال يندرجن ضمن فئة األرامل والمطلقات

إلةةى ارتفةةاع معةةدالت العنةةف  أدىوتحديةةد الحركةةة  االغةةالقآلثةةار االجتماعيةةة لجائحةةة كورونةةا فةةي فلسةةطين إلةةى أن أشةةارت نتةةائج دراسةةة ا
ضةةةد النسةةةاء، مةةةع مؤشةةةرات تنةةةذر بةةةالخطر مةةةن ارتفةةةاع معةةةدالت العنةةةف األسةةةري، وارتفةةةاع معةةةدالت االنتحةةةار وقتةةةل النسةةةاء فةةةي ظةةةروف 

ل األسرة من ارتفاع في معدالت الطالق الةةذي سةةيمكن التحقةةق منةةه بعةةد الفةةتح غامضة، وكذلك ما يمكن أن ينتج عن التوتر والنزاع داخ
والتمييةةز القةةائم أصةةالا ضةةد النسةةاء قةةد ظةةروف اإلغةةالق والحجةةر وبينةةت أن الكلي للمحاكم وعودة الحياة إلى درجة معقولة من الطبيعيةةة. 

صةةحيح أن التقييةةدات علةةى الحركةةة لنساء وبقائهن في البيوت. قدرتهن على التنقل والحركة، وتعزز التقاليد المنادية بالحجر على اتعزز  
السةةائدة، وكةةذلك  االجتماعيةةةالثقافةةة  أن إالمثل منع الخةةروج مةةن المنةةزل بأوقةةات معينةةة خةةالل فتةةرة اإلغةةالق قةةد فرضةةت علةةى الجنسةةين، 

لمدارس قد أجبرت أكثرية من النساء، ال الجائحة مثل إغالق أماكن العمل واألسواق والجامعات وا بدءالعوائق األخرى التي ظهرت بعد  
 .48سيما الشابات منهن، على المكوث في المنازل وعدم الخروج لفترات زمنية طويلة

وتواجه النساء الفلسطينيات في القةةدس الشةةرقية قيةةوداا عامةةة أدت النخفةةاض مسةةتويات معيشةةة السةةكان جمةةيعهم، وسةةاهم الجةةدار الفاصةةل 
، بمةةا فةةي ذلةةك تلةةك المتعلقةةة بتقةةديم الخةةدمات األساسةةية وتقسةةيم ينفةةذها االحةةتالل اإلسةةرائيليتمييزيةةة التةةي في الضفة الغربية والسياسات ال

 . 49األراضي والتخطيط، في افقار المرأة الفلسطينية وأسرتها
الةةك مجموعةةة مةةن بةةأن هن  2022،50-2017أبرزت االستراتيجية الوطنيةةة لتعزيةةز المسةةاواة والعدالةةة بةةين الجنسةةين وتمكةةين المةةرأة لألعةةوام 

ن تتصةةةدى لهةةةا االسةةةتراتيجيات لجنسةةةين وتمكةةةين المةةةرأة والتةةةي يجةةةب أالمشةةةاكل والفجةةةوات المرتبطةةةة فةةةي تعزيةةةز المسةةةاواة والعدالةةةة بةةةين ا
 القطاعية، ومن أهم هذه القضايا ذات األولية: 

 
 .2017الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مستويات المعيشة،   45
   .08/03/2020ن صحفي، أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيا 46
 . 2020بيانات صندوق النفقة الفلسطيني لعام  47
ع منيع متضامن وال  ومية )من أجل مجتموزارة التنمية االجتماعية، دراسة اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا في فلسطين ودالالتها على السياسات والتدخالت الحكومية وغير الحك 48

   .2020آب، يهمل أحداا(، 

 . 2018اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، الوضع االجتماعي االقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات،  49
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قضةةايا النةةوع  تقنةةيالمهنةةي و التةةدريب الم و تعلةةي المنظومةةة ، والعمةةل، و لتشريعات والقوانين المتعلقة باالقتصاد والماليةةةعدم مراعاة ا •
، كما أن هنالك محدوديةةة لوصةةول النسةةاء إلةةى مصةةادر التمويةةل والمعرفةةة المناسةةبة إلقامةةة وتطةةوير مشةةاريع صةةغيرة االجتماعي

بشةةكل عةةام وفةةي المجةةال الزراعةةي بشةةكل خةةاص. هةةذا وتواجةةه النسةةاء الرياديةةات معيقةةات مختلفةةة فةةي تسةةويق منتجاتهةةا بأسةةعار 
يعكةةس ضةةعفاا فةةي مسةةاهمتها . ويعتبر أداء الجمعيات التعاونية الزراعية بشكل عةةام والنسةةوية بشةةكل خةةاص ضةةعيفاا، ممةةا عادلة

 في تشغيل النساء والرجال وضعف العائد المادي الذي يعود على األعضاء نتيجة مشاركتهم في الجمعية.
ظةةاهرة تةةزويج  . فعلةةى سةةبيل المثةةال، تسةةتمرالمةةرأة بعةةذ المؤشةةرات الرئيسةةية تشةةير إلةةى مخةةاطر وتةةأثيرات سةةلبية علةةى صةةحة  •

% مةةن مجمةةوع 14.2 حالةةة جديةةدة مصةةابة بسةةرطان الثةةدي شةةكلت 439تةةم تسةةجيل كمةةا  .عامةةاا  18ن مالفتيةةات اللةةواتي لةةم يةةتم
 ، حيةةثمعدالت إصابة النساء ببعذ األمةةراض غيةةر المعديةةة والمزمنةةةهذا وترتفع  .2018حاالت السرطان الموثقة في العام 

مةةن السةةكان  100,000لكةةل  3,135إلةةى  2018المسةةجلة لإلنةةاث بمةةرض السةةكري فةةي العةةام الجديةةدة عةةدد الحةةاالت  وصةةل
حالةةة وفةةاة  16.7. وبلغ معدل وفيةةات األمومةةة فةةي فلسةةطين 51من السكان الذكور 100,000لكل   2,420اإلناث، مقارنة ب  

والدة حيةةة، وفةةي قطةةاع غةةزة  100,000وفةةاة لكةةل حالةةة  14.8الضةةفة الغربيةةة  حيةةث كانةةت فةةيوالدة حيةةة،  100,000لكةةل 
 .52والدة حية 100,000حالة وفاة لكل   19.1

تعةةةزز الصةةةورة تخصصةةةات  علةةةىاقبةةةال الفتيةةةات ، تتمثةةةل صةةةعوبة وصةةةول اإلنةةةاث إلةةةى التعلةةةيم العةةةالي والمهنةةةي بفاعليةةةهنالةةك  •
 توجهةةةاتو  دوار النةةةوع االجتمةةةاعيأنمط بةةة يةةة  ال زال النمطيةةةة وادوار النةةةوع االجتمةةةاعي السةةةائدة فةةةي المجتمةةةع، فمحتةةةوى المنةةةاهج 

  53الرجل في المجتمع.الفتى/المرأة و  لصورة ودور كل من الفتاة/ تعزز الثقافة السائدة والمعلمات  المعلمين
قةةانون الطةةب الشةةرعي، قةةانون ، وخاصةةة عةةدم تعةةديل او إقةةرار لتشةةريعات الحاليةةة وصةةول الرجةةال والنسةةاء الةةى العدالةةةتعيةةق ا •

ن حمايةةة االسةةرة مةةن العنةةف، قةةانون المسةةاعدة القانونيةةة، قةةانون األحةةوال الشخصةةية، قةةانون قةةوى االمةةن، قةةانون العقوبةةات، قةةانو 
أضةةةف إلةةةى ذلةةةك، فةةةإن  قةةةانون الشةةةرطة.و قةةةانون الخدمةةةة العسةةةكري والمةةةدني، واالجةةةراءات الجزائيةةةة ، قةةةانون العقوبةةةات، الرسةةةوم

فةةي الحكةةم  القةةانوني والمؤسسةةاتي ة، اإلطةةارلةةة النظاميةةة والشةةرعي تعيةةق الوصةةول للعدافةةي مؤسسةةات العدالةةة الجوانةةب اإلجرائيةةة 
. أمةةا علةةى مسةةتوى الثقافةةة المجتمعيةةة، ال تةةزال غيةةر داعمةةة لقضةةايا وحقةةوق النسةةاء، ال يراعةةي قضةةايا النةةوع االجتمةةاعي المحلةةي
ة، ال يعطةةي صةةناع القةةرار لى الهيئةةات المحليةةة. وفةةي المؤسسةةات األمنيةة إ ثقة االحزاب السياسية بترشيح النساءلضعف  وهنالك  

 اتالبنيةةة التحتيةةة فةةي المؤسسةة أهميةةة إلدمةةاج النةةوع االجتمةةاعي ومشةةاركة المةةرأة فةةي قطةةاع األمةةن، باإلضةةافة إلةةى عةةدم مواءمةةة 
. وأخيةةراا، فةةإن وعةةي النسةةاء بخةةدمات األمةةن الحتياجةةات النسةةاء ،مثل غرف المنامة وغةةرف التوقيةةف ومراكةةز اإلصةةالح  ،األمنية

    محدود جداا.
فيما يتعلق بحماية النسةاء ووصةولهن إلةى العدالةة، بأنةه االسةتراتيجيات القطاعيةة يجةب صندوق النفقة الفلسطيني   وأشار

 أساسةةياا  دوراا أن تلقةةي بظاللهةةا علةةى وصةةول الفئةةات المهمشةةة للعدالةةة بمسةةائل األحةةوال الشخصةةة، لةةذلك يةةولي الصةةندوق 
لغيةةةاب المؤسسةةةات واألطةةةر التشةةةريعية الناظمةةةة، منهةةةا  حةةةاالت األشةةةد تعقيةةةداا خةةةص بالةةةذكر الوي  للعدالةةةة. ووصةةةولهنحمايةةةة النسةةةاء ل

مةةةن حملةةةة وثيقةةةة الهويةةةة المقدسةةةية )الزرقةةةاء( أو حةةةاملي الجنسةةةية  المشةةةاكل األسةةةرية التةةةي تقةةةع بةةةين األزواج فةةةي الةةةزواج المخةةةتلط
تتطلةةب إجةةراءات معقةةدة مةةن حيةةث إثبةةات مكةةان كالطالق والنفقة وحضةةانة األبنةةاء، التةةي اإلسرائلية والهوية الفلسطينية )الخضراء(،  

السةةكن، ومةةا يتعلةةق بةةذلك مةةن تكةةاليف مرتبطةةة بهةةا: أرنونةةا، أجةةرة سةةكن، إثبةةات التعلةةيم فةةي مةةدارس القةةدس، فةةواتير مةةاء وكهربةةاء، 
ضةةانة إضافة إلى إمكانية مصادرة أبنائهن من قبل األزواج، ونقلهم إلى مناطق السلطة، حيث يصعب علةةيهن بعةةد ذلةةك اسةةترداد ح

كمةةا يةةولي الصةةندوق كمؤسسةةة دولةةة أهميةةة لحمايةةة  األبنةةاء، بحكةةم عةةدم وجةةود سةةيطرة إسةةرائيلية علةةى منةةاطق السةةلطة الفلسةةطينية.
مةةن حملةةة وثيقةةة الهويةةة الفلسةةطينية مةةن منةةاطق الضةةفة الغربيةةة أو قطةةاع غةةزة المتزوجةةة مةةن رجةةل يحمةةل  النسةةاء والفئةةات المهمشةةة

 
   (.2022-2017مرأة )دولة فلسطين، وزارة شؤون المرأة، االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين ال 50
 .85، صفحة 2018وزارة الصحة، التقرير الصحي السنوي  51
 المصدر السابق نفسه. 52

 . (2022-2017دولة فلسطين، وزارة شؤون المرأة، االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة ) 53
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المحاكم اإلسرائيلية لطلب التفريق من الزوج في حةةال اسةةتحالت تحديات للوصول إلى ه هذه الفئات إذ تواج. وثيقة الهوية المقدسية
العالقة الزوجية، خشية التعرض إلى السجن والتهجير، ذلك أن وجودها وفةةق القةةوانين اإلسةةرائيلية فةةي القةةدس غيةةر قةةانوني، تحديةةداا 

  إذا لم تحمل في جعبتها تصريحاا خاصاا بذلك.
 

 لقضايا والتحديات التي تواجه كبيرات وكبار السنا 4.2.4
 عامةةاا  60حيةةث بلةةغ عةةدد كبةةار السةةن ) ،السةةكان عةةددنسةةبة قليلةةة مةةن  فيةةهشةةكل كبةةار السةةن ال يةةزال مجتمعنةةا الفلسةةطيني مجتمعةةاا فتيةةاا ي 

ضةةفة الغربيةةة، ال% فةةي 6، وبواقةةع 2019% مةةن اجمةةالي السةةكان منتصةةف العةةام 5فةةرداا، بمةةا نسةةبته  257,151( فةةي فلسةةطين كثرأفةة 
% خةةالل سةةنوات العقةةد الحةةالي، فةةي 5ومن المتوقع أن تبقى هذه النسبة منخفضة وفي ثبات بحيث لن تتجاوز   .54% في قطاع غزة4و

فمةةا فةةوق( الةةى  60والمسةةنات ) المسةةنين عدد حين قد تبدأ هذه النسبة في االرتفاع بعد منتصف العقد القادم. حيث من المقدر أن يصل
%، مةةع كةةل مةةا يترتةةب علةةى هةةذا الوضةةع 6.8إلةةى  لتصةةلفةةي الفتةةرة ذاتهةةا  ، وسةةتزداد نسةةبة المسةةنات والمسةةنين2030فةةي  470,000

 . 55الجديد من تبعات من ناحية الرعاية الصحية والحماية االجتماعية
س بنسةةةةةبة جةةةةةن % لإلنةةةةةاث، 6، مقابةةةةةل 2019% فةةةةةي العةةةةةام 5ترتفةةةةةع نسةةةةةبة المسةةةةةنات مقابةةةةةل المسةةةةةنين، حيةةةةةث وصةةةةةلت األخيةةةةةرة إلةةةةةى 

% بةةين كبةةار السةةن الةةذكور 5كمةةا أن حةةوالي ثلةةث اإلنةةاث المسةةنات أرامةةل، حيةةث بلغةةت نسةةبة الترمةةل  أنثةةى. 100ذكر لكل  91 مقدارها
% مقابةةل 8فةةي فلسةةطين  2007، علمةةاا بةةأن نسةةبة الترمةةل بةةين الةةذكور كبةةار السةةن كانةةت عةةام 2017% بةةين االنةةاث خةةالل 37مقابةةل 
% مةةن 16 إلةةى أن 2017التعةةداد العةةام للسةةكان والمسةةاكن والمنشةة ت  بيانةةاتة أخةةرى، أظهةةرت % بين االناث كبار السن. من ناحيةة 43

وأشةةارت البيانةةات إلةةى أن متوسةةط حجةةم األسةةرة التةةي  % فةةي قطةةاع غةةزة.14الضفة الغربية و% في 17األسر يرأسها كبار السن، بواقع 
فةةرداا  5.4فةةرداا فةةي قطةةاع غةةزة(، مقابةةل  4.3لضةةفة الغربيةةة وفةةرداا فةةي ا 3.3فةةرداا )بواقةةع  3.7يرأسةةها مسةةن صةةغير نسةةبياا، يصةةل إلةةى 

   .56لألسر التي ال يرأسها كبير السن
% مةةن مجمةةوع الفقةةراء فةةي فلسةةطين، ويالحةة  وجةةود 5، وتشةةكل هةةذه النسةةبة حةةوالي 2017% من كبار السةةن مةةن الفقةةر لعةةام 27يعاني  

% في حين بلغت في قطاع غزة 18من كبار السن في الضفة الغربية  فرق كبير بين الضفة الغربية وقطاع غزة، إذ بلغت نسبة الفقراء
% فةةي 36) %22وصةةلت إلةةى  2011سةةر فقيةةرة فةةي عةةام أيعيشةةون فةةي  الةةذين كةةانوا%. مةةع العلةةم أن نسةةبة الفقةةر بةةين كبةةار السةةن 47

، حيث بلغت فةةي 2017لعام % في ا16كما بلغت نسبة كبار السن الذي يعانون الفقر المدقع  % في الضفة الغربية(.17قطاع غزة و
 . 57% في قطاع غزة35% مقابل 8الضفة الغربية 

% مةةن مجمةةل كبةةار السةةن فةةي 39فرداا أي مةةا نسةةبته  84,194إلى أن  2017أشارت بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنش ت 
زة. وعلةةى صةةعيد نةةوع االعاقةةة، كانةةت % فةةي قطةةاع غةة 46% فةةي الضةةفة الغربيةةة و35فلسةةطين لةةديهم صةةعوبة واحةةدة علةةى األقةةل، بواقةةع 

%. كمةةا 22% فةةي قطةةاع غةةزة، تليهةةا الصةةعوبة البصةةرية 31% فةةي الضةةفة الغربيةةة و20%، 24صةةعوبة الحركةةة هةةي األعلةةى بواقةةع 
% من مجمل كبةةار السةةن كانةةت غةةالبيتهم 86فرداا، أي ما نسبته  185,156أشارت بيانات التعداد أن عدد كبار السن المؤمنين صحياا 

 . 58% في الضفة الغربية79%، بينما كانت 97طاع غزة في ق
تمةةر األراضةةي الفلسةةطينية المحتلةةة بتحةةوالت وبائيةةة. ويشةةير ذلةةك التغيةةر فةةي أنمةةاط األمةةراض مةةن األمةةراض المعديةةة فةةي الغالةةب إلةةى و 

مفاصةةل. ففةةي كةةل مةةن الضةةفة األمراض غير السارية مثل السرطان، وأمراض القلب، والسكتة الدماغية واإلصابات والسكري، والتهاب ال
الغربية وقطاع غزة أصحبت األمراض غير السارية بما فيها أمراض القلةةب، والسةةرطان، وإرتفةةاع ضةةغط الةةدم، وأمةةراض القلةةب والشةةرايين 

ألوعية والسكري، من األسباب الرئيسية للوفاة. وقد بينت وزارة الصحة مؤخراا في تقرير أعدته حول أسباب الوفيات، أن أمراض القلب وا

 
 .  2019ار السن في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، اوضاع كب 54
 2016االقتصادية، أثره على القطاعات االجتماعية و  مكتب رئيس الوزراء، اللجنة الوطنية للسكان وصندوق االمم المتحدة للسكان، النمو السكاني في فلسطين و 55
 . 2019ار السن في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، الفلسطيني، اوضاع كب لإلحصاءالجهاز المركزي  56
 المصدر السابق  57
 . 2019الفلسطيني، اوضاع كبار السن في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين،  لإلحصاءالجهاز المركزي  58
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% مةةن الوفيةةات نتيجةةة أمةةراض القلةةب وكانةةت مةةن الفئةةة العمريةةة فةةوق السةةتين 82.5الدموية ال تزال المسبب األول للوفاة، وأن مةةا نسةةبته 
 .عاماا 

ومن الجدير بالذكر أن كبار السن هم األكثر عرضة لحصول مضاعفات قد تصل إلى الوفةةاة فةةي حالةةة انتشةةار األوبئةةة، كمةةا هةةو حاليةةاا 
 ائحة كورونا.في ظل ج

كما أن هناك انتشار لمظاهر العنف نحو كبار وكبيرات السن، ال سيما في قطاع غزة، بسبب الظروف السياسةةية واالمنيةةة واالقتصةةادية 
% انةةاث، 23,8%، بواقةةع 21,6تعرض كبةةار السةةن إلةةى االهمةةال الصةةحي )، 2019في العام السائدة والحروب االسرائيلية المتواصلة. 

 .59% ذكور(310.% اناث، 1.14، بواقع  %412.)نفسي اللعنف اتليها    % ذكور(،18,9
تردي الوضع الصحي واالجتمةةاعي واالقتصةةادي لكبيةةرات وكبةةار السةةن فةةي فلسةةطين بسةةبب عةةدم مراعةةاة المنظومةةة التشةةريعية والسياسةةات 

ى سةةبيل المثةةال، عةةدم اقةةرار مشةةروع فةةبعذ القةةوانين ناقصةةة والةةبعذ اآلخةةر غيةةر مقةةر. فعلةة الفلسطينية الحتياجات وحقوق كبةةار السةةن،  
بةةالرغم مةةن ، مةةع الشةةركاء فةةي اللجنةةة الوطنيةةة العليةةا لرعايةةة كبةةار السةةنقانون كبةةار السةةن الةةذي أعدتةةه وزارة التنميةةة االجتماعيةةة بالتعةةاون 

ات وطنيةةة برنةةامجي رسةةمي أو سياسةة  وأتوجةةه سياسةةاتي رسةةمي تةةوفر مسةةودة المشةةروع؛ بسةةبب تعطةةل المجلةةس التشةةريعي. كمةةا ال يوجةةد 
حقةةوقهم المختلفةةة، عةةدا عةةن المعاشةةات التقاعديةةة التةةي يتلقاهةةا نسةةبة قليلةةة مةةنهم فقةةط، ضةةمن قةةانون وتضةةمن كبةةار السةةن  دعم مشةةاركةتةة 

، وعةةةدم وجةةةود أرضةةةية للحمايةةةة االجتماعيةةةة خاصةةةة التقاعةةةد العةةةام والمةةةرتبط بالمعاشةةةات التقاعديةةةة فةةةي القطةةةاع العةةةام المةةةدني والعسةةةكري 
أو حةةول تمويةةل مشةةاريع مةةدرة للةةدخل لكبةةار السةةن، سياسةةات  ال توجةةدأضةةف إلةةى ذلةةك،  م الحةةد األدنةةى مةةن الةةدخل.بالمسةةنين تضةةمن لهةة 

، بةةالرغم مةةن توجةةه كبةةار السةةن إلةةى العمةةل للحصةةول علةةى دخةةل وتحسةةين استمرار مشاركة كبار السن في قةةوة العمةةل تدعو إلى  سياسات
ال تتوفر ايةةة . كما والعطاء وتحقيق الذات واالستمرار في العمل المنتج والتنميةعلى المشاركة وضعهم االقتصادي، أو لشعورهم بالقدرة  

مسةةودة قةةانون  ذكرهةةا فةةيسياسةةات تشةةجع علةةى بقةةاء تواجةةد كبةةار السةةن ضةةمن منةةازلهم عوضةةاا عةةن إدخةةالهم إلةةى دور المسةةنين، باسةةتثناء 
م مثل تخفيذ أجةةور المواصةةالت، طةةرق سةةليمة مواءمةةة، ال تتوفر سياسات تشجع كبار السن على التنقل خارج منازله. كما  كبار السن

مراحيذ عامة مواءمة، سيارات أو مركبات مخصصة لكبةةار السةةن، بةةرامج ترفيهيةةة واجتماعيةةة خاصةةة بالمسةةنين، مبةةاٍن حكوميةةة يسةةهل 
 الوصول والدخول إليها...الخ.

قةةاا للقةةانون المنشةةأ لةةه، ولكةةن ال زالةةت نسةةبتهم تةةراوح جةةدير بالةةذكر أن صةةندوق النفقةةة الفلسةةطيني يضةةمن حقةةوق كبةةار السةةن فةةي النفقةةة وف
بةةالرغم مةةن و مكانها نظراا لتأثرهم في العادات االجتماعية التي تحول دون مطالبتهم/ ن بحقوقهم/ ن في النفقة عبةةر المحةةاكم المختصةةة. 

الدوليةةةة لتعزيةةةز الوضةةةع الصةةةحي تةةةوفر العديةةةد مةةةن الخةةةدمات والبةةةرامج والتةةةدخالت المقدمةةةة مةةةن قبةةةل المؤسسةةةات الحكوميةةةة واألهليةةةة و 
كبار السن واالجتماعي لألسرة، بما في ذلك كبار السن، ال تعكس سياسات وإجراءات عمل العديد من هذه األطراف احتياجات وحقوق 

تطبةةق وزارة الصةةحة والمؤسسةةات هم كجزء من الخدمات المقدمة لألسرة بشكل عام. فعلى سةةبيل المثةةال، ن ي بشكل خاص، حيث يتم تضم
ألهليةةةة واألونةةةروا بةةةرامج األمةةةراض المزمنةةةة والتةةةي تسةةةتهدف كافةةةة األعمةةةار، ومةةةن ضةةةمنها كبةةةار السةةةن، لكةةةن عةةةدا عةةةن هةةةذا تفتقةةةر هةةةذه ا

 وقائيةةة أوال يتةةوفر بةةرامج عالجيةةة المؤسسات إلى توجهات سياساتية وإجراءات عمل تعنى بكبار السن بشكل خاص. أضف إلى ذلةةك، 
تقةةدم للنسةةاء فةةي مراحةةل العمةةر ، كمةةا ال تستهدف كبار السن بشكل محدد، والتثقيف والرعاية وغيرها كالتوعيةفي عيادات وزارة الصحة، 

فةةي وزارة دائةةرة صةةحة المجتمةةع . هذا وتفتقر خاصة كهشاشة العظام مثال والتغذية...الخ  وبعده( رعاية وفحوصات  األمانالمتقدمة )سن  
 ل خاص. برامج متخصصة بكبار السن وموجهة لهم بشكإلى  الصحة

 القضايا والتحديات التي تواجه األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة  5.2.4
حدد األشخاص ذوي اإلعاقة  باألشخاص الذين يعانون من إعاقات طويلة األجل بدنية أو عقليةةة أو ذهنيةةة أو حسةةية، والتةةي مةةن خةةالل 

وفقةةاا ملةةة فةةي المجتمةةع علةةى قةةدم المسةةاواة مةةع اآلخةةرين. تفاعلهةةا مةةع المعيقةةات والبيئةةات المختلفةةة، قةةد تحةةد مةةن مشةةاركتهم الفاعلةةة والكا
والةةذي يعةةرف  الفةةرد ذو اإلعاقةةة علةةى أنةةه الفةةرد الةةذي يعةةاني مةةن بعةةذ الصةةعوبة، أو صةةعوبة كبيةةرة، أوالا يسةةتطيع للتعريةةس الموسةةع، 

 اا.مطلق

 
 . 32، ص 2019ني، حصاء الفلسطيني، مسح العنف في المجتمع الفلسطيالجهاز المركزي لإل 59
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فةةي مةةن صةةعوبة واحةةدة علةةى األقةةل يعةةانون  األفةةراد الةةذين نسبة، إلى أن 2017نات التعداد العام للسكان والمساكن والمنش ت اأشارت بي 
 127,266 مةةنهم % مةةن مجمةةل السةةكان.5.8وصةةلت إلةةى  2019عةةام  البصةةر أو السةةمع أو الحركةةة أو التةةذكر والتركيةةز أو التواصةةل

فةةي  % من مجمل السكان في الضفة الغربية، في حين بلغ عدد األفراد ذوي الصةةعوبات5.1في الضفة الغربية، يشكلون ما نسبته فرداا  
% مةةن األفةةراد فةةي 2.9أن وأشةةارت البيانةةات % مةةن مجمةةل السةةكان فةةي قطةةاع غةةزة. 6.8، أي مةةا نسةةبته فةةرداا  127,962قطةةاع غةةزة 

فةةان الصةةعوبة األكثةةر  2007%. وبالمقارنةةة مةةع عةةام 2.6 بنسةةبةفلسطين هم مةةن ذوي الصةةعوبات الحركيةةة، تلتهةةا الصةةعوبات البصةةرية 
 .60.%1.8تلتها الصعوبات الحركية بنسبة  ،%2.5بلغت و بات البصرية كانت ممن هم من ذوي الصعو  انتشاراا 

% مةةن 75فةةرداا، أي مةةا نسةةبته  69,242بيانةةات أن عةةدد األفةةراد ذوي اإلعاقةةة فةةي فلسةةطين فةةي المنةةاطق الحضةةرية قةةد بلةةغ الأشةةارت و 
% فةةةي 12يشةةون فةةي الريةةةس مقابةةل % مةةن األفةةراد ذوي اإلعاقةةةة يع13مجمةةل األفةةراد ذوي اإلعاقةةةة، فةةي حةةين تشةةةير البيانةةات إلةةةى أن 

 .61مخيمات فلسطين
فمن    .ة وانكشافاا للتراجع في األوضاع االقتصادية والخدماتيةبالجائح  تأثراا   االجتماعيةاإلعاقة من أكثر الفئات  ذوو  يعتبر األشخاص  و 

بأمور النظاصعوبة في تنفيذ اإل  هؤالء األشخاص  يواجهناحية،   المنزلية والشخصية بسبب نقص  فة  جراءات الطبية الوقائية المتعلقة 
التباعد    اإلعاقةكما أن بعذ األشخاص من ذوي  الموارد واعتمادهم على اآلخرين.   تنفيذ إجراءات  ألنهم    االجتماعيال يستطيعون 

عاقة  هذا وتصبح أولويات األشخاص ذوي اإل  62الذاتية. -بحاجة لمساعدة منتظمة من الناس اآلخرين من أجل تلبية احتياجات الرعاية
النساء   أن غالبية عظمى من  تقرير  فقد أظهر  والجائحات.  الكوارث  الحكومية واألهلية في ظل  المؤسسات  أجندات  أهمية على  أقل 
ذوات اإلعاقة لم يتلقين أي اتصال أو لم يتم عرض أي خدمة عليهن أثناء حالة الطوارئ. كما قدم التقرير نماذج لفصل النساء ذوات 

و  العمل  في ظل  اإلعاقة من  القانونية  المساعدة  لهن  تقدم  قد  التي  للجهة  المعرفة  منهن، وعدم  بعذ  أو مستحقات  أجور  دفع  عدم 
الجائحة. كما اشتكت النساء ذوات اإلعاقة من التهميش في القرارات المحلية المتعلقة بعمل لجان الطوارئ وتوزيع المساعدات. كما أنه  

المتعلقة بمواد الوقاية والتنظيف بأنها لم تأخذ بعين االعتبار احتياجات النساء والرجال    تم وصف المساعدات والطرود الغذائية وتلك
 . 63واألطفال من ذوي اإلعاقة مع تنوع إعاقاتهم واحتياجاتهم 

سنة( من ذوي اإلعاقة الذين لم يسبق لهةةم  64-18% من األفراد )27أن  2019أشارت بيانات مسح العنف في المجتمع الفلسطيني و 
زواج تعرضوا للعنف على األقل لمرة واحدة من أحد أفراد األسرة في فلسطين. وتفاوتت النسبة بشكل كبير بين الضةةفة الغربيةةة وقطةةاع ال

شةةهر الماضةةية التةةي سةةبقت المقابلةةة. حةةوالي  12% فةةي قطةةاع غةةزة وذلةةك خةةالل 35% فةةي الضةةفة الغربيةةة مقابةةل 19غزة، حيث بلغت  
سةةنة( الةةذين لةةم يسةةبق لهةةم الةةةزواج تعرضةةوا للعنةةف النفسةةي مقابةةل الخمةةس تقريبةةا تعرضةةوا للعنةةةف  64-18ثلةةث األفةةراد ذوي اإلعاقةةة )

 .64الجسدي
، حيةةث بلةةغ هةةذا 2017و 2007% بةةين عةةامي 37سةةنوات فةةأكثر مةةن ذوي الصةةعوبة بنسةةبة  10معةةدالت األميةةة بةةين األفةةراد انخفضةةت 

ن الفجةةوة فةةي معةةدالت األميةةة بةةين الجنسةةين مةةا زالةةت كبيةةرة، %. إال أ21ليبلةةغ  2017%( وانخفةةذ عةةام 33) 2007المعةةدل فةةي عةةام 
فةةان  2007% بةةين اإلنةةاث، أمةةا عةةام 33% مقابةةل 11إلى أن معدالت األمية بين الذكور قةةد بلغةةت   2017حيث أشارت بيانات تعداد  

 10للفئةةة العمريةةة  ويةةؤدي ارتفةةاع معةةدل األميةةة خاصةةة .65% بةةين اإلنةةاث فةةي فلسةةطين48% مقابةةل 20هةةذا المعةةدل بةةين الةةذكور كةةان 
سنوات فأكثر في ظل جائحة كورونا إلى انخفاض امكانية وصولهم الى معلومات عن كيفية حماية أنفسهم من آثار الجائحة والوصةةول 

 
 . 2018الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي،  60
 .مصدر السابقال 61

62 U.N: Department of Economic and Social Affairs. “Everyone Included: Social Impact of Covid-19.”https://bit.ly/3eo31V7 
Retrieved on 2/6/2020. Our translation.  

  350 ،  ضمن عينة من2020، أيار خالل شهري آذار ونيسان المرصد -مسح نفذته  جمعية نجوم األمل لتمكين النساء ذوات اإلعاقة  و  مرصد السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية 63
 في الضفة الغربية وقطاع غزة. ات إعاقةو إمرأة وفتاة ذ

 . 2018طيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي، الجهاز المركزي لالحصاء الفلس 64

 .المصدر السابق 65
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إلى معلومات عن القوانين واللوائح الخاصة باالغالق والعزل، التي إن لم يتبعوهةةا اتباعةةاا صةةحياا فقةةد يةةؤدي ذلةةك إلةةى مزيةةد مةةن األضةةرار 
 .  66الجسدية والعقلية لهم
سةةنة فةةأكثر( قةةد بلةةغ  15إلةةى أن معةةدل البطالةةة بةةين األفةةراد ذوي اإلعاقةةة المشةةاركين فةةي القةةوى العاملةةة ) 2017أشةةارت بيانةةات تعةةداد 

 .% في قطاع غزة54% في الضفة الغربية و19% بواقع 37
زاا عةةن تلبيةةة احتياجةةات األشةةخاص ذوي االعاقةةة علةةى أسةةاس يعتبر التصنيف الحالي إلعاقة والقائم على التعريس الطبةةي )العجةةز( عةةاج

حقةةوقي، ولةةذلك فةةإن القةةانون الجديةةد لألشةةخاص ذوي االعاقةةة يتبنةةى مفهومةةاا أكثةةر عصةةرية بتبنةةي التصةةنيف الةةوظيفي لألشةةخاص ذوي 
 االعاقة، والذي يفتح المجال بشكل أوسع لألشخاص ذوي االعاقة للمشاركة المجتمعية الفاعلة.

قار لمعلومات شاملة لدى وزارة التربية والتعليم العالي أو الجهاز المركزي لالحصاء الفلسةةطيني حةةول عةةدد الطلبةةة ذوي وذوات هنالك افت 
اإلعاقةةة الملتحقةةين فةةي التعلةةيم العةةالي، وتةةوزيعهم حسةةب نةةوع اإلعاقةةة والجةةنس، واحتياجةةاتهم األكاديميةةة، والمشةةاكل التةةي يواجهونهةةا فةةي 

ركتهم في األنشطة االجتماعية والثقافية والرياضية في الجامعات والكليات، مما يحد من عملية صنع سياسةةات مسيرة تعلمهم ومدى مشا
. ويعةةود تةةدني مشةةاركة الطةةالب ذوي وذوات 67عامةةة للتعلةةيم العةةالي مبنيةةة علةةى معةةارف وتحلةةيالت شةةاملة للطلبةةة ذوي وذوات اإلعاقةةة

 اإلعاقة في التعليم إلى األسباب التالية:  
ياسةةات واإلجةةراءات الحاليةةة فةةي الجامعةةات ال تشةةجع التحةةاق الطلبةةة ذوي وذوات اإلعاقةةة، حيةةث ال يوجةةد حاليةةاا أيةةة إجةةراءات الس .1

خاصةةة تشةةجيعية أو امتيةةازات بةةالمنح والقةةروض والمسةةاعدات الطالبيةةة مقةةرة ومنفةةذة لهةةم، ويةةتم التعامةةل معهةةم بالتسةةاوي مةةع الطلبةةة 
وزارية المقرة في وزارة التربيةةة والتعلةةيم العةةالي ولمجموعةةة مةةن الجامعةةات أيةةة اجةةراءات موثقةةة أو اآلخرين. كما ال تتضمن القرارات ال

معمول بها لتيسير قبول الطلبة ذوي وذوات اإلعاقة في التعليم العالي، كرفةةع معةةدل عالمةةات شةةهادة الثانويةةة. أضةةف إلةةى ذلةةك، ال 
فةةةي العمليةةةة التعليميةةةة. وأخيةةةراا، ال يوجةةةد أيةةةة إجةةةراءات خاصةةةة فةةةي يوجةةةد أيةةةة إجةةةراءات أو بةةةرامج خاصةةةة بتةةةوفير أجهةةةزة تسةةةاعدهم 

الجامعةةات تتعلةةق بالترتيبةةات التيسةةيرية المعقولةةة ومالءمةةة المنةةاهج الدراسةةية واألدوات التعليميةةة وتةةوفير مسةةاعدين فةةي االمتحانةةات 
 .68والبحث أو الحركة داخل الجامعة والتنقل أو السكن، الخ

مةةة السةةتخدام الطةةالب ذوي اإلعاقةةة، مةةن مةةراحيذ وممةةرات ومةةداخل ومنةةاهج مناسةةبة وأدوات وأجهةةزة البيئةةة التعليميةةة غيةةر مالء .2
 تعليمية الزمة. 

 نقص الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل مع متطلبات تعليم االشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.  .3
متهم وعةةدم تةةوفر مواصةةالت مناسةةبة. ويعتبةةر صعوبة وصول الطالب ذوي اإلعاقة إلى المدارس والجامعةةات، نتيجةةة بعةةد مكةةان إقةةا .4

تعليمهم، تليها إعاقات التذكر والتركيةةز  الستكمال المواصالت في األطفال ذوو وذوات اإلعاقة الحركية هم األكثر احتياجاا لمواءمة
فةةراد ذوي وذوات تجةةاه األبشةةكل عةةام واإلعاقةةات البصةةرية ومةةن ثةةم السةةمعية واعاقةةة التواصةةل. كمةةا أن اتجاهةةات السةةائقين السةةلبية 

 اإلعاقة، وارتفاع التكاليف المالية تحد من حركتهم/ن بشكل عام، وتتأثر الفتيات والنساء بشكل خاص من جميع هذه العوامل.
يةةرفذ العديةةد مةةن األهةةالي إرسةةال أبنةةائهم ذوي اإلعاقةةة إلةةى المةةدارس، ال سةةيما لإلنةةاث ذوات  حيةةث التوجهات المجتمعيةةة السةةلبية، .5

 تلعب إدارة المدرسة عامالا رئيسيا في تشجيع أو الحد من التحاقهم/ن. اإلعاقة. كما 
يحد من إمكانية التحاق الشباب ذوي وذوات اإلعاقة في التعلةةيم العةةالي، ويلعةةب أيضةةاا عةةامالا يةةؤثر فةةي  الوضع االقتصادي للعائلة .6

تكةةاليف لمواءمةةة المنةةاهج واألدوات التعليميةةة  إمكانيةةة التحةةاق األطفةةال فةةي التعلةةيم األساسةةي والثةةانوي، ال سةةيما حةةين يتطلةةب ذلةةك
هم وبنةةاتهم فةةي المةةدارس ئ الخاصة باالطفال وتكاليف المواصالت، مما يمنع الفقراء والعائالت ذوي الدخل المحدود من تسةةجيل أبنةةا

 والجامعات والكليات. 

 
 .2020المراقب االقتصادي، ملحق خاص في الضفة الغربية،  19-تقييم اولي لالثار المحتملة على االقتصاد الفلسطيني لتفشي وباء كوفيدمعهد ماس،  66
ناظمة للتعليم العالي والتحاق الشباب ذوي اإلعاقة: إضاءات في أفضل الممارسات العالمية وتحليل الواقع السياساتي مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، السياسات والتشريعات ال  67

 . 2014أب  5والتشريعي الفلسطيني واستجابته لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، 
 . المصدر السابق نفسه  68
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حيةةث ال يةةتم تفعيةةل  .العةةالي بشةةكل فاعةةلالتشةةريعات الفلسةةطينية ال تةةدعم وال تعةةزز التحةةاق األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة فةةي التعلةةيم  .7
بالالئحةةة  2004( لسةةنة 40) بشةةأن حقةةوق المعةةوقين وكةةذلك قةةرار مجلةةس الةةوزراء رقةةم 1999( لسنة 4وتطبيق أحكام القانون رقم )

. مةةن ناحيةةة أخةةرى، يخلةةو االلةةزام عنصةةرإلةةى ، أضةةف إلةةى افتقةةاره بشةةأن حقةةوق المعةةاقين م1999( لسةةنة 4التنفيذيةةة للقةةانون رقةةم )
النافةةذ مةةن أي اشةةارة الةةى حقةةوق األشةةخاص ذوي اإلعاقةةة بةةالتعليم العةةالي، أو  العةةالي التعلةةيم بشةةأن  م  1998  لسنة(  11)  رقم  قانون 

نصةةوص ملزمةةة لتوظيةةف كةةوادر تعليميةةة لةةديها القةةدرة علةةى التعلةةيم والتعامةةل مةةع األشةةخاص ذوي وذوات اإلعاقةةة أو اعتمةةاد منةةاهج 
ا هنالةةةك افتقةةةار لتعليمةةةات أو أنظمةةةة أو قةةةرارات تلةةةزم مؤسسةةةات التعلةةةيم العةةةالي بتةةةوفير األدوات تعليميةةةة تناسةةةب احتياجةةةاتهم/ن. كمةةة 

خلو التشريعات الفلسةةطينية مةةن وجةةوب مالئمةةة وسةةائل نقةةل ومواصةةالت المساعدة للملتحقين/ات في مؤسسات التعليم العالي. كما ت 
عدم تفعيل المواد القانونية التةةي تلةةزم العالي، باإلضافة إلى اص ذوي وذوات اإلعاقة من وإلى مؤسسات التعليم خخاصة لنقل األش

 القطاع العام والخاص بتشغيل األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.  
ذوي و  باألشخاص  تعنى  التي  المؤسسات  مجاالت    ذوات/تعاني  في  وتخصصها  الكوادر  قلة  أهمها  من  جمة،  تحديات  من  اإلعاقة 

الخدمات المقدمة احتياجات  تالئم  الرشاد المتخصص لمختلف أنواع اإلعاقات. من جهة أخرى، ال  التأهيل والتربية الفكرية والتوجيه وا
األشخاص ذوي اإلعاقة، من حيث تمركزها بشكل أساسي في المدن، ووجود فجوة في تغطية بعذ الفئات العمرية من كبار السن،  

للمؤسسات، واال القدرات االستيعابية  أنواع اإلعاقة، وتفاوت  والوقائي والطب  وبعذ  والتشخيصي  الصحي  العالج  إلى خدمات  فتقار 
معينة  عمرية  لفئات  متخصصة  تعليمية  خدمات  إلى  افتقار  هنالك  ذلك،  إلى  أضف  المؤسسات.  قبل  من  أكبر  بشكل  التخصصي 

رامج التمكينية، وال سيما  التعلم وبشكل مجاني ويغطي كافة المناطق الجغرافية، باإلضافة إلى محدودية الب   إعاقة  وذوات  ولألفراد ذوي 
النساء ذوات اإلعاقة  بينت جائحة كورونا عجز    .69التي تستهدف  العديد من المؤسسات اإليوائية والرعائية عن توفير خدمات  حيث 

والعالج اإلقامة أو الرعاية النهارية لألشخاص ذوي اإلعاقة، مما حرم الغالبية منهم من خدمات اإلقامة أو التأهيل أو الرعاية الطبية  
الطبيعي واألدوية وخصوصاا في مجال اإلعاقات الذهنية الشديدة. هذا ولم يتم تجهيز األسر بالمصادر أو المهارات للعناية باألشخاص  

والمسكن الحال  الفقر وضيق  تعاني من  التي  تلك  األسر وخصوصاا  على  كبيراا  مما وضع عبئاا  الشديدة،  اإلعاقة  ذوي  هذا  .  70من 
ال والخدمية  وطالبت  شبكة  المرافق  الصحية  إلى  الوصول  من  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  بتمكين  غزة  قطاع  في  األهلية   منظمات 

الوطنية  والبرامج  الخطط  ضمن  االعاقة  ذوي  األشخاص  المستجد ،  و  دمج  كورونا  بفيروس  المتعلقة  المعلومات  على  والحصول 
  . شاره وتداعياته في فلسطينثار انت آالمتعلقة بمكافحة فيروس  كورونا  والتغلب على 

اإلعاقةةة: ويعةةزى ذلةةك إلةةى  وذوات ضةةعف انسةةجام التشةةريعات والسياسةةات مةةع الحقةةوق االقتصةةادية واالجتماعيةةة لألشةةخاص ذوي هنةةاك 
، باإلضةةافة إلةةى تعةةارض قةةانوني بةةين نصةةوص بعةةذ 1999للعةةام  4وجود ثغرات قانونيةةة فةةي قةةانون حقةةوق المعةةوقين الفلسةةطينيين رقةةم 

ت الناظمةةةة لحقةةةوق األشةةةخاص ذوي االعاقةةةة والقةةةوانين األخةةةرى مثةةةل قةةةانون الخدمةةةة المدنيةةةة، وتقييةةةد اللةةةوائح التنفيذيةةةة الخاصةةةة التشةةةريعا
فقةةةط فةةي حةةين جعلةةه قةةةانون حقةةوق المعةةوقين حقةةاا مطلقةةةاا والبصةةرية االعاقةةة الحركيةةة وذوات باإلعفةةاء الجمركةةي علةةى األشةةةخاص ذوي 

 .71للجميع
 التي تواجه الشابات والشباب القضايا والتحديات  6.2.4

 29إلةةى  15مةةن عمةةر والشةةابات أصةةبح الشةةباب و تمثل فئةةة الشةةباب والشةةابات فةةي المجتمةةع الفلسةةطيني أعلةةى مسةةتويات الهةةرم السةةكاني، 
فةةي  1.9مليةةون إلةةى  1.5وبنةةاء علةةى التقةةديرات السةةكانية، مةةن المتوقةةع ارتفةةاع عةةددهم/ن مةةن  % مةةن مجمةةوع السةةكان30يشةةكلون  عامةةاا 
 .2030 عام

، أصةةبح العائةةد الةةديمغرافي يمثةةل فرصةةة مةةن أجةةل تحقيةةق المكاسةةب االقتصةةادية المرتبطةةة بانخفةةاض الهةةرم السةةكانيوفي ظل التغيير في 
معدالت اإلعالة وزيادة نسةةبة السةةكان فةةي عمةةر اإلنتةةاج. ولالسةةتفادة مةةن العائةةد الةةديموغرافي، يجةةب أن يملةةك السةةكان األصةةغر سةةناا قةةدرة 

 والسياسات الداعمة للشباب. وفرص عمل منتجة ل إلى التعليم النوعي، والتغذية الكافية، والخدمات الصحية الجيدة،أفضل على الوصو 

 
 .2013روابط: نحو إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات،  وزارة شؤون المرأة، مركز دراسات التنمية، بناء  69
  في ظل جائحة كورونا. قامت جمعية اإلحسان الخيرية بإعادة المقيمين من ذوي اإلعاقات ألسرهم نظراا لعدم قدرتها على رعايتهم في ظل معايير الرعاية المطلوبة 70
 .2012، 15، إطار التخطيط االستراتيجي الوطني لقطاع اإلعاقة في فلسطين، صفحة اإلعاقةالمجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي  71
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، إلى أن نسبة األسةةر فةةي فلسةةطين التةةي يتةةولى فيهةةا شةةاب تةةدبير االسةةرة 2017بيانات التعداد العام للسكان والمساكن والمنش ت   اشارت
 . 72% في قطاع غزة17% في الضفة الغربية و14% بواقع 15نحو  تبلغواتخاذ القرارات الهامة فيها 

 29-18للشةةابات ) % من إجمالي عقود الزواج المسجلة لإلنةةاث هةةي73في فلسطين أن   2018بيانات الزواج والطالق للعام  وأشارت  
-18)الشابات  الق لإلناثسنة(. من جانب آخر تظهر البيانات أن نسبة وقوعات الط 29-18% للشباب )79مقابل ما نسبته (  سنة
 .73(سنة 29-18% للذكور )55، مقابل 2018% من إجمالي وقوعات الطالق للعام 67بلغت ( سنة  29

% أمةةا بالنسةةبة 25.0، وبلغ معدل البطالة بةةين الةةذكور 2018% في العام 30,8سنة فأكثر في فلسطين   15بلغ معدل البطالة لألفراد  
يد التوزيةةع النسةةبي للقةةوى العاملةةة حسةةب المنطقةةة، فقةةد توزعةةت القةةوى المشةةاركة فةةي الضةةفة %. أمةةا علةةى صةةع51.2لالنةةاث فقةةد بلغةةت 
% بطالةةة، وبلةةغ معةةدل البطالةةة فةةي الضةةفة 17.6% عمالةةة مقابةةل 82.4حسةةب العالقةةة بقةةوة العمةةل بواقةةع  2018الغربيةةة خةةالل العةةام 

% عمالةةة 48.0ناث. أما في قطاع غزة فقةةد كانةةت النتةةائج % بين اال30.2ملة وا% بين الذكور المشاركين في القوى الع17.4الغربية  
% بةةين االنةةاث 74.5% بةةين الةةذكور المشةةاركين فةةي القةةوى العاملةةة و43.5% بطالة، وبلغت نسبة البطالة فةةي قطةةاع غةةزة 52.0مقابل  

سةةنة لكةةال الجنسةةين،  24-15، وتركةةز أعلةةى معةةدل للبطالةةة بةةين الشةةباب فةةي الفئةةة العمريةةة 2018المشةةاركات فةةي القةةوى العاملةةة للعةةام 
 .  74% لإلناث75.2% للذكور و40.4%، بواقع 46.7حيث بلغت النسبة 

الجزء األكبر من العاطلين عن العمل، واألكثةةر تعرضةةاا لمخةةاطر البطالةةة. فبحسةةب مصةةادر   ون ما زال الشباب وخريجي الجامعات يشكل
خاصةةة فةةي ملحةةوظ  تراجةةعإلةةى الجائحةةة أدت و . 75مباشةةرة كوروناجائكة % بعد 38البنك الدولي، وصلت نسبة البطالة بين الشباب إلى 

قطةةاع و % مةةنهم، 32 يوظةةفالةةذي  مةةن الشةةباب مثةةل المطةةاعم والفنةةادق والتجةةارة نسةةبياا  اا كبيةةر  اا ل عةةددقتصةةادية التةةي تشةةغّ النشةةاطات اال
ت البطالةةة والفقةةر بةةين الشةةباب رفةةع مسةةتوياإلةةى وقةةد أدى ذلةةك  76% من الشباب العاملين فةةي الضةةفة والقطةةاع.22الخدمات الذي يشغل 

٪ من الشباب الذين تتراوح أعمارهم 36، إذ أفاد من الفئات األكبر عمراا  فئة الشباب هي األكثر تضرراا  . لقد بينت دراسة أنبشكل كبير
سةةنة  50والفئةةة أكثةةر مةةن  50-31% بةةين الفئةةة 15% و26، بالمقارنةةة مةةع سةةنة بةةأنهم فقةةدوا وظةةائفهم بسةةبب الجائحةةة 30و 18بةةين 

-31% مةةن بةةين الفئةةة العمريةةة 56% و69 بنسبة% من الشباب إلى أن أسرهم قد خسرت جزءاا من دخلها، 86وقد أشار    .)بالترتيب(
 مقةةةدمتهمالف مةةةن الشةةةبان والشةةةابات البةةةاحثين عةةةن عمةةةل، وفةةةي كمةةةا أن فةةةرص مئةةةات اآل .77سةةةنة )بالترتيةةةب( 50والفئةةةة أكثةةةر مةةةن  50

 قتصادية للجائحة والتي من المتوقع أن تستمر لبضع سنوات قادمةةة.بسبب اآلثار اال، قد تقلصت لخريجات في إيجاد عملن واو الخريج
ومن الجدير بالذكر أن نسبة من هةةذه الفئةةة مةةن المتةةزوجين الجةةدد، ومةةا يترتةةب علةةى ذلةةك مةةن ديةةون وقةةروض علةةيهم تةةم الحصةةول عليهةةا 

 يسبب الكثير من الضغط النفسي والتوتر داخل األسر الشابة. من مصادر عائلية أو بنكية، وأصبح تسديدها صعباا للغاية، ما 
سةةةنة( فةةةي فلسةةةطين لةةةديهم  29-18مةةةن الشةةةباب ) 32,646إلةةةى ان  2017تشةةةير بيانةةةات التعةةةداد العةةةام للسةةةكان والمسةةةاكن والمنشةةة ت 

بلغةةت نسةةبة الصةةعوبة %(، كمةةا 4.2في قطةةاع غةةزة )و  %(2.5فرداا في الضفة الغربية )  14,527%، بواقع  3.2صعوبة أي ما نسبته  
% لدى االناث الشابات. تعتبر الصعوبة الحركية هةةي االكثةةر انتشةةارا بةةين الشةةباب حيةةث يعةةاني 2.0% مقابل 4.4لدى الذكور الشباب  

 .78لنفس الفئة% 1.2سنة( من صعوبات حركية تلتها الصعوبة البصرية بنسبة  29-18% من شباب فلسطين في العمر )1.4
% فةةي 57% فةةي الضةةفة الغربيةةة و13% )بواقةةع 30سةةنة وفقةةا ألنمةةاط االسةةتهالك الشةةهري  (29-18األفةةراد )ن بلغةةت نسةةبة الفقةةر بةةي 

% 36% فةةي الضةةفة الغربيةةة و6% فةةي فلسةةطين )بواقةةع 18سنة(  29-18في حين بلغت نسبة الفقر المدقع بين االفراد )،  قطاع غزة(
 .79(في قطاع غزة

 
 . 2019الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب،  72
 . 2019الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب،  73
 ، التقرير السنوي.2018مركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية الجهاز ال 74

75 The World Bank, June 2020, “Palestinian Economy Struggles as Coronavirus Inflicts Losses”. https://bit.ly/3ewllvr. 
بمناسبة اليوم العالمي   2019سة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تستعرض الواقع العمالي لعام ،  د. عال عوض رئي2019الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نيسان  76

 https://bit.ly/32eCtDo  للعمال .
 https://bit.ly/2ZqUfS5،  جائحة كورونا: آثارها واستراتجيات التكيف بين الفلسطينيين . 2020أوراد، أيار  77
 . 2019يني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسط 78
 . 2019الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب،  79
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جتماعيةةة والسياسةةية، فمةةا زالةةت ضةةعيفة، وخصوصةةاا انخةةراطهم/ن فةةي العمةةل الطةةوعي، وفيمةةا يتعلةةق بمشةةاركة الشةةباب/ت فةةي الحيةةاة اال
 والتغيير والحراك المجتمعي، واالنتخابات في الهيئات المحلية ومختلف المؤسسات األهليةةة والقاعديةةة واألحةةزاب السياسةةية، حيةةث نالحةة 

ية مقارنةةة بالةةذكور. كمةةا أن مشةةةاركة اإلنةةاث والةةذكور فةةةي مشةةاركة منخفضةةة لإلنةةاث فةةةي األنشةةطة الرياضةةية وإدارة المؤسسةةات الرياضةةة 
 .الشاباتب عمال التطوعية مقارنة مشاركة باأل أكثرالشباب الذكور االنشطة التطوعية قليلة، ف

 

يتضةةح لنةةا مةةن تحليةةل الواقةةع للفقةةراء والمهمشةةين أن هنةةاك مجموعةةة مةةن التحةةديات التةةي تعيةةق عمليةةة التنميةةة فةةي فلسةةطين، فةةاالحتالل 
هو المعيق الرئيسي للتنمية بما يفرضه من سياسات وإجراءات مدعومة من اإلدارة االمريكيةةة والتةةي كةةان آخرهةةا صةةفقة القةةرن   سرائيلياال

واالعتةةراف بالقةةدس عاصةةمة لدولةةة االحةةتالل وضةةم األغةةوار، وضةةعف االقتصةةاد الفلسةةطيني ومةةا يترتةةب عليةةه مةةن عوائةةد ماليةةة لصةةالح 
ويةةةل الخةةةارجي وتسةةةييس المسةةةاعدات واسةةةتخدامها لالبتةةةزاز السياسةةةي لتمريةةةر صةةةفقة القةةةرن ومشةةةروع ضةةةم الخزينةةةة العامةةةة، وتراجةةةع التم

 األغوار. هذه السياسات واإلجراءات تقوض أي جهد فلسطيني على طريق إحداث تنمية مستدامة.
شةةيه بشةةكل طيني بشةةكل عةةام ومهمّ إن المرحلةةة القادمةةة تتطلةةب منةةا أن نجمةةع مةةا بةةين الطموحةةات فةةي تةةوفير الحيةةاة الكريمةةة للشةةعب الفلسةة 

بةةةين الواقعيةةةة مةةةن حيةةةث القةةةدرة المؤسسةةةية والغةةةالف المةةةالي، وهةةةذا يتطلةةةب منةةةا التركيةةةز علةةةى التمسةةةك بةةةالنهج الحقةةةوقي لتلبيةةةة و خةةةاص، 
ز جهودنةةا احتياجات المواطنين اآلنية، لتعزيز صمودهم، وإطالق قدرات أفراد المجتمع واالستثمار بالمواطن، ولتحقيق ذلك علينا أن نرك
. وتبةةرز هنةةا فةةي اسةةتكمال بنةةاء المؤسسةةات والعمةةل الجمةةاعي بالشةةراكة مةةا بةةين الحكومةةة ومؤسسةةات المجتمةةع المةةدني والقطةةاع الخةةاص

الحاجةةةة إلةةةى تطةةةوير نظةةةم المعلومةةةات والسةةةجالت الوطنيةةةة، وإعةةةادة هيكلةةةة بةةةرامج الحمايةةةة االجتماعيةةةة لزيةةةادة فعاليةةةة بةةةرامج المسةةةاعدات 
ورفةةع الحةةد األدنةةى لألجةةور، وخلةةق المزيةةد مةةن فةةرص العمةةل، وتطبيةةق ة، وإعةةادة الحيةةاة لقةةانون الضةةمان االجتمةةاعي والخدمات االجتماعي 

 شة.والشروع بتنفيذ أرضية للحماية االجتماعية للفئات المهمّ 
 الكفيلةةة بتحقيقهةةا بنةةاءا إن عملية التنفيذ الفّعال تتطلب وجود كةةوادر كفةةؤة ومدربةةة قةةادرة علةةى تحديةةد احتياجةةات المةةواطنين ووضةةع الخطةةط 

ال فةةي الحيةةةاة  ،علةةى قةةوانين عصةةرية تأخةةذ بعةةين االعتبةةار مصةةالح كافةةة فئةةات المجتمةةع الفلسةةطيني وتمكةةنهم مةةن المسةةاهمة بشةةكل فعةةّ
 االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

 

 تحليل المخاطر . 5
لبيئيةةة علةةى تحقيةةق رؤيةةة قطةةاع التنميةةة االجتماعيةةة وأهدافةةه تةةؤثر مجموعةةة مةةن العوامةةل السياسةةية واالجتماعيةةة واالقتصةةادية والقانونيةةة وا

 (. 1االستراتيجية )أنظر الجدول 
 (: العوامل السياسية واالجتماعية واالقتاادية والقانونية والبيئية التي تؤثر علر رؤيا القطاع وأهدافه االستراتيجية1جدول ) 

 التدابير المؤسساتية  عيةالسلبية على التنمية االجتماالتأثيرات  المؤثرة العوامل 

العوامـــــــــــــــــــل 
 السياسية

انتهاك    استمرار • االحتالل اإلسرائيلي  في  المتمثلة  العنصرية  الممارسات 
تنفيذ  للفلسطينين،  اإلنسانية    الحقوق كافة   خالل  من 

العنصري   والتمييز  الجماعية  العقوبات  والتوسع  سياسات 
 .  االستيطاني 

ومياه    ومواردها من أراضي   ج على مناطق  السيطرة   •
الحركة فيها ومشاريع    وتقييد ومصادرة أراضي المواطنين  

وعملية  التحتية  واالقتصادية  البنية  االجتماعية    التنمية 
 فيها بشكل عام.

اعتقال األطفال والنساء وتعريضهم للعنف، باإلضافة   •
 .للفلسطينينأسر واعتقال تعسفي  إلى

منازل • وتضييق  المقدسيين    هدم  هوياتهم  وسحب 
العائالت    العمراني   هم سعو ت  عملية شمل  لم  ومنع 

 المقدسية.

بالتعاون   • االجتماعية،  التنمية  وزارة  ستتخذ 
الخارجة  الفئات  تدابير لضمان حماية    مع وزارة 

وعلى  وااللتزام    المهمشة الدولية،  باالتفاقيات 
المتعلقة  النساء    رأسها  من  المهمشة  بللفئات 

والمسنين   اإلعافة  ذوي  واألشخاص  واألطفال 
 ان المناطق المهمشة.وسك
والرسمية   • األهلية  المؤسسات  مع  بالتعاون 

سيتم   والدولية،  االنتهاكات  الفلسطينية  توثيق 
المناطق   وسكان  المهمشة  بالفئات  المتعلقة 
المهمشة )سكان مناطق ج، والمناطق الحدودية  

في    H2في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق  
 .حمالت مناصرة دولية  الخليل( ضمن

المواطنين،  الع • صمود  تعزيز  على  مل 
 والتنمية المجتمعية.

القوانين الحالية واستمرار وجود نظاميين  في  تأخر  المجلس  تعطل   التركيةةز علةةى اصةةدار التشةةريعات األكثةةر الحاحةةاا إقرار 
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 التدابير المؤسساتية  عيةالسلبية على التنمية االجتماالتأثيرات  المؤثرة العوامل 
االستقرار   التشريعي  وعدم  وغزة(  )الضفة  مختلفين  تشريعيين 

 التشريعي 
أجيةةةةةةل هميةةةةةةة لمعالجةةةةةةة المشةةةةةةكالت الحاليةةةةةةة وتأ و 

 التشةةةةةةريعات األقةةةةةةل تةةةةةةأثيراا علةةةةةةى حقةةةةةةوق النسةةةةةةاء
 واألطفال. 

اإلنقسام الداخلي ما بين  
 الضفة وغزة 

بتوجهات   • لبرامج  وأهداف  وتشريعات  سياسات 
 مختلفة، ويضعف عملية تحقيق األثر.  

األهلية،   • المؤسسات  لبعذ  التابعة  األنشطة  إعاقة 
وإغالق   غزة،  قطاع  في  النسوية  وخصوصاا 

 انتهاك الحريات العامة.المؤسسات، و 
وغزة • الضفة  بين  ما  التشريعات  في  ال  ازدواجية   ،

التعليم وتأنيث التعليم وقانون العقوبات    قوانينسيما  
القوانين   من  وغيرها  الشخصية،  األحوال  وقانون 

خصوصاا  عالقة  لها  وقضايا    التي  المرأة  بحقوق 
 .النساء، ولكنها ال تدعم ذلك

والتن التشاور  عملية  بين  تعزيز  ما  مختلف  سيق 
الشركاء االجتماعيين في الضفة الغربية وقطاع  

   غزة.

األحزاب   دور  ضعف 
 السياسية  

ضةةعف مشةةاركة المةةرأة والشةةباب فةةي عمليةةة صةةنع القةةرار، 
بسبب عةةدم توحيةةد رؤى األحةةزاب وتتراجةةع اإلنجةةازات التةةي 
تم تحقيقهةةا مةةن قبةةل المؤسسةةات واألطةةر النسةةوية والشةةبابية 

 مكين المرأة اجتماعياا وسياسياا فيما يتعلق بت

في   القرار  صناع  على  الضغط  حمالت  تعزيز 
الشبابية   المبادرات  ودعم  السياسية  األحزاب 

 والنسوية في هذا المجال.

اإلنتخابةةةةةةات عقةةةةةةد تعثةةةةةةر 
 الرئاسية والتشريعية  

 تعثر عملية التشريع وإصدار أو تعديل القوانين
 

والضةةغط إلنهاء اإلنقسةةام حمالت مناصرة وطنية  
وإحيةةةةةةةةاء وتفعيةةةةةةةةل المجلةةةةةةةةس  عقةةةةةةةةد االنتخابةةةةةةةةاتل

 التشريعي
التمويل   أولويات 

 للمؤسسات التمويلية 
يةةةةؤثر التغييةةةةر فةةةةي أولويةةةةات التمويةةةةل لةةةةبعذ المؤسسةةةةات 
التمويليةةة، بسةةبب توجهةةات دولهةةم السياسةةية، سةةواء باتجةةاه 
قطاعةةةات أخةةةرى، أو الحةةةد مةةةن التمويةةةل لفلسةةةطين باتجةةةاه 

 دول وقضايا أخرى. 

 صادر تمويلية من ممولين جدد.  حشد م
 تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص. 

 الفلسةةطينينوليةةة حةةول حقةةوق دحمةةالت مناصةةرة 
 . في التنمية

العوامـــــــــــــــــــل 
 االجتماعية

العةةةةادات والتقاليةةةةد تةةةةؤدي 
الفئةةةةات  لةةةةى تمييةةةةز ضةةةةدإ

مشةةةةةةةةةةةةةةةة، ال سةةةةةةةةةةةةةةةيما المه
 النسةةةاء واألشةةةخاص ذوي 

 اإلعاقة

ة والمهمشة في الحياة  الحد من مشاركة الفئات الضعيف
 االجتماعية واالقتصادية.

حول  تنفيذ   المجتمعية  التوعية  حقوق  حمالت 
و  المهمشة،  الفئات  الفئات  هذه  مشاركة  تعزيز 

في كافة مناحي التنمية وتوفير كافة االمكانيات  
 .لتسهيل مشاركتها

انتشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةار العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادات 
التةةةي االجتماعيةةةة السةةةيئة 

تهةةةةةةةةةدد تماسةةةةةةةةةك األسةةةةةةةةةر 
 ووحدتها. 

سةةفاح القربةةى والسةةرقات والسةةلوك العنةةف و شةةار حةةاالت انت
ت ال، ارتفةةاع معةةدالجنسي القاسي من الرجال اتجاه النساء

قضايا النفقة والتسرب من المةةدارس، الطالق والتهرب من  
 ، وغياب أنماط التكافل المجتمعي. الزواج المبكر

تنفيذ حمالت التوعية والخدمات الوقائية للشباب  
م انشاء  وتطبيق  والشابات،  وحماية  عالج  راكز 

والمروجين/ات   للمتعاطين/ات  الرادعة  القوانين 
 لها.

المجتمع   في  العنف 
 والتدخل العشائري 

ضةةةد النسةةةاء واألطفةةةال  حةةةاالت العنةةةفعةةةدم اإلبةةةال  عةةةن 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة.  

تساهل القيادات المجتمعيةةة والمكلفةةين بإنفةةاذ القةةانون اتجةةاه 
 مرتكبي العنف

حول  حمال تنفيذ   المجتمعية  التوعية  العنف  ت 
 وسيادة القانون. ضد الفئات المهمشة 

 العوامـــــــــــــــــــل
 االقتاادية

 الصةةةةةغيرة المشةةةةةاريع منتجةةةةةات بةةةةةين عادلةةةةةة غيةةةةةر منافسةةةةةة السوق المفتوح    سياسة
والشةةةةباب واألشةةةةخاص ذوي اإلعاقةةةةة وكبةةةةار السةةةةن  للنسةةةةاء
 . الكبيرة  الشركات  ومنتجات  المستورة  المنتجات  وبين

والشةةباب واألشةةخاص  النسةةاء تمكةةين علةةى العمةةل
ذوي اإلعاقةةةةةةةةة المنتجةةةةةةةةين وأصةةةةةةةةحاب األعمةةةةةةةةال 

 مةةةةةةةع عادلةةةةةةة بيةةةةةةةع عقةةةةةةود توقيةةةةةةةع مةةةةةةن الصةةةةةةغيرة
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 التدابير المؤسساتية  عيةالسلبية على التنمية االجتماالتأثيرات  المؤثرة العوامل 
 جةةةةةةةودة وتحسةةةةةةةين ودوليةةةةةةةة فلسةةةةةةةطينية مؤسسةةةةةةةات
 .  المنتجات  ومواصفات

المةةةةةةةةةةةةةةةةدارس والمراكةةةةةةةةةةةةةةةةز 
المهنيةةة والجامعةةات غيةةر 
مؤهلةةةة لةةةدمج األشةةةخاص 
ذوي اإلعاقةةةةة فةةةةي سةةةةوق 

 العمل

عامةةةةاا ال  15ذوي اإلعاقةةةةة فةةةةوق سةةةةن % مةةةةن األفةةةةراد 87
% 91% فةةي الضةةفة و86يعملون وال يبحثون عن عمل ) 

في غةةزة(، أي أنهةةم غيةةر مشةةاركين بتاتةةاا فةةي سةةوق العمةةل، 
 . %8ن ال تتعدى  ينسبة األفراد ذوي اإلعاقة العاملبينما  

العمةةةةل علةةةةى تمكةةةةين اقتصةةةةادي لألشةةةةخاص ذوي 
اإلعاقةةةة ودمجهةةةم فةةةي التعلةةةيم المدرسةةةي والعةةةالي 

، وموائمةةة المؤسسةةات التعليميةةة والتةةدريب والمهني
 المهني. 

 فةةةةةةةةةةةةةةةةةةي التخصصةةةةةةةةةةةةةةةةةةات
 الجامعات
 لعمل المرأة    محددة

 وتخصصةةةةةات جامعيةةةةةة تخصصةةةةةات فةةةةةي تلتحةةةةةق النسةةةةةاء
 فةةةي للمةةةرأة  النمطيةةةة الصةةةورة ترسةةةخ التةةةي المهنةةةي التةةةدريب
 .  الخريجات  النساء  بطالة  في  يزيد مما  العمل  قطاع

 التخصصةةات حةةول المةةدارس فةةي للشةةابات توعيةةة
 . عمل  سوق  لها  والتي  الواعدة

فةةةتح تخصصةةةات للشةةةابات فةةةي التةةةدريب المهنةةةي 
 سوق العمل. واحتياجات  توجهات    معمرتبطة  

العوامـــــــــــــــــــل 
 القانونية

نفاذ   على  قيود 
جميع   في  التشريعات 

 المناطق 

عةةةدم القةةةدرة لوصةةةول مؤسسةةةات العدالةةةة لمحافظةةةة القةةةدس 
يل يةةةؤدي الةةةى والمنةةةاطق جةةةة او الةةةذين يعيشةةةون فةةةي إسةةةرائ

االفالت من العدالةةة لةةبعذ مرتكبةةي العنةةف والجةةرائم بحةةق 
 المجتمع واالسرة الفلسطينية. 

و  والتوثيق  ظل  الرصد  في  خاصة  تدابير  ايجاد 
العدالة    1325خطة   مؤسسات  لتمكين 

من   الهاربين  تجاه  بدورها  القيام  من  الفلسطينية 
 العدالة أينما كانوا.

العوامـــــــــــــــــــل 
 البيئية

اع اسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةتمرار انقطةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 
الكهربةةةةةةةةةةةةاء فةةةةةةةةةةةةي غةةةةةةةةةةةةزة 
واسةةةةةةةةةةةةةتخدام المولةةةةةةةةةةةةةةدات 

 الكهربائية

واألطفال   النساء  سيما  ال  السكان،  صحة  على  التأثير 
 وكبار السن 

حمالت مناصرة دولية للضغط علةةى إسةةرائيل فةةي 
تةةةةوفير الكهربةةةةةاء لسةةةةةكان المنةةةةةاطق المهمشةةةةةة، ال 

 سيما مناطق )ج( وقطاع غزة.  
تنفيةةةةةذ مبةةةةةادرات السةةةةةتخدام طاقةةةةةة بديلةةةةةة صةةةةةديقة 

 لبيئة.  ل

فةةةي  شةةةح المةةةوارد المائيةةةة
المنةةةةةةةةةةةةةةةةاطق المهمشةةةةةةةةةةةةةةةةة 
وقطةةةاع غةةةزة وعةةةدم تةةةوفر 
شةةةةةةةةةةةةةةةةةةةبكات الصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةرف 

 الصحي. 

والزراعيةةةةة نقةةةةص فةةةةي الميةةةةاه المتاحةةةةة لألغةةةةراض المنزليةةةةة 
مما يؤثر على نظافةةة ورفةةاه الرجةةال  الوصول لها  وصعوبة
مليةةةون شةةةخص فةةةي قطةةةاع غةةةزة  1.2. أكثةةةر مةةةن والنسةةةاء

ناء الحةةرب علةةى غةةزة. عةةدم منع من الوصول إلى المياه أث
تةةوافر شةةبكات الصةةرف الصةةحي فةةي العديةةد مةةن المنةةاطق 

 المهمشة له آثار سلبية على البيئة واالنسان

الفلسطينين   حقوق  حول  دولية  مناصرة  حمالت 
بتوفير   وتنادي  المياه  البنية  المياه  في  وتطوير 

المناطق  التحتية   وخاصة  المهمشة  للمناطق 
 )ج(.

العوامـــــــــــــــــــل 
 ةالتكنولوجي

مواقع  انتشار   استخدام 
االجتماعي    التواصل 

 والجرائم االلكترونية.

ضةةةةةةةعف اهتمةةةةةةةام الشةةةةةةةباب بالعمةةةةةةةل التطةةةةةةةوعي، والتنميةةةةةةةة 
تعمةةةةيم أفكةةةةار تعمةةةةق النظةةةةرة النمطيةةةةة للمةةةةرأة المجتمعيةةةةة و 

 وتحرض على مبادرات حقوق النساء والمؤسسات النسوية

وضةةع تةةدابير خاصةةة لرصةةد تةةأثير مةةا ينشةةر فةةي 
رونيةةة ومواقةةع التواصةةل االجتمةةاعي المواقةةع االلكت

ومعاقبةةةةةة مرتكبةةةةةي  ووضةةةةةع آليةةةةةات للتصةةةةةدي لةةةةةه
 . االلكترونية  الجرائم

ة كورونةةا، وتأثيراتهةةا التةةي طالةةت ماعية والنفسية واالقتصادية لجائح، ال نستطيع إغفال اآلثار االجت لى العوامل المذكورة سابقاا باإلضافة إ
بةةةرزت أوجةةةه الخلةةةل والقصةةةور سةةةواء علةةةى مسةةةتوى  أن الجائحةةةة أظهةةةرت وأاد. خصوصةةةاا وسةةةتطال االقتصةةةاد والمجتمةةةع واألسةةةر واألفةةةر 

وأظهةةرت كةةذلك غيةةاب نظةةام وطنةةي فلسةةطيني إلدارة  ،السياسات االقتصادية واالجتماعية، أو على مسةةتوى األنظمةةة والبةةرامج والتةةدخالت
 ومواجهة الكوارث.  

 

 2019-2017بين . األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما 6
-2021تعتبر المراجعة النصفية لخطة وزارة التنمية االجتماعية إطاراا مرجعياا هاماا لمراجعة وتحديث استراتيجية قطاع التنمية لألعةةوام 

2023  . 
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 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر 
ساهمت فةةي تحقيةةق الهةةدف االسةةتراتيجي األول جزئيةةاا التي  2019-2017تظهر المؤشرات تحقيق العديد من اإلنجازات خالل األعوام 

ضمن المجاالت الثالثة الرئيسةةية التةةي حةةددت كأولويةةات سياسةةات، مةةع بةةروز بعةةذ الفجةةوات والتحةةديات التةةي تةةم أخةةذها بعةةين االعتبةةار 
 في عملية تحديث االستراتيجية الحالية.
اصةةةة بقطاعةةةات عملهةةةا، حيةةةث تةةةم بنةةةاء قواعةةةد بيانةةةات فةةةي مجةةةاالت تطةةةوير قواعةةةد البيانةةةات الخعملةةةت وزارة التنميةةةة االجتماعيةةةة علةةةى 

إضةةافة  ،االحتضةةان والتمكةةين االقتصةةادي وحمايةةة الطفةةلأسةةرة وبيانةةات   200,000المساعدات النقدية تتضمن بيانات تفصيلية لحةةوالي  
التعليم والداخليةةة ولجةةان الزكةةاة. أضةةف عد البيانات مع المؤسسات الشريكة مثل وزارة الصحة و ا . كما تم ربط قو اإلعفاءات الجامعيةإلى  

خدمةةة وعمةةل ومةةن أبرزهةةا المسةةاعدات الطارئةةة والمسةةاعدات الغذائيةةة والتةةأمين الصةةحي،  52إلةةى ذلةةك، تةةم إنجةةاز دليةةل اجةةراءات يشةةمل 
وأهمهةةا المسةةاعدات وإعداد النماذج الالزمة لتقديم هذه الخدمات. من ناحية أخرى، تقدم وزارة التنمية االجتماعية مجموعةةة مةةن الخةةدمات 

فةةرد، وتقةةديم بطاقةةة  173,000أسرة، وبطاقات الكترونية لألسر الفقيرة  مساعدات غذائيةةة  لحةةوالي  107,000النقدية المنتظمة لحوالي 
 أسرة، وإعفاء أبناء األسرة الفقيرة من الرسوم المدرسية، ومساعدات نقدية لألسر التةةي تتعةةرض لهةةزات  67,000التأمين الصحي لحوالي  

 اجتماعية وصحية واقتصادية طارئة، وتجهيز قوائم لكفالة االيتام من خالل المؤسسات الشريكة.
مةةن التذبةةذب مةةن حيةةث عةةدد الةةدفعات، حيةةث اسةةتطاعت الةةوزارة أن تقةةدم  2019-2017عةةانى برنةةامج التحةةويالت النقديةةة فةةي األعةةوام 

بسةةبب انخفةةاض التةةزام الةةدول المانحةةة تقةةديم المسةةاعدات  ، وذلةةك2019و 2018ثالثةةة دفعةةات مةةن أصةةل اربعةةة دفعةةات لكةةل مةةن عةةامي 
للسةةةلطة الفلسةةةطينية، ألغةةةراض ممارسةةةة ضةةةغوط سياسةةةية علةةةى الشةةةعب الفلسةةةطيني وقيادتةةةه، إلةةةى جانةةةب احتجةةةاز األمةةةوال الفلسةةةطينية 

 105,000ين )المقاصةةة( مةةن قبةةل سةةلطات االحةةتالل. وعلةةى صةةعيد األسةةر التةةي حصةةلت علةةى المسةةاعدات النقديةةة، فقةةد تراوحةةت مةةا بةة 
 118,000، رغةةم أن اسةةتهداف الةةوزارة لكةةل سةةنة مةةن الفتةةرة المشةةار إليهةةا أعةةاله هةةو 2017أسةةرة عةةام  109,000، و2019أسةةرة لعةةام 

 أسرة لكل سنة.
% مةةن 72وعنةةد مقارنةةة بيانةةات المسةةاعدات النقديةةة لألسةةر الفقيةةرة مةةع نسةةبة الفقةةر الشةةديد فةةي فلسةةطين يتبةةين أن الةةوزارة غطةةت حةةوالي 

% مةةن األسةةر التةةي تقةةع 47% مةةن األسةةر محرومةةة مةةن المسةةاعدات، وغطةةت 28ر التي تقع تحت خط الفقر الشديد ويبقى حةةوالي األس
 تحت خط الفقر الوطني.

ات فةةرداا. إضةةافة لمسةةاعد 173,787حةةوالي  2019مةةن ناحيةةة أخةةرى، بلةةغ عةةدد األفةةراد الةةذين اسةةتفادوا مةةن المسةةاعدات الغذائيةةة عةةام 
. وهةةذا التنةةاقص أثةةر بشةةكل واضةةح 2017أسةةرة عةةام  1,952، ولةةة 2018أسةةرة عةةام  2500، و2019أسةةرة عةةام  197طارئةةة لحةةوالي 

 على قدرة األسر الفقيرة على الصمود ومواجهة اآلثار الناجمة عن الهزات االجتماعية واالقتصادية.
إلةةةى حيةةةز  ة الخةةةراج المؤسسةةةة الوطنيةةةة الفلسةةطينية للتمكةةةين االقتصةةةاديكمةةا قامةةةت وزارة التنميةةةة االجتماعيةةةة باتخةةةاذ االجةةراءات الالزمةةة 

مشةةروعاا فقةةط؛ بسةةبب االنشةةغال فةةي عمليةةة المأسسةةة واعةةداد اللةةوائح واألنظمةةة  50من تنفيذ  2019، حيث استطاعت خالل عام الوجود
. ونظةةراا اا مشةةروعاا آخةةر  350عةةالمي( تةةم تنفيةةذ الالزمةةة لشةةرعنة عمةةل المؤسسةةة، ومةةن خةةالل التعةةاون مةةع الشةةركاء )أنيةةرا وبرنةةامج الغةةذاء ال

مشةةروعاا اقتصةةادياا لألشةةخاص  28النشغال الوزارة بتعديل النظام األساسي لتمكين األشخاص ذوي االعاقة فقةةد اسةةتطاعت الةةوزارة تنفيةةذ 
التمكةةةةين االقتصةةةةادي  ذوي االعاقةةةةة فقةةةةط. وعليةةةةه، تعمةةةةل الةةةةوزارة علةةةةى اجةةةةراء الترتيبةةةةات المؤسسةةةةية والماليةةةةة مةةةةن أجةةةةل إطةةةةالق برنةةةةامج

 باستهدافات أعلى تترك آثارها التنموية المستدامة في إخراج األسر الفقيرة والمهمشة من دائرة الفقر. 
بتاريخ   الوزراء  مجلس  من  قرار  استصدار  على  الوزارة  في  ب   24/01/2017وعملت  االجتماعية  للمساعدات  الموحدة  البوابة  اعتماد 

توجيهية   لجنه  وتشكيل  االجتماعية  فلسطين،  التنمية  وزارة  للمساعدات  برئاسة  والمزودة  المانحة  المؤسسات  كافة  في عضويتها  تضم 
من    االجتماعية في فلسطينالمساعدات  الخدمات و توزيع  ل  ادارة اكثر فعاليةجل  أمن  وللخدمات االجتماعية حكومية وغير حكومية.  

 ،الفلسطيني  األحمر الهالل  ةمنظمات غير الحكومية،  ال  ،القطاع الخاص  ،كاةلجان الز   ،من الجمعيات الخيريةقبل الشركاء االجتماعيين  
التدخالت في مجال   العاملة في هذا المجال، وبما يضمن رصد كافة  الدولية  والمسنين والمرأة   واأليتاموالطفولة    اإلعاقةوالمؤسسات 

امك  الفئاتالفقيرة وغيرها من    واألسر الشركاء  منح  وذلك من خالل  الفقيرة  األخرى،  األسر  احتياجات  وتلبية  البوابة  إلى  الولوج  انية 
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والعينية  النقدية  منها  الموّحدة،  البوابة  على  إدخالها  يتم  التي  المساعدات  أشكال  وتتعدد  والعينية.  النقدية  المساعدات  من  والمهمشة 
 جرى تنفيذها من قبل الشركاء. تدخل 28,000حوالي  2018وكفاالت األيتام وغيرها، حيث بلغ عدد التدخالت االجتماعية في العام 

 االلكترونةةي النظةةام بنةةاء فةةي والشةةروع السجل محتويات ومن وحي البوابة تم الشروع بتطوير السجل الوطني االجتماعي، حيث تم تحديد
 بةةرامج احتياجةةات وحصةةر األسةةرة، واسةةتهالك إنفةةاق مسةةح النقديةةة، التحةةويالت نمةةاذج ومراجعةةة السةةجل، لجنةةة اجتماعةةات انعقةةاد وانتظةةام
 الشركاء. وتم البدء بصياغة كافة أدلة االجراءات الخاصة بالسجل. واحتياجات السجل من الوزارة

اا بناءا على الخبرات التي راكمتها وزارة التنمية االجتماعية خالل السةةنوات الماضةةية، باتةةت متيقنةةة أن مكافحةةة الفقةةر المةةادي ال تتةةرك آثةةار 
راء والمهمشةةين. لةةذلك ومةةن خةةالل الفريةةق الةةوطني لمكافحةةة الفقةةر جةةرى تطةةوير المفهةةوم الةةوطني للفقةةر المتعةةدد مستدامة لحياة كريمةةة للفقةة 

ر بنةةاءا األبعاد الذي يأخذ شقي الفقر المادي والحرمان االجتماعي بعين االعتبار. وأن هناك حاجة لتطوير أدوات ومقاربات محاربة الفقةة 
هذه االحتياجات من خالل الخدمات التي تقدمها وزارة التنمية االجتماعية والشةةركاء االجتمةةاعيين   ، وتلبيةعلى احتياجات األسرة واثرائها

اآلخرين، اقتناعاا منها بأن محاربة الفقر عملية عبر قطاعيةةة، والعمةةل التكةةاملي القةةائم علةةى وجةةود نظةةام وطنةةي للتحويةةل بةةين المؤسسةةات 
كريمة مستدامة لألسر الفقيرة، األمر الذي دفع الوزارة إلى ضرورة تطةةوير  ةيل بتحقيق حياالمعنية وفقاا لمرجعياتها الوظيفية، الرصد الكف

عملياتهةةا فةةي الميةةدان، واالرتقةةاء بالبةةاحثين االجتمةةاعيين، ورفةةع قةةدراتهم ليصةةبحوا مةةدراء حةةاالت، قةةادرين علةةى تحليةةل وتشةةخيص أوضةةاع 
همشة وتلبيةةة هةةذه االحتياجةةات مةةن خةةالل نظةةام ادارة الحالةةة، واخضةةاع األسر، وتحديد احتياجاتها ووضع خطط عمل لكل أسرة فقيرة وم

هةةذه الخطةةط للمتابعةةة والتقيةةيم، لتقيةةيم أداء الةةوزارة وموظفيهةةا وتقيةةيم أثةةر خةةدماتها المقدمةةة علةةى المسةةتفيدين وخةةروجهم مةةن دائةةرة الفقةةر 
يضةةمن التكامةةل فةةي الخةةدمات وتحقيةةق قفةةزات تنمويةةة ذات والتهميش، وتتطلب هذه العملية إلى إعةةادة هيكلةةة بةةرامج الةةوزارة والشةةركاء بمةةا 

 طابع مستدام. 
 

 الهدف االستراتيجي الثاني: القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقااء االجتماعي في المجتمع الفلسطيني 
والتي بناء عليها تم صياغة قانون حماية  عمل مراجعة فنية وقانونية للتشريعات والقوانين ذات العالقة والتأثير بالحماية االجتماعية،  تم  

ة  األسرة من العنف ولوائحه التنفيذية بمسودته النهائية، وتجهيز اللوائح التنفيذية لقانون حماية األحداث ورفعه لمجلس الوزراء للمصادق 
ها لمجلس الوزراء. وتم اعداد  % من مراجعة قانون حقوق المعوقين، وحالياا بصدد انجاز المذدكرات التفسيرية ورفع95عليه، وانجاز  

متابعة تطبيق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، والمشاركة في تم  مسودة قانون حماية المسنين واللوائح التنفيذية بالقانون. كما  
ية وغير الحكومية(،  المتابعة واإلشراف على عمل مراكز حماية المرأة )الحكومو   تطوير أدلة اإلجراءات الخاصة بالنظام وعمل المراكز.

تطوير قاعدة بيانات الكترونية لرصد وتوثيق و   ومتابعة إجراءات شراء الخدمات للنساء المعنفات من المراكز المرخصة والمتخصصة.
تيات دعم أقسام المرأة في المديريات بكافة اللوجسو  حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي التي يتم التعاطي معها من قبل الوزارة.

االجتماعي. النوع  على  المبني  العنف  حاالت  استقبال  في  مهامهن  لتسهيل  الكوادر  اللزمة  النساء   ورفد  حماية  مجال  في  العاملة 
 المعنفات في مديريات التنمية ومراكز الحماية بالتدريبات المتخصصة وجلسات اإلشراف المهنية المتخصصة.

 7 لةةةتهيئة تدريبيةةة ورشةةات مةةن واالنتهةةاء المةةديريات، تجهيةةزات مةةن االنتهةةاء ة، حيةةث تةةمولةةذلك تةةم الشةةروع فةةي تطبيةةق مةةنهج ادارة الحالةة 
 البةةدء وتةةم. اجتماعاتهةةا الحالةةة ادارة لجنةةة وبةةدأت الةةوطني، السةةجل فةةي الحالةةة ادارة نمةةاذج تضةةمين وتةةم الحالةةة، بةةادارة خاصةةة مةةديريات
 .الحالة بادارة الخاصة االجراءات أدلة بصياغة

لرعايةةة والحمايةةة اتةةم تقةةديم خةةدمات طفةةل، و  5760لةةة  2019-2017خدمات الحماية والرعاية واإليواء في الفتةةرة بةةين رة  كما قدمت الوزا
 خةةدمات الرياضةةة، مهةةارات حياتيةةة، نشةةاطات المنهجيةةة، الرعايةةة الصةةحية،  التعلةةيم،  اإلرشاد النفسي واالجتمةةاعي واألسةةري،  االجتماعية،

 307. وبلةةغ عةةدد المسةةتفيدين مةةن مراكةةز التأهيةةل االجتمةةاعي مةةن الطةةالب المتسةةربين 849 ةالمهنةةي لةة التأهيل  إعادة الدمج في المجتمع،
( 100توقيةةع اتفاقيةةة مةةا بةةين الةةوزارة والصةةندوق الفلسةةطيني للتشةةغيل بهةةدف تشةةغيل الطلبةةة خريجةةي مراكةةز الشةةبيبة وعةةددهم )أطفةةال، وتةةم 

طفةةل مةةن األحةةداث فةةي  855. كمةةا تةةم دمةةج حةةوالي مهةةن التةةي تةةدربوا عليهةةا، في سوق العمةةل وإكسةةابهم المهةةارات الالزمةةة فةةي الة/طالب
طفةةل فةةي مؤسسةةة دار االمةةل. وتةةوفير الرعايةةة  145طفةةل فةةي خةةالف مةةع القةةانون، وتةةوفير الحمايةةة لةةة   1067متابعةةة  و  النظام التعليمي.

إقةةرار نظةةام األدوات واألجهةةزة المسةةاندة للمسةةنين. ومسةةنة، و  مسةةن 800ير الرعاية النهارية لة ومسنة، وتوف نمس 150االيوائية الشاملة لة 
 6.7شةةخص بقيمةةة  1,018تم شراء خدمات لةةة ومسنة. و  مسن 120لة  ، وتوفير تاهيل طبيمسن ومسنة  80وتم توفير رعاية منزلية لة  
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لمتخصصةةة، كمةةا تةةم توقيةةع وخدمات إيوائية فةةي المراكةةز ا ،2019العام  في مليون شيقل لفئات ذوي االعاقة والمسنين والنساء المعنفات
اتفاقيةةات فرديةةة مةةع مؤسسةةات اجتماعيةةة. كمةةا قامةةت  9اتفاقيةةة لشةةراء الخدمةةة مةةع الجمعيةةات المةةزودة للخدمةةة لهةةذه الفئةةات، وتوقيةةع  35

 لتنفيذ نشةةاطات تخةةدم الفئةةات الضةةعيفة والمهمشةةة، ومةةنح اذن لجمةةع 2018جمعية خيرية في العام  24الوزارة بتوقيع مذكرات تفاهم مع 
جمعية. وتم تأهيل حديقةةة الشةةهيد ياسةةر عرفةةات التابعةةة لجمعيةةة االمةةام الشةةافعي/ اريحةةا الخاصةةة بخدمةةة االشةةخاص ذوي   63تبرعات لة  

 االعاقة بالتعاون والتنسيق مع مديرية التنمية االجتماعية.
 

 الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز التماسك االجتماعي
جمعيةةة فةةي قطةةاع  530ة الغربية، بينما لم تتمكن الوزارة من متابعة واإلشراف علةةى جمعية في الضف  740تم اإلشراف على   •

جمعيةةة بتقةةديم تقاريرهةةا الماليةةة  427جمعيةةة. كمةةا التزمةةت  55جمعيةةة وحةةل  75غةةزة، بسةةبب اإلنقسةةام. هةةذا وقةةد تةةم تةةرخيص 
قةةرار مةةن مجلةةس الةةوزراء علةةى تقةةديم جمعيةةة، وتةةم الموافقةةة ب  46واالداريةةة، كمةةا تةةم اجةةراء تةةدقيق ومتابعةةة لنشةةاطات أعمةةال 

جمعيةةةات خيريةةةة اعفةةةاء جمركةةةي السةةةتيراد أجهةةةزة ومعةةةدات خاصةةةة بعمةةةل  8جمعيةةةة خيريةةةة، تةةةم مةةةنح  52مسةةةاعدات ماليةةةة لةةةة 
 الجمعية.

بالنظام وعمل المراكز    في تطوير أدلة اإلجراءات الخاصة  متابعة تطبيق نظام التحويل الوطني للنساء المعنفات، والمشاركة •
 شدات في المديريات.والمر 

للنساء   • الخدمات  شراء  إجراءات  ومتابعة  الحكومية(،  وغير  )الحكومية  المرأة  حماية  مراكز  عمل  على  واإلشراف  المتابعة 
 المعنفات من المراكز المرخصة والمتخصصة.

تعاطي معها من قبل تطوير قاعدة بيانات الكترونية لرصد وتوثيق حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي التي يتم ال •
 الوزارة. 

ف • المرأة  أقسام  الدعم  اللوجستيات  بكافة  المديريات  مهامهالي  لتسهيل  النوع    ازمة  على  المبني  العنف  حاالت  استقبال  في 
 االجتماعي.

في التعاطي مع حاالت العنف المبني على النوع االجتماعي، ومنسقة واحدة لمراكز    ة( مرشدات مرأة مساند6تجديد عقود ) •
 لحماية.ا

العاملة في مجال حماية النساء المعنفات في مديريات التنمية ومراكز الحماية بالتدريبات المتخصصة وجلسات   رفد الكوادر •
 اإلشراف المهنية المتخصصة.

 .في الدائرة وتحديد االحتياجات االزمة للنهوض بنظام المعلومات الجغرافي GISتقييم للبنية التحتية لملف ال  •
أظهرت النصفية  لقد  نسبة    المراجعة  أن  الوزراء  لمجلس  الوزارة  رفعتها  التي  للتقارير  ووفقاا  جزئية،  عام  بشكل  كانت  االنجازات  أن 

بين   تتراوح ما  باالمكانيات  90-80االنجاز  يرتبط  بشكل عام  الجزئي في االنجازات  أن القصور  نجد  تحليلية  نظرة  %، ومن خالل 
ما تعتمد على دعم المانحين، والذي أصبح بمعظمه دعماا مسيساا يستخدم للضغط على الحكومة  المالية بشكل أساسي، والتي غالباا  

والسلطة الفلسطينية لتقديم المزيد من التنازالت السيادية لصالح تقدم ولو شكلي في العملية السياسية مع اسرائيل والتي لم تعد مجدية  
 لتحقيق مصالح شعبنا السياسية والتنموية.

تمرار االحتالل بفرض اجراءاته التي تحد من التنقل والتصرف والتصرف بالموارد والمصادرة والحصار، وإلى جانب اآلثار  وفي ظل اس
حاجة إلى تخصيص المزيد من األموال من الموازنة العامة وتجنيد المزيد من األموال للقطاع التي تركتها جائحة كورونا، فإن هناك  

الفقراء والمهمشين  االجتماعي لتعزيز صمود المواط بأعداد  نين على أرضهم، وبالتالي هناك حاجة ماسة لرفع االستهدافات الخاصة 
الذين يتلقون المساعدات، وتطوير أمثلة على أرضية الحماية االجتماعية، وتعزيز سبل العيش من خالل زيادة حجم مشاريع التمكين  

 ألفراد وبناء منهج إدارة الحالة. والتشغيل والتدريب والتمهير وفقاا الحتياجات األسر وا
والسجل الوطني لألشخاص ذوي  لقد اثبتت التجربة العملية إلى ضرورة السير قدماا في بناء النظم الوطنية كالسجل الوطني االجتماعي  

المتاحة.  صادر  والتي في نهاية المطاف ستؤدي إلى مزيد من التنسيق والتشبيك في توفير الخدمات واالستخدام األمثل للماالعاقة،  
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االطار القانوني للحماية االجتماعية من خالل مراجعة واقرار العديد من القوانين ذات العالقة وعلى رأسها كما وهناك ضرورة لتعزيز  
 حماية األسرة من العنف، حقوق المعوقين وقانون حماية المسنين. 
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 الثالثة القادمة؟"  الجزء الثاني: توجهاتنا المستقبلية "إلى أين نتجه خالل األعوام
 تطلعاتنا المشتركة لمستقبل مجتمعنا الفلسطيني: رؤية قطاع التنمية االجتماعية 

لكل األسر واألفراد، ويحرر  مستدامة ، يوفر حياة كريمة جتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتجم"
 " طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة واإلدماج

ؤسسةةةةات رسةةةةمية ومجتمةةةةع م مةةةةن الشةةةةركاء: واسةةةةعاا  ه الرؤيةةةةة لقطةةةةاع التنميةةةةة االجتماعيةةةةة الةةةةذي يضةةةةم طيفةةةةاا نضةةةةع نصةةةةب أعيننةةةةا هةةةةذ
لتؤكةةةةةةد  توجةةةةةةه طاقاتنةةةةةةا وجهودنةةةةةةا المشةةةةةةتركة،، األمةةةةةةم المتحةةةةةةدة وغيةةةةةةرهم مةةةةةةن الشةةةةةةركاء الةةةةةةدوليين ومنظمةةةةةةات خةةةةةةاصمةةةةةةدني وقطةةةةةةاع 

عالقةةةةةات مترابطةةةةةة وقويةةةةةة، أسةةةةةره وأفةةةةةراده  تطلعاتنةةةةةا الطموحةةةةةة للمضةةةةةي قةةةةةدما نحةةةةةو مجتمةةةةةع فلسةةةةةطيني متضةةةةةامن ومتماسةةةةةك، تجمةةةةةع
يعملةةةةةةةون معةةةةةةةاا فةةةةةةةي السةةةةةةةعي لتحقيةةةةةةةق طموحةةةةةةةاتهم االجتماعيةةةةةةةة واالقتصةةةةةةةادية والوطنيةةةةةةةة، ومةةةةةةةوجهين طاقةةةةةةةاتهم الجماعيةةةةةةةة ومةةةةةةةؤمنين و 

اعةةةةةه نابضةةةةةاا بالحيةةةةةاة ومزدهةةةةةراا بانتاجيتةةةةةه وإبدبحقةةةةةوق اإلنسةةةةةان وقةةةةةيم المسةةةةةاواة والعدالةةةةةة والشةةةةةراكة واإلدمةةةةةاج. نةةةةةرى مجتمعةةةةةاا فلسةةةةةطينياا 
يراعةةةةةةي احتياجةةةةةةات أجيالةةةةةةه الحاضةةةةةةرة والمسةةةةةةتقبلية ويبنةةةةةةي علةةةةةةى تنوعهةةةةةةا، ، يتةةةةةةألق بةةةةةةرواده ورائداتةةةةةةه ومبدعيةةةةةةه ومبدعاتةةةةةةه، و العةةةةةةاليين

. نصةةةةةبو إلةةةةةى دون أي تمييةةةةةز أو إقصةةةةةاء وينمةةةةةي رأس مالةةةةةه االجتمةةةةةاعي ويعامةةةةةل مواطناتةةةةةه ومواطنيةةةةةه بمسةةةةةاواة وبإنصةةةةةاف وبةةةةةاحترام
ورجةةةةةال وفتيةةةةةات وفتيةةةةةان وأشةةةةةخاص ذوي وذوات إعاقةةةةةة وكبيةةةةةرات وكبةةةةةار السةةةةةن ن نسةةةةةاء مةةةةة يتمتةةةةةع فيةةةةةه جميةةةةةع الفلسةةةةةطينين، مجتمةةةةةع 

وأطفةةةةال بحيةةةةاة كريمةةةةة وذات جةةةةودة، بحيةةةةث يتةةةةوفر لجميةةةةع المواطنةةةةات والمةةةةواطنين كافةةةةة الخةةةةدمات الحياتيةةةةة األساسةةةةية الالزمةةةةة لهةةةةم 
 من غذاء مالئم وصحة وتعليم ومياه وبنية تحتية مالئمة وعمل الئق وبيئة نظيفة.

طلةةةةق هةةةةةذه الرؤيةةةةةة مةةةةةن أرضةةةةةية حقوقيةةةةةة تعةةةةةزز العدالةةةةةة االجتماعيةةةةةة والمسةةةةةاواة وعةةةةةدم التمييةةةةةز، وهةةةةةو مةةةةةا مةةةةةن شةةةةةأنه تعزيةةةةةز عالقةةةةةة تن 
الفةةةةةةرد بالدولةةةةةةة، ويعةةةةةةزز المواطنةةةةةةة الصةةةةةةالحة، ويبلةةةةةةور مفهومةةةةةةاا ناضةةةةةةجاا وحقيقيةةةةةةاا للعقةةةةةةد االجتمةةةةةةاعي، بحيةةةةةةث يسةةةةةةتطيع تغييةةةةةةر واقةةةةةةع 

نطمةةةةةةح للمسةةةةةةاواة فةةةةةةي تمتةةةةةةع هةةةةةةذه مةةةةةةن دوائةةةةةةر الفقةةةةةةر والتهمةةةةةةيش واإلقصةةةةةةاء االجتمةةةةةةاعي.  األسةةةةةةر واألفةةةةةةراد، ذكةةةةةةوراا وإناثةةةةةةاا، وينتشةةةةةةلهم
والحةةةةةةةراك والعةةةةةةةيش الكةةةةةةةريم وفةةةةةةةي بيئةةةةةةةة العمةةةةةةةل االجتماعيةةةةةةةة واالقتصةةةةةةةادية والسياسةةةةةةةية، وضةةةةةةةمان الفئةةةةةةةات بجميةةةةةةةع حقةةةةةةةوقهم وبةةةةةةةالحيز 

علةةةةةى عمليةةةةةة اإلدمةةةةةاج مةةةةةن منطلةةةةةق  التمييةةةةةز اإليجةةةةةابي لتحقيةةةةةق ذلةةةةةك وإزالةةةةةة كافةةةةةة أشةةةةةكال التمييةةةةةز واإلقصةةةةةاء لهةةةةةذه الفئةةةةةات. نشةةةةةدد
 مجتمعنةةةةةةا للجميةةةةةةع  يحتةةةةةةرم االختالفةةةةةةات ويحةةةةةةاف  علةةةةةةى التنةةةةةةوعليكةةةةةةون  مفهومنةةةةةةا للتنميةةةةةةة بأنهةةةةةةا عمليةةةةةةة مشةةةةةةاركة ديناميكيةةةةةةة تطمةةةةةةح 

والفرديةةةةةة، ويؤسةةةةةةس أرضةةةةةية صةةةةةةلبة للتماسةةةةةةك االجتمةةةةةاعي الةةةةةةذي يعطةةةةةي كةةةةةةل فلسةةةةةةطيني، بنسةةةةةائه ورجالةةةةةةه وفتياتةةةةةه وفتيانةةةةةةه وأطفالةةةةةةه 
 نتماء والتقدير والشرعية من منطلق احترامه للتنوع المجتمعي. وكباره حساا باال

مةةةةةةن ثقافةةةةةةة وقةةةةةةيم  الكامنةةةةةةة واإلنسةةةةةةانية اإلرادة اإلجتماعيةةةةةةة السةةةةةةتنهاض الطاقةةةةةةات اإلجتماعيةةةةةةة بتةةةةةةوفر مجتمعنةةةةةةاالتنميةةةةةةة فةةةةةةي تتحقةةةةةةق 
المبةةةةةةادرات الفرديةةةةةةة ولةةةةةةذلك سةةةةةةنركز علةةةةةةى تحريةةةةةةر الطاقةةةةةةات و . ومعتقةةةةةةدات اجتماعيةةةةةةة وأمةةةةةةن وبنةةةةةةى سياسةةةةةةية واجتماعيةةةةةةة ومنظمةةةةةةات

اإلبداعيةةةةةةةة للشةةةةةةةباب والشةةةةةةةابات والنسةةةةةةةاء، ودعةةةةةةةم الةةةةةةةرّواد والرائةةةةةةةدات والمبةةةةةةةدعين والمبةةةةةةةدعات. يتطلةةةةةةةب تحقيةةةةةةةق التنميةةةةةةةة اإلجتماعيةةةةةةةة 
العمةةةةةةل المحلةةةةةةي التركيةةةةةةز علةةةةةى بةةةةةةين مختلةةةةةةف الفةةةةةاعلين األساسةةةةةةيين مةةةةةن أفةةةةةةراد ومنظمةةةةةةات ومؤسسةةةةةات، و  مسةةةةةؤولية وطنيةةةةةةة مشةةةةةتركة

رى مجتمعةةةةةةةةاا فةةةةةةةةاعالا بمؤسسةةةةةةةةاته لةةةةةةةةذلك نةةةةةةةة  .سةةةةةةةةاءلة اجتماعيةةةةةةةةة ومشةةةةةةةةاركة المواطنةةةةةةةةات والمةةةةةةةةواطنينم، ويتطلةةةةةةةةب المحليةةةةةةةةة والمةةةةةةةةوارد
ومجموعاتةةةةةةه الوطنيةةةةةةة والمحليةةةةةةة والمجتمعيةةةةةةة، كشةةةةةةركاء رئيسةةةةةةيين فةةةةةةي التحةةةةةةرر وفةةةةةةي التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة، معةةةةةةاا يحةةةةةةررون طاقةةةةةةات 

وا صةةةةةامدين ومنيعةةةةةين وقةةةةةادرين علةةةةةى الصةةةةةمود األفةةةةةراد ويمكنةةةةةوهم مةةةةةن أداء أدوارهةةةةةم االجتماعيةةةةةة واالقتصةةةةةادية بشةةةةةكل فعةةةةةال، ليكونةةةةة 
فةةةةةةةةي وجةةةةةةةةه االحةةةةةةةةتالل وقةةةةةةةةادرين علةةةةةةةةى  حمايةةةةةةةةة أنفسةةةةةةةةهم ومواجهةةةةةةةةة الصةةةةةةةةدمات والضةةةةةةةةغوطات واألزمةةةةةةةةات السياسةةةةةةةةية واالقتصةةةةةةةةادية 

 والمدنية والسياسية والطبيعية التي قد يتعرضون لها، والتي قد تؤثر على متطلبات عيشهم الكريم وسبل معيشتهم.  
قةةيم العدالةةة و  الحقةةوق  في الكاملة تؤكد المساواة  الفلسطينية، والتي نا في هذه الرؤية من تمسكنا بوثيقة إعالن االستقاللينبع إصرارنا وعزم

، باإلضةةافة إلةةى التةةزام دولةةة فلسةةطين باالتفاقيةةات والمعاهةةدات والبروتوكةةوالت الدوليةةة، وأهمهةةا اتفاقيةةة االجتماعيةةة والعةةيش الكةةريم للمةةواطنين
(، والتةةي سةةيداو) القضةةاء علةةى جميةةع أشةةكال التمييةةز ضةةد المةةرأة ، واتفاقيةةة األشةةخاص ذوي اإلعاقةةةحقةةوق ة، واتفاقيةةة وليةة حقةةوق الطفةةل الد

 .فئاتتحمي حقوق هذه ال
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األمةةم المتحةةدة وغيةةرهم مةةن  ومنظمةةات مؤسسةةات رسةةمية ومجتمةةع مةةدني وقطةةاع خةةاصيحكم عمل جميةةع شةةركاء التنميةةة االجتماعيةةة، مةةن 
جموعة من القةةيم الناظمةةة بحيةةث تشةةكل منظمومةةة توجيهيةةة لسياسةةات وبةةرامج وتةةدخالت هةةذه األطةةراف فةةي عملهةةم فةةي م الشركاء الدوليين،

 مجال التنمية االجتماعية في فلسطين. 
 العدالة. •
 المساواة. •
 الحقوق.  •
 الشراكة. •
 المشاركة •
 اإلدماج. •
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 األهداف االستراتيجية الجزء الثالث: 
 ؟ 2023-2021ى تحقيقها خالل األعوام ما هي التغييرات التي نابو إل 1.3

 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بأبعاده المتعددة 
ب تضافر جهودنا جميعاا، كمؤسسات رسمية وأهلية ودولية وقطاع خاص، للحد  ل محاربة ظاهرة الفقر هي مسؤولية وطنية جماعية، تتط

في مجموعة من التدخالت والسياسات التي تساهم بشكل مباشر أو غير   من الفقر في مجتمعنا الفلسطيني، وذلك من خالل التأثير
لى القضاء على جميع أشكال الجوع والحرمان، وتعزيز قدرة إ مباشر في تحقيق هذا الهدف. نسعى ضمن هذا الهدف االستراتيجي  

م الحياتية األساسية، من غذاء صحي  األسر الفقيرة وجميع أفرادها، بغذ النظر عن الجنس والعمر واإلعاقة، على تأمين متطلباته
وتعليم   طبية  وعناية  مناسبين  وملبس ومسكن  فمن حق كل  ورعاية شخصية  مالئم  اجتماعية الزمة.  ومواصالت وخدمات وعالقات 

تأمين معيشته/ها في   للمحافظة على الصحة والرفاهية له/ها وألسرته/ها، والحق في  فلسطيني وفلسطينية في مستوى معيشي كاٍف 
المواطنين حا عيش  سبل  من  ذلك  وغير  االجتماعية،  عالقاته/ها  وضمان  والشيخوخة،  والترمل  والعجز  والمرض  البطالة  الت 

نتيجة ظروف خارجية وتعرضهم للوقوع في دائرة الفقر. كما يسعى هذا الهدف إلى الحد من الفقر   والمواطنات والتي يمكن أن تفقد 
قيق جميع متطلبات جميع أفراد األسرة من طعام وغذاء وصحة وتعليم، الخ، وذلك الستدامة المرتبط بعدم توفر الدخل الالزم في تح
 التنمية وتحقيق حياة كريمة للجميع.  

إن المرحلة القادمة تتطلب التركيز على تمليك األسر األدوات والوسائل الالزمة للتغلب على حالة الفقر والتهميش التي تعاني منها،  
السياسات االجتماعية التي تركز على الجوانب االغاثية إلى سياسات اجتماعية تنموية، تتماشى مع سياسات من خالل التحول في  

 اقتصادية محاببة للفقراء والمهمشين، األمر الذي يتطلب محاربة جمعية للفقر من قبل الحكومة والمجتمع.
يت  فيما  القادمة،  الثالثة  لألعوام  استهدافاتها  بزيادة  الوزارة  بسبب  قامت  لألسر  األساسية  االحتياجات  وتلبية  النقدية  بالمساعدات  علق 

لجائحة كورونا المحتملة  تدخالتها في عالج    اآلثار  الجدد، كما وعكست ذلك على  والفقراء  الوزارة  لدى  المسجلة  الفقيرة  على األسر 
حتالل االسرائيلي باالستيطان واالقتالع من مسببات الفقر وبشكل خاص في المناطق التي تعاني من التهميش واالستهداف من قبل اال 

 األرض والتشريد وازالة المنازل.
 

الهدف االستراتيجي الثاني: تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجااًل ونساًء 
 والكوارث في المجتمع الفلسطيني بما يشمل القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقااء والهزات والادمات

يشمل هذا الهدف القضاء على جميع أشكال التمييز السلبي في الحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية والرياضية والسياسية ضد  
فرص  وفي  إعاقة،  وذوات  ذوي  وأشخاص  سن  وكبار  وكبيرات  وشابات  وشباب  وأطفال  ونساء  وفقيرات  فقراء  من  المهمشة،    الفئات 

أساس   على  بالتمييز  عالقة  لها  ألسباب  واالقتصادية،  والسياسية  االجتماعية  والمشاركة  الموارد  إلى  اللون  أالدين  وصولهم/ن  و  أ و 
الجنس أو اإلعاقة أو العمر أو المكان الجغرافي أو المعتقدات السياسية. كما يركز هذا الهدف على مبدأ مساءلة أصحاب الواجبات  

وت  المجاالت  جميع  هذه في  في  وتمكينهم  والمواطنين  والمواطنات  الحقوق  أصحاب  وممثلي  المحلية  والقيادات  المؤسسات  دور  فعيل 
 العملية. 

ويتضمن الهدف تعزيز وحدة األسرة وتماسكها، وخلق التضامن في المجتمع وتعزيز العمل التطوعي والمسؤولية المجتمعية وتطوير 
ال للفئات  ودامجة  اقتصادية عادلة  ثقةسياسات  في  تحسن  نرى  بحيث  االجتماعية،  التنمية  والفقيرة، خالل عملية  المواطنات    مهمشة 

المنخرطين/ات في مبادرات تنموية لرعاية الفقراء  المتطوعين  المتطوعات و   عدد  والقيادات المجتمعية وزيادة في  المواطنين في الحكومةو 
ي عدد المواطنين والمواطنات المنخرطين/ات في المؤسسات االجتماعية والفئات المهمشة، تراجع في حاالت العنف المجتمعي، زيادة ف

تمثيلية وأطر أخرى محلية ووطنية، باإلضافة إلى تحسن نظرة الفلسطينين  مجالس واتحادات ونقابات ومؤسسات  واالحزاب السياسية و 
 .خرطن، التسامح، التكافل، احترام اآلاالنتماء للو  حول أهم القيم االجتماعية االنسانية في المجتمع الفلسطيني، كالعدالة االجتماعية،

زيادة في  علماا بعدم وجود دراسات ثابتة حول آثار جائحة كورونا على الفئات الفقيرة والمنكشفة، إال أن المؤشرات الملموسة تشير إلى  
رقة والجريمة، وقد يكون هناك آثار  مؤشرات التهميش االجتماعي من حيث األطفال، العنف داخل األسر وفي المجتمع، بما فيها الس
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محتملة على التسرب من المدارس والزواج المبكر من خالل العودة إلى الظروف المشابهة التي سبق وأن مر بها الشعب الفلسطيني 
قدرتها عل الفلسطينية وعدم  تدهور في أوضاع األسر  التجارب من  اليه هذه  آلت  السابقة وما  االنتفاضات واالجتياحات  تلبية في  ى 

احتياجاتها األساسية. ومن هنا تكمن أهمية التعاطي مع تدابير خاصة بالحماية االجتماعية تحاف  على صمود المواطنين واستمرار 
فقد أولت الوزارة اهتمامها بشكل أساسي للفئات الضعيفة كالمسنين  تقدمهم لضمان حياة كريمة مستدامة خاصة بهم، وبهذا الخصوص  

اال ذوي  ذوي واألشخاص  واألشخاص  األسرة،  حماية  قانون  وخاصة  التشريعية  المنظومة  بتطوير  الخاص  اهتمامها  جانب  إلى  عاقة 
الوزارة   وتقوم  والتهميش.  االقصاء  من  الضعيفة  الفئات  على  تحاف   ايجابية  آثار  من  التطورات  هذه  تمثله  وما  السن  وكبار  االعاقة 

 الضمان االجتماعي بعد تحقيق المزيد من االجماع الوطني حوله. بممارسة الضغط من أجل العمل على انفاذ قانون 
 

 الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية 
يولي هذا الهدف اهتماماا كبيراا باعادة ترتيب وتنظيم قطاع الحماية االجتماعية علةةى مختلةةف الصةةعد، موليةةاا اهتمامةةاا خاصةةاا بانشةةاء نظةةم 

ألغراض التنسيق والتنظيم، باالستناد إلى األدلة من خالل اجراء الدراسات والبحوث وبناء نظةةم للرقابةةة والتقيةةيم والمتابعةةة، بهةةدف وطنية  
الهيكلةةة للمؤسسةةات الوصةةول إلةةى سياسةةات اجتماعيةةة تنمويةةة واقعيةةة، ومةةا يتطلبةةه ذلةةك مةةن تطةةوير لالطةةار القةةانوني والتشةةريعي، وإعةةادة 

ن التنظيمي والبرامجي، واعتماد سياسةةة االفصةةاح عةةن المعلومةةات لتعزيةةز مبةةدأ المسةةاءلة االجتماعيةةة وتحقيةةق مبةةدأ العاملة على الصعيدي 
 النزاهة والشفافية.

لقد أثبتت التجربة خالل جائحة كورونا أن هناك حاجةةة لمزيةةد مةةن التنسةةيق والتوثيةةق بةةين المؤسسةةات العاملةةة فةةي المسةةاعدات االنسةةانية، 
الموحةةدة للمسةةاعدات االجتماعيةةة اسةةتطاعت الةةوزارة تغطيةةة فئةةات وبشةةرائح عريضةةة مةةن المجتمةةع مةةن الضةةفة الغربيةةة،   ومن خالل البوابة

وهةةي بةةذلك تسةةعى إلةةى تطةةوير الةةنظم الوطنيةةة وتعمةةيم اسةةتخدامها علةةى الشةةركاء االجتمةةاعيين بهةةدف أن تكةةون هةةذه الةةنظم أكثةةر اسةةتجابة 
 اهة والشفافية والعدالة االجتماعية.للحاالت الطارئة، وبما يضمن المزيد من النز 
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 دور الشركاء  و  النتائج التي نريد تحقيقهاالنتائج القطاعية والمسؤوليات:  2.3
 (: النتائج القطاعية والمسؤوليات2جدول ) 

 وأدوار الشركاء المرتبطة بها  النتائج القطاعية والمسؤوليات النتائج 
 المتوقع للمجتمع المدني  الدور الرئيسية  الحكومية تالمؤسسا  دور  التنمية االجتماعية  وزارة دور 

 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة 
األساسية    1.1 االحتياجات 

مؤمنة   والمهمشين  للفقراء 
 بنوعية وكمية كافيتين.

 لألسر الفقيرة  توفير مساعدات نقدية منتظمة  •
الجدد   • للفقراء  مالية  مساعدات  فيهم  بمن  توفير 

العمل   عن  المتعطلين  المياومة  بفعل  عمال 
 جائحة كورونا 

 .منتظمة غذائية توفير مساعدات  •
 .مساعدات ماليه طارئةتوفير  •
 تأهيل سكن. •
 الموائمة للمسنين واالشخاص ذوي االعاقة. •
الجمركية • االعاقة    االعفاءات  ذوي  لألشخاص 

 والجمعيات الخيرية 
ك • لمواجهة  الالزمة  الصحية  المواد  ورونا  توفير 

االيواء وبيوت  الفقيرة  المهمشة    لألسر  وللفئات 
االعاقة،   ذوي  االشخاص  المعنفات،  )النساء 

 المسنين، األسر التي لديها أطفال(

 وزارة الصحة:  
 .  للفقراء والمهمشين توفير الخدمات الصحية المجانية •
المهمشة   • المناطق  في  الصحية  الخدمات  الى  الوصول  تسهيل 

 الحتالل.والمتأثرة بسياسات ا
تسهيل وصول وحصول الفئات المهمشة من أشخاص ذوي اعاقة،   •

الخدمات   على  واألطفال  النساء  من  العنف  وضحايا  مسنين 
 الصحية الالئقة في حاالت الطواريء.

للفقراء    توفير الخدمات التعليمية المجانية  –وزارة التربية والتعليم العالي   •
 الرمزية.  . وإعفاءات من الرسوم المدرسيةوالمهمشين

 مواءمة/توفير سكن مالءم للفقراء.   –وزارة األشغال العامة واإلسكان  •
 .تأهيل المساكن  –وزارة شؤون القدس  •
 وزارة األشغال العامة واالسكان: •

o   والمتضررة المهدمة  المساكن  واصالح  بناء  اعادة  في  االستمرار 
 جراء االحتالل في المحافظات الجنوبية.

o المه األسر  منازل  الشمالية  تأهيل  المحافظات  في  والضعيفة  مشة 
 (30( الجنوبية  والمحافظات  أسرة،  اعطاء  1000(  مع  أسرة،   )

 أولوية لألسر التي ترأسها امرأة.
o   في    1000تنفيذ الخاص  القطاع  مع  بالشراكة  سكنية  وحدة 

ضمن   هللا(،  ورام  طوباس  أريحا،  لحم،  بيت  )الخليل،  محافظات 
للحصول ع الميسر،  بما في ذلك  برنامج االسكان  لى سكن الئق 

 األسر المهمشة واألسر التي تعيلها النساء.

و  • نقدية  مساعدات  مساعدات  و غذائية  توفير 
 طارئة.  ماليه

معقولة،   • بأسعار  والطاقة  المياه  توفير 
المهمشة والمناطق   المناطق  وخصوصاا في 

 المهددة بالضم والتوسع  
 تعديالت في السكن. •
 الحقيبة المدرسية  •
 المسؤولية االجتماعية للقطاع الخاص  •
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 صندوق النفقة الفلسطيني: •
o .توفير الخدمات الصحية المجانية للنساء المهجورات والمطلقات 
o .توفير المساعدات الغذائية للنساء المهجورات والمطلقات 
o .توفير خدمات تعليمية: منح ولوازم دراسية 
o   للنساء المهجورات والمطلقات.ترميم وتأهيل سكن 

الف  2.1 والفئات  األسر  قيرة 
اجتماعياا   ممّكنة  المهمشة 

 واقتصادياا 

برامج تمكين اقتصادي لألسر الفقيرة، تتضمن   •
لألسر   أعمال  وتطوير  جديدة  مشاريع  إقامة 

 الفقيرة التي لديها مشاريع قائمة.
وصغار   • الفقيرة  لألسر  جماعية  تمكين  برامج 

 المزارعين.  
منح   • قروض/  لألسر  توفير  اقتصادية  لمشاريع 

 رة ال سيما في المناطق المهمشة والمهددة.الفقي
والشابات   • للشباب  وتشغيل  مهني  تدريب  برامج 

 واألشخاص ذوي اإلعاقة من االسر الفقيرة.  
  تعنى   التي  والمشاريع  الشركات  تشجيع تأسيس  •

  المنتجين،  وصغار  فقراءال  منتجات  بتسويق
  في   العالمية  التضامنية   األسواق  من  واالستفادة

 المجال.  هذا
االقتصادية  تو  • المشاريع  النعاش  منح  فير 

التي   الفقيرة  لألسر  الصغر  ومتناهية  الصغيرة 
 تأثرت مشاريعها بجائحة كورونا.

تعزيز ادماج النساء واألطفال واألشخاص ذوي   •
 االعاقة في الحياة العامة.

 وزارة العمل:   •
 برامج تمكين وتشغيل للعاطلين عن العمل.   •
للنساء   • زراعية  تعاونيات  الجمعيات  انشاء  قدرات  وبناء  والشباب، 

 التعاونية.
 وزارة الزراعة:   •

o .برامج تمكين جماعي وفردي للمزارعين 
o   العمل على ضمان تدفق المنتجات الزراعية في الحاالت الطارئة

 للسوق المحلي.
o   حماية صغار المزارعين من آثار الهزات االجتماعية واالقتصادية

 والظروف الطارئة.
الخارجية • العاملة  و و   وزارة  لأليدي  أسواق عمل خارجية  فتح  العمل:  زارة 

 الفلسطينية.
: اقرار مواصفات  ووزارة األشغال العامة  مؤسسة المواصفات والمقايسس  •

 والصناعات الغذائية. التقليدية كتخصص بالصناعات  
صغار   • منتجات  تسويق  تشجع  وتشريعات  سياسات  االقتصاد:  وزارة 

وإقرار   والصناعات   التقليدية   صناعات بال   تختص   مواصفات   المنتجين 
 النسويه. الغذائية

تطوير • العالي:  والتعليم  التربية  و   وزارة  المهني  التدريب  التعليم  برامج 
والتأهيل المهني ودمج األشخاص ذوي اإلعاقة، من خالل تخصصات  

الفقيرة،   • لألسر  اقتصادي  تمكين  برامج 
وتطوير   جديدة  مشاريع  إقامة  تتضمن 
مشاريع   لديها  التي  الفقيرة  لألسر  أعمال 

 قائمة.
اقتصادية   • لمشاريع  منح  قروض/  توفير 

 لألسر الفقيرة.
 ين اقتصادي للفئات المهمشة تمك •
للشباب   • وتشغيل  مهني  تدريب  برامج 

من   اإلعاقة  ذوي  واألشخاص  والشابات 
 االسر الفقيرة.  

الخاص   •   منتجة  مشاريع  تأسيس   -القطاع 
 .الفقيرة العاملة لأليدي ومشغلة

اإلقراض   • سياسات    -مؤسسات  تطوير 
  قيم   خفذ   خالل  من  تحفيزية للفقراء، وذلك

االقتراض    عملية   هيل وتسالفائدة  / الربح
مؤسسات   في  إقراض  سلع  وتطوير 
الفقراء،   احتياجات  مع  تتالءم  اإلقراض 

 وخصوصاا النساء.
 حاضنات األعمال. •
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 وأدوار الشركاء المرتبطة بها  النتائج القطاعية والمسؤوليات النتائج 
 المتوقع للمجتمع المدني  الدور الرئيسية  الحكومية تالمؤسسا  دور  التنمية االجتماعية  وزارة دور 

المنهاج  ئتال في  ومواءمات  اإلعاقة  ذوي  األشخاص  احتياجات  م 
التعليم الكوادر  وتدريب  ذلك،  والمرافق،  على  المواصالت    وتأمينية 

 لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة للوصول إلى هذه المراكز.  
التعليم   • لحق  ضامنة  واجراءات  سياسات  الفلسطيني:  النفقة  صندوق 

للف كوتا(  الصندوق ئ)حصة/  من  المستفيدة  الشابات،    ات  )الشباب/ 
أسر(  يترأسن  ممن  واقتصادية  النساء  اجتماعية  تمكين  برامج  ت  للفئا، 

 المستفيدة من الصندوق ودمجهم في برامج التعليم المهني.  
الوطني   ووزارة   المحلي   الحكم وزارة   • أسواقاالقتصاد    دورية  محلية   : 

المجتمع    مع  بالتعاون   الشعبية  كاألسواق  النسويه  للمنتجات مؤسسات 
 المدني.

النساء،   • العمل، وبشكل خاص  العاطلين عن  التشغيل: تشغيل  صندوق 
 خاص ذوي االعاقة، وتمهير العاطلين عن العمل.الشباب، األش

والفئات   • الفقيرة  للتمكين االقتصادي: تمكين األسر  الفلسطينية  المؤسسة 
المهمشة من خالل انشاء وتطوير المشاريع عن طريق تقديم القروض/  
المنح، وتنفيذ المشاريع الجماعية، ورفع قدرات الفقراء والمهمشين النشاء  

أو بهم  خاصة  عن    مشاريع  السوق  في  االنخراط  على  قدرتهم  زيادة 
 طريق اكسابهم المهارات الالزمة.

 مواءمة األماكن العامة. •

 العمل عن بعد. •
  النسويه   للمنتجات   دورية   محلية   أسواق •

  الحكم  مع  بالتعاون   الشعبية  كاألسواق
 العامة. األشغال ووزارة   المحلي

ل • المنتجات  نوعية  تحسين  لنساء  برامج 
 وتسويقها.

من   • العمل  عن  العاطلين  وتمهير  تشغيل 
 شخاص ذوي االعاقة.النساء، الشباب، اال

االقتصادية    3.1 السياسات 
 عادلة وإدماجية 

إعداد دراسات وتقارير لتعديل أو إقرار سياسات   •
والفئات   للفقراء  وإدماجية  عادلة  اقتصادية 

 المهمشة.
الس • لتعديل  المعنية  الوزارات  مع  ياسات  الضغط 

 االقتصادية.
والموازنة   • المواطن  موازنة  تبني  باتجاه  الضغط 

المستهلك،   • قانون حماية  السياسات االقتصادية،  تعديل  وزارة االقتصاد: 
 .ت الماليةالسياسا

 وزارة الحكم المحلي: اسعار الخدمات الرئيسية  التعرفة  مثل االنترنت. •
النقد   • والمهمشين  سلطة  للفقراء  الفرصة  اتاحة  المال:  رأس  وسوق 

 للوصول إلى مصادر التمويل.
المنتجين   • لصغار  ومنحازة  عادلة  ضريبية  سياسة  بناء  المالية:  وزارة 

 .  االقتصادية  للسياسات  مراجعة •
  السياسات  لتعديل  ومناصرة  ضغط  حمالت •

 .االقتصادية
من  • والمهمشين  الفقراء  بتشغيل  االلتزام 

 اب.األشخاص ذوي االعاقة، النساء والشب
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 والمشاريع الصغيرة. الحساسة للنوع االجتماعي واألطفال.
 وزارة العمل:   •

o   حملة توعية للمشغلين حول ميزات تشغيل األشخاص ذوي اإلعاقة
التيسيري الترتيبات  وتأمين  األشخاص  وإجراء  لمختلف  والمؤهلة  ة 

 ذوي اإلعاقة دون تمييز على أساس نوع اإلعاقة/الصعوبة.
o .مراجعة سياسة الحد األدنى لألجور 

نماذج فاعلة للمسؤولية    4.1
المستوى   على  االجتماعية 

 المحلي والوطني 

الخاص   • القطاع  مؤسسات  تستهدف  حمالت 
لدعم تنفيذ برامج وخدمات حماية الطفل والمرأة  
اإلعاقة   ذوي  واألشخاص  والفقراء  السن  وكبار 

 والشباب.
الخاصة   • الشركات  مع  وطنية  اتفاقيات  توقيع 

مسؤولية   نماذج  الفقر  لتبنى  لمكافحة  اجتماعية 
 ورعاية الفئات المهمشة.

ومؤسسات   • أفراد  من  تمويل  لحشد  مبادرات 
 فلسطينية تعمل في الخارج.

ب  • االجتماعية  للمسؤولية  صندوق  الشراكة  إنشاء 
من   باالستفادة  الخاص  القطاع  مؤسسات  مع 

 مبادرة صندوق وقفة عز.
انشاء المنصات من أجل تجنيد األموال لخدمة   •

 والمهمشين. الفقراء 

نهج   • لتبني  المحلية  الهيئات  قدرات  لبناء  برامج  المحلي:  الحكم  وزارة 
 التنمية المجتمعية وإنشاء صندوق للتنمية المجتمعية.

العمل • الوطني ،  وزارة  االقتصاد  المالية ،  وزارة  النفقة  وزارة  صندوق   ،
مبادرات  :  الفلسطيني  لتفعيل  االجتماعية  التنمية  وزارة  مع  الشراكة 

للمسؤوالية    ؤوليةالمس وطني  صندوق  انشاء  ذلك  في  بما  االجتماعية 
 االجتماعية.  

التشبيك مع الجاليات الفلسطينية في   • المغتربين:  وزارة الخارجية وشؤون 
 االجتماعية. المسؤولية الخارج لتعزيز اسهامهم في 

 

حمالت تستهدف مؤسسات القطاع الخاص   •
الطفل   حماية  وخدمات  برامج  تنفيذ  لدعم 

رأة وكبار السن والفقراء واألشخاص ذوي  والم
 اإلعاقة والشباب.

لتبني   • المحلية  الهيئات  قدرات  لبناء  برامج 
 نهج التنمية المجتمعية.

 رعاية القطاع الخاص للعمل التطوعي. •
في   • الخيري  التكافل  صندوق  على  الحفاظ 

في   به  واالحتذاء  سلفيت،  محافظة 
 المحافظات األخرى.

والكوارث  الهزات والادمات  و   بما يشمل القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقااء  ونساءً   رجاالً   اني: تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفةالهدف االستراتيجي الث
 في المجتمع الفلسطيني

الحماية    1.2 أرضية  بناء 
 االجتماعية 

االجتماعية  • الحماية  نظام  أكثر    تطوير  ليكون 
ا على  وقادر  السريعةمرونة  مع    الستجابة 

 وزارة الصحة:   •
o آخذين باالعتبار الفئات    توفير نظام شامل للتأمين الصحي

اال • تنفيذ  الشركاء  متابعة  جتماعيين: 
بمراجعة   الخاصة  الدولية  اللجنة  توصيات 
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 األزمات.

المهمشة   • للفئات  اجتماعية  مخصصات  تحديد 
 مسنين، معاقين، أطفال محتضنين، أيتام...(.) 

تنفيذ توصيات اللجنة الدولية الخاصة بمراجعة   •
 التقرير الوطني لحقوق الطفل في فلسطين. 

سياسات   • وتبني  باتجاه  تنموية  الضغط 
)وفقاا  وتشري األساسية  االحتياجات  لتوفير  عات 

األبعاد  متعدد  الفقر  لألسر  لمفهوم  والتمكينية   )
رسوم   خفذ  أيضاا  ذلك  يتضمن  الفقيرة، 

 الكهرباء والمياه للفقراء.
تطوير رزمة الخدمات  سلة الخدمات  الخاصة   •

 باألشخاص ذوي االعاقة.
االجتماعية،   • للخدمات  االعتماد  أنظمة  تطبيق 

 ير جودة للخدمات االجتماعية.وكذلك معاي
االجتماعية   • للخدمات  العادل  التوزيع  ضمان 

 على مستوى المناطق.  
متابعة تنفيذ االستراتيجية الوطنية لتطوير رعاية   •

 . 2022-2017الطفولة المبكرة 

   المهمشة والفقيرة. 
o خدم المجانيةتوفير  األولية  الصحية  الرعاية  فيها    ات  بما 

األحمر   الخان  مثل  والمهمشة  بالمصادرة  المهددة  المناطق 
في   القديمة  والبلدة  واألغوار  الجدار  من  القريبة  والمناطق 

 الخليل.
تنفيذ   • متابعة  الخارجية:  ووزارة  الوزراء  الدولية  مجلس  اللجنة  توصيات 

 قوق الطفل في فلسطين.  الخاصة بمراجعة التقرير الوطني لح
•   _ الوزراء  لوضع  هيئة/ إنشاء  مجلس  المستوى  عالي  تنسيقي  جسم 

واجتماعية(   وطنيةتنموية  سياسات   أسباب    )اقتصادية  معالجة  تضمن 
 الفقر وليس فقط محاربته.

الوطنية   • االستراتيجية  تنفيذ  متابعة  والتعليم:  التربية  الصحة ووزارة  وزارة 
 . 2022-2017كرة لتطوير رعاية الطفولة المب

فوق   • للمسنين  الدخل  من  األدنى  الحد  تأمين  الفلسطينية:  التقاعد  هيئة 
 سنة. 60سن 

 صندوق النفقة الفلسطيني:   •
o   ،تأمين نفقة للفئات المستحقة من الصندوق من )اطفال، كبار سن

 النساء وذوي االعاقة(.
o .برامج حماية الشباب واألطفال المستفيدين من الصندوق 

 التقرير الوطني لحقوق الطفل في فلسطين. 
 مساهمات مالية.   –القطاع الخاص  •
األدنى   • الحد  سياسة  بتطبيق  االلتزام 

 لألجور.

أجل الضمان االجتماعي  2.2 من  بقانون   الضغط  االجتماعي    العمل  الضمان 
 االجماع حوله.  زيد منبعد تحقيق الم

زيد  الضمان االجتماعي بعد تحقيق الم  تفعيل العمل بقانون وزارة العمل:   •
 من االجماع حوله.

في وزارة الصحة وضمان توفر   • المقدمة  الخدمات  ضمان تطوير رزمة 
 األدوية الالزمة.

تفعيل العمل بقانون الضمان  الضغط من أجل   •
 االجتماعي بعد تحقيق المزيد من االجماع حوله.

الضمان   • مخصصات  بتحويل  االلتزام 
 االجتماعي لصندوق الضمان االجتماعي.

في    3.2 انتشاراا  أقل  العنف 
و  الفلسطيني  الفئات  المجتمع 

 تنفيذ استراتيجية مكافحة العنف ضد النساء. •
العنف ضد    استكمال وتنفيذ استراتيجية مكافحة •

 وزارة العدل: •
وارشاد    • توعية  والتشريعات،  السياسات  وتعديل  مراجعة 

 حمالت ضغط ومناصرة.   •
 للفئات المهمشة.توفير دعم قانوني  •
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وضحايا   والمهمشة  الفقيرة 
العنف قادرين على الوصول  

 لمنظومة العدالة.

 األطفال.
ظاهرة   • على  المترتبة  للمخاطر  توعية  حمالت 

 العنف في المجتمع الفلسطيني.
تشديد الرقابة على المؤسسات والمراكز االيوائية   •

واألطفال   والمسنين  االعاقة  ذوي  لألشخاص 
النزالء   تعرض  المعنفات، لضمان عدم  والنساء 

 ألي شكل من أشكال العنف.
قبل  لمتضررة  ا  الفئات وتوعية    تهيئة  • من 

إجراءات   في  الدخول  قبل  نظام  المختصين 
   العدالة 

اإلجراءات   • حول  لالهالي  وارشاد  توعية 
 القانونية.

ل • القانوني  الدعم  المهمشة وضحايا  توفير  لفئات 
 العنف.

 لالهالي حول اإلجراءات القانونية.
 المساعدة القانونية المجانية للفقراء والمهمشين.  توفير •
 توفير مترجم للغة االشارة. •

  والفتيات   النساء  حق   حول   للتوعية  وطنية  خطة  وزارة شؤون المرأة: وضع •
 .العدالة إلى  الوصول  في

واإلسكان   • العامة  األشغال  ووزارة  والتعليم  التربية  ووزارة  الصحة  وزارة 
تصاد وزارة شؤون المرأة والمجلس االعلى  ووزارة المواصالت ووزارة االق

تعديل السياسات والتشريعات ذات العالقة بكل وزارة    -للشباب والرياضة
ذوي   واألشخاص  والنساء  لألطفال  المساواة  وتحقيق  بحماية  والمتعلقة 

 اقة وكبار السن.اإلع
وتدريب   • المعنفات  للنساء  التحويل  نظام  بتطبيق  االلتزام  الصحة:  وزارة 

 ر.الكواد
 وزارة شؤون المرأة وزارة الصحة وزارة العمل: حمالت وأنشطة توعوية.   •
والتعليم  • التربية  المناهج،وزارة  لمنع    : مراجعة  الالزمة  واتخاذ االجراءات 

 .العنف بين األطفال في المدارس 
في   • القانونية  االجراءات  نوعية  تطوير  الفلسطيني:  النفقة  صندوق 

الفئات لحماية  المختصة  )نساء،    المحاكم  الصندوق  من  المستحقة 
اطفال، كبار السن، ذوي االعاقة(. وتقديم المساعدة والدعم واالستشارة  

 القانونية للفئات المستحقة في مسائل االحوال الشخصية.  

الفئات   • حق  حول  مجتمعية  توعية  حمالت 
 العدالة.المهمشة في الوصول إلى 

دراسات وتقارير حول انتهاك حقوق الفئات   •
 في الوصول إلى العدالة.

السياسات   • لمراجعة  وتقارير  دراسات 
 والتشريعات.

 رصد لالنتهاكات.   •
 برامج إعالمية. •
 بناء قدرات اإلعالميين.   •

الفئةةةات المهمشةةةة تتمتةةةع  4.2
بالخةةةةةةةةةةةةةةةةدمات االجتماعيةةةةةةةةةةةةةةةةة 
وخةةةةةةةةةةدمات البنيةةةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةةةة 

 والتكنولوجيا

لألطفال    خدمات • مقدمة  واجتماعي  نفسي  دعم 
 والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن.  

المؤسسات   • من  المقدمة  الخدمات  على  رقابة 
 األهلية.  

ضمان استمرار تقديم الخدمات لألشخاص ذوي   •

   : جميع الوزارات المقدمة للخدمات االجتماعية والبنية التحتية والتكنولوجيا 
والمواصالت   • السكن  ومواءمة  والتعليمية  الصحية  الخدمات  تقديم 

 .وبنية تحتية للفئات المختلفة
 تطوير آليات الدفع الرقمي. •
 تمكين الفئات الفقيرة والمهمشة من فتح حسابات بنكية. •

بوصول   • تتعلق  ومناصرة  ضغط  حمالت 
 الفئات الى الخدمات.  

الى  ي توث • الفئات  وصول  انتهاكات  ق 
 الخدمات.  
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المعنفات   والنساء  واألطفال  والمسنين  االعاقة 
 في ظل األزمات.

بالشراك • المهمشة  للفئات  الخدمات  بين  توفير  ة 
 كافة المؤسسات   

 توفير خدمات االنترنت للفقراء والمهمشين وبأسعار رمزية. •

تعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةز التماسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةك  5.2
االجتمةةةاعي وضةةةمان انخةةةراط 
الفئةةةات الفقيةةةرة والمهمشةةةة فةةةي 
الشةةةةةةةةةةةةأن العةةةةةةةةةةةةام السياسةةةةةةةةةةةةي 

 يواالقتصادي واالجتماع

 مخيمات صيفية لطالب المراكز االجتماعية •
 ترسيخ العمل التطوعي في العمل االجتماعي.  •
القيم   • منظومة  بشأن  وإرشاد  توعية  حمالت 

 اإلنسانية.
 تفعيل المجلس الوطني للطفل. •
تفعيل المجلس الوطني لألشخاص ذوي االعاقة   •

 بناءا على القانون الجديد.

لل • توفير الدراسات  شباب والرياضة:  وزارة شؤون المرأة والمجلس األعلى 
والتحليالت حول وضعية انخراط الشباب والشابات والفتيان والفتيات في  
المجتمعية   والمؤسسات  التطوعي  والعمل  والرياضية  الثقافية  األنشطة 

 وتقديم توصيات محددة لتفعيل المشاركة للشابات.
  والشابات   الشباب  المبدعين  دعم  في  خاصة  برامج  تطوير  الثقافة:   وزارة •

  وانشطة   مراكز  في   االنخراط  من  الهواة   من  والشابات  الشباب   وتمكين
 انشاء مراكز ثقافية.. مختلفة  وابداعية ثقافية 

ذوي    النسوية  الرياضة  تطوير  للشباب:   األعلى   المجلس  • ولألشخاص 
وتوفير    الشباب  وظروف   الحتياجات   مالئمة  رياضية  مراكز  اإلعاقة 

والمخيمات ولألشخاص ذوي اإلعاقة    حياءواال  القرى   جميع   في   والشابات
البارالومبية  اللجنة  مع    توعية   على   المجلس  سيعمل  كما .  بالتعاون 

  برامج  وتقديم   والمجتمعي   التطوعي  العمل  في   لالنخراط   والشابات   الشباب 
وبناء    التطوعية   الشبابية  المبادرات  رعاية  في  عالقة  لها والمجتمعية 

الري األندية  في  العاملين  النوع  قدرات  حول  الثقافية  والمراكز  اضية 
 مة للفتيات والنساء.  ئاالجتماعي وتطوير برامج مال

 
 التنشئة في الجامعات وزارة التعليم العالي:  •
 وزارة التربية والتعليم:   •

سياسةةةةةةات وبةةةةةةرامج لتشةةةةةةجيع مبةةةةةةادرات تطوعيةةةةةةة محليةةةةةةة فةةةةةةي  •
المةةةةةةةةةةةةةةةةدارس والجامعةةةةةةةةةةةةةةةةات، بالتعةةةةةةةةةةةةةةةةاون مةةةةةةةةةةةةةةةةع الهيئةةةةةةةةةةةةةةةةات 

وثقافية   • اجتماعية  وبرامج  أنشطة  تنظيم 
 وترفيهية.  

 والمناصرة.حمالت الضغط  •
 .للشباب الصيفية المخيمات  تنظيم •
واالنشطة  ل  برامج • الريادية  المبادرات  تشجيع 

المدارس   في  الطلبة  قبل  من  التطوعية 
 والجامعات.

 .للكبار  تعليم  برامج •
تنمية  ل   قدرات   وبناء   وتوعوية   تثقيفية  جبرام •

العمل  وممارسات  ثقافة  مفاهيم  وتطوير 
الشباب   صفوف  بين  والخيري  التطوعي 

 .والجامعات والمؤسسات الشبابية 
وتفعيل   • تعزيز  تستهدف  مبادرات  تنفيذ 

المدنية   الحياة  في  الشباب  مشاركة 
 والسياسية  

 إنشاء مساحات صديقة لألطفال والشباب.   •
  مع   والعمل   لدعم   الشبابية   تطوع ال  برامج  •

 .المهمشة  والفئات الفقراء 
المدارس   • في  محلية  تطوعية  مبادرات 

التربية   وزارة  مع  بالتعاون  والتجمعات، 
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 والمؤسسات المحلية. 
مراجعةةةةةةةةةةة المنةةةةةةةةةةاهج الفلسةةةةةةةةةةطينية ة التربيةةةةةةةةةةة والتعلةةةةةةةةةةيم ووزارة المةةةةةةةةةةرأة: وزار  •

لتضةةةةةمين قةةةةةةيم المسةةةةةةاواة والقةةةةةةيم اإلنسةةةةةانية، وتنفيةةةةةةذ بةةةةةةرامج ومبةةةةةةادرات توعويةةةةةةة 
مةةةةةع مجةةةةةالس األهةةةةةالي فةةةةةي المةةةةةدارس حةةةةةول قضةةةةةايا تربيةةةةةة األطفةةةةةال والتعامةةةةةل 
مةةةةةةةةع العنةةةةةةةةف واحتةةةةةةةةرام االخةةةةةةةةرين وقةةةةةةةةيم التسةةةةةةةةامح بالتعةةةةةةةةاون مةةةةةةةةع مؤسسةةةةةةةةات 

 دني.  المجتمع الم
الفلسطينية   • الجامعات  في  التطوع  برامج  من  واالستفادة  تفعيل 

 وأخذها على محمل الجد 
المحلي:  • الحكم  االنتخابات    وزارة  في  المهمشة  الفئات  مشاركة  تعزيز 

استراتيجيات   اعداد  في  المهمشة  الفئات  مشاركة  وتعزيز  المحلية. 
 التجمعات السكانية.

 صندوق النفقة الفلسطيني:   •
خد • من  تقديم  المستفيدة  للفئات  واالجتماعي  النفسي  الدعم  مات 

 الصندوق )أطفال، كبار السن، النساء وذوي االعاقة(.
الصندوق   • من  المستفيدة  للفئات  ترفيهية  ثقافية  برامج  تطوير 

 وادماجهم في الخطط الثقافية.
تغيير الصورة النمطية للفئات المتروكة من المكلفين باالنفاق على   •

 ة )األطفال، النساء، كبار السن وذوي االعاقة(.الفئات المستحق

 والتعليم والهيئات المحلية.
للقيم   • المناهج  تبنيى  مدى  حول  دراسات 

وزارة   مع  بالتعاون  ومراجعتها  االنسانية 
 التربية والتعليم.  

ي المدارس والجامعات حول  برامج توعوية ف •
 المساواة والقيم االنسانية.  

والقيم   • المساواة  قيم  تشجع  إعالمية  برامج 
 اإلنسانية.

تستهدف   • تربوية  مجتمعية  ومبادرات  برامج 
والشباب   والفتيان  والفتيات  األطفال 

 والشابات.  
وممارسات   • معارف  لتحسين  توعوية  برامج 

تربية قضايا  في  الشابة  األزواج    وتوجهات 
 األطفال.  

برامج ومبادرات توعوية مع مجالس األهالي   •
األطفال   تربية  قضايا  حول  المدارس  في 
وقيم   االخرين  واحترام  العنف  مع  والتعامل 

 التسامح.
 تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية الهدف االستراتيجي الثالث: 

المؤسسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات ذات  1.3
لعالقةةةةةةةةةةةةةةةةة فةةةةةةةةةةةةةةةةي التنميةةةةةةةةةةةةةةةةة ا

الةةةةةةةةةة ة وفعاالجتماعيةةةةةةةةةة كفةةةةةةةةةؤ 
ومسةةةةةةةةةةةةةةةةتجيبة الحتياجةةةةةةةةةةةةةةةةات 

 المجتمع

تطوير هيكل الوزارة بما يتالءم مع مبدأ التنمية   •
 .االجتماعية 

الحماية   • مجال  في  العاملين  قدرات  بناء 
 االجتماعية 

 ترخيص الجمعيات والرقابة على عملها.  •

الوطني   • المفهوم  على  بناء  الفقر  بمحاربة  الكفيلة  الخطط  بتنفيذ  االلتزام 
 للفقر المتعدد االبعاد.

 عمل التشاركي والتكاملي.بناء قدرات المؤسسات في ال •
بناء قدرات الكوادر العاملة في الوزارات حول واجبات    -جميع الوزارات   •

تطوير آليات عمل تفسح  أصحاب الحقوق وآليات الشفافية والمساءلة، و 

الخيرية   • للجمعيات  قدرات  بناء  برامج 
والبرامج  والتخطيط  الحوكمة  لتحسين 

 والموارد البشرية والمالية.
دولية    حمالت •   ممارسات  لفضحمناصرة 

  بشكل  تؤدي  التي  االسرائيلي   االحتالل 
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 وأدوار الشركاء المرتبطة بها  النتائج القطاعية والمسؤوليات النتائج 
 المتوقع للمجتمع المدني  الدور الرئيسية  الحكومية تالمؤسسا  دور  التنمية االجتماعية  وزارة دور 

 .للجمعيات  واإلداري  المالي   الدعم  توفير •
الخاصة  العمل واألنظمة  تطوير أدلة واجراءات   •

   دمات المقدمة. بالخ
العمل  • آليات  واجبات    تطوير  حول  الوزارة  في 

 أصحاب الحقوق وآليات المساءلة والشفافية.
   حملة اعالمية لدعم الجهود والتوجهات التنموية  •

تطبيق   لعملية  المجتمعية  والمؤسسات  المجتمع  لمساءلة  المجال 
 التشريعات، األنظمة واإلجراءات.

الفل  • النفقة  المتعلقة  سطيني:  صندوق  االجراءات  لتسريع  سياسات  تبني 
بقضايا النساء واألسرة، والضغط باتجاه تبني سياسات وتشريعات تميز  
النفقة   صندوق  من  المستفيدات  والمطلقات  المهجورات  للنساء  ايجابياا 
وفئات الشباب والنساء ممن يترأسن أسر من الخدمات األساسية )ماء،  

 ، تعليم مهني...الخ(.كهرباء، انترنت، اتصاالت

 . فلسطين في  الفقر  ظاهرة تفاقم إلى  مباشر
الحماية   • تدابير  حول  وتقارير  دراسات 

 الجتماعية واالحتياجات المطلوبة.ا
 جلسات مساءلة ألصحاب الواجبات.   •
حقوقهم   • حول  الحقوق  أصحاب  قدرات  بناء 

 االجتماعية والمدنية واالقتصادية والسياسية.  
تثقيف  • واألطفال    مدني   برامج  للشباب 

بخصوص اإلعاقة  ذوي    واألشخاص 
  وحقوق   العامة  والحريات  والحقوق   المواطنة
 .راطيةوالديمق اإلنسان 

بناء قدرات الشباب في مجال توثيق ورصد   •
منابر   في  عنها  والتعبير  حقوقهم  انتهاكات 

 مجتمعية.
الثقافية   • المراكز  في  العاملين  قدرات  بناء 

 والرياضية المحلية، وتجهيز هذه المراكز.  
سيما   • ال  التعاونية،  الجمعيات  قدرات  بناء 

 التي تستهدف النساء.
تعزيةةةةةةةةةةةةةةةةةةز المسةةةةةةةةةةةةةةةةةةاءلة  2.3
 ماعيةاالجت

 المشترك تخطيطال  مجالسمأسسة وتعميم  •
 توسيع دائرة مجالس المستفيدين وتفعيلها. •
جتماعية  اال حماية  ال  اتشبك  تشكيلتعميم   •

 .محلية ومتابعتهاال
في   • العاملين  الشركاء  كافة  بين  التنسيق  تعزيز 

مجموعة  فيها  بما  االجتماعية  التنمية  مجال 
 عمل الحماية االجتماعية.

آليات   • تحسين  في  المحلية  الهيئات  تعزيز مشاركة  المحلي:  الحكم  وزارة 
 ء كجائحة كورونا.ى االستهداف، وال سيما في حاالت الطوار 

   جميع الوزارات: تفعيل نظام الشكاوى الحكومي.  •

في   • القاعدية  والمنظمات  اللجان  دور  تفعيل 
 .حاالت الطوارىء 

وتقديمها   • االجتماعية  التقارير  إصدار 
 للمؤسسات والمنظمات الدولية )تقارير الظل(.

 إنشاء المراصد الوطنية. •
 إعداد وتطوير دراسات التقييم النقدية. •
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 وأدوار الشركاء المرتبطة بها  النتائج القطاعية والمسؤوليات النتائج 
 المتوقع للمجتمع المدني  الدور الرئيسية  الحكومية تالمؤسسا  دور  التنمية االجتماعية  وزارة دور 

 الكتروني  اوى تطوير نظام شك •
واقع   • حول  الشركاء  مع  دورية  ملتقيات 

 الخدمات.
نظةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةم وسياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  3.3

التنميةةةةةةةة االجتماعيةةةةةةةة مبنيةةةةةةةة 
 على أدلة  

تنفيذ    وتطويرها لتسهيل  معلومات  النظم  مأسسة   •
ال االجتماعية برامج  قدرة    تنمية  أكثر  وجعلها 

 على االستجابة للكوارث.
)سجل   • االجتماعي  الوطني  السجل  انشاء 

االعاقة،   ذوي  األشخاص  سجل  الفقر، 
المسنين،   سجل  األطفال،  سجل  سجل 

 .الخدمات االجتماعية( 
الربط البيني مع قواعد بيانات المؤسسات   •

 الحكومية الشريكة.  
وطني بما يشمل نظام  بناء نظام ادارة الحالة ال  •

 التحويل الوطني.
إجراء مسح وطني للجمعيات الخيرية لتصنيفها   •

)الحوكمة،   الجمعيات  واقع  وتحديد 
والخدمات،   البرامج  والنهج،  االستراتيجيات 
 التغطية واالنتشار، المصادر المالية والبشرية(.  

 .توحيد آليات االستهداف واحتساب الفقر  •
الوطناالتطوير    • الفقر  ستراتيجية  لمكافحة  ية 

 .2021والتهميش مع نهاية عام 
 بناء نظام المتابعة والتقييم  •
 تطوير نظام الخدمات االلكترونية  •
تطوير نظام تشخيص وظيفي لألشخاص ذوي   •

 جميع الوزارات:   •
 السجل الوطني االجتماعي. الربط البيني مع   •
نظم  الت • انشاء  إلى  البيانات  وقواعد  الورقي  العمل  من  حول 

 المعلومات الوطنية.
 وجود نظم للمتابعة والتقييم. •

 

االجتماعيين الخدمات  الشركاء  مع  الربط   :
 االجتماعية.
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 وأدوار الشركاء المرتبطة بها  النتائج القطاعية والمسؤوليات النتائج 
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 االعاقة كبديل عن نظام التشخيص الطبي.
الخدمات   • خارطة  فيها تحديد  بما    االجتماعية 

 .لألشخاص ذوي االعاقة والمسنين
حول   • من  دراسة  والذي  التبرعات  جمع  قانون 

على   التبرعات  عملية جمع  ينظم  أن  المفترض 
 المستوى الوطني.

الحماية   • تدابير  حول  وتقارير  دراسات 
المطلوبة  واالحتياجات  فيها    االجتماعية  بما 

 دراسة لمراجعة االستجابة لجائحة كورونا.
تطةةةةةوير وتعزيةةةةةز البيئةةةةةة  4.3

 التشريعية والقانونية
وتحديد   • الفلسطينية  التشريعات  منظومة  مراجعة 

عل  الالزمة  لضمان  التعديالت  البيئة    إيجاديها 
المؤسساتية الالزمة لتنفيذ السياسات والتدخالت  
وفق   الفقر  لمكافحة  تبنيها  يمكن  أو  يتم  التي 

 المفهوم الجديد.   
بعمل   • المتعلقة  والتشريعات  السياسات  مراجعة 

 الوزارة ومراكزها.  
لمساءلة   • المجال  تفسح  عمل  آليات  تطوير 

لعمل المجتمعية  والمؤسسات  تطبيق  المجتمع  ية 
 التشريعات، األنظمة واإلجراءات.

 اقرار قانون األشخاص ذوي االعاقة المعدل. •
 استكمال العمل على قانون المسنين واقراره. •
 اقرار قانون حماية األسرة.   •

 مجلس الوزراء:   •
o .اقرار قانون حماية األسرة 
o .اقرار قانون األشخاص ذوي االعاقة 
o .اقرار قانون المسنين 

الوزراء   • وعدم  مجلس  المواءمة  لضمان  القوانين  مراجعة  العدل:  ووزارة 
 التعارض فيما بينها.

قانون   • العمل،  قانون  مثل  الفلسطينية  والتشريعات  القوانين  مراجعة 
النظام   وتعديل  التعاونية،  الجمعيات  قانون  الربحية،  غير  الشركات 

 الضريبي.
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 اف االستراتيجية والنتائج القطاعية: قياس مدى التقدم نحو األهدمؤشرات الرصد والتقييم 3.3
 (: مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية 3جدول ) 

 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة 
 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمرالمؤشر:  

مستوى   لومات مسؤولية جمع المع المؤشرات  نتائج 
 التفايل 

دورية  
 المؤشر 

مادر جمع  
 البيانات 

ــات  االحتياجـــــــــــــــــ
األساســية للفقــراء 
والمهمشـــــــــــــــــــين 
مؤمنــــــة بنوعيــــــة 

 وكمية كافيتين
 

. نسبة السكان المشمولين ببرنامج المساعدات  1
 النقدية  

 سجالت  سنوي   - وزارة التنمية االجتماعية  

الشديد  2 الفقر  خط  تحت  األسر  نسبة   .
 ببرنامج المساعدات النقدية  المشمولين  

 سجالت  سنوي   - وزارة التنمية االجتماعية  

الوطني  3 الفقر  خط  تحت  األسر  .نسبة 
 النقدية  المساعداتالمشمولين ببرنامج  

 سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية 

من  4 تستفيد  التي  الفقيرة  األسر  عدد   .
التنمي وزارة  تقدمها  التي  النقدية  ة  المساعدات 

 االجتماعية 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

المنطقة،  
المحافظة،  
 الجنس  

 سجالت  سنوي 

 سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية   . عدد الدفعات النقدية 5
 سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية   التي تم حجبها   األسر. نسبة/عدد 6
نسبة/عدد  7 منحها  األسر.  تم  التي    الجديدة 

 مساعدة نقدية  
 وزارة التنمية االجتماعية  

 
 سجالت  سنوي  -

نسبة/عدد  8 تحديث    األسر.  تم  التي  الفقيرة 
 بياناتها  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي  -

المساعدات  9 ببرنامج  الخاصة  الشكاوي  عدد   .
 النقدية 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

،  المنطقة 
 المحافظة 

 سجالت  سنوي 

المساعدات  10 من  المستفيدة  األسر  عدد   .
 الطارئة  

 وزارة التنمية االجتماعية 
 

المحافظة،  
 المنطقة 

 سجالت  سنوي 

ــرة  ــر الفقيـــــ األســـــ
والمهمشــة ممّكنــة 
ــًا  اجتماعيـــــــــــــــــــــــ

 واقتاادياً 

الفقيرة التي تستفيد من التأمين    األسر. عدد  11
 الصحي  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي  المنطقة  

الصحي    . 12 بالتامين  المشمولين  الفقراء  نسبة 
 من مجمل المؤمنين صحياا 

، وزارة التنميةةةةةةة االجتماعيةةةةةةة
الجهةةاز المركةةزي لالحصةةاء 

  الفلسطيني  

 سجالت  سنوي  المنطقة  

عدد  13 المساعدة    المستفيدين   األفراد.  من 
 الغذائية  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي  المنطقة  

/عدد14 نسبة  الفقيرة    األسر  أبناء  األطفال  . 
 من الرسوم المدرسية  إعفاءالذين حصلوا على 

المنطقة،    وزارة التنمية االجتماعية  
 الجنس 

 سجالت  سنوي 

حصلوا  15 الذين  اإلعاقة  ذوي  األفراد  عدد   .
 على خدمة اإلعفاء الجمركي  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

المحافظة،  
 الجنس  

 سجالت  سنوي 

توفير  عدد  .  16 تم  الذين  اإلعاقة  ذوي  األفراد 
   موائمه منزليه لهم 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي  المحافظة  

 سجالت  سنوي  نوع المشروع  وزارة التنمية االجتماعية   التمكين االقتصادي.مشاريع . عدد  17
 سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية   . نسبة الفقراء الممكنين اقتصاديا   18
برامج  19 في  المستهدفة  الفقيرة  األسر  نسبة   سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية . 
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 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة 
 نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمرالمؤشر:  

مستوى   لومات مسؤولية جمع المع المؤشرات  نتائج 
 التفايل 

دورية  
 المؤشر 

مادر جمع  
 البيانات 

تدير   زالت  ال  والتي  االقتصادي  التمكين 
 مشاريعها االقتصادية بعد ثالث سنوات.

 

 سجالت  سنوي  نوع المشروع  وزارة التنمية االجتماعية  . عدد المشاريع الجماعية 20
الش 21 عدد  من  .  المستفيدون  والشابات  باب 

المهني والتأهيل  التدريب  المراكز   برامج  في 
 الخاصة بذوي االعاقة  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

الجنس، نوع  
 التدريب 

 سجالت  سنوي 

ــات  السياســــــــــــــــــــ
عادلة  االقتاادية 

 وإدماجية

 سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية   . موازنة المواطن  22
السيا23 عدد  تتبنى  .  التي  االقتصادية  سات 

اقرار   أو  بتعديل  العالقة  التقارير ذات  توصيات 
للفقراء   وادماجية  عادلة  اقتصادية  سياسات 

 80والفئات المهمشة  

، وزارة  وزارة االقتصاد 
 العمل

 سجالت  سنوي  السياسة 

نمــــــــاذج فاعلــــــــة 
للمســـــــــــــــــــــؤولية 
االجتماعيـــة علـــى 
المســتوى المحلــي 

 والوطني

ال24 االتفاقيات  عدد  توقيعها  .  تم  التي  وطنية 
 مع القطاع الخاص  

 سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية 

  المساعدات النقديةفي  ات مساهمة القطاع. 25
 على البوابة الموحدة للمساعدات االجتماعية  

 سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية 

المنفذة  26 االجتماعية  المسؤولية  نماذج  عدد   .
 81المحلي والوطني.  على المستوى 

 سجالت  سنوي  - وزارة التنمية االجتماعية 

 

ء على  الهدف االستراتيجي الثاني: تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجااًل ونساًء بما يشمل القضا
 جتمع الفلسطينيكافة أشكال التهميش والعنف واإلقااء والهزات والادمات والكوارث في الم 

 المؤشرات:  
 82عدد تدابير الحماية االجتماعية الوطنية التي تم وضعها لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة  •
نسبة السكان الذين تشملهم أرضيات / نظم الحماية االجتماعية، حسب الجنس واألطفال المميزين والعاطلين عن العمل وكبار السن   •

83في العمل والفقراء والضعفاء.  اإلصاباتالحوامل واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا  واألشخاص ذوي اإلعاقات والنساء 
  

مسؤولية جمع   مؤشر نتائج 
 المعلومات 

دورية   مستوى التفايل 
 المؤشر 

مادر جمع  
 البيانات 

التي تم  الوطنية والمحلية    الخطط . عدد  27 
 .للحد من مخاطر الكوارثوضعها 

المركةةةةز الةةةةوطني للحةةةةد   
 ارثمن الكو 

 سجالت  سنوي   -

  لديها  التي   المحلية   السلطات   نسبة .  28
  المخاطر  من  الحد  استراتيجيات  وتطبق
  مع   باالتساق   المحلية  السلطات  مستوى   على

  المخاطر من  للحد الوطنية اإلستراتيجية 

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز المركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي 
المركةةةةةةةةةةةةةةةز  ، لالحصةةةةةةةةةةةةةةةاء

الةةةةةةةةةةةةوطني للحةةةةةةةةةةةةد مةةةةةةةةةةةةن 
 الكوارث الطبيعية  

 سجالت  سنوي   -

 
  80  سياسة الحد األدنى لألجور. و االلتزام بنسبة 5% في توظيف االشخاص ذوي االعاقة 

  صندوق التكافل الخيري لمحافظة سلفيت و صندوق التكافل مع لجان الزكاة 81 
  ادارة الحالة، السجل الوطني االجتماعي ، سجل االشخاص ذوي االعاقة، ارضية الحماية االجتماعية82 

  المستفيدين من المساعدة النقدية ومخصصات المعاقين والمسنين 83 
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ء على  الهدف االستراتيجي الثاني: تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجااًل ونساًء بما يشمل القضا
 جتمع الفلسطينيكافة أشكال التهميش والعنف واإلقااء والهزات والادمات والكوارث في الم 

 المؤشرات:  
 82عدد تدابير الحماية االجتماعية الوطنية التي تم وضعها لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة  •
نسبة السكان الذين تشملهم أرضيات / نظم الحماية االجتماعية، حسب الجنس واألطفال المميزين والعاطلين عن العمل وكبار السن   •

83في العمل والفقراء والضعفاء.  اإلصاباتالحوامل واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا  واألشخاص ذوي اإلعاقات والنساء 
  

مسؤولية جمع   مؤشر نتائج 
 المعلومات 

دورية   مستوى التفايل 
 المؤشر 

مادر جمع  
 البيانات 

ألفراد المستفيدين من صندوق  . عدد ا 29
 درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

الجهةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاز المركةةةةةةةةةةةةةةةةةةةزي 
صةةةندوق درء لالحصةةةاء، 
 المخاطر

 سجالت  سنوي   -

الذين  المعاقين    األشخاص   عدد/نسبة.  30
   يتلقون مخصصات اجتماعية 

المنطقةةةةةةةةةةةةة،  قيمةةةةةةةةةةةةة  وزارة التنمية االجتماعية 
   المساعدات

 سجالت  سنوي  

يتلقون المسنين    عدد/نسبة.  31 الذين 
 مخصصات اجتماعية 

المنطقةةةةةةةةةةةةة،  قيمةةةةةةةةةةةةة  وزارة التنمية االجتماعية 
 المساعدات

 سجالت  سنوي  

عدد  32 كفالة    األيتام .  من  المستفيدين 
   األيتام

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة   الجنس،   

الضــــــــــــــــــــــــــــــــمان 
 االجتماعي

. عدد األفراد المسجلين في صندوق 33
 لضمان االجتماعي وهيئة التقاعد ا

صةةةةةةةةةةةةةةةةةندوق الضةةةةةةةةةةةةةةةةةمان 
هيئةةةةةةةةةةةةةةةةةة االجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي، 

 التأمينات والمعاشات

 سجالت  سنوي   -

العنــف أقــل انتشــارًا 
ــع  ــي المجتمــــــــ فــــــــ
الفلسطيني والفئـات 
الفقيـــرة والمهمشــــة 
وضـــــــحايا العنـــــــف 
قـــــــــــادرين علـــــــــــى 
الوصـــول لمنةومـــة 

 العدالة. 

 اللواتي. عدد النساء / ضحايا العنف 34
 أمام الهيئات القضائية. نهتم الدفاع عن

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة   

عدد  35 عنهم    األحداث.  الدفاع  تم  الذين 
 أمام الهيئات القضائية.

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   الجنس،المحافظة   

وقف  36 تم  الذين  األطفال  عدد   .
خدم تلقيهم  بعد  عليهم  ات  االعتداءات 

 الحماية  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

الجنس،المحافظة،    
 نوع العنف  

 سجالت  سنوي  

الفئـــــات المهمشـــــة 
ــدمات  ــع بالخـــ تتمتـــ
االجتماعيـــــــــــــــــــــــة 
وخـــــــدمات البنيـــــــة 
التحتيــــــــــــــــــــــــــــــــــة 

 والتكنولوجيا. 

. عدد األطفال الذين تم حمايتهم في 37
 مراكز حماية الطفولة 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

الجنس، نوع    
 عنف  ال

 سجالت  سنوي  

رعايتهم  38 تم  الذين  األحداث  عدد   .
 وتأهيلهم اجتماعياا.

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة   

التأهيل  39 خدمات  من  المستفيدين  عدد   .
 والتدريب في مراكز تأهيل الشبيبة.

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   الجنس، المحافظة    

تم    . 40 الذين  الشبيبة  تأهيل  خريجي  عدد 
 تشغيلهم 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   الجنس   

للعنف  41 تعرضن  اللواتي  النساء  عدد   .
 واالستغالل وتم تقديم خدمات الحماية لهن.  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   نوع الخدمة    

العنف  42 من  الناجيات  النساء  عدد   .
 اندماجهن في المجتمع. إعادة اللواتي تم  و 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة   

اإلصالح   نسبة.  43 مراكز  في   سجالت  سنوي   المحافظة   وزارة التنمية االجتماعية  النساء 
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ء على  الهدف االستراتيجي الثاني: تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجااًل ونساًء بما يشمل القضا
 جتمع الفلسطينيكافة أشكال التهميش والعنف واإلقااء والهزات والادمات والكوارث في الم 

 المؤشرات:  
 82عدد تدابير الحماية االجتماعية الوطنية التي تم وضعها لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة  •
نسبة السكان الذين تشملهم أرضيات / نظم الحماية االجتماعية، حسب الجنس واألطفال المميزين والعاطلين عن العمل وكبار السن   •

83في العمل والفقراء والضعفاء.  اإلصاباتالحوامل واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا  واألشخاص ذوي اإلعاقات والنساء 
  

مسؤولية جمع   مؤشر نتائج 
 المعلومات 

دورية   مستوى التفايل 
 المؤشر 

مادر جمع  
 البيانات 

خدمات   تقديم  تم  واللواتي  والتأهيل، 
 اجتماعية لهن  

 

الذين  44 اإلعاقة  ذوي  األفراد  عدد  تم  . 
 توفير أدوات مساندة لهم  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة   

. عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين حصلوا  45
 على خدمات في المراكز المتخصصة  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة ،  الجنس 

عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين حصلوا  .  46
 رعايه منزليه  على خدمات 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة   الجنس،   

تمتلك حسابا  47 التي  . نسبة األسر الفقيرة 
 بنكياا 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المنطقة 

بيوت  48 في  المقيمين  السن  كبار  عدد   .
 الرعاية  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   ة المحافظ  الجنس،   

مراكز 49 في  الملتحقين  المسنين  عدد   .
 نهارية  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة   الجنس،   

من  50 الخدمة  شراء  اتفاقيات  عدد   .
 الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي   

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة 

تعزيـــــــز التماســـــــك 
ــاع ي االجتمــــــــــــــــــــــ

ــمان انخــــــراط  وضــــ
الفئــــــــات الفقيــــــــرة 
ــي  ــة فــــــ والمهمشــــــ
ــام  ــأن العـــــــــ الشـــــــــ
السياســـــــــــــــــــــــــــــي 
واالقتاــــــــــــــــــــــادي 

 واالجتماعي

 سجالت  سنوي   المحافظة    وزارة التنمية االجتماعية   عدد المخيمات الصيفية  . 51

 . عدد مبادرات العمل التطوعي  52
 وزارة التنمية االجتماعية  

 
 سجالت  سنوي   المحافظة 

المتطوع.  53 بطلب  عدد  تقدموا  الذين  ين 
 .للتطوع في الوزارة

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة   الجنس،   

مذكرات  54 وقعت  التي  المؤسسات  عدد   .
 تفاهم خاصة بالتطوع مع الوزارة 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   المحافظة 

بمناسبات  55 عقدت  التي  الفعاليات  عدد   .
للفئات الفقيرة والمهمشة /يوم الطفل،  وطنية  

 يوم المسن، يوم المعاق.   

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي   الفئة 
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 ايير الحوكمة والنزاهة والشفافية تعزيز مع  الهدف االستراتيجي الثالث: 
 المؤشرات:  

 عدد الخدمات التي تم تطوير أدلة اإلجراءات لها  •
 ة عدد نظم المعلومات الوطني •

مسؤولية جمع   مؤشر  نتائج 
 المعلومات 

دورية   مستوى التفايل 
 المؤشر 

مادر  
جمع  
 البيانات 

ــات ذات  المؤسســــــــ
العالقة فـي التنميـة 
االجتماعيــة كفـــوءة 
وفعالـــة ومســـتجيبة 
الحتياجـــــــــــــــــــــــــات 

 المجتمع

 وزارة التنمية االجتماعية   عدد الحضانات المرخصة   . 57
 

 سجالت  سنوي  المحافظة 

تعزيــــــز المســــــاءلة 
 جتماعيةاال
 
 

 وزارة التنمية االجتماعية   . عدد شبكات الحماية االجتماعية 61
 

 سجالت  سنوي  المحافظة 

شكاو 62 عدد  تمت    ى .  التي  المواطنين 
 معالجتها  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

المحافظة، نوع  
 الشكوى، الجنس   

 سجالت  سنوي 

 سجالت  سنوي  المحافظة  ية االجتماعية  وزارة التنم  . عدد مجالس التخطيط التي تم إنشاؤها  63
..عدد المستخدمين على البوابة الموحدة  65

 للمساعدات  
 وزارة التنمية االجتماعية  

 
 سجالت  سنوي  -

على  66 إدخالها  تم  التي  الحاالت  عدد   .
 السجل الوطني 

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي  -

ــز  ــوير وتعزيــــــ تطــــــ
البيئـــــة التشـــــريعية 

 نية  والقانو 

الحماية  67 وسياسات  التشريعات  عدد   .
للفئات المهمشة المعدلة أو الجديدة التي تم  

 84إقرارها  

 وزارة التنمية االجتماعية  
 

 سجالت  سنوي  

 
  قانون االشخاص ذوي االعاقة، الالئحة التنفيذية لقانون االحداث، الئحة اجراءات الح ماية ومنح الحقوق، قانن حماية االسرة من العنف، باالضافة الى التعليمات تصدرها الوزارة84 
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 الجزء الرابع: ارتباط االستراتيجية بالتوجهات الوطنية والعالمية
 الربا مع أجندة السياسات الوطنية 1.4

االجتماعي  التنمية  قطاع  واالقتصاد كون  والزراعة  والتعليم  كالصحة  األخرى،  القطاعات  من  كبيرة  وثيق مع مجموعة  بشكل  ة مرتبط 
وبشكل  ،  حددتها أجندة السياسات الوطنية  تسع أولويات وطنيةبشكل عام مع   االستراتيجية  ترتبطواألمن والعدل والبنية التحتية والثقافة،  

 (.  7خاص مع األولوية رقم )

 ية تقاطعات مع مافوفة األولويات الوطنية والسياساتية في مسودة األجندة الوطن(: ال2شكل رقم ) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 (: الوحدة الوطنية 2األولوية الوطنية رقم )
السياساتية   باألولوية  االستراتيجية  الفلسطيني ترتبط  والشعب  األرض  وحدة  الذي"تحقيق  السياساتي  التدخل  ضمن  وذلك  يتعلق   ، 

، بتحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع االلتزامات الدولية لدولة فلسطين، والمرتبطة بفئات التنمية االجتماعية
  "تجسيد الممارسة الديموقراطية في كاألطفال والمسنين والفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة. أما على مستوى األولوية السياساتية الثانية  

فلسطين  يتعلق  "دولة  االرتباط  فإن  األساسية  ب ،  الحريات  وصون  فلسطين  في  التمييز  وعدم  والمساواة  التعددية  مبادئ  احترام  تعزيز 
 للمواطنين، ال سيما للفقراء والفئات المهمشة.

 (: تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين 3األولوية الوطنية رقم )
وذلك للوفاء بااللتزامات الدولية المترتبة إلى انضمام    "تعزيز المشاركة في المنةومة الدولية"،اساتية  ترتبط االستراتيجية باألولوية السي 

المتحدة   األمم دولة فلسطين لعدد من المعاهدات الدولية ذات العالقة بالفئات المستهدفة في قطاع التنمية االجتماعية، ومنها اتفاقية
التمييز ضد المرأة اتفاقية القضاء على جمي الطفل،   لحقوق  ، وغيرها من االتفاقيات  اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة،  ع أشكال 

 والمعاهدات الدولية.
 (: الحكومة المستجيبة للمواطن 4األولوية الوطنية رقم )

وي  الحقوق  أصحاب  يحدد  والذي  االجتماعية،  التنمية  لعملية  الحقوقي  النهج  منطلق  إيالء  من  المهمشة ات  والفئ   المجموعاتتطلب 
، كالفقراء وسكان مناطق )ج( والمحاذية لجدار الفصل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والمناطق الحدودية في قطاع غزة،  اهتماماا خاصاا 

ط ة  تعزيز استجابة الهيئات المحلية للمواطن  ترتب ب ال سيما استحقاقهم لخدمات أساسية، فإن األولوية السياساتية التي تتعلق  والقدس،  

اإلصالح وتحسن جودة   إنهاء االحتالل 
 الخدمات العامة 

 التنمية المستدامة 

 

الوحدة  
 الوطنية 

تعزيز المكانة  
الدولية لدولة  

 فلسطين

الحكومة  
المستجيبة  

 للمواطن 

 

الحكومة  
 الفّعالة 

االنفكاك  
االقتاادي  

عن 
 االحتالل 

عدالة  ال
االجتماعية  
وسيادة 
 القانون 

تعليم جيد 
وشامل  
 للجميع 

تحقيق 
التغطية  
الاحية  
 الشاملة 

مجتمع قادر 
على 

الامود 
 والتنمية 

تحقيقققققق   -
وحقققققققققققق   

األرض 
والشقققققققق   

 الفلسطيني
تجسققققققي   -

الممارسقققققق  

ال يمقراطيققق  

فققققي  ولقققق  

 فلسطين

 

ت زيققققز  -

المشققققار   

فققققققققققققققي 

المنظومقققق  

 ال ولي .

 

 

ت زيققققز  -
اسقققققققتجا   
الهيئقققققققا  
المحليقققققققق  
 للمواطن.

االرتقققا   -
 مسققققققتو  
الخقققققق ما  
ال امققققققققق  
المق مقققققققق  

 للمواطن
 

 

ت زيققققققز  -
النزاهققققققققق  
والمسقققققا ل  
والشقققققققفافي  
وم افحققققققق  

 الفسا 
ت زيققققققز  -

 فققققققققققققا   

المؤسسققققا  

 ال ام 
 فقققققققا    -

وف الي  إ ار  

المقققققققققوار  

 المتاح 
 

 

تقققققوفير  -

فرص عمل 

الئقققققققققققق  

 للجميع.

تقققققوفير  -

 يئققققققققققققق  

اسققققتيماري  

 مالئم .

الحقققق  مققققن  -
الفقققققر مت قققق   

 اال  ا .
تقققققققققققوفير  -

الحمايققققققققققققق  
االجتماعيقققققققق  
للفقققققققققققققققرا  

 والمهمشين.
ت زيققققققققققز  -

وصقققققققققققققول 
المقققققققققواطنين 

 لل  ال .
ت زيققققققققققز  -

ا   قققين المسقققاو
الجنسققققققققققققين 
 وتم ين المرأ .

تم ققققققققققين  -
 الش ا 

تحسقققين  -
الت لققققققققققي  
الم  قققققققققر 

 ألطفالنا.
تحسقققين  -

االلتحققققققا  
وال قققا  فققي 

 الت لي .
تحسقققين  -

فقققققققققرص 
االنتقال مقن 
الت لققي  إلقق  

 .ال مل
ت زيقققققز  -

النشقققققققققق   
السقققققققققوي  

 للطل  .

تقققققوفير  -
خققققققق ما  
رعايققققققققق  
 صققققققققحي 
شققامل  تا  
جققققققققققو   

 عالي .
االرتققا   -

 صققققققققح  
المقققققواطن 
 ورفاهيته

تقققققوفير  -
األمققققققققققن 
واألمقققققققان 
وت زيقققققققز 
سقققققققققققيا   

 القانون
النهوض  -

 الزراعققققق  

و المجتم قققا

 .  الريفي .
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المحلية على   الهيئات  لدى  القدرة  توفر  المحلي حال  المستوى  الخدمات على  توفير  في  الالمركزية  تعزيز  باالستراتيجية، من منظور 
بة المتلعلقة  السياساتية  باألولوية  ترتبط  كما  االحتالل،  من  والمهددة  المهمشة  المناطق  في  سيما  ال  المحلي  االقتصاد  وتنمية   ةذلك، 

بمستو " للمواطنيناالرتقاء  العامة  الخدمات  استراتيجية    "ى  تطوير  في  والمتمثلة  المقترحة  السياساتية  التدخالت  منظور  من  سيما  ال 
تحسين الخدمات المقدمة للمواطن على المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وإطالق بوابة الحكومة االلكترونية وتوفير 

 خاللها، تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.  الخدمات األساسية للمواطنين من
 

 الة (: الحكومة الفعّ 5األولوية الوطنية رقم )
في عمل الحكومة، كأصحاب واجب، وكجزء رئيسي    تعزيز النزاهة والمساءلة والشفافية ومكافحة الفساد "إن النهج الحقوقي يتطلب  

ضمن هذه األولوية الوطنية،   اولويات سياساتيةية التنمية االجتماعية لتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين، األمر الذي تركز عليه  في عمل
الوظيفي   السلوك  بمدونة  الحكومية  المؤسسات  التزام  بماالوظيفيوذلك من خالل مأسسة  الحكومة  الشفافية في عمل  تعزيز  يشمل   ، 

مأسسة االلتزام بمدونة السلوك من خالل     تعزيز كفاءة المؤسسات العامة النهج الحقوقي    ب. كما يتطلالحق في الوصول للمعلومات
و  المدنية،  الخدمة  قطاع  في  الخدمات،  الوظيفي  تقديم  في  كفاءتها  لتعزيز  هيكلتها  واعادة  العامة  المؤسسات  الموارد  اصالح  وتنمية 

تعزيز االدارة العامة المرتكزة على النتائج واألداء واستكمال عملية دمج التخطيط  و ية،  البشرية في قطاع الخدمة المدنية وإدارتها بفعال 
البرامج،   لموازنة  والتحول  تتضمن  و بالموازنة  إلى ذلك،  باإلضافة  الحكومة وبرامجها وموازنتها.  النوع االجتماعي في سياسات  إدماج 

السياساتية المت"   التدخالت  الموارد  إدارة  وفعالية  خدمات  "احة لكفاءة  ال سيما  األساسية،  العامة  الخدمات  مزودي  مؤسسات  إنشاء   ،
 المياه والكهرباء. 

 

 االنفكاك االقتاادي عن االحتالل وتحقيق االستقالل االقتاادي (: 6األولوية الوطنية رقم )
 سيما من خالل اعتماد إجراءات تعنى  من أكثر األولويات السياساتية ارتباطاا باالستراتيجية، ال   "توفير فرص عمل الئقة للجميعيعتبر 

تمكين الخريجين من كال الجنسين  بخلق فرص عمل دائمة من خالل شراكات استثمارية بين القطاعين العام والخاص، و باإلسراع في  
الصحية    ، دعم صندوق التشغيل الفلسطيني وتطويره، ضمان بيئة عمل آمنة ومراعية  للمعاييرمشاريعهم الخاصة والريادية طالق  ال
والتي تتأتى من خالل تقديم الدعم للشركات الناشئة  "توفير بيئة استثمارية مالئمة" كما يتطلب االنفكاك االقتصادي  السالمة المهنية.و 

 وتنمية المنش ت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة.   
 

 (: العدالة االجتماعية وسيادة القانون 7األولوية الوطنية رقم )
ن تتحقق التنمية االجتماعية من دون العدالة االجتماعية وسيادة القانون والتي وضعت كأولوية وطنية في أجندة السياسات  ال يمكن أ 

في المتمثلة  األولى  السياساتية  األولوية  أوالا  ويندرج ضمنها  لالستراتيجية.  الرئيسي  المرتكز  تعتبر  وبذلك  الفقر "  الوطنية،  من    الحد 
تطوير برامج التمكين االقتصادي  ضمان حد أدنى من الدخل للفقراء عن طريق المساعدات االجتماعية، و ل  من خال   "متعدد األبعاد

واالجتماعي للفقراء والمهمشين، مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية الحتياجات الفقراء والمهمشين، االدماج االجتماعي وتوفير 
، وتوفير الخدمات األساسية بما يحقق الحياة عاقة، الشباب، النساء، االسرى المحررين(فرص عمل للفئات المهمشة من )أفراد ذوي اإل 

من خالل تطوير   "للفقراء والمهمشين   توفير الحماية االجتماعية . كذلك تندرج هنا األولوية السياساتية الثانية  الكريمة لألسر الفقيرة
مالئمة    وأرضية  نظم اجتماعية  االحماية  واعطاء  والمسنينوتدريجية  االعاقة  ذوي  لألشخاص  للضمان ولوية  عادل  قانون  انفاذ   ،

وتعزيز  و االجتماعي،   ومأسستها  االجتماعية  المسؤولية  قاعدة  تطوير  وتوسيع  االجتماعيومأسسة  تساهم  الحوار  أخرى،  ناحية  . من 
تعزيز  "حقق األولولية السياساتية المتمثلة في  االستراتيجية بشكل مباشر في تحديد األهداف االستراتيجية والتدخالت السياساتية التي ت 

، والتي تشمل تدخالت سياساتية تتضمن تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق االنسان وانفاذها، ضمان فاعلية   وصول المواطنين للعدالة 
التكاملية وتعزيز  العدالة  الى خدمات  العادل  الوصول  القضائية،  األحكام  تنفيذ  وتعزيز  القضائي  للنساء    النظام  سيما  تقديمها ال  في 

استهداف   منطلق  من  وأخيراا  الرابعة  واألحداث.  السياساتية  األولوية  في  ترتبط  فإنها  للنساء،  االجتماعية  التنمية  "تعزيز  استراتيجية 
افة اشكال العنف  والقضاء على ك  ضد النساء والفتيا،وتدخالتها في إزالة كافة اشكال التمييز    المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة"

  ضدهن، وإزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في التنمية المجتمعية واالقتصادية والحياة العامة. وأخيراا، ومن 
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تندرج والتي    "،تمكين الشبابالشباب، ستعمل االستراتيجية على تحديد أهداف ترتبط باألولوية السياساتية الخامسة    منطلق استهداف
والمشاركة   مستقبلهم  في  النجاح  لهم  تؤمن  فرص  على  الحصول  من  الفلسطينين  الشباب  بتمكين  متمثلة  سياساتية  تدخالت  ضمنها 

بالتركيز على الشباب األقل حظاا، وتوفير فرص عمل مالئمة للشباب، ودعم مبادرات الشباب   الفعالة في الحياة العامة وبناء الدولة،
 الريادية. 

 

 (: تعليم جيد وشامل للجميع 8الوطنية رقم ) األولوية
مكون  التعليم  االولى    اا رئيسي   اا يعتبر  السياساتية  األولوية  مع  ترتبط  والتي  االجتماعية،  التنمية  المبكر  تحسين  الستراتيجية  التعليم 

الط  الطفالنا"، برامج رعاية  تطوير  في  المتمثلة  السياساتية  التدخالت  تحقيق  في  المساهمة  للجميع، من خالل  والمتاحة  المبكرة  فولة 
المدرسي   قبل  التعليم  نطاق  واالرتقاء وتوسيع  المدرسي  قبل  التعليم  منظومة  وتطوير  حظاا،  األقل  للفئات  وخصوصاا  للجميع  المتاح 

تحقيق األولوية  . كذلك، ستعمل االستراتيجية على تحديد أهداف تساهم في  بمستواها استناداا إلى المعايير العالمية والوطنية المعتمدة
تبني منهجيات وأساليب تعليم أكثر إدماجاا وأكثر مراعاة للفروق والتي يندرج ضمنها    "االلتحاق والبقاء في التعليم"تحسين  السياساتية  

ة في الوصول  ضمان العدالالفردية، وجعل البيئة المدرسية أكثر أمناا ودعماا وتحفيزاا، وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي الالئق للطلبة، و 
  .، وتشجيع االلتحاق بالتعليم غير النظامي وبرامج التعلم مدى الحياة للشباب والكبارلفرص التعليم خاصة المناطق والفئات المهمشة

نسانية من خالل التركيز على األبعاد االجتماعية والثقافية والقيمية واألخالقية واال  "تعزيز النشأة السوية للطلبة"واالولوية السياساتية  
إلى   باالضافة  والمجتمعية.  المدرسية  االحياة  في  الفاعلة  الطالبية  المشاركة  وتعزيز  العمرية،  والفئات  يتناسب  فرص  بما  "تحسين 

التعليم والتدريب التقني والمهني والتعليم العالي مع احتياجات مخرجات  والتي يندرج ضمنها مواءمة    االنتقال من التعليم إلى العمل"
و  العمل،  التنمية  عليها،  سوق  للحصول  للجميع  فرص  تكافؤ  و وضمان  التقني،  التعليم  نحو  التوجه  التعليم  وتعزيز  منظومة  تطوير 

 ، واالرتقاء بمستوى البحث العلمي.والتدريب المهني والتقني وتوسيع قاعدتها وبما ينسجم مع توجه الحكومة للتنمية بالعناقيد
 

 ة شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع(: رعاية صحي9األولوية الوطنية رقم )
"تحقيق التغطية    من منطلق توفير خدمات ألصحاب الحقوق وتحقيق رفاهيتهم، ترتبط استراتيجية التنمية مع االولوية الوطنية التاسعة

جميع واالرتقاء  ، ال سيما من خالل أولوياتها السياساتية التي تصبو إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للالاحية الشاملة"
نظام التأمين الصحي العام،  وتطوير  ، من خالل المساهمة في اصالح  بالتركيز على الفئات الفقيرة والمهشمة  بصحة المواطن ورفاهيته

الصحية،  و  الرعاية  خدمات  على  والحصول  الوصول  في  المساواة  الجاهزية زيادة  وتعزيز  واالسعاف  الطواريء  خدمات  وتطوير 
وكذلك ورفاهيته"  للطواريء.  المواطن  باحة  الصحي من خالل    "االرتقاء  والسلوك  الوعي  وتعزيز  الوقائية  الصحية  الرعاية  تعزيز 

 . للمواطنين
 

 (: مجتمع قادر على الامود والتنمية 10األولوية الوطنية رقم )
تناشد للوصول إلى مجتمع قادر على الصمود والتنم التي  الوطنية  باألولوية  توفير األمن واألمان   ية، من خالل  ترتبط االستراتيجية 

توفير  و "  .تعزيز القدرة على االستجابة للكوارث وإدارة األزماتضمان السلم األهلي واألمن العام، و من خالل    "وتعزيز سيادة القانون 
ف الصحي، وربط ربط التجمعات السكانية بشبكات المياه النظيفة وشبكات الصر من خالل    "االحتياجات األساسية للتجمعات السكنية

التكلفة و  التي يمكن االعتماد عليها، توفير اإلسكان ميسور  السكانية بمصادر الطاقة  الغذائي للسكان.التجمعات  كما    ضمان األمن 
تي  من حيث زيادة االنتاج الزراعي )النبا "  النهوض بالزراعة وبالمجتمعات الريفية"  ترتبط االستراتيجية باألولوية الساساتية المتعلقة بة

، تطوير حماية المزارعين ودعم صمودهم ال سيما صغار المزارعين في المناطق المهددة والمهمشة  وتطوير سالسل القيمة،  والحيواني(
 وتنفيذ العناقيد الزراعية في سبيل االعتماد على الذات واالنفكاك عن االحتالل، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتجات الزراعية. 

 
 

 التنمية المستدامة داف  أهالربا مع  2.4
  193مؤشراا، اعتمدته    169هدفاا و  17(، والذي يضم  2030التنمية المستدامة )جدول أعمال  من منطلق التزام دولة فلسطين بأهداف  

ستسترشد   ،2030بحلول عام  ، كرؤية تنموية عالمية من أجل مستقبل عالم أفضل  2015دولة عضو في األمم المتحدة في سبتمبر  
   (.4أنظر جدول رقم يجية الوطنية الفلسطينية للتنمية االجتماعية بهذه األهداف، وخصوصاا عشرة أهداف )االسترات 



 2023-2021استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية تحديث 

54 

 ( 2030)جدول أعمال   وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة  اإلستراتيجيةاألهداف (: 4جدول ) 
 ت الوطنية وأهداف التنمية المستدامة استعراض األهداف االستراتيجية مع الربا بأجندة السياسا 

اسم الهدف   الرقم 
 االستراتيجي 

التدخل السياساتي ألجندة السياسات  
 الوطنية ذو العالقة 

 هدف التنمية المستدامة ذو العالقة 

 
لهدف  ا

 األول 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

الحد من الفقر  
 بأبعاده المتعددة 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

الدخل   • من  أدنى  حد  ضمان 
طريق  عن  المساعدات    للفقراء 

 االجتماعية.
التمكين   • برامج  تطوير 

للفقراء   واالجتماعي  االقتصادي 
 والمهمشين.

االقتصادية   • السياسات  مراعاة 
الفقراء  الحتياجات  واالجتماعية  
 والمهمشين.

وتوفير   • االجتماعي،  االدماج 
المهمشة   للفئات  عمل  فرص 
اإلعاقة،   ذوي  )األفراد  من 
األسرى   النساء،  الشباب، 

 (.المحررين
بما   • األساسية  الخدمات  توفير 

لألسر   الكريمة  الحياة  يحقق 
 الفقيرة.

من   • للشباب  أالتأكد  يتوفر  ن 
 فرص لتحقيق مستقبل أفضل 

 

 الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 
للناس أجمعين أينما كانوا بحلول عام  1.1 المدقع  . القضاء على الفقر 

  1.25عدد األشخاص الذين يعيشون بأقل من ، وهو ي قاس حاليا ب2030
 .دوالر في اليوم 

.  تخفيذ نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين  2.1
بمقدار النصف على   الفقر بجميع أبعاده وفقاا للتعاريس الوطنية  يعانون 

 . 2030األقل بحلول عام 
الفقر 4.1 سيما  وال  والنساء،  الرجال  جميع  تمّتع  ضمان  والضعفاء  .  اء 

وكذلك   االقتصادية،  الموارد  على  الحصول  في  الحقوق  بنفس  منهم، 
حصولهم على الخدمات األساسية، وعلى حق ملكية األراضي والتصّرف  
وبالميراث،   األخرى،  الملكية  بأشكال  المتعّلقة  الحقوق  من  وغيره  فيها 
المالئمة،  الجديدة  والتكنولوجيا  الطبيعية،  الموارد  على    وبالحصول 
عام   بحلول  الصغر،  المتناهي  التمويل  ذلك  في  بما  المالية،  والخدمات 

2030 . 
عن  6.1 ذلك  في  بما  متنوعة،  مصادر  من  كبيرة  موارد  حشد  كفالة   .

طريق التعاون اإلنمائي المعّزز، من أجل تزويد البلدان النامية، وال سيما  
ها من أجل  أقل البلدان نموا، بما يكفيها من الوسائل التي يمكن التنبؤ ب

 .تنفيذ البرامج والسياسات الرامية إلى القضاء على الفقر بجميع أبعاده 
الوطني  7.1 الصعيد  من  كل  على  سليمة  سياساتية  أطر  وضع   .

لمصالح   مراعية  إنمائية  استراتيجيات  إلى  استناداا  والدولي،  واإلقليمي 
ر في  الفقراء ومراعية للمنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة االستثما

 . اإلجراءات الرامية إلى القضاء على الفقر
الثاني والتغذية  الهدف  الغذائي  األمن  وتوفير  الجوع  على  القضاء   :

 المحّسنة وتعزيز الزراعة المستدامة 
الفقراء  1.2 سيما  وال  الجميع،  حصول  وضمان  الجوع  على  القضاء   .

المأمون  والفئات الضعيفة، بمن فيهم الرّضع، على ما يكفيهم من الغذاء  
 .2030والمغّذي طوال العام بحلول عام 

وبالرفاهية   صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان  الثالث:  الهدف 
 في جميع األعمار 

من    8.3. الحماية  ذلك  في  بما  الشاملة،  الصحية  التغطية  تحقيق 
الصحية   الرعاية  خدمات  على  الحصول  وإمكانية  المالية  المخاطر 

وإمكان الجيدة،  واللقاحات  األساسية  األدوية  على  الجميع  حصول  ية 
 .األساسية المأمونة والجّيدة والفعالة والميسورة التكلفة 

للجميع وتعزيز  المناف والشامل  الجيد  التعليم  الرابع: ضمان  الهدف 
 فرص التعّلم مدى الحياة للجميع 

بتعليم  1.4  والفتيان  والفتيات  والبنين  البنات  جميع  يتمّتع  أن  ضمان   .
نتائج  ابتدائ تحقيق  إلى  يؤدي  مما  وجّيد،  ومنصف  مجاني  وثانوي  ي 
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 ت الوطنية وأهداف التنمية المستدامة استعراض األهداف االستراتيجية مع الربا بأجندة السياسا 
اسم الهدف   الرقم 

 االستراتيجي 
التدخل السياساتي ألجندة السياسات  

 الوطنية ذو العالقة 
 هدف التنمية المستدامة ذو العالقة 

 . 2030تعليمية مالئمة وفعالة بحلول عام 
 

 

 

ــدف  الهـــــــــــ
 الثاني  

ــة  ــدابير حمايـــ تـــ
اجتماعيــــــــــــــــــــة 
ــة  ــة ومحليـ وطنيـ
ــي  ــة تحمــــ فاعلــــ
الفئــــات الفقيــــرة 
والمنكشفة رجااًل 
ونســـــــــاًء بمـــــــــا 
يشــــمل القضــــاء 
علــــــــــى كافــــــــــة 
التهميش  أشكال 
والعنــــــــــــــــــــــــــف 
واإلقاـــــــــــــــــــــاء 
ــزات  والهـــــــــــــــــــــــ
والاـــــــــــــــــدمات 
ــي  ــوارث فــــ والكــــ
المجتمـــــــــــــــــــــــع 

 الفلسطيني

نظم   • حماية  وارضية  تطوير 
مالئمة   وتدرجية  اجتماعية 

واعطاء االولوية لألشخاص ذوي  
 االعاقة وكبار السن.

للضمان   • عادل  قانون  إنفاذ 
 االجتماعي.

االجتماعية   • المسؤولية  تطوير 
 .ومأسستها

قاعدة  تعزيز   • وتوسيع  ومأسسة 
 الحوار االجتماعي.

التمييز  إزالة  • أشكال  ضد    كافة 
على   والقضاء  والفتيات،  النساء 

 كافة أشكال العنف ضدهن.
تحول   • التي  العوائق  كافة  إزالة 

للنساء         الكاملة  المشاركة  دون 
المجتمعية   التنمية  في 

 واالقتصادية والحياة العامة.
تعزيز مشاركة الشباب في الحياة   •

 العامة واتخاذ القرار.
بوج • التركيز  على  إيالء  خاص  ه 

 مساعدة الشباب المحرومين.

 الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان 
. تنفيذ نظم وتدابير حماية اجتماعية مالئمة على الصعيد الوطني  3.1

والضعفاء   للفقراء  واسعة  تغطية  وتحقيق  لها،  دنيا  للجميع ووضع حدود 
 .2030بحلول عام 

وا5.1 الفقراء  قدرة  بناء  من  .  والحد  الصمود  على  الضعيفة  لفئات 
تعرضها وتأّثرها بالظواهر المتطرفة المتصلة بالمناخ وغيرها من الهزات  

 .2030والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحلول عام 
وبالرفاهية   صحية  عيش  بأنماط  الجميع  تمّتع  ضمان  الثالث:  الهدف 

 في جميع األعمار 
إ5.3 من  الوقاية  تعزيز  ذلك  .  في  بما  المخدرة،  المواد  استعمال  ساءة 

وعالج   بالصحة،  يضر  نحو  على  الكحول  وتناول  المخدرات  تعاطي 
 .ذلك

الرابع والشامل  :  الهدف  المناف  الجيد  التعليم  الرابع: ضمان  الهدف 
 للجميع وتعزيز فرص التعّلم مدى الحياة للجميع 

a.4  الجنسين، واإلعاقة،  . بناء المرافق التعليمية التي تراعي الفروق بين
القائمة التعليمية  المرافق  مستوى  ورفع  تعليمية    واألطفال،  بيئة  وتهيئة 

 .فعالة ومأمونة وخالية من العنف للجميع 
من النساء    الهدف الخامس: تحقيق المساواة بين الجنسين وتمكين كل

 والفتيات 
كل  1.5 في  والفتيات  النساء  التمييز ضد  أشكال  جميع  القضاء على   .
 . انمك
. القضاء على جميع أشكال العنف ضد جميع النساء والفتيات في  2.5

واالستغالل   بالبشر  االتجار  ذلك  في  بما  والخاص،  العام  المجالين 
 .الجنسي وغير ذلك من أنواع االستغالل 

األطفال  3.5 قبيل زواج  من  الضارة،  الممارسات  جميع  القضاء على   .
وتشوي القسري،  والزواج  المبكر  لإلناث  والزواج  التناسلية  األعضاء  ه 

 .)ختان اإلناث( 
 الهدف العاشر: الحد من انعدام المساواة داخل البلدان وفيما بينها 

ذلك  1.10 استمرار  ودعم  الدخل  نمو  تحقيق  إلى  تدريجيا  التوصل   .
في المائة من السكان بمعدل أعلى من المعدل المتوسط   40النمو ألدنى 

 .2030الوطني بحلول عام 
والسياسي  .  2.10 واالقتصادي  االجتماعي  اإلدماج  وتعزيز  تمكين 

أو   العرق  أو  اإلعاقة  أو  الجنس  أو  السن  عن  النظر  بغذ  للجميع، 
اإلثنية أو األصل أو الدين أو الوضع االقتصادي أو غير ذلك، بحلول  

 . 2030عام 
األجور    . 4.10 المالية وسياسات  السياسات  سيما  اعتماد سياسات، وال 

 .جتماعية، وتحقيق قدر أكبر من المساواة تدريجياا والحماية اال
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 ت الوطنية وأهداف التنمية المستدامة استعراض األهداف االستراتيجية مع الربا بأجندة السياسا 
اسم الهدف   الرقم 

 االستراتيجي 
التدخل السياساتي ألجندة السياسات  

 الوطنية ذو العالقة 
 هدف التنمية المستدامة ذو العالقة 

العالمية  5.10 المالية  والمؤسسات  األسواق  ورصد  تنظيم  تحسين   .
 .وتعزيز تنفيذ تلك التنظيمات

عملية  6.10 في  وإسماع صوتها  النامية  البلدان  تمثيل  تعزيز  . ضمان 
م العالمية،  الدولية  والمالية  االقتصادية  المؤسسات  في  القرار  ن  صنع 

والشرعية   والمساءلة  والمصداقية  الفعالية  من  المزيد  تحقيق  أجل 
 .للمؤسسات

ومنتظم  7.10 وآمن  منظم  نحو  األشخاص على  وتنقل  الهجرة  تيسير   .
ومتسم بالمسؤولية، بما في ذلك من خالل تنفيذ سياسات الهجرة المخطط  

 .لها والتي تتسم بحسن اإلدارة 
a.10 التفضيلية للبلدان النامية، وبخاصة  . تنفيذ مبدأ المعاملة الخاصة و

 .أقل البلدان نموا، بما يتماشى مع اتفاقات منظمة التجارة العالمية
b.10  في بما  المالية،  والتدفقات  الرسمية  اإلنمائية  المساعدة  تشجيع   .

فيها   الحاجة  تشتد  التي  الدول  إلى  المباشر،  األجنبي  االستثمار  ذلك 
نم البلدان  أقل  سيما  وال  الجزرية  إليها،  والدول  األفريقية،  والبلدان  وا، 

الصغيرة النامية، والبلدان النامية غير الساحلية، وفقا لخططها وبرامجها  
 .الوطنية 
c.10في    3أقل من    . خفذ تكاليف معامالت تحويالت المهاجرين إلى

على   تكاليفها  تربو  التي  المالية  التحويالت  قنوات  وإلغاء  في    5المائة، 
 .2030عام  المائة، بحلول 

 الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات 
. إنهاء إساءة المعاملة واالستغالل واالتجار بالبشر وجميع أشكال  2.16

 .العنف ضد األطفال وتعذيبهم
ــدف  الهـــــــــــ

   الثالث
ــايير  ــز معـــ تعزيـــ
الحوكمـــــــــــــــــــــــة 
والنزاهـــــــــــــــــــــــــة 

 والشفافية

الناظمة   • التشريعات  تعزيز 
 لحقوق اإلنسان وإنفاذها.

نز  • القضائي  ضمان  النظام  اهة 
 واستقالليته.

القضائي   • النظام  فعالية  ضمان 
 وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية.

خدمات   • إلى  العادل  الوصول 
في   التكاملية  وتعزيز  العدالة 
للنساء   سيما  ال  تقديمها 

 واألحداث.
المؤسسي   • البناء  تعزيز 

 والتنظيمي لقطاع العدالة.

 اة داخل البلدان وفيما بينها الهدف العاشر: الحد من انعدام المساو 
. ضمان تكافؤ الفرص والحد من أوجه انعدام المساواة في النتائج،  3.10

التمييزية،   والممارسات  والسياسات  القوانين  إزالة  ذلك من خالل  في  بما 
 .وتعزيز التشريعات والسياسات واإلجراءات المالئمة في هذا الصدد

 ؤسسات الهدف السادس عشر: السالم والعدل والم
والدولي وضمان  3.16 الوطني  الصعيدين  على  القانون  سيادة  تعزيز   .

 .تكافؤ فرص وصول الجميع إلى العدالة 
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 الجزء الخامس: بيان سياسة البرنامج 
 

 2023-2021غايات وأهداف البرامج لألعوام 
عطاء مساحة واسعة  إ إلى التنمية االجتماعية، و   تشهدها وزارة التنمية االجتماعية، بتحولها من الشؤون   نظراا للتحوالت العميقة التي

وما ترتب   ،من خالل التركيز على الرأسمال البشري لدى األسر الفقيرة والمّهمشة  ،في االنتقال من تلبية االحتياج إلى تعزيز االنتاج
سر واألفراد الفقراء والمهمشين على ذلك من عالج شمولي للفقر والتهميش من خالل منهج ادارة الحالة، بتحديد موارد وامكانيات األ

التنمية   لوزارة  بد  آثارها، كان ال  التعاطي مع  بدالا من  والتهميش  الفقر  والتركيز على معالجة أسباب  المنظومة الحقوقية  إلى  استناداا 
وبهذاالجتماعية   البرنامج،  سياسة  ببيان  والخاص  االجتماعية  التنمية  استراتيجية  الخامس من  الجزء  قدرت  من مراجعة  فقد  الصدد  ا 

تدرج   أن  المستدامة  التنمية  وأهداف  المحدثة  الوطنية  السياسات  بأجندة  وارتباطها  الثالث،  االستراتيجية  أهدافها  على  وبناء  الوزارة 
 (.5التعديالت التالية على برامج موازنتها والموضحة في )جدول 

 

 برامج الموازنة المعدل  (:5جدول )
 رقم البرنامج  

 الثالث  انيالث األول 
معايير  حماية الفئات المهمشة والفقيرة  مكافحة الفقر بكافة اشكاله  اسم البرنامج  تعزيز  والتخطيا/  االدارة 

 الحوكمة والنزاهة والشفافية 
تمكين األسر الفقيرة والمهمشة من انتاج  وصف البرنامج 

دخلها باالعتماد على ذاتها والخروج من 
اال من  واالنتقال  الفقر  إلى دائرة  حتياج 

المساعدات   تقديم  خالل  من  االنتاج، 
والطارئة(   )المنتظمة  والعينية  النقدية 
وغيرها من التدخالت التمكينية والتكميلية  
للمعايير  وفقاا  والمهمشة  الفقيرة  لألسر 
مع   والضغط  الوزارة.  في  بها  المعمول 
السياسات   لتعديل  المعنية  الوزارات 

للف محابية  تكون  بحيث  قراء  االقتصادية 
المالية   الموازنات  وتوفير  والمهمشين، 

 الالزمة.

سريعة   اجتماعية،  حماية  أرضية  بناء 
خدمات   تقديم  األزمات،  وقت  االستجابة 
اجتماعية )رعاية، تأهيل، ادماج، توعية،  
الفقيرة   للفئات  وارشاد(  ايواء  رقابة، 
الفقيرة   الفئات  وحماية  والمهمشة، 
يشمل بما  ونساءا  رجاالا    والمنكشفة 
التهميش   اشكال  كافة  على  القضاء 
والعنف واالقصاء وضمان انخراطهم في 

 الشأن العام.

قانونية  وأطر  وطنية،  نظم  إنشاء 
وبرامجي  هيكلي  وتطوير  وتشريعية، 
الدراسات  وإجراء  العمل،  واجراءات 
وتقييم  رقابة  نظم  وبناء  والبحوث، 
المجتمعية  المشاركة  وتعزيز  ومتابعة، 

ة والمساءلة لتحقيق في التخطيط والرقاب
 مبدأ النزاهلة والشفافية.

تعزيز قدرة الفقراء والفئات المهمشة   • غايات البرنامج 
تأثرها   من  والحد  الصمود  على 
واالقتصادية   االجتماعية  بالهزات 

 والحاالت الطارئة.
النمو   • من  الفقراء  استفادة  ضمان 

التمتع   في  وحقهم  االقتصادي 
)تعليم،   األساسية  بالخدمات 

، سكن، كهرباء، ماء، عمل،  صحة
 المشاركة في الحياة العامة(.

اسةةةةةةةتحداث نظةةةةةةةم وتةةةةةةةدابير حمايةةةةةةةة  •
اجتماعيةةةةةةة فاعلةةةةةةة ومسةةةةةةتندة علةةةةةةى 

 منظومة الحقوق. 
حمايةةةةةةةةة الفقةةةةةةةةراء والمهمشةةةةةةةةين مةةةةةةةةن  •

العنةةةةةةف وتمكيةةةةةةنهم مةةةةةةن الحصةةةةةةةول 
 على الخدمات القانونية. 

ضةةةةمان حصةةةةول الفئةةةةات المهمشةةةةةة  •
علةةى مختلةةف الخةةدمات االجتماعيةةة 

 ة الظروف. في كاف
اشةةةراك الفئةةةات المهمشةةةة فةةةي الحيةةةاة  •

االجتماعيةةة واالقتصةةادية والسياسةةية 
وتطةةةةةةوير األطةةةةةةر الكفيلةةةةةةة العةةةةةةالء 

 صوتهم وتلبية مطالبهم. 

تطةةةةةوير أدلةةةةةة العمةةةةةل واالجةةةةةراءات  •
الخاصةةةةة بالخةةةةدمات التةةةةي تقةةةةدمها 
 الوزارة وواجبات أصحاب الحقوق.  

نظةةةةةةةم معلومةةةةةةةات وطنيةةةةةةةة  تطةةةةةةةوير •
ممؤسسةةةةةةةةة تسةةةةةةةةهل تنفيةةةةةةةةذ بةةةةةةةةرامج 
التنميةةة االجتماعيةةة بالمشةةاركة مةةع 

 الفاعلين االجتماعيين. 
تطةةةةةةةوير التشةةةةةةةةريعات والسياسةةةةةةةةات  •

 المتعلقة بعمل الوزارة. 
تعزيةةةز دور المجتمةةةع المحلةةةي فةةةي  •

التخطةةةةةةةةةةيط والرقابةةةةةةةةةةة والمسةةةةةةةةةةاءلة 
 االجتماعية. 

 تعزيز المسؤولية المجتمعية.  •



 2023-2021استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية تحديث 

58 

 رقم البرنامج  
 الثالث  انيالث األول 

معايير  حماية الفئات المهمشة والفقيرة  مكافحة الفقر بكافة اشكاله  اسم البرنامج  تعزيز  والتخطيا/  االدارة 
 الحوكمة والنزاهة والشفافية 

تعزيةةةةةةةةز الشةةةةةةةةراكة مةةةةةةةةع مؤسسةةةةةةةةات  •
 المجتمع المدني. 

البةةةةةةةةةةةةرامج تصةةةةةةةةةةةةميم السياسةةةةةةةةةةةةات و  •
 االجتماعية بناءا على األدلة. 

 
برنامج التمكين االقتصادي والمساعدات االجتماعية، برنامج االدماج والحماية، برنامج التنمية  علماا بأن برامج الموازنة القديمة هي:  

راتيجية األربعة، والموضحة في  المجتمعية وبرنامج االدارة العامة والتخطيط. بحيث ترتبط هذه البرامج بشكل وثيق مع األهداف االست 
 . 6الجدول 

 القديم -  برامج الموازنة (:6جدول )
رقم  

برنامج  
 الموازنة 

اسم برنامج  
 أهدف برنامج الموازنة  غايات سياسة برنامج الموازنة  الموازنة 

نتيجة الهدف  
يدعمه   الذياإلستراتيج 

 هدف البرنامج 

اسم  
المؤسسة  
 المسؤولة 

 الحد من الفقر بابعاده المتعددة  األول: الهدف االستراتيجي
1922 

 
التمكةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةين 
االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي 
والمسةةةةةةةةةةةةةةةةةاعدات 

 االجتماعية
 

كافة  - تقديم  في  االستمرار 
المساعدات االجتماعيه )نقديه وعينيه  

لةِ   طارئه(  حتى    108500و  اسره، 
 .2024نهاية عام 

نقديه   مساعدات  و  أتقديم  
  108500  ةو طارئه لأعينيه  

وغزه  الضفه  في    من اسره 
المسجلين على قاعدة بيانات  

 الوزارة 

االحتياجةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  1.1
األساسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةية للفقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةراء 
والمهمشةةةةةةةةةةةةةةةةين مؤمنةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 بنوعية وكمية كافيتين

وزارة التنميةةةةةةةة 
 االجتماعية

 

الفقيره  - االسر  عدد  تخفيذ 
بةِ   خالل    6000والمهمشه  من  اسره 

مع   للدخل  مدره  اقتصاديه  مشاريع 
 .2024نهاية عام 

من    1200تمكين   اسرة 
للدخل  خال مدرة  مشاريع  ل 

 2022حتى العام 

األسةةةةةةةةةةةةةةةر الفقيةةةةةةةةةةةةةةةرة  2.1
والمهمشةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة ممّكنةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 اجتماعياا واقتصادياا 

برنةةةةةةةةةةامج االدارة  1925
 التخطيطو 

تعزز   فعالة وكفؤة  نظم متطورة، مرنة 
 المصداقية ومبدأ الشفافية.

توفير البيئة الممكنة والداعمة  
الشؤون   من  الوزارة  لتحول 
التنم إلى  ية  االجتماعية 

 االجتماعية.

السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةات  3.1
االقتصةةةةةةةةةةةةةةةةادية عادلةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 وإدماجية

تنميةةةةةة برنةةةةةامج ال 1924
 المجتمعية

مع   مؤسسات    350شراكة  من 
الخيرية   والجمعيات  المدني  المجتمع 
خدمات   تقديم  في  الخاص  والقطاع 
مكملة   تنموية  إجتماعية  وتدخالت 
حتى   اإلجتماعية  التنمية  وزارة  لبرامج 

ضمان  ،2024العام   االلتزام    مع 
تنسيق   ضمن  الصلة،  ذات  بالقوانين 
االحترام   على  مبني  ممأسس  وتشبيك 
والتعاون والشراكة المجتمعية في إطار  

 المسؤولية اإلجتماعية 

المؤسسية   الترتيبات  تطوير 
ومؤسسة    250مع   جمعية 

المجتمع   مؤسسات  من 
الخاص   والقطاع  المدني 
التخطيط   مستوى  على 

االولوي تحديد  في  ات  والتنفيذ 
 وتقديم الخدمات.

فاعلة    4.1 نماذج 
االجتماعية   للمسؤولية 
المحلي   المستوى  على 

 والوطني 
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رقم  
برنامج  
 الموازنة 

اسم برنامج  
 الموازنة 

 أهدف برنامج الموازنة  غايات سياسة برنامج الموازنة 
نتيجة الهدف  

يدعمه   الذياإلستراتيج 
 هدف البرنامج 

اسم  
المؤسسة  
 المسؤولة 

: تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجااًل ونساًء بما يشمل القضاء على  الثاني الهدف االستراتيجي
 هزات والادمات والكوارث في المجتمع الفلسطينيكافة أشكال التهميش والعنف واإلقااء وال 

االدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  1923
 والحماية

 140,000ةِ  مشاركة فاعلة بالمجتمع ل
والمهمشة   الضعيفة  الفئات  من 
االجتماعية    الخدمات  من  والمستفيدة 
المعتمدة   واالنظمة  الجودة  ذات 
العام   نهاية  مع  الوزارة  من  والمقدمة 

اجتماعية    2024 سياسات  اطار  في 
وتكافؤ  ا العدالة  من  واطار  دماجية 

تمهيد   شأنها  من  والتي  الفرص 
التمكين   مبادرات  لتعزيز  االرضية 
للتنمية   استراتيجي  كاساس 
 االجتماعية، على اسس من الشراكة.

الرعاية  - خدمات  تقديم 
والتوعية   والتأهيل  والحماية 

ل من    3670  ةِ والتمكين 
االشخاص ذوي االعاقة حتى  

 .2022العام 
الحمايةةةةةةةةةةةة  خةةةةةةةةةةةدمات تقةةةةةةةةةةةديم-

والتأهيةةةةةةةل  والتوعيةةةةةةةة والرعايةةةةةةةة
 17300 ةِ واالرشةةةةاد والكفالةةةةة لةةةة 

مةةةةةةن االطفةةةةةةال واسةةةةةةرهم حتةةةةةةى 
 . 2022العام  
مةةةةةن النسةةةةةاء  3820تزويةةةةةد  -

ضةةةةةةةةةحايا العنةةةةةةةةةف وأطفةةةةةةةةةالهن 
واسةةةةةةةةرهن بخةةةةةةةةدمات الحمايةةةةةةةةة 
والرعايةةةةةةةةةة والتأهيةةةةةةةةةل النفسةةةةةةةةةي 
واالجتمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاعي والقةةةةةةةةةةةةةةةةةةةانوني 
والتمكةةةةةةةين، وأنشةةةةةةةطة توعويةةةةةةةة 

المةةةةةرأة مناهضةةةةةة للعنةةةةةف ضةةةةةد 
 . 2022حتى العام  

تةةةةةةةوفير الحمايةةةةةةةة واالرشةةةةةةةاد  -
ة والرعايةةةة النهاريةةةة وااليوائيةةةة لةةة 

مةةةةةةةن المسةةةةةةةنين حتةةةةةةةى  2700
 . 2022العام  

بنةةةةةةةةةةةةةةةاء أرضةةةةةةةةةةةةةةةية  1.2
 الحماية االجتماعية

وزارة التنمية  
 االجتماعية 

الضةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةمان  2.2    
 االجتماعي

 

االدمةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةاج  1923
 والحماية

 140,000ةِ  مشاركة فاعلة بالمجتمع ل
والمهمشة  م الضعيفة  الفئات  ن 

االجتماعية    الخدمات  من  والمستفيدة 
المعتمدة   واالنظمة  الجودة  ذات 
العام   نهاية  مع  الوزارة  من  والمقدمة 

اجتماعية    2024 سياسات  اطار  في 
وتكافؤ   العدالة  من  واطار  ادماجية 
تمهيد   شأنها  من  والتي  الفرص 
التمكين   مبادرات  لتعزيز  االرضية 

استراتي للتنمية  كاساس  جي 
 االجتماعية، على اسس من الشراكة.

الرعاية    - خدمات  تقديم 
والتوعية   والتأهيل  والحماية 

ل   من    3670والتمكين 
االشخاص ذوي االعاقة حتى  

 .2022العام 
النساء     3820تزويد  - من 

وأطفالهن   العنف  ضحايا 
الحماية   بخدمات  واسرهن 
النفسي   والتأهيل  والرعاية 

ني  والقانو واالجتماعي  
توعوية   وأنشطة  والتمكين، 
المرأة  ضد  للعنف    مناهضة 

العنف أقل انتشاراا    3.2
الفلسطيني   المجتمع  في 
الفقيرة   والفئات 
وضحايا   والمهمشة 
على   قادرين  العنف 

ل منظومة  الوصول 
 العدالة 

التنمية   وزارة 
 االجتماعية 
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رقم  
برنامج  
 الموازنة 

اسم برنامج  
 الموازنة 

 أهدف برنامج الموازنة  غايات سياسة برنامج الموازنة 
نتيجة الهدف  

يدعمه   الذياإلستراتيج 
 هدف البرنامج 

اسم  
المؤسسة  
 المسؤولة 

 .2022حتى العام 
واالرشاد  - الحماية  توفير 

ل وااليوائية  النهارية  ةِ  والرعاية 
حتى    2700 المسنين  من 
 .2022العام 

الفئةةةةةةات المهمشةةةةةةة  4.2    1923
تتمتةةةةةةةةةةةةةةةةةةع بالخةةةةةةةةةةةةةةةةةةدمات 
االجتماعيةةةةةةةةة وخةةةةةةةةدمات 
البنيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة التحتيةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةة 

 والتكنولوجيا. 
التنمية   وزارة 
 االجتماعية 

تنميةةةةةة برنةةةةةامج ال 1924
 المجتمعية

مةةن المبةةادرات  75دعم وتنفيةةذ   
علةةةةةةةةةةى  التنمويةةةةةةةةةةة والتطوعيةةةةةةةةةةة
يم عمةةل المستوى المحلي وتنظةة 

 شبكةحماية اجتماعية. 50

تعزيةةةةةةةةز التماسةةةةةةةةك  5.2
االجتمةةةةةةةةةاعي وضةةةةةةةةةمان 
انخةةةةةراط الفئةةةةةات الفقيةةةةةرة 
والمهمشةةةةةةة فةةةةةةي الشةةةةةةأن 
العةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةام السياسةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةي 
واالقتصةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةةادي 

 واالجتماعي
 تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية : الثالث  الهدف االستراتيجي

تنميةةةةةة برنةةةةةامج ال 1924
 المجتمعية

مع   مؤ   350شراكة  سسات  من 
الخيرية   والجمعيات  المدني  المجتمع 
خدمات   تقديم  في  الخاص  والقطاع 
مكملة   تنموية  إجتماعية  وتدخالت 
حتى   اإلجتماعية  التنمية  وزارة  لبرامج 

االلتزام    2024العام   ضمان  مع 
تنسيق   ضمن  الصلة،  ذات  بالقوانين 
االحترام   على  مبني  ممأسس  وتشبيك 
ار  والتعاون والشراكة المجتمعية في إط 

 المسؤولية اإلجتماعية 

على    . 1 والمتابعة  االشراف 
الجمعيات   700 ترخيص من 

االختصاص   ذات  الخيرية 
وتصويب   الوزارة  بعمل 
 اوضاعها والتزامها بالقانون.

الترتيبات  2 تطوير   .
مع   جمعية    250المؤسسية 

مؤسسات   من  ومؤسسة 
والقطاع   المدني  المجتمع 
مستوى   على  الخاص 

في  والتنفيذ  تحديد    التخطيط 
 االولويات وتقديم الخدمات.

ذات    1.3 المؤسسات 
التنمية   في  العالقة 
كفوءة   االجتماعية 

ومستجيبة  وف عالة 
 الحتياجات المجتمع 

التنمية   وزارة 
 االجتماعية 

 

1925 
 

  االدارة
 والتخطيط 

نظم متطورة، مرنة فعالة وكفؤة تعزز  
 المصداقية ومبدأ الشفافية 

والداع الممكنة  البيئة  مة  توفير 
الشؤون   من  الوزارة  لتحول 
التنمية   إلى  االجتماعية 

 االجتماعية 
 

ذات    1.3 المؤسسات 
التنمية   في  العالقة 
كفوءة   االجتماعية 
ومستجيبة   وفعالة 

 الحتياجات المجتمع.
المساءلة    2.3 تعزيز 

 االجتماعية 
وسياسات  نظم    3.3
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رقم  
برنامج  
 الموازنة 

اسم برنامج  
 الموازنة 

 أهدف برنامج الموازنة  غايات سياسة برنامج الموازنة 
نتيجة الهدف  

يدعمه   الذياإلستراتيج 
 هدف البرنامج 

اسم  
المؤسسة  
 المسؤولة 

االجتماعية   التنمية 
 مبنية على أدلة 

وتعزيز  تطوي  3.4 ر 
التشريعية   البيئة 

 والقانونية 

التنمية   وزارة 
 االجتماعية 

 

 بااللف شيكل                  2023-2021: الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام  (7جدول )                                
 مالحةات  2023 2022 2021 الجهة 

     حكومة  
 تشمل النفقات الجارية، الرأسمالية والتطويرية  * 878,855 851,315 موازنة المؤسسة القائدة للقطاع 

موازنة المؤسسات الحكومية الشريكة في 
 القطاع  

    

     الدول المانحة 
     عبر حساب الموازنة الموحد  
     مشاريع عبر شركاء آخرين  
     مؤسسات األمم المتحدة  

     مؤسسات مجتمع مدني محلي  
     مع مدني دولي  مؤسسات مجت

     القطاع الخاص 
     :  المجاميع

 * لم يتم تحديد السقف المالي من وزارة المالية.
 

 الفجوة التميويلة للنفقات التطويرية )بااللف شيكل( 

 الفجوة المالية 
2021 2022 2023 
24,785 7,245 * 

وهذه الفجوة  ، حتى لحظة اعداد التقرير.2023رصد الموازنات )االسقف المالية( المقترحة للعم بسبب أنه لم يتم  2023* لم يتم احتساب الفجوة التمويلية لسنة 
هدافها االستراتيجية.تعبر عن االختالف بين الموارد المالية المرصودة في مشروع قانون الموازنة وبين التكاليف المتوقعة لتنفيذ برامج الوزارة، تحقيقاا أل
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 المالحق 
 2023-2021لتنمية االجتماعية  ضاء الفريق الوطني الستراتيجية ا : أع1لحق رقم م

 

 ممثل المؤسسة  المؤسسة  
 رئيس الفريق القطاعي /أحمد مجدالنيد.  معالي الوزير/ وزارة التنمية اإلجتماعية   .1
 وكيل الوزارة/ داود الديك وزارة التنمية اإلجتماعية  .2
 أنور حمام الوكيل المساعد/   وزارة التنمية اإلجتماعية  .3
 أمين عنابي  الوكيل المساعد/ وزارة التنمية االجتماعية  .4
 أكرم الحافي الوكيل المساعد/ وزارة التنمية االجتماعية  .5
 صباح الشرشير الوكيل المساعد/ وزارة التنمية االجتماعية  .6
 أيمن صوالحة /مدير عام االدارة العامة للتخطيط والتطوير وزارة التنمية االجتماعية  .7
 اعضاء مجموعة التخطيط والموازنة وزارة التنمية االجتماعية  .8
 فادي البرغوثي وزارة المالية التخطيط   .9

 فاطمة عصفور  وزارة األوقاف    .10
 عبدالكريم دراغمة  وزارة العمل   .11
 مهدي حمدان الصندوق الوطني للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال  .12
 عال عكر  وزارة الصحة   .13
 د. مأمون جبر  والتعليم العالي  وزارة التربية  .14
 نزار بصالت  المجلس األعلى للشباب   .15
 أمين عاصي  وزارة المرأة   .16
 حسن األشقر  وزارة الزراعة   .17
 نائل زيدان  وزارة األشغال العامة واإلسكان  .18
 محيي الدين العارضة وزارة الحكم المحلي   .19
 جواد الصالح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  .20
 عبدهللا صبري   جمعيات الخيريةاتحاد ال  .21
 غسان كسابرة مركز تطوير المنظمات غير الحكومية  .22
 عائشة احمد  الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان   .23
 د. بدر األعرج جامعة بيرزيت   .24
 موسى سالمة  اتحاد الغرف الصناعية التجارية الصناعية  .25
 رانية مرعي  مجموعة االتصاالت الفلسطينية    .26
 نبيل العبوشي  الفلسطينية   هيئة التقاعد  .27
 بشائر كرابلية سلطة جودة البيئة   .28
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 نتائج األهداف االستراتيجية: 2ملحق رقم 
 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة 

    ساسال خا أ المؤشرات 
2019 2021 2022 2023 

 %  29.2جنس والعمرنسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب ال
 2017سنة 

28.7 % 28.2 % 27.7 % 

 

    ساسال خا أ المؤشرات  نتائج
2019 2021 2022 2023 

األساسية   االحتياجات 
والمهمشين   للفقراء 
وكمية   بنوعية  مؤمنة 

 كافيتين

المساعدات  1 ببرنامج  المشمولين  السكان  نسبة   .
 النقدية  

11.8% 13.7% 12.5% 11% 

ت خط الفقر الشديد المشمولين  . نسبة األسر تح 2
 ببرنامج المساعدات النقدية  

70.8 % 97.6 % 70.8 % 70.8 % 

.نسبة األسر تحت خط الفقر الوطني المشمولين  3
 ببرنامج المساعدات النقدية 

46% 54% 50% 45% 

. عدد األسر الفقيرة التي تستفيد من المساعدات  4
 يةالنقدية التي تقدمها وزارة التنمية االجتماع

106,181 124,000 114,000 104,000 

 4 4 4 3 . عدد الدفعات النقدية 5
 5211 . نسبة/عدد األسر التي تم حجبها  6

4.9% 
5000 
4.0% 

2500 
2.3 % 

2000 
2.3 % 

منحها  7 تم  التي  الجديدة  األسر  نسبة/عدد   .
 مساعدة نقدية  

2000 
1.8 % 

20,000  
19.0 % 

3000 
2.8 % 

2500 
2.3 % 

 23296 األسر الفقيرة التي تم تحديث بياناتها  . نسبة/عدد 8
21.9 % 

25000 
20.1% 

25000 
23.5 % 

25000 
23.5 % 

المساعدات  9 ببرنامج  الخاصة  الشكاوي  عدد   .
 النقدية 

752 700 900 850 

 700 . عدد األسر المستفيدة من المساعدات الطارئة  10
2018 

1,000 1,000 1,000 

التي  11 الفقيرة  األسر  عدد  التأمين  .  من  تستفيد 
 الصحي  

88,000 108,000 88,000 88,000 

. نسبة الفقراء المشمولين بالتامين الصحي من  12
 مجمل المؤمنين صحياا 

16.4% 
 

19.0 16.0% 15% 

 106,000 106,000 220,000 106,000 . عدد األفراد المستفيدين من المساعدة الغذائية  13
األسر الفقيرة الذين  . نسبة /عدد األطفال أبناء  14

 حصلوا على إعفاء من الرسوم المدرسية 
75,000 110,000 75,000 75,000 

الذين حصلوا على  15 . عدد األفراد ذوي اإلعاقة 
 خدمة اإلعفاء الجمركي  

608 800 550 650 

توفير  16 تم  الذين  اإلعاقة  ذوي  األفراد  عدد   .
 موائمه منزليه لهم   

0 15 15 15 

ــ ــر الفقيــــــــــــ رة األســــــــــــ
والمهمشـــــــــة ممّكنـــــــــة 

 1,225 1,225 1,225  418 . عدد  مشاريع التمكين االقتصادي.17
 %1.2 %1.0 0.9 %0.3 . نسبة الفقراء الممكنين اقتصاديا   18



 2023-2021استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية تحديث 

64 

    ساسال خا أ المؤشرات  نتائج
2019 2021 2022 2023 

برامج  19 اجتماعيًا واقتاادياً  في  المستهدفة  الفقيرة  األسر  نسبة   .
مشاريعها  تدير  زالت  والتي ال  االقتصادي  التمكين 

 بعد ثالث سنوات. االقتصادية

60% 
2016 

65% 70% 75% 

 3 3 3 0 . عدد المشاريع الجماعية 20
. عدد الشباب والشابات المستفيدون من برامج  21

في المراكز الخاصة بذوي   التدريب والتأهيل المهني
 االعاقة  

60 60 70 70 

السياســات االقتاــادية 
 عادلة وإدماجية

 1 1 1 1 . موازنة المواطن  22
تتبنى  23 التي  االقتصادية  السياسات  عدد   .

اقرار   أو  بتعديل  العالقة  ذات  التقارير  توصيات 
والفئات   للفقراء  وادماجية  عادلة  اقتصادية  سياسات 

 85المهمشة  

2 2 2 2 

نمـــــــــــــــاذج فاعلـــــــــــــــة 
للمسؤولية االجتماعيـة 
على المسـتوى المحلـي 

 والوطني

مع  24 توقيعها  تم  التي  الوطنية  االتفاقيات  عدد   .
 طاع الخاص  الق

5 5 5 5 

. مساهمة القطاعات في المساعدات النقدية  25
 على البوابة الموحدة للمساعدات االجتماعية  

3,190,834 
 

8,000,000 9,000,000 10,000,000 

المنفذة  26 االجتماعية  المسؤولية  نماذج  عدد   .
 86على المستوى المحلي والوطني.

2 4 3 2 

دابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجااًل ونساًء بما يشمل القضاء على كافة  : تالثانيالهدف االستراتيجي  
 أشكال التهميش والعنف واإلقااء والهزات والادمات والكوارث في المجتمع الفلسطيني

 المؤشرات 
 

    خا األساس
2019 2021 2022 2023 

االج الحماية  تدابير  الفئات  عدد  لحماية  وضعها  تم  التي  الوطنية  تماعية 
 87الضعيفة والمهمشة.

0 
 

4 1 
 

1 
 

حسب   االجتماعية،  الحماية  نظم   / أرضيات  تشملهم  الذين  السكان  نسبة 
الجنس واألطفال المميزين والعاطلين عن العمل وكبار السن واألشخاص ذوي  

وضحا  الوالدة،  حديثي  واألطفال  الحوامل  والنساء  في  اإلعاقات  اإلصابات  يا 
88العمل والفقراء والضعفاء.

  

12.0 % 14.0 % 

 

13.0  % 

 

12.0  % 

 

بناء أرضية الحماية  
 االجتماعية 

تم  27 التي  والمحلية  الوطنية  الخطط  عدد   .
 .وضعها للحد من مخاطر الكوارث

0 10 10 10 

وتطبق  28 لديها  التي  المحلية  السلطات  نسبة   .
عل  المخاطر  من  الحد  مستوى  استراتيجيات  ى 

اإلستراتيجية   مع  باالتساق  المحلية  السلطات 
  الوطنية للحد من المخاطر

68.8 % 
الضفة الغربية  
فقط لعام  
2018 

70% 72% 74% 

 
  85 سياسة الحد األدنى لألجور. و االلتزام بنسبة 5% في توظيف االشخاص ذوي االعاقة 

 صندوق التكافل الخيري لمحافظة سلفيت و صندوق التكافل مع لجان الزكاة 86 

 ادارة الحالة، السجل الوطني االجتماعي  ، سجل االشخاص ذوي االعاقة، ارضية الحماية االجتماعية87 
 المستفيدين من المساعدة النقدية ومخصصات المعاقين والمسنين 88 
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    ساسال خا أ المؤشرات  نتائج
2019 2021 2022 2023 

درء  29 صندوق  من  المستفيدين  األفراد  عدد   .
 89المخاطر والتأمينات الزراعية.

1,991 
2018 

2,500 3,250 3,750 

ال 30 المعاقين  األشخاص  عدد/نسبة  يتلقون  .  ذين 
 مخصصات اجتماعية  

0 10,000 
3.9% 

10,000 
3.9% 

10,000 
3.9% 

. عدد/نسبة المسنين الذين يتلقون مخصصات  31
 اجتماعية 

0 10,000 
4.3% 

10,000 
4.3% 

10,000 
4.3% 

 7,730 7,730 8,298 1,312 . عدد األيتام المستفيدين من كفالة األيتام  32
األ33 الضمان االجتماعي عدد  الضمان  .  في صندوق  المسجلين  فراد 

 90االجتماعي وهيئة التقاعد 
138,223 143,000 148,000 153,000 

العنف أقـل انتشـارًا فـي 
المجتمـــــع الفلســـــطيني 
ــرة  ــات الفقيــــــــــ والفئــــــــــ
ــحايا  ــة وضــــ والمهمشــــ
ــى  ــادرين علــ ــف قــ العنــ
الوصــــــــول لمنةومــــــــة 

 العدالة

. عدد النساء / ضحايا العنف اللواتي تم الدفاع  34
 الهيئات القضائية. عنهن أمام

 امرأة  150 امرأة  150 امرأة  30 امرأة  50

أمام  35 عنهم  الدفاع  تم  الذين  األحداث  عدد   .
 الهيئات القضائية.

1914 1100 2200 2400 

االعتداءات  36 وقف  تم  الذين  األطفال  عدد   .
 عليهم بعد تلقيهم خدمات الحماية  

 1200 1100 1000 طفل 1202

تع الفئات المهمشة تتم
بالخـــدمات االجتماعيـــة 
وخــــــــــــدمات البنيــــــــــــة 

 التحتية والتكنولوجيا

. عدد األطفال الذين تم حمايتهم في مراكز  37
 حماية الطفولة 

 170 170 160 طفل 166

وتأهيلهم  38 رعايتهم  تم  الذين  األحداث  عدد   .
 اجتماعياا.

235 230 250 250 

. عدد المستفيدين من خدمات التأهيل والتدريب  39
 راكز تأهيل الشبيبة.في م

239 275 300 350 

 150 150 150 100 . عدد خريجي تأهيل الشبيبة الذين تم تشغيلهم 40
للعنف  41 تعرضن  اللواتي  النساء  عدد   .

 واالستغالل وتم تقديم خدمات الحماية لهن.  
 امرأة  800 امرأة  800 490 امرأة  396

ت42 واللواتي  العنف  من  الناجيات  النساء  عدد  م  . 
 إعادة اندماجهن في المجتمع.

 امرأة  180 امرأة  180 امرأة  150 امرأة  124

والتأهيل،  43 اإلصالح  مراكز  في  النساء  نسبة   .
 واللواتي تم تقديم خدمات اجتماعية لهن  

100% 100% 100% 100% 

توفير  44 تم  الذين  اإلعاقة  ذوي  األفراد  عدد   .
 أدوات مساندة لهم  

651 600 600 600 

الذين حصلوا على    . 45 عدد األفراد ذوي اإلعاقة 
 خدمات في المراكز المتخصصة  

1040 1000 1200 1200 

الذين حصلوا على  46 . عدد األفراد ذوي اإلعاقة 
 خدمات رعايه منزليه 

20 50 100 100 

 %90 %90 %90 78.0 . نسبة األسر الفقيرة التي تمتلك حسابا بنكياا 47
 

  89 المزارعين المتضررين من المخاطر الطبيعية، لمزارعين النتضرين من االحتالل

 قطاع حكومي, قطاع حكومي عسكري، قطاع غير حكومي   90 
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    ساسال خا أ المؤشرات  نتائج
2019 2021 2022 2023 

 700 600 600 400 قيمين في بيوت الرعاية  . عدد كبار السن الم48
 3500 3000 2500 1500 . عدد المسنين الملتحقين في مراكز نهارية  49
الجمعيات  50 من  الخدمة  شراء  اتفاقيات  عدد   .

 الخيرية والمجتمع المحلي   
46 60 80 100 

تعزيــــــــــــز التماســــــــــــك 
االجتمــــــاعي وضــــــمان 
انخــراط الفئــات الفقيــرة 
 والمهمشـــة فـــي الشـــأن
ــي  ــام السياســــــــــ العــــــــــ
واالقتاــــــــــــــــــــــــــــــــادي 

 واالجتماعي

 7 7 7 0 . عدد مبادرات العمل التطوعي  51
للتطوع  52 بطلب  تقدموا  الذين  المتطوعين  عدد   .

 في الوزارة.
0 200 200 200 

تفاهم  53 مذكرات  وقعت  التي  المؤسسات  عدد   .
 خاصة بالتطوع مع الوزارة 

0 10 10 10 

بم54 عقدت  التي  الفعاليات  عدد  ناسبات وطنية  . 
المسن،   يوم  الطفل،  /يوم  والمهمشة  الفقيرة  للفئات 

 يوم المعاق.   

40 
 

48 49 
 

54 
 

 الهدف الثالث: تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية 
    خا األساس المؤشرات 

2019 2012 2022 2023 
 0 0 60 52 عدد الخدمات التي تم تطوير أدلة اإلجراءات لها 

 1 1 2 2 معلومات الوطنية عدد نظم ال
ــات ذات  المؤسســــــــــــــــــ
العالقـــــة فـــــي التنميـــــة 
االجتماعيــــــــة كفــــــــوءة 
وفعالــــــــة ومســــــــتجيبة 

 الحتياجات المجتمع

 80 70 60 152 .عدد الحضانات المرخصة  55

تعزيـــــــــــز المســـــــــــاءلة 
 االجتماعية  

 

 12 12 12 12 . عدد شبكات الحماية االجتماعية  61
 1000 900 600 636 معالجتها  . عدد شكاوي المواطنين التي تمت  62
 -- -- 2 10 . عدد مجالس التخطيط التي تم إنشاؤها  63

نةم وسياسات التنمية  
االجتماعية مبنية على  

 أدلة 

الموحدة  65 البوابة  على  المستخدمين  ..عدد 
 للمساعدات  

2821 20 30 40 

السجل  66 على  إدخالها  تم  التي  الحاالت  عدد   .
 الوطني 

0 10,000 35,000 35,000 

ــة  ــز البيئـ تطـــوير وتعزيـ
 التشريعية والقانونية  

للفئات  67 الحماية  وسياسات  التشريعات  عدد   .
 91المهمشة المعدلة أو الجديدة التي تم إقرارها  

17 10 
 

5 5 
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