
التقرير اإلحصائي السنوي
لعام 2017

دولة فلسطني

وزارة التنمية االجتماعية

حزيران 2018



جميع الحقوق محفوظة لوزارة التنمية االجتماعية
يف حالة االقتباس يرجى اإلشارة إىل هذه املطبوعة كالتايل:

وزارة التنمية االجتماعية، 2018، التقرير اإلحصائي السنوي لعام 2017. رام اهلل- فلسطني.
جميع املراسالت توجه إىل: 
وزارة التنمية االجتماعية .

 
ص.ب. 3525، البرية - فلسطني 

 www.mosa.pna.ps املوقع  االلكرتوني  
 info@mosa.gov.ps الربيد االلكرتوني  

 02-2405641 رقم الهاتف  
 02-2405642 رقم الفاكس 



فخامة الرئيس محمود عباس » أبو مازن«
حفظه اهلل

رئيس دولة فلسطني
رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحري�ر الفلسطينية



دولة رئيس الوزراء
د. رامي الحمد اهلل



معالي د. إبراهيم الشاعر
وزي�ر التنمية االجتماعية



6

فــريــــــــــق الـعـــــــــمــل

اإلشراف العام:

معايل د. إبراهيم الشاعر، وزير التنمية االجتماعية 

اللجنة التوجيهية:

وكيل وزارة التنمية ¶ داوود الديك 
الوكيل املساعد لشؤون املديريات  ¶ أنور حمام 
مستشار الوزير للربامج  ¶ أيمن صوالحة  
خبري التحليل اإلحصائي  ¶ أيوب أيوب  
منسقة الفريق اإلحصائي ¶ جيهان عبد اهلل  

اللجنة الفنية للتقري�ر: 

أسماء قديس¶ 
حمدي عرفات ¶ 
سونيا الحلو ¶ 
بركات سمور¶ 
أمل الحلو ¶ 
محمد القرم ¶ 
يعقوب صالح الدين ¶ 
أحمد دغرة ¶ 
نمر دودين¶ 
غانم عمر  ¶ 
سلمى حنتويل¶ 
إيمان ياسني¶ 
جيهان عبد اهلل ¶ 

المراجعة الفنية:

الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني ¶ 



7

شكر تقدير

االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  تتقــدم   

ــهم يف  ــن أس ــكل م ــر ل ــكر والتقدي بالش

إنجــاز هــذا التقريــر: الفريــق اإلحصائي 

ــة اإلدارات  ــاء  يف كاف ــات والزم والزمي

ــة. العام

كمــا وتشــكر وزارة التنميــة االجتماعيــة 

الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني 

الفنيــة  املراجعــة  يف  تعاونــه  عــى 

ــر. للتقري



8

10 ....................................................................................................................................................... كلمة معايل الوزير

مقدمة......................................................................................................................................................................... 11

حول الوزارة................................................................................................................................................................ 12

13 ....................................................................................................................................................................... ملخص:

15 ................................................................................................................................................................ الفصل األول

16 ............................................................................................................................................ املفاهيم واملصطلحات

21 .............................................................................................................................................................. الفصل الثاني

األرس الفقرية.......................................................................................................................................................... 21

1.1.واقع الفقر يف  فلسطني:................................................................................................................................... 22

22 ........................................................................................................ 2.1. األرس الفقرية يف وزارة التنمية االجتماعية:

25 ..................................................................................................................... 3.1. املساعدات املقدمة لألرس الفقرية:

25 .............................................................................................. 1.3.1. األرس الفقرية يف برنامج التحويالت النقدية:

34 ............................................................................................ 2.3.1.  األرس الفقرية يف برنامج التمكني االقتصادي.

35 .................................................................................... :WFP 3.3.1. األرس الفقرية يف برنامج املساعدات الغذائية

37 .................................................................................................................................. 4.3.1 املساعدات الطارئة:

39 .............................................................................................................................................................. الفصل الثالث

39 ......................................................................................................................................................... قطاع األطفال

1.2. واقـع األطفال يف فلسطني:.............................................................................................................................. 40

2.2. األطفال املستهدفون يف وزارة التنمية االجتماعية............................................................................................... 40

40 ...................................................................................................... 1.2.2. األطفال يف برنامج التحويالت النقدية:

42 ............................................................................................ 2.2.2. األطفال ضحايا العنف واإلهمال واالستغالل:

44 .................................................................. 3.2.2. الخدمات املقدمة لألطفال ضحايا العنف واإلهمال واالستغالل:

45 ................................................................... 4.2.2. األطفال مجهولو النسب واألطفال خارج إطار الزواج الرشعي:

5.2.2. دور الحضانة:........................................................................................................................................ 47

48 .................................................................................................................................... 6.2.2. األطفال األحداث:

55 ................................................................................................... 7.2.2. األطفال األيتام يف برنامج كفاالت األيتام:

8.2.2. األطفال يف مراكز تأهيل الشبيبة:.............................................................................................................. 56

الـفــهـــــــــــرس



9

59 .............................................................................................................................................................. الفصل الرابع

كبار السن............................................................................................................................................................... 59

60 .............................................................................................................. 1.3. واقـع كـبـار الـــسـن يف فلسطني:

60 ................................................................................................ 2.3. كـبـار الـــسـن يف وزارة التنمية االجتماعية:

60 .................................................................................................. 1.2.3. كبار السن يف برنامج التحويالت النقدية:

65 .......................................................................................................................................................... الفصل الخامس

املرأة........................................................................................................................................................................ 65

66 ................................................................................................................................... 1.4. واقع املرأة يف فلسطني:

2.4. املرأة يف وزارة التنمية االجتماعية:.................................................................................................................... 66

66 .......................................................................................................... 1.2.4. املرأة يف برنامج التحويالت النقدية:

68 ..................................................................................... 2.2.4. النساء ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتماعي:

72 ............................................................................................... 3.2.4  الخدمات املقدمة إىل النساء ضحايا العنف:

4.2.4. النساء نزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل:.................................................................................................... 74

75 .......................................................................................................................................................... الفصل السادس

األشخاص ذوو اإلعاقة........................................................................................................................................... 75

76 ........................................................................................................ 1.5.  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة يف فلسطني:

76 .......................................................................................... 2.5. األشخاص ذوو اإلعاقة يف وزارة التنمية االجتماعية:

1.2.5. األشخاص ذوو اإلعاقة يف برنامج التحويالت النقدية:................................................................................. 76

78 ................................................................................... 2.2.5. األشخاص ذوو اإلعاقة يف برنامج اإلعفاء الجمركي:

81 .............................................................................................. 3.2.5. األشخاص ذوو اإلعاقة يف برنامج القروض:

4.2.5. األدوات املساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة:.................................................................................................. 82

5.2.5. مراكز التأهيل املهني لألشخاص ذوي اإلعاقة:........................................................................................... 82

املصادر........................................................................................................................................................................ 85

املاحق......................................................................................................................................................................... 86



10

كلمة معالي الوزي�ر

ــة  ــة االجتماعي ــات الحماي ــع سياس ــد صن ــى صعي ــاً ع ــوراً ملموس ــة تط ــة االجتماعي ــهد وزارة التنمي تش

ــة،  ــوزارات الرشيك ــع ال ــاتية م ــات املؤسس ــر الرتتيب ــة، وتطوي ــة واألتمت ــات والحوكم ــج والخدم والربام

وتعزيــز الــرشاكات مــع مؤسســات املجتمــع املدنــي. والــوزارة ماضيــٌة يف طريــق اإلصــاح والتطويــر بمــا 

ــراً  ــرتك أث ــي وي ــاء االجتماع ــا اإلقص ــني وضحاي ــراء واملهمش ــني الفق ــاة املواطن ــى حي ــاً ع ــس إيجاب ينعك

ــم. ــاً عليه ملموس

ــا اجــرتاح أفــكار خاقــة مــن شــأنها  تحتــم مجمــل األوضــاع السياســية واالقتصاديــة واالجتماعيــة علين

ــم  ــال دعمه ــن خ ــى األرض م ــني ع ــود املواطن ــز صم ــا تعزي ــة، ويف مقدمته ــات الوطني ــق األولوي تحقي

وتحســني جــودة حياتهــم، بمــا يعــزز تماســك املجتمــع وصمــوده يف وجــه مــا يتعــرض لــه مــن سياســات 

الخنــق والحصــار وتصعيــد سياســات االحتــال اإلرسائيــي الهادفــة إىل حرمــان النــاس مــن خيــارات البقــاء 

عــى هــذه األرض والبحــث عــن بدائــل حياتيــة خــارج فلســطني.

ــر  ــدف تطوي ــتويات به ــدة مس ــى ع ــات ع ــلة مراجع ــراء سلس ــوزارة بإج ــت ال ــق، رشع ــذا املنطل ــن ه م

ــوزارة ومهامهــا،  ــات وترتيبهــا وإعــادة تعريــف وظائــف ال ــم األولوي السياســات والخدمــات وإعــادة تقيي

ــي. ــي والوظيف ــا التنظيم ــوزارة وهيكله ــل ال ــة عم ــى آلي ــينعكس ع ــذا س ــا. وه وتحديده

طغــت عــى عمــل الــوزارة، لســنوات طويلــة، التدخــات النقديــة واإلعانــات بمختلــف أنواعهــا، عــى حســاب 

الخدمــات االجتماعيــة والتدخــات التنمويــة كالتمكــني بمختلــف أنواعــه، وعــى حســاب الصحــة النفســية 

واالجتماعيــة للمواطنــني. مــن هنــا، رفعــت الــوزارة شــعار »التفكــري خــارج الصنــدوق« مــن خــال عمليــة 

تفكــري إســرتاتيجي وعلمــي واقعــي طموحــة.

لــم يعــد مقبــوالً اســتمرار النهــج نفســه يف العمــل، فاملطلــوب تطويــر عمليــات صنــع السياســات وصنــع 

القــرار املبنيــة عــى األدّلــة، األمــر الــذي يتطلــب تعظيــم الفائــدة مــن مهــارات التحليــل اإلحصائــي، وانتهاج 

ــتماع  ــني واالس ــال إرشاك املواطن ــن خ ــي، م ــي واملح ــع املدن ــات املجتم ــع مؤسس ــاركي م ــط التش التخطي

إليهــم ومتابعــة شــكاواهم وحّلهــا، وتطويــر نظــام للمتابعــة والتقييــم، وتطويــر الخدمــات االجتماعيــة، 

اســتناداً إىل الخيــارات املحليــة وليــس املركزيــة.

ــان  ــع اإلنس ــي تض ــة الت ــارات التنموي ــة إىل الخي ــارات اإلغاثي ــن الخي ــاً م ــول تدريجي ــح إىل أن نتح نطم

ــر  ــة وتطوي ــج إىل األنظم ــن الربام ــي م ــول التدريج ــب التح ــذا يتطل ــا. وه ــب أولوياته ــطيني يف صل الفلس

ــري.  ــؤ وع ــة كف ــة اجتماعي ــام حماي ــوالً إىل نظ ــة وص ــة والحوكم ــات واألتمت الترشيع

نؤمــن بــأن بنــاء هــذا النظــام يتطلــب إطــاراً تكامليــاً يحقــق االنســجام والتناغــم بــني سياســات الحمايــة 

االجتماعيــة والتشــغيل ومكافحــة البطالــة مــن جهــة، والتعليــم والصحــة واإلســكان وغريهــا مــن الخدمات 

األساســية مــن جهــة أخــرى.

د. إبراهيم الشاعر

وزير التنمية االجتماعية
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مقدمة

تعتمــد عمليــة التخطيــط ورســم السياســات 

أساســاً عــى املعطيــات والبيانــات الدقيقــة، ممــا 

يمكــن صانعــي القــرار وراســمي السياســات مــن 

ــايل  ــة، وبالت ــى األدل ــة ع ــرارات املبني ــاذ الق اتخ

ــة  ــات الضعيف ــع الفئ ــوض بواق ــاهم يف النه يس

ومعاقــني  ونســاء  أطفــال  مــن  واملهمشــة 

ــوزارة  ــت ال ــق حرص ــذا املنطل ــن ه ــنني. م ومس

عــى تدريــب مجموعــة مــن موظفيهــا ليصبحــوا 

ــه  ــن عــى قــراءة الرقــم اإلحصائــي وتحليل قادري

واســتخراجه، وتــم تشــكيل فريــق إحصائــي 

ــخ  ــة بتاري ــة كاف ــن اإلدارات الربامجي ــون م يتك

ــر  ــايل وزي ــن مع ــمي م ــرار رس 2016/1/27 وبق

ــل  ــة وكي ــإرشاف عطوف ــة وب ــة االجتماعي التنمي

الــوزارة األخ داوود الديــك، وكانــت أوىل ثمــار هــذا 

الفريــق التقريــر اإلحصائــي الســنوي لــوزارة 

ــام 2017. ــة للع ــة االجتماعي التنمي

بمــا أن هــذا التقريــر هــو اإلصــدار األول، فقــد تــم 

ــدى  ــات ل ــن بيان ــر م ــا يتواف ــى م ــه ع ــل في العم

اإلدارات العامــة الربامجيــة، وقــام أعضــاء الفريــق 

ــورة  ــر بص ــرج التقري ــا ليخ ــا وتدقيقه بمعالجته

ــرشكاء  ــوزارة وال ــات ال ــي اهتمام ــة تحاك الئق

ــني.   ــري حكومي ــني أو غ ــوا حكومي ــواء كان س

نأمــل يف وزارة التنميــة االجتماعيــة أن يقــدم 

هــذا اإلصــدار معلومــات دقيقــة تســهم يف رســم 

ــات يف  ــداد املوازن ــط وإع ــاء الخط ــات وبن السياس

ــطتها، وأن  ــوزارة وأنش ــل ال ــاالت عم ــف مج مختل

ــاهم يف  ــيًة تس ــًة أساس ــدار لبن ــذا اإلص ــون ه يك

ــة  ــات الضعيف ــة للفئ ــة حقيقي ــة اجتماعي تنمي

ــة. واملهمش
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حول الوزارة

ــقته  ــة ومنس ــة االجتماعي ــاع التنمي ــدة قط ــة قائ ــة االجتماعي ــرب وزارة التنمي تعت
ومنظمتــه بمــا يشــمل وضــع السياســات والتوجهــات، باإلضافــة إىل مهــام الرقابــة 
ــس  ــن الجن ــر ع ــرف النظ ــرية، ب ــراد األرس الفق ــات ألف ــري الخدم واإلرشاف وتوف
ــاً، و33  ــاً فرعي ــة و15 مكتب ــالل 17 مديري ــن خ ــة، م ــات املهمش ــر، والفئ والعم
ــرأة  ــداث وامل ــنني واألح ــة واملس ــخاص ذوي اإلعاق ــال واألش ــة األطف ــزاً لرعاي مرك
ــني  ــدين وإداري ــني ومرش ــن باحث ــري م ــم كب ــود طاق ــات، وبجه ــبيبة والفتي والش
ومراكــز مســؤولية يضــم نحــو 1200 موظــف وموظفــة يف مقــر الــوزارة وامليــدان يف 

ــزة. ــاع غ ــة وقط ــة الغربي ــات الضف محافظ

الرؤية 

مجتمــع فلســطيني متماســك ومتضامــن يوفــر األمــان االجتماعــي والحيــاة الكريمــة 
لــكل أفــراده عــىل أســس العدالــة واملســاواة دون تمييــز.

الرسالة

تســعى وزارة التنمية االجتماعيــة إىل توفــري حمايــة اجتماعيــة مــن خــالل برامجهــا 
املختلفــة املســتندة إىل النهــج املبنــي عــىل الحقــوق، بمــا يضمــن الشــفافية والعدالــة 

لتدعيــم صمــود املواطنــني.

األهداف

الهدف اإلسرتاتيجي األول: الحد من الفقر.
ــف  ــش والعن ــكال التهمي ــف أش ــىل مختل ــاء ع ــي: القض ــرتاتيجي الثان ــدف اإلس اله

ــطيني. ــع الفلس ــي يف املجتم ــاء االجتماع واإلقص
الهدف اإلسرتاتيجي الثالث: تعزيز التماسك االجتماعي.
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ملخص:

يتناول هذا التقرير قطاعات عمل الوزارة كافة، وقد تم تقسيمه إىل ستة فصول، لعدة أهداف أهمها:

 1. إعطاء صورة واضحة عن الفئات املستهدفة من الوزارة والخدمات املقدمة لها.
2. مواءمته مع إسرتاتيجية التنمية االجتماعية 2022-2017.

3. مواءمته مع برامج الوزارة.

يف الفصــل األول تــم تجميــع أكــرب عــدد مــن املفاهيــم واملصطلحــات التــي وردت يف التقريــر والتــي تســتخدمها 
الــوزارة أثنــاء أدائهــا عملهــا. 

ــة  ــرتاتيجية التنمي ــدف األول يف إس ــن اله ــي ضم ــي تأت ــرية، والت ــاول األرس الفق ــم تن ــي ت ــل الثان يف الفص
ــر. ــة الفق ــني ومكافح ــة التمك ــج األول للموازن ــن الربنام ــر، وضم ــن الفق ــد م ــة 2017-2022 الح االجتماعي

تطــرق الفصــل الثانــي إىل األرس الفقــرية واملســتهدفة يف برنامــج التحويــالت النقديــةـ حيــث تــم إعطــاء ملحــة 
مختــرة عــن واقــع الفقــر يف األرايض الفلســطينية، ومــن ثــم تنــاول التقريــر األرس الفقــرية ورزمــة املســاعدات 
التــي تتلقاهــا مــن الــوزارة، مــن حيــث أعــداد هــذه األرس وتوزعهــا ونــوع الخدمــة املقدمــة لهــا حســب مجموعة 

مــن املتغــريات الكميــة.

الفصــل الثالــث تنــاول قطــاع األطفــال، حيــث تــم التطــرق إىل واقــع األطفــال يف األرايض الفلســطينية بشــكل 
عــام، ومــن ثــم تحــدث التقريــر عــن األطفــال يف وزارة التنميــة االجتماعيــة أبنــاء األرس املســتفيدة مــن برنامــج 
التحويــالت النقديــة، ومــن ثــم تنــاول: األطفــال املعرضــني للعنــف، األطفــال يف خــالف مــع القانــون، األطفــال 

املحتضنــني، األيتــام، طــالب مراكــز تأهيــل الشــبيبة، الحضانــات املرخصــة.     

تطــرق الفصــل الرابــع إىل قطــاع املســنني يف األرايض الفلســطينية بشــكل عــام، ومــن ثــم املســنني يف برنامــج 
ــز  ــزالء املراك ــنني ن ــرياً املس ــن أرس، وأخ ــنني ضم ــاب أرس أم مس ــنني أرب ــوا مس ــواء أكان ــة س ــالت النقدي التحوي

اإليوائيــة.  

تنــاول الفصــل الخامــس قطــاع املــرأة بشــكل عــام يف األرايض الفلســطينية ومــن ثــم تطــرق إىل األرس الفقــرية 
ــىل  ــي ع ــف املبن ــا العن ــاء ضحاي ــة، والنس ــالت النقدي ــج التحوي ــن برنام ــتفيدة م ــرأة، واملس ــها ام ــي ترتأس الت
النــوع االجتماعــي اللواتــي تــم التعاطــي مــع قضاياهــن مــن مرشــدات املــرأة يف مديريــات التنميــة االجتماعيــة.

ــطينية،  ــة يف األرايض الفلس ــذه الفئ ــع ه ــث واق ــن حي ــة م ــخاص ذوي اإلعاق ــاول األش ــادس تن ــل الس الفص
وواقــع املعاقــني يف برنامــج التحويــالت النقديــة، ومــن ثــم تنــاول التقريــر الخدمــات املقدمــة لألشــخاص ذوي 
اإلعاقــة، كاإلعفــاء الجمركــي، األدوات املســاندة، إقــراض األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وامللتحقــني يف مراكــز التدريــب 

والتأهيــل املخصصــة لهــم.    

تأتــي هــذه الفصــول األربعــة تحــت الهــدف الثانــي مــن إســرتاتيجية وزارة التنميــة االجتماعيــة، وهــو إزالــة 
مختلــف أشــكال التهميــش واإلقصــاء االجتماعــي يف املجتمــع الفلســطيني، وتحــت الربنامــج الثانــي مــن املوازنــة، 

تنميــة الفئــات املهمشــة والضعيفــة وحمايتهــا.
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الفصل األول

المفاهيم 
والمصطلحات
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المفاهيم والمصطلحات

التحويالت النقدية: 
ــدف  ــام 2009، ويه ــس يف ع ــة، وأس ــة االجتماعي ــره وزارة التنمي ــاعدات تدي ــج مس ــرب برنام ــة أك ــالت النقدي ــج التحوي ــد برنام يع
الربنامــج إىل تعزيــز قــدرة األرس املســتفيدة عــىل ســد احتياجاتهــا األساســية، ويســتهدف األرس التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد 
وكذلــك األرس املهمشــة التــي تقــع بــني خطــي الفقــر الوطنــي والشــديد، وعــىل وجــه التحديــد األرس التــي تضــم أشــخاصاً مــن ذوي 
إعاقــة، أو مســنني، أو أيتــام، أو أصحــاب األمــراض املزمنــة أو أرساً ترتأســها نســاء، يقــدر رأس مــال الربنامــج ســنوياً بـــنحو 530 

مليــون شــيقل ســنوياً، تســاهم الحكومــة بنســبة تقــدر بـــ %60 واالتحــاد األوروبــي بـــ 40%. 

التمكني االقتصادي:
 يســعى برنامــج التمكــني االقتصــادي إىل تحويــل الحــاالت الفقــرية مــن حالــة اإلغاثــة واالعتمــاد عــىل املســاعدات إىل حالــة التنميــة 
واالســتقاللية االقتصاديــة والخــروج مــن دائــرة الفقــر )مــن خــالل منــح وقــروض ملشــاريع(. رأس مــال الربنامــج 12 مليــون دوالر 

 .UNDP ملــدة خمــس ســنوات مــن 2013-2017 بدعــم مــن بنــك التنميــة اإلســالمي وبــإرشاف

 :WFP المساعدات الغذائية
برنامــج الغــذاء العاملــي هــو منظمــة تتبــع األمــم املتحــدة، يقــدم مســاعدات غذائيــة عينيــة لــألرس الفقــرية يف فلســطني التــي تعانــي 
مــن انعــدام األمــن الغذائــي، كمــا يقــدم الربنامــج بطاقــات تمويــن إلكرتونيــة )e-voucher( تتمكــن مــن خاللهــا األرس الفقــرية مــن 

رشاء املــواد الغذائيــة الرضوريــة الالزمــة كالحليــب والبيــض... .

المساعدات الطارئة:
يســتهدف برنامــج املســاعدات الطارئــة الحــاالت الفقــرية التــي تتعــرض لهــزات أو حــدث طــارئ غــري متوقــع. وهــو ممــول مــن 

الحكومــة الفلســطينية بــرأس مــال قــدره 7 ماليــني شــيقل ســنوياً.

الفقر الشديد: 
يغطــي ميزانيــة الحاجــات األساســية مــن املــأكل وامللبــس واملســكن، وقــدر خــط الفقــر الشــديد بـــ 1970 شــيقالً شــهرياً ألرسة 

ــة أطفــال. ــة مــن فرديــن بالغــني وثالث مكون

الفقر الوطني: 
أعــد بطريقــة تعكــس ميزانيــة الحاجــات األساســية جنبــاً إىل جنــب مــع احتياجــات أخــرى كالرعايــة الصحيــة والتعليــم والنقــل 
ــس  ــكل يعك ــر بش ــط الفق ــدل خ ــزل. ُع ــتلزمات املن ــن مس ــك م ــري ذل ــات وغ ــة واملفروش ــخصية واآلني ــة الش ــالت والرعاي واملواص
مختلــف االحتياجــات االســتهالكية لــألرس اســتناداً إىل تركيبــة األرسة )حجــم األرسة وعــدد األطفــال(، ويقــدر خــط الفقــر الوطنــي 

ألرسة مكونــة مــن فرديــن بالغــني وثالثــة أطفــال بـــ 2,470 شــيقالً شــهرياً.

صندوق إقراض األشخاص ذوي اإلعاقة: 
يقــدم الصنــدوق قروضــاً لألشــخاص ذوي اإلعاقــة لتمكينهــم مــن االعتمــاد عــىل الــذات وســد احتياجاتهــم األساســية ودمجهــم يف 

املجتمــع، وهــو ممــول مــن الهــالل األحمــر اإلماراتــي وتنفــذه وزارة التنميــة االجتماعيــة.

اإلعفاء الجمركي:  
يتــم مــن خــالل اإلعفــاء الجمركــي تقديــم إعفــاء جمركــي شــخيص للشــخص املعــاق حركيــاً بمــا يمكنــه مــن الحصــول عىل ســيارة 
خاصــة، أو حصــول ذوي الشــخص املعــاق عــىل إعفــاء جمركــي باإلنابــة، عــىل أن يكــون غــري قــادر عــىل القيــادة )الشــلل، بــرت يف 

األطــراف العلويــة...(.    
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مراكز ت�أهيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة: 
هــذه املراكــز عبــارة عــن ثالثــة مراكــز حكوميــة تتبــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، وهــي: مركــز الشــيخ خليفــة يف محافظــة نابلــس، 
ــات  ــم خدم ــا تقدي ــن خالله ــم م ــل. يت ــة الخلي ــة يف محافظ ــيخة فاطم ــز الش ــلفيت، ومرك ــة س ــاء يف محافظ ــدار البيض ــز ال ومرك

التدريــب والتأهيــل املهنــي لألشــخاص ذوي اإلعاقــة.   

المعاق:
 الشــخص املصــاب بعجــز كيل أو جزئــي خلقــي أو غــري خلقــي بشــكل مســتقر يف أّي مــن حواســه أو قدراتــه الجســدية أو النفســية 

أو العقليــة إىل املــدى الــذي يحــد مــن إمكانيــة تلبيــة متطلبــات حياتــه العاديــة يف ظــروف أمثالــه مــن غــري املعاقــني.

اإلعاقة البصرية: 
تشــمل اإلعاقــة البريــة )الكفيــف( وكل مــن لديــه ضعــف نظــر واضــح حتــى بعــد اســتخدام النظــارات الطبيــة. أمــا من يســتعمل 

نظــارات ويســتطيع الرؤيــة والقــراءة والكتابــة فــال يعتــرب معاقــاً برياً.

اإلعاقة السمعية: 
تشــمل اإلعاقــة الســمعية فاقــد الســمع )األصــم( وكل مــن لديــه ضعــف واضــح يف الســمع، حتــى بعــد اســتخدام الوســائل الســمعية، 

أمــا الــذي يســتخدم وســائل ســمعية ويســمع بصــورة طبيعيــة فــال يعتــرب معاقــاً ســمعياً.

اإلعاقة النطقية: 
تشــمل اإلعاقــة النطقيــة كل فــرد لديــه إعاقــة يف النطــق )األبكــم( وكل مــن لديــه ضعــف واضــح يف الــكالم يعيقــه عــن الحديــث 

بشــكل واضــح. وال يعتــرب كل مــن لديــه عــدم قــدرة عــىل إخــراج بعــض الحــروف مــن مخارجهــا الصحيحــة معاقــاً نطقيــاً.

اإلعاقة الحركية: 
تشــمل اإلعاقــة الحركيــة كل مــن لديــه إعاقــة ظاهــرة يف املــي أو ارتقــاء الســاللم )الــدرج( أو الوقــوف وتنــاول األشــياء عــن األرض 

واالنحنــاء والركــوع مثــل املشــلول.

اإلعاقة العقلية:
 تشمل اإلعاقة العقلية الفرد الذي يعاني من التخلف العقيل والصعوبات الذهنية الواضحة.

إعاقة استخدام األصابع:
 تشمل إعاقة استخدام األصابع كل من لديه عجز أو عدم قدرة عىل اإلمساك باألشياء، والسيطرة عليها، وكذلك الكتابة.

مركز رعاية الفتيات: 
مركــز حكومــي يف مدينــة بيــت جــاال يتبــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، يســتقبل الفتيــات املعرضــات للعنــف األرسي والفتيــات اللواتي 

يف خــالف مــع القانــون، وتقــدم مــن خاللــه خدمــات الحمايــة والرعايــة والتأهيل.  

مركز محور: 
مركــز حكومــي يتبــع وزارة التنميــة االجتماعيــة، افتتــح بتاريــخ 2007 يف مدينــة بيــت لحــم، ويســتهدف النســاء والفتيــات ضحايــا 
العنــف بأشــكاله كافــة، والنســاء يف خطــر وأطفالهــن، ويقــوم املركــز بتقديــم خدمــات الحمايــة والتمكــني والدعــم النفــي واإلرشــاد 

نوني.     لقا ا



18

العنف ضد النساء:
ــي  ــان االجتماع ــي، والحرم ــي، واللفظ ــدي، والجن ــي، والجس ــكاله النف ــع أش ــرأة بجمي ــد امل ــه ض ــرف موج ــلوك أو ت ــو س  ه
واالقتصــادي، والتهديــد بهــذه األعمــال، واإلكــراه، وســائر أشــكال الحرمــان مــن الحريــة، وذلــك بســبب كونهــا أنثــى، ســواء أكان 
هــذا العنــف مبــارشاً أم غــري مبــارش، ويــؤدي إىل إلحــاق رضر أو ألــم ســواء أكان جســدياً أم نفســياً أم جنســياً أم عقليــاً أم اجتماعيــاً 

أم اقتصاديــاً، وســواء حــدث ذلــك يف الحيــاة العامــة أو الخاصــة.

العنف الجسدي: 
أي اعتداء يقع عىل جسد األنثى مما يسبب لها رضراً وأملاً جسدياً ونفسياً.

العنف الجنسي: 
اســتخدام الســلوك الجنــي باإلكــراه مــن خــالل التهديــد أو التغريــر أو الرتهيــب أو اســتخدام القــوة الجســدية أو اإليحاءات الجنســية 

ســواء مــن خــالل تعابــري الوجــه أو ممارســات لفظيــة أو حركية.

العنف النفسي:
 أي ســلوك يهــدف إىل ترهيــب أو اضطهــاد وتدمــري الثقــة بالــذات، ويتخــذ شــكل تهديــدات أو ترهيــب أو اعتــداء أو حبــس يف املنــزل 

أو مراقبــة، أو أي ســلوك يهــدف إىل الحرمــان مــن الحقــوق.

االغتصاب: 
أي شخص يجرب شخصاً آخر برف النظر عن جنسه عىل ممارسة الجنس معه دون رضاه.

العنف االقتصادي: 
 جميع األعمال التي تؤدي إىل الحرمان من ملكية املوارد والتحكم فيها والحرمان من الحقوق األساسية.

خطورة عالية:
 أحد أشكال العنف املبني عىل النوع االجتماعي، وتعني التهديد املبارش والريح قوالً و/أو فعالً بالقتل للمرأة املعنفة.1

كفاالت األيتام:  
تقــدم مــن خاللــه كفــاالت لألطفــال الذيــن فقــدوا والديهــم أو فقــدوا األب فقــط، والذيــن تــرتاوح أعمارهــم بــني 0-18 عامــاً، ويف 
حــاالت قــد تســتمر الكفالــة إىل مــا بعــد ســن 18 عامــاً إذا كان اليتيــم مــا زال ملتحقــاً بالتعليــم الجامعــي، وهــذا الربنامــج ممــول 

مــن الهــالل األحمــر اإلماراتــي.  

مؤسسة دار األمل للرعاية والت�أهيل: 
مؤسســة حكوميــة يف رام اهلل تتبــع وزارة التنميــة االجتماعيــة وتســتقبل األطفــال الذكــور الذيــن هــم يف خــالف مــع القانــون، والذيــن 

صــدر بحقهــم حكــم قضائــي، ويتــم مــن خاللــه تقديــم خدمــات الرعايــة والتأهيــل والدعــم النفــي واملجتمعــي لألحــداث.  

مركز حماية الطفولة:
ــال  ــت لألطف ــارئ املؤق ــواء الط ــة واإلي ــة الحماي ــم خدم ــص بتقدي ــة. يخت ــة االجتماعي ــع وزارة التنمي ــي يف رام اهلل يتب ــز حكوم مرك
ــة  ــة الالزم ــة االجتماعي ــات الرعاي ــم خدم ــدم له ــكاله، ويق ــف أش ــتغالل بمختل ــداء واالس ــاءة واالعت ــر اإلس ــون لخط ــن يتعرض الذي

ــة. ــم الطبيعي ــم يف بيئته ــادة دمجه ــداً إلع تمهي

اعتمدت هذا املصطلح وحدة املرأة والنوع االجتامعي/ وزارة التنمية االجتامعية لطبيعة القضايا التي يتم التعاطي معها.  1



19

مراكز ت�أهيل الشبيبة:
مراكــز إيوائيــة نهاريــة تســتقبل الطــالب املترسبــني مــن املــدارس يف الفئــة العمريــة )14-16 عامــاً( مــن أبنــاء القضايــا االجتماعيــة 
ــة وعددهــا 13 مركــزاً، منهــا 8 مراكــز يف محافظــات الضفــة و5 مراكــز يف  ــة االجتماعي ــع وزارة التنمي واألرس الفقــرية وغريهــم، تتب
قطــاع غــزة، وهــي بدورهــا تقــدم خدمــات التأهيــل االجتماعــي والدعــم النفــي والتأهيــل املعــريف واألكاديمــي واملهنــي وغريهــا 

بهــدف تمكينهــم وإعــادة دمجهــم يف املجتمــع مــن خــالل الربامــج املوجهــة واملدروســة. 

الطفل: 
أي إنســان لــم يتــم الثامنــة عــرشة مــن عمــره بمــا يف ذلــك األطفــال غــري املولوديــن بعــد )بحســب قانــون الطفــل الفلســطيني 2004 

واتفاقيــة حقــوق الطفــل 1990(.

الحماية:
 مصطلــح يشــمل اإلجــراءات والفلســفات والسياســات واملعايــري والتوجيهــات الهادفــة إىل وقايــة الطفــل وحمايتــه مــن األذى املتعمــد 
وغري املتعمد، واعتمــــاد املنهجيــــات املناســبة لالســتجابة الفوريــة لــدرء الخطــــر أو معالجتــه. فــي هــذا الدليل، ينطبــق 
مصطلــــح حماية الطفل علـــى واجـــب املؤسســـات الحكوميــة واألهلية والخاصــة واملجتمع الفلســطيني ككل واألفراد تجـــاه األطفال 

الذيـن هـم فـي عهدتهــم وتحــت رعايتهــم.

الرعاية االجتماعية:
ــليم  ــو الس ــل للنم ــل الطف ــي تؤه ــة الت ــة والوقائي ــة واالجتماعي ــية والتأهيلي ــة والنفس ــة والرتبوي ــات الصحي ــة الخدم ــي مجموع ه

ــاملة. ــة الش ــة والحماي ــه الرعاي ــر ل ــة وتوف ــتقاللية الذاتي واالس

شبكة حماية الطفولة:
هــي الجســم الوطنــي الــذي يســعى إىل تنســيق الجهــود والخدمــات املقدمــة لألطفــال يف ظــروف صعبــة وفــق دليــل تحويــل ســهل 
ــة يف مجــال الحمايــة والرعايــة االجتماعيــة. وتديــر الشــبكة وزارة التنميــة  وفعــال متفــق عليــه بــني الــوزارات واملؤسســات العامل

االجتماعيـــة ممثلــة بمرشــد حمايــة الطفولة.

دار الرعاية االجتماعية: 
تشــمل دار مالحظــة ورعايــة تأهيــل األحــداث واألطفــال املعرضــني للخطــر وخطر االنحــراف، وهــي أي مؤسســة إصالحيــة، حكومية، 
ــم،  ــال ومالحظته ــىل األطف ــظ ع ــة للتحف ــة العام ــة والنياب ــدل ووزارة الداخلي ــع وزارة الع ــيق م ــر بالتنس ــا الوزي ــة، يعتمده أو أهلي
ــاً، إلعــادة تأهيلهــم ودمجهــم يف  ــاً ومهني وإيــواء وإصــالح وتأهيــل األحــداث واألطفــال املعرضــني للخطــر وخطــر االنحــراف علمي

املجتمــع، وتنظــم بموجــب تعليمــات يصدرهــا الوزيــر بهــذا الخصــوص.

اإلساءة: 
تشــمل كل ســلوك أو االمتنــاع عــن القيــام بســلوك أو الفشــل يف التعامــل مــع الطفــل، ممــا يــؤدي إىل تهديــد صحــة الطفــل النفســية 
أو الجســدية. وتشــمل كل عمــل ينتــج عنــه أذى أو إمكانيــة حــدوث أذى لصحــة الطفــل ونمــوه وبقائــه أو الحــط مــن كرامتــه يف 
ــدية أو  ــلوكية أو جس ــة أو س ــاكل صحي ــاءة بمش ــذه اإلس ــبب ه ــا تتس ــادًة م ــلطة. وع ــة أو الس ــؤولية أو الثق ــا املس ــة تحكمه عالق

نفســية متعــددة عنــد الكــرب كاالكتئــاب والســمنة واإلدمــان واقــرتاف العنــف واالنتحــار وغريهــا.

االستغالل: 
دفــع الطفــل أو إغرائــه أو إكراهــه عــىل القيــام بأفعــال وأنشــطة ال تتفــق وتطــوره الجســدي والعقــيل والعاطفــي واألخالقــي ســواء 

أكانــت أفعــاالً وأنشــطة جنســية أم اقتصاديــة ممــا يعــرض ســالمة الطفــل وبقــاءه ونمــوه للخطــر. 



20

االستغالل االقتصادي: 
هــو العمــل الــذي يشــكل خطــراً عــىل حيــاة الطفــل ويكــون يف ظــروف صعبــة وحرجــة وقرسيــة غــري تطوعيــة، وال يتناســب مــع 

قــدرات الطفــل واهتماماتــه وميولــه، ويحرمــه مــن حقــه يف التطــور والنمــو واملشــاركة والحمايــة.

األسرة البديلة:
 تعرف وفقاً لقرار مجلس الوزراء رقم )( لسنة 2014: بأنها األرسة التي يتم نقل الطفل إليها مؤقتاً كتدبري عالجي.

الطفل مجهول النسب: 
الطفل غري معروف الوالدين. 

طفل خارج إطار الزواج:
 الطفل املولود نتيجة عالقة غري رشعية- وتكون األم أو األب أو كالهما معروفاً- أو ناتجاً عن سفاح القربى.

احتضان الطفل:
 إعطاء حق رعاية وحماية الطفل إىل أرسة، وفق نظام األرس الحاضنة رقم )10( لسنة )2013(، أو تعديالته.

الطفل الحدث: 
هو الطفل الذي لم يتم 18 من عمره وقت ارتكابه فعالً مجرماً.

بيت األجداد:
مركــز حكومــي تابــع لــوزارة التنميــة االجتماعيــة يف محافظــة أريحــا يســتهدف كبــار الســن الذيــن بــال مــأوى ويتــم مــن خاللــه 

تقديــم خدمــات اإليــواء والرعايــة للمســنني.  
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الفصل الثاني

األسر الفقرية



22

1.1. واقع الفقر في فلسطني: 

ــة  ــهري %29.2، )%13.9 يف الضف ــتهالك الش ــاط االس ــاً ألنم ــام 2017 وفق ــالل الع ــطني خ ــراد يف فلس ــني األف ــر ب ــبة الفق ــت نس بلغ
ــديد  ــر الش ــن الفق ــون م ــطينيني يعان ــراد الفلس ــن األف ــات إىل أن %16.8 م ــارت البيان ــا أش ــزة(، كم ــاع غ ــة و%53.0 يف قط الغربي

ــألرسة. ــهري ل ــتهالك الش ــاط االس ــاً ألنم ــع( وفق )املدق
وأشــار التقريــر إىل أن املســاعدات تقلــل مــن نســب الفقــر بنســبة %18. ويتضــح مــن البيانــات أن املســاعدات يف قطــاع غــزة لها دور 

فعــال يف تخفيــض نســب الفقــر، أكثــر ممــا هــو عليــه الحــال يف الضفــة الغربيــة.
   

جدول )1(: نسب الفقر بني األفراد بعد تلقي املساعدات يف فلسطني وقبلها، 2017

الفقر املدقعالفقراملنطقة

قبل تلقي املساعدةبعد تلقي املساعدةقبل تلقي املساعدةبعد تلقي املساعدة

13.915.65.87.3الضفة الغربية

53.059.833.842.3قطاع غزة

29.233.016.821.0فلسطني

2.1. األسر الفقرية في وزارة التنمية االجتماعية:

ــا  ــة احتياجاته ــىل تلبي ــادرة ع ــري الق ــرية غ ــة األرس الفق ــة االجتماعي ــة )CTP( يف وزارة التنمي ــالت النقدي ــج التحوي ــتهدف برنام يس
األساســية، يتــم مــن خــالل الربنامــج تقديــم مســاعدات نقديــة منتظمــة لهــذه األرس، حيــث تحصــل األرسة عــىل مســاعدة كل ثالثــة 

شــهور بواقــع أربــع دفعــات يف العــام، ويــرتاوح مبلــغ املســاعدة، بــني 250-600 شــيقل شــهرياً.

ــم يف  ــو %51 منه ــزة، ونح ــاع غ ــم يف قط ــو 213,000 أرسة، %49 منه ــة نح ــالت النقدي ــج التحوي ــجلة يف برنام ــدد األرس املس ــغ ع بل
ــة.  ــة الغربي ــزة، و%46 يف الضف ــاع غ ــرد، %54 يف قط ــو 1,242,000 ف ــة، أي نح ــة الغربي الضف

 
جدول )2(: توزيع املسجلني )أرس وأفراد( يف قاعدة بيانات برنامج التحويات النقدية حسب املنطقة للعام 2017

النسبة املئويةأرسالنسبةأفراداملنطقة

674,51954.3104,24048.8قطاع غزة 

567,42345.7109,23251.2الضفة الغربية 

1,241,942100213,472100املجموع
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عنــد مقارنــة نســبة األفــراد يف برنامــج التحويــالت النقديــة ســواء أكانــوا مســجلني أو مســتفيدين مــع نســب الســكان يف كل محافظــة 
حســب نتائــج التعــداد العــام للســكان واملســاكن يف فلســطني لعــام 2017، نالحــظ أن محافظــات قطــاع غــزة لهــا النصيــب األكــرب 

مــن املســاعدات، مــع العلــم أن عــدد الســكان يف قطــاع غــزة أقــل مــن عــدد الســكان يف الضفــة الغربيــة.
 

شكل )1(: توزيع السكان يف فلسطني، واألرس املسجلة )مستفيد وغري مستفيد( يف برنامج التحويات النقدية 
حسب املحافظة للعام 2017 

21 
 

كل  مسجلين أو مستفيدين مع نسب السكان فيعند مقارنة نسبة األفراد في برنامج التحويالت النقدية سواء أكانوا 
لها  نالحظ أن محافظات قطاع غزة ،1112محافظة حسب نتائج التعداد العام للسكان والمساكن في فلسطين لعام 

 .العلم أن عدد السكان في قطاع غزة أقل من عدد السكان في الضفة الغربيةمع  ،النصيب األكبر من المساعدات
  

لعام ل ةالنقدية حسب المحافظ التحويالتفي برنامج  )مستفيد وغير مستفيد( األسر المسجلةو  ،فلسطينفي  السكانتوزيع (: 1شكل )
1017  

 

في  من إجمالي المسجلينفقط  %21 نحوأن  إلى النقدية التحويالتتشير بيانات األسر المسجلة في برنامج 
 .ستفادوا من المساعدةا البرنامج

  

  1017لعام لاالستفادة من البرنامج النقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المسجلة في برنامج 1شكل )

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0%

غزة
شمال غزة
دير البلح
خانيونس

رفح
الخليل

بيت لحم
نابلس
جنين

طولكرم
اريحا

رام هللا
قلقيلية
سلفيت
القدس

يطا
طوباس

نسبة السكان  مستفيد غير مستفيد
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تشــري بيانــات األرس املســجلة يف برنامــج التحويــالت النقديــة إىل أن نحــو %52 فقــط مــن إجمــايل املســجلني يف الربنامــج اســتفادوا 
مــن املســاعدة.

 
شكل )2(: نسبة األرس املسجلة يف برنامج التحويات النقدية حسب االستفادة من الربنامج للعام 2017 

22 
 

 

 نحويدين مستفالغير ستفادت من المساعدة فقط، بينما من األسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد ا %22 نحو
11%. 

 1017عام لاألسر المسجلة في برنامج التحويالت النقدية حسب االستفادة من البرنامج وخطوط الفقر ل نسبة(: .) شكل

 

 المقدمة لألسر الفقيرة: المساعدات. 1..

 األسر الفقيرة في برنامج التحويالت النقدية:. 1...1

الغ التي تم مجموع المبالعام، وقد كان في دفعات مالية لكل أسرة  النقدية على تقديم أربع التحويالتيقوم برنامج 
 ونح نامج التحويالت النقديةويشكل بر  شيقال   212,122,121 نحو 1112عام الخالل مستفيدة السرة لأل تقديمها

 وزارة التنمية االجتماعية. ميزانيةمن  21%
  

  1017لسنة  والدفعةاألسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المبلغ (: توزيع .)جدول 

 مبلغ األسر المستفيدة عدد الدفعة

48.3

51.7

غير مستفيد مستفيد

غير مستفيد مستفيد

31.6

62.1
77.6

68.4

37.9
22.4

تحت خط الفقر الشديد بين الخطين فوق الخط الوطني

غير مستفيد مستفيد

نحو %68 من األرس التي تقع تحت خط الفقر الشديد استفادت من املساعدة فقط، بينما غري املستفيدين نحو 32%.

شكل )3(: نسبة األرس املسجلة يف برنامج التحويات النقدية حسب االستفادة من الربنامج وخطوط الفقر للعام 2017

22 
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3.1. المساعدات المقدمة لألسر الفقرية:

1.3.1. األسر الفقرية في برنامج التحويالت النقدية:

ــم  ــي ت ــغ الت ــوع املبال ــد كان مجم ــام، وق ــكل أرسة يف الع ــة ل ــات مالي ــع دفع ــم أرب ــىل تقدي ــة ع ــالت النقدي ــج التحوي ــوم برنام يق
تقديمهــا لــألرسة املســتفيدة خــالل العــام 2017 نحــو 518,397,372 شــيقالً ويشــكل برنامــج التحويــالت النقديــة نحــو %63 مــن 

ــة. ــة االجتماعي ــة وزارة التنمي ميزاني
 

جدول )3(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب املبلغ والدفعة لسنة 2017 

مبلغعدد األرس املستفيدةالدفعة

110,785128,939,019األوىل 

109,397127,349,373الثانية 

110,949126,334,800الثالثة 

110,272135,774,180الرابعة 

518,397,372 مجموع املبالغ 

بلــغ عــدد األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة نحــو 110,000 أرسة، أي نحــو 687,000 ألــف فــرد يف الضفــة الغربيــة 
وقطــاع غــزة، وكان النصيــب األكــرب مــن األرس املســتفيدة يف قطــاع غــزة، وبلغــت نســبة القطــاع %65. وعنــد مقارنــة هــذه البيانــات 
مــع نســبة الفقــر الشــديد يف فلســطني، يتبــني أن الــوزارة تغطــي نحــو %76 مــن األرس التــي تقــع تحــت خــط الفقــر الشــديد، 

وتبقــى نحــو %24 مــن األرس محرومــة مــن املســاعدة.
  

جدول )4(: توزيع األرس واألفراد املستفيدين من برنامج التحويات النقدية حسب املنطقة للعام 2017

نسبة األفرادعدد األفرادالنسبة  عدد األرساملنطقة

72,16665.4492,63471.6قطاع غزة

38,10634.5194,80182.3الضفة الغربية

110,272100687,435100املجموع
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أعــىل نســبة مــن األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة كانــت يف محافظــة غــزة بنحــو %18، بينمــا أقــل نســبة كانــت 
مــن نصيــب محافظتــي أريحــا وســلفيت بنســبة تقــارب %1 فقــط.

شكل )4(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب املحافظة للعام 2017
 

24 
 

 
 

 .تحت خط الفقر الشديد من برنامج المساعدات النقدية من إجمالي األسر المستفيدة %22 نحوتقع 

  

 1017 عاملل الفقرخطوط النقدية حسب  التحويالتبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 5شكل )

 

 من هذه األسر تسكن المخيمات. %11 نحوأن في حين  ،المدن المستفيدةاألسر من  %21 نحوتسكن  

 

 1017عام لل نوع التجمعالنقدية حسب  التحويالتبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر .شكل )

18.2

13.2

10.3

13.4

10.4

5.2

3.7

3.8

4.5

3.7

1

2.7

2.2

1

2.8

2.9

1.2

غزة

شمال غزة

دير البلح

خانيونس

رفح

الخليل

بيت لحم

نابلس

جنين

طولكرم

اريحا

رام هللا

قلقيلية

سلفيت

القدس

يطا

طوباس

تحت خط الفقر
84.6الشديد 

8.0بين الخطين
فوق الخط 

7.3الوطني 

تقع نحو %85 من إجمايل األرس املستفيدة من برنامج املساعدات النقدية تحت خط الفقر الشديد.

شكل )5(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب خطوط الفقر للعام 2017

24 
 

 
 

 .تحت خط الفقر الشديد من برنامج المساعدات النقدية من إجمالي األسر المستفيدة %22 نحوتقع 

  

 1017 عاملل الفقرخطوط النقدية حسب  التحويالتبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 5شكل )

 

 من هذه األسر تسكن المخيمات. %11 نحوأن في حين  ،المدن المستفيدةاألسر من  %21 نحوتسكن  
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تحت خط الفقر
84.6الشديد 

8.0بين الخطين
فوق الخط 

7.3الوطني 
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تسكن نحو %53 من األرس املستفيدة املدن، يف حني أن نحو %21 من هذه األرس تسكن املخيمات.

شكل )6(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب نوع التجمع للعام 2017

23 
 

 

لضفة ا تسكن ، أما األسر المستفيدة والتيسر الجئةاألسر المستفيدة في قطاع غزة هي أإجمالي من  %22 نحو
  .%21 نسبة تقارببسر غير الجئة الغربية فمعظمها أ

 

 1017عام لل حالة اللجوءالنقدية حسب  التحويالتبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 7شكل )

 

 نسبة األسربينما  أسرة، 117211 نحوأي  ،%11 نحو رأسها رب أسرة يعملتالمستفيدة والتي ييشكل عدد األسر 
 .من إجمالي األسر المستفيدة من البرنامج %21 نحوبلغت فقد رأسها رب أسرة ال يعمل تالتي ي

  
 1017عام لل العمل لرب األسرةالنقدية حسب حالة  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 1شكل )

 

53.3

25.8
20.9

مدينة  قرية  مخيم 

مدينة  قرية  مخيم 

65.7
29.0

0.5

1.3

33.9
69.7

قطاع غزة الضفة الغربية

الجىء مسجل الجئ غير مسجل غير الجئ

20.4يعمل  

79.6ال يعمل 

23 
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 .من إجمالي األسر المستفيدة من البرنامج %21 نحوبلغت فقد رأسها رب أسرة ال يعمل تالتي ي

  
 1017عام لل العمل لرب األسرةالنقدية حسب حالة  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 1شكل )

 

53.3

25.8
20.9

مدينة  قرية  مخيم 

مدينة  قرية  مخيم 

65.7
29.0

0.5

1.3

33.9
69.7

قطاع غزة الضفة الغربية

الجىء مسجل الجئ غير مسجل غير الجئ

20.4يعمل  

79.6ال يعمل 

ــة  ــة الغربي ــكن الضف ــي تس ــتفيدة والت ــا األرس املس ــة، أم ــي أرس الجئ ــزة ه ــاع غ ــتفيدة يف قط ــايل األرس املس ــن إجم ــو %66 م نح
ــارب 70%.  ــبة تق ــة بنس ــري الجئ ــا أرس غ فمعظمه

شكل )7(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب حالة اللجوء للعام 2017

23 
 

 

لضفة ا تسكن ، أما األسر المستفيدة والتيسر الجئةاألسر المستفيدة في قطاع غزة هي أإجمالي من  %22 نحو
  .%21 نسبة تقارببسر غير الجئة الغربية فمعظمها أ

 

 1017عام لل حالة اللجوءالنقدية حسب  التحويالتبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 7شكل )

 

 نسبة األسربينما  أسرة، 117211 نحوأي  ،%11 نحو رأسها رب أسرة يعملتالمستفيدة والتي ييشكل عدد األسر 
 .من إجمالي األسر المستفيدة من البرنامج %21 نحوبلغت فقد رأسها رب أسرة ال يعمل تالتي ي

  
 1017عام لل العمل لرب األسرةالنقدية حسب حالة  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 1شكل )

 

53.3

25.8
20.9

مدينة  قرية  مخيم 

مدينة  قرية  مخيم 

65.7
29.0

0.5

1.3

33.9
69.7

قطاع غزة الضفة الغربية

الجىء مسجل الجئ غير مسجل غير الجئ

20.4يعمل  

79.6ال يعمل 

23 
 

 

لضفة ا تسكن ، أما األسر المستفيدة والتيسر الجئةاألسر المستفيدة في قطاع غزة هي أإجمالي من  %22 نحو
  .%21 نسبة تقارببسر غير الجئة الغربية فمعظمها أ

 

 1017عام لل حالة اللجوءالنقدية حسب  التحويالتبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 7شكل )

 

 نسبة األسربينما  أسرة، 117211 نحوأي  ،%11 نحو رأسها رب أسرة يعملتالمستفيدة والتي ييشكل عدد األسر 
 .من إجمالي األسر المستفيدة من البرنامج %21 نحوبلغت فقد رأسها رب أسرة ال يعمل تالتي ي

  
 1017عام لل العمل لرب األسرةالنقدية حسب حالة  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 1شكل )

 

53.3

25.8
20.9

مدينة  قرية  مخيم 

مدينة  قرية  مخيم 

65.7
29.0

0.5

1.3

33.9
69.7

قطاع غزة الضفة الغربية

الجىء مسجل الجئ غير مسجل غير الجئ

20.4يعمل  

79.6ال يعمل 

يشــكل عــدد األرس املســتفيدة والتــي يرتأســها رب أرسة يعمــل نحــو %20، أي نحــو 22,500 أرسة، بينمــا نســبة األرس التــي يرتأســها 
رب أرسة ال يعمــل فقــد بلغــت نحــو %80 مــن إجمــايل األرس املســتفيدة مــن الربنامــج.

 
شكل )8(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب حالة العمل لرب األرسة للعام 2017

23 
 

 

لضفة ا تسكن ، أما األسر المستفيدة والتيسر الجئةاألسر المستفيدة في قطاع غزة هي أإجمالي من  %22 نحو
  .%21 نسبة تقارببسر غير الجئة الغربية فمعظمها أ

 

 1017عام لل حالة اللجوءالنقدية حسب  التحويالتبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 7شكل )

 

 نسبة األسربينما  أسرة، 117211 نحوأي  ،%11 نحو رأسها رب أسرة يعملتالمستفيدة والتي ييشكل عدد األسر 
 .من إجمالي األسر المستفيدة من البرنامج %21 نحوبلغت فقد رأسها رب أسرة ال يعمل تالتي ي

  
 1017عام لل العمل لرب األسرةالنقدية حسب حالة  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 1شكل )

 

53.3

25.8
20.9

مدينة  قرية  مخيم 

مدينة  قرية  مخيم 

65.7
29.0

0.5

1.3

33.9
69.7

قطاع غزة الضفة الغربية

الجىء مسجل الجئ غير مسجل غير الجئ

20.4يعمل  

79.6ال يعمل 
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نالحــظ بالنســبة إىل وضــع العمــل أن نحــو %78 مــن أربــاب األرس العاملــني، يعملــون بأجــر غــري منتظــم، ونحــو %11 يعملــون 
لحســابهم. 

شكل )9(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية 
والتي يرتأسها رب أرسة يعمل حسب وضع العمل لرب األرسة للعام 2017

26 
 

 

 نحوو  منتظم،بأجر غير  ون يعمل ن،من أرباب األسر العاملي %22 نحوأن  وضع العمل إلىبالنسبة نالحظ 
  .يعملون لحسابهم 11%

 

 ألسرةاحسب وضع العمل لرب رأسها رب أسرة يعمل توالتي يالنقدية  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 2شكل )
 1017عام لل

 
 

 السكانيالتجمع ، أو في %22 نسبة تقاربب نفسها المحافظة اب األسر يعملون فيمعظم أربأن  أيضا  نالحظ 
   .%11الـبنسبة تتجاوز  نفسه

  
 1017عام للومكان العمل  النقدية حسب حالة العمل لرب األسرة التحويالتاألسر المستفيدة من برنامج  نسبة (:10) شكل

 

 
 .منهم أنهوا تعليمهم اإلعدادي %12االبتدائي فقط، و تعليمهم باب األسر العاملينمن أر  %12 نحوأنهى 

  
 1017عام للالنقدية حسب حالة العمل لرب األسرة ومكان العمل  التحويالت(: توزيع األسر المستفيدة من برنامج 11) شكل

1.2صاحب عمل  10.9يعمل لحسابه 
0.4يعمل بدون اجر 

9.0يعمل بأجر منتظم 

م يعمل بأجر غير منتظ
78.2

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

في المسكن

في التجمع السكاني

في نفس المحافظة

في محافظة اخرى 

في اسرائيل

في المستوطنات

في الخارج

ال يعمل

يعمل

ــون يف املحافظــة نفســها بنســبة تقــارب %59، أو يف التجمــع الســكاني نفســه بنســبة  نالحــظ أيضــاً أن معظــم أربــاب األرس يعمل
ــاوز الـ30%.   تتج

 
شكل )10(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب حالة العمل لرب األرسة ومكان العمل للعام 2017

26 
 

 

 نحوو  منتظم،بأجر غير  ون يعمل ن،من أرباب األسر العاملي %22 نحوأن  وضع العمل إلىبالنسبة نالحظ 
  .يعملون لحسابهم 11%

 

 ألسرةاحسب وضع العمل لرب رأسها رب أسرة يعمل توالتي يالنقدية  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 2شكل )
 1017عام لل

 
 

 السكانيالتجمع ، أو في %22 نسبة تقاربب نفسها المحافظة اب األسر يعملون فيمعظم أربأن  أيضا  نالحظ 
   .%11الـبنسبة تتجاوز  نفسه

  
 1017عام للومكان العمل  النقدية حسب حالة العمل لرب األسرة التحويالتاألسر المستفيدة من برنامج  نسبة (:10) شكل

 

 
 .منهم أنهوا تعليمهم اإلعدادي %12االبتدائي فقط، و تعليمهم باب األسر العاملينمن أر  %12 نحوأنهى 

  
 1017عام للالنقدية حسب حالة العمل لرب األسرة ومكان العمل  التحويالت(: توزيع األسر المستفيدة من برنامج 11) شكل

1.2صاحب عمل  10.9يعمل لحسابه 
0.4يعمل بدون اجر 

9.0يعمل بأجر منتظم 

م يعمل بأجر غير منتظ
78.2

0.0% 10.0% 20.0% 30.0% 40.0% 50.0% 60.0% 70.0%

في المسكن

في التجمع السكاني
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في محافظة اخرى 

في اسرائيل
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في الخارج

ال يعمل

يعمل
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أنهى نحو %28 من أرباب األرس العاملني تعليمهم االبتدائي فقط، و%27 منهم أنهوا تعليمهم اإلعدادي.
 

شكل )11(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب حالة العمل لرب األرسة واملستوى التعليمي

23 
 

 
 

أفراد، أما  2-2من األسر المستفيدة تعتبر كبيرة العدد من  %12 نحوأن  األسرةحجم  إلىإذا تطرقنا نالحظ 
  .%11 نحو كون من فرد واحد فقط فتشكلاألسر التي تت

 

 1017عام لل (: توزيع األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب حجم األسرة5)جدول 

 النسبة العدد حجم األسرة
 13.3 14656 فرد واحد

 27.5 30370 أفراد 4-1من 
 21.7 23942 أفراد .-5من 
 28.2 31061 أفراد 2-7من 
 9.3 10243 فأكثر أفراد ةعشر 

 100.0 110272 المجموع
 

ويبلغ  ه،لكمنزال  تمت تسكن األسرمن  %21 نحوأن  ألسر المستفيدةالمسكن ل خصائصبعض  إلىبالنظر يتبين 
غير مفروش وتبلغ نسبتهم  ا  مستأجر  منزال   أسرة تسكن 27111 نحوأسرة، ويوجد  217111 نحوهذه األسر  عدد
 . %2 نحو

 

 1017عام لل ملكية المسكن(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج المساعدات النقدية حسب 11شكل )

0.0%

10.0%

20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

60.0%

ال يعمل

يعمل

نالحــظ إذا تطرقنــا إىل حجــم األرسة أن نحــو %28 مــن األرس املســتفيدة تعتــرب كبــرية العــدد مــن 7-9 أفــراد، أمــا األرس التــي تتكــون 
مــن فــرد واحــد فقــط فتشــكل نحــو 13%. 

جدول )5(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب حجم األرسة للعام 2017

النسبة املئويةالعددحجم األرسة

1465613.3فرد واحد

3037027.5من 2-4 أفراد

2394221.7من 5-6 أفراد

3106128.2من 7-9 أفراد

102439.3عرشة أفراد فأكثر

110272100.0املجموع
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يتبــني بالنظــر إىل بعــض خصائــص املســكن لــألرس املســتفيدة أن نحــو %82 مــن األرس تســكن منــزالً تمتلكــه، ويبلــغ عــدد هــذه 
األرس نحــو 91,000 أرسة، ويوجــد نحــو 7,300 أرسة تســكن منــزالً مســتأجراً غــري مفــروش وتبلــغ نســبتهم نحــو 7%. 

شكل )12(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج املساعدات النقدية حسب ملكية املسكن للعام 2017

28 
 

 

 
 من غرفة واحدة مسكنهم يتكون  %11 نحومن غرفتين، بينما  المستفيدة من األسر %12 نحويتكون مسكن 

 فقط.
 

 1017عام لل عدد غرف المسكنالنقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج .1شكل )
 

 
 

من  منزلها يتكون أفراد  2-2يتراوح عدد أفرادها بين التي  األسرمن  %12 نحوأن  ،أيضا   ،ما يلفت النظر
  .غرفة واحدة فقط

 
 1017عام للعدد غرف المسكن وعدد أفراد األسرة النقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 14شكل )

82.4

6.6
0.2

9.6
0.1 1.1

ملك مستاجر غير 
مفروش

مستاجر مفروش دون مقابل مقابل عمل غير ذلك

21.6غرفة 

31.2ثالت غرف 37.2غرفتين 

8.2اربع غرف  خمس غرف فأكثر 
1.6

يتكون مسكن نحو %37 من األرس املستفيدة من غرفتني، بينما نحو %22 يتكون مسكنهم من غرفة واحدة فقط.

شكل )13(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب عدد غرف املسكن للعام 2017

28 
 

 

 
 من غرفة واحدة مسكنهم يتكون  %11 نحومن غرفتين، بينما  المستفيدة من األسر %12 نحويتكون مسكن 

 فقط.
 

 1017عام لل عدد غرف المسكنالنقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج .1شكل )
 

 
 

من  منزلها يتكون أفراد  2-2يتراوح عدد أفرادها بين التي  األسرمن  %12 نحوأن  ،أيضا   ،ما يلفت النظر
  .غرفة واحدة فقط

 
 1017عام للعدد غرف المسكن وعدد أفراد األسرة النقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 14شكل )

82.4

6.6
0.2

9.6
0.1 1.1

ملك مستاجر غير 
مفروش

مستاجر مفروش دون مقابل مقابل عمل غير ذلك

21.6غرفة 

31.2ثالت غرف 37.2غرفتين 

8.2اربع غرف  خمس غرف فأكثر 
1.6
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ما يلفت النظر، أيضاً، أن نحو %15 من األرس التي يرتاوح عدد أفرادها بني 4-6 أفراد يتكون منزلها من غرفة واحدة فقط. 

شكل )14(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب عدد غرف املسكن وعدد أفراد األرسة للعام 2017

29 
 

 
 .يَ أراض يملكون  %2وفقط  َي،ال تملك أراض %22بنسبة تقارب  المستفيدةغالبية األسر 

 
 1017عام لل ملكية األرضالنقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 15شكل )

 
 

 .%21المدن بنسبة  َي تسكنلبية األسر التي تملك أراضاغ
 

 1017عام لل ونوع التجمع ملكية األرضالنقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج .1شكل )

 
 
 فقط من هذه األسر الجئة.   %11، بينما الجئةغير هي أسر  يَ أراضالتي تملك  األسرمن  %21و  
   

0.0%
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20.0%

30.0%

40.0%

50.0%

1-3 4-6 7-9 أفراد فأكثر10

غرفة

غرفتين

ثالت غرف

اربع غرف

خمس غرف فأكثر

4.8يملك اراضي 

ال يملك اراضي 
95.2

51.0 53.0

42.0
25.0

7.0
22..0

يملك أرض ال يملك أرض 

مدينة  قرية  مخيم 

غالبية األرس املستفيدة بنسبة تقارب %95 ال تملك أرايَض، وفقط %5 يملكون أرايَض.

شكل )15(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب ملكية األرض للعام 2017

29 
 

 
 .يَ أراض يملكون  %2وفقط  َي،ال تملك أراض %22بنسبة تقارب  المستفيدةغالبية األسر 

 
 1017عام لل ملكية األرضالنقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 15شكل )

 
 

 .%21المدن بنسبة  َي تسكنلبية األسر التي تملك أراضاغ
 

 1017عام لل ونوع التجمع ملكية األرضالنقدية حسب  التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج .1شكل )

 
 
 فقط من هذه األسر الجئة.   %11، بينما الجئةغير هي أسر  يَ أراضالتي تملك  األسرمن  %21و  
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اربع غرف

خمس غرف فأكثر

4.8يملك اراضي 

ال يملك اراضي 
95.2

51.0 53.0

42.0
25.0

7.0
22..0

يملك أرض ال يملك أرض 

مدينة  قرية  مخيم 

غالبية األرس التي تملك أرايَض تسكن املدن بنسبة 51%.

شكل )16(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب ملكية األرض ونوع التجمع للعام 2017
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 .يَ أراض يملكون  %2وفقط  َي،ال تملك أراض %22بنسبة تقارب  المستفيدةغالبية األسر 
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و%70 من األرس التي تملك أرايَض هي أرس غري الجئة، بينما %30 فقط من هذه األرس الجئة.  
  

شكل )17(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب ملكية األرض وحالة اللجوء للعام 2017 
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  1017عام لل وحالة اللجوء ملكية األرض حسب النقدية التحويالت(: نسبة األسر المستفيدة من برنامج 17شكل )

 

يتبين أن معظم األسر متصلة مساكنها بشبكة كهرباء أو ماء  ،إلى توفر خدمات عامة لألسر المستفيدة وبالنسبة
فقط من األسر غير متصلة  %1 نحوعلى التوالي، و  %22، و%22 ،%22هذه النسب و  ،أو صرف صحي
 كونها شبكة خاصة أم عامة. عن النظر بصرف أو الماء مساكنها بالكهرباء

  
 1017 عاملل العامةاالتصال بالخدمات النقدية حسب  التحويالتاألسر المستفيدة من برنامج  عدد(: 11شكل )

 

 

 

 أرضي. هاتفقط من األسر يتوفر لديها خط ف %12و، يتوفر لديها موبايل %22 نحو

 
 1017عام لل توفر بعض السلعالنقدية حسب  التحويالتاألسر المستفيدة من برنامج  عدد(: 12شكل )
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مياه  كهرباء  صرف صحي 

شبكة عامة تمديدات خاصة ال يوجد
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ــة مســاكنها بشــبكة كهربــاء أو مــاء أو رصف  وبالنســبة إىل توفــر خدمــات عامــة لــألرس املســتفيدة، يتبــني أن معظــم األرس متصل
ــاء  ــاء أو امل ــاكنها بالكهرب ــة مس ــري متصل ــن األرس غ ــط م ــو %1 فق ــوايل، ونح ــىل الت ــب %99، %94، و%64 ع ــذه النس ــي، وه صح

بــرف النظــر عــن كونهــا شــبكة خاصــة أم عامــة.
 

شكل )18(: عدد األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب االتصال بالخدمات العامة للعام 2017
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نحو %87 يتوفر لديها موبايل، و%14 فقط من األرس يتوفر لديها خط هاتف أريض.

شكل )19(: عدد األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب توفر بعض السلع للعام 2017
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االحتالل اإلسرائيلي سواء بشكل جزئي أو  يدة ألضرار منمنزل من منازل األسر المستف 8,300 نحوتعرض 
 من إجمالي األسر المستفيدة من البرنامج.  %2وتشكل نسبتهم  ،كلي

 
الل االحت منالتي تعرض لها مسكن األسرة األضرار النقدية حسب  التحويالتاألسر المستفيدة من برنامج  عدد(: 10شكل )

 1017عام لل

 

 

 .االقتصادي برنامج التمكين فياألسر الفقيرة  . 1...1
ء والهشة القريبة من خط الفقر الوطني ومساعدتها في إنشا األسر الفقيرةاألفراد و تمكين  إلىالبرنامج يهدف هذا 

تعتمد  سرة  أالفقر الذي تعاني منه لتصبح من هذه األسر  نهوضفي ساهم ت صغيرة مدرة للدخل إنتاجيةمشاريع 
 .على نفسها

98.9 86.2 88.4 94.8 98.1

13.2

1.1 13.8 11.6 5.2 1.9

86.8

سيارة  خاصة  تلفون  كمبيوتر انترنت  خلوي اسرائيلي خلوي فلسطيني

ال يوجد يوجد

نعم اضرار شديدة 
1.4هدم كلي

نعم اضرار جزئية 
6.1هدم جزئي

92.5ال لم يتضرر

ــكل  ــي أو كيل، وتش ــكل جزئ ــواء بش ــيل س ــالل اإلرسائي ــن االحت ــتفيدة ألرضار م ــازل األرس املس ــن من ــزل م ــو 8,300 من ــرض نح تع
ــج.  ــن الربنام ــتفيدة م ــايل األرس املس ــن إجم ــبتهم %7 م نس

شكل )20(: عدد األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب األرضار التي تعرض لها مسكن األرسة 
من االحتال للعام 2017
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2.3.1.  األسر الفقرية في برنامج التمكني االقتصادي.
يهــدف هــذا الربنامــج إىل تمكــني األفــراد واألرس الفقــرية والهشــة القريبــة مــن خــط الفقــر الوطنــي ومســاعدتها يف إنشــاء مشــاريع 

إنتاجيــة صغــرية مــدرة للدخــل تســاهم يف نهــوض هــذه األرس مــن الفقــر الــذي تعانــي منــه لتصبــح أرسًة تعتمــد عــىل نفســها.
ــة كافــة، كانــت أعــىل نســبة يف  تــم منــح مشــاريع اقتصاديــة يف األعــوام 2013-2017 لنحــو 1,003 أرس يف مديريــات الضفــة الغربي

ــة. العــام 2014 وقــدرت بنحــو %52 مــن املشــاريع املمنوحــة خــالل الســنوات الخمــس املاضي

شكل )21(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التمكني االقتصادي حسب األعوام )2017-2013(
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، كانت كافة مديريات الضفة الغربية في أسر 17111لنحو  1112-1111 في األعوامتم منح مشاريع اقتصادية 
 .اضيةمال الخمس سنواتمن المشاريع الممنوحة خالل ال %21 وقدرت بنحو 1112عام الأعلى نسبة في 

 (1017-.101) امو عحسب األنسبة األسر المستفيدة من برنامج التمكين االقتصادي (: 11شكل )

 

 
، %12 نسبة تقاربلمحافظة الخليل ب 1112-1111خالل األعوام من  بلغت أعلى نسبة من المشاريع الممنوحة

  .%2 نحولمدينة القدس بكانت وأقل نسبة 
 

 1017-.101 لألعوامالمحافظة األسر المستفيدة من برنامج التمكين االقتصادي حسب  توزيع(: 11) شكل

 
 

 .المنفذة المشاريع إجماليمن  %21 نحولألسر التي تسكن القرى نسبة المشاريع  لتشك
 

 1017-.101ألعوام ل نوع التجمعحسب  التمكين االقتصاديبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر .1شكل )
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بلغــت أعــىل نســبة مــن املشــاريع املمنوحــة خــالل األعــوام مــن 2013-2017 ملحافظــة الخليــل بنســبة تقــارب %17، وأقــل نســبة 
كانــت ملدينــة القــدس بنحــو 4%. 

شكل )22(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التمكني االقتصادي حسب املحافظة لألعوام 2017-2013
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 .المنفذة المشاريع إجماليمن  %21 نحولألسر التي تسكن القرى نسبة المشاريع  لتشك
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شكلت نسبة املشاريع لألرس التي تسكن القرى نحو %72 من إجمايل املشاريع املنفذة.

شكل )23(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج التمكني االقتصادي حسب نوع التجمع لألعوام 2017-2013

33 
 

 

 

كانت ، وأقل نسبة %12 وقدرت بنحو ،لمشاريع حسب نوع المشروع للمشاريع التجاريةأعلى نسبة من ا كانت
 .%2بـ  وقدرت للمشاريع الصناعية

 

 1017-.101 لألعوام(: توزيع األسر المستفيدة من برنامج التمكين االقتصادي حسب نوع المشروع .جدول )

 النسبة  العدد نوع المشروع 
 38.7 388 تجاري 
 20.7 208 خدماتي
 34.5 346 زراعي
 6.1 61 صناعي
 100 1,003 المجموع

  :WFP برنامج المساعدات الغذائيةاألسر الفقيرة في . 1....
في  %22والضفة الغربية، في  %22 ،أسرة 217111 نحومساعدة غذائية التي تتلقى عدد األسر  جماليإبلغ 

 . قطاع غزة

 1017 عامللالمساعدات الغذائية حسب المنطقة (: توزيع األسر المستفيدة من برنامج 7جدول )

 المنطقة األسرعدد  النسبة
 غزة 20,014 46.0
 ضفة 23,469 54.0
 المجموع 43,483 100

 

وأقل  ،%12 بنسبة جنين محافظةفي  الضفةبمن برنامج المساعدات الغذائية للمستفيدين  األعلىسبة الن كانت
 .فقط %1 بنسبة تقدر بـأريحا  لمحافظة كانت نسبة

 

71.6قرية  

8.4مخيم  

20.0مدينة 

كانــت أعــىل نســبة مــن املشــاريع حســب نــوع املــرشوع للمشــاريع التجاريــة، وقــدرت بنحــو %39، وأقــل نســبة كانــت للمشــاريع 
الصناعيــة وقــدرت بـ 6%.

جدول )6(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التمكني االقتصادي حسب نوع املرشوع لألعوام 2017-2013

النسبة املئويةالعددنوع املرشوع 

38838.7تجاري

20820.7خدماتي

34634.5زراعي

616.1صناعي

1,003100املجموع

 :WFP 3.3.1. األسر الفقرية في برنامج المساعدات الغذائية
بلغ إجمايل عدد األرس التي تتلقى مساعدة غذائية نحو 43,000 أرسة، %54 يف الضفة الغربية، و%46 يف قطاع غزة. 

جدول )7(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج املساعدات الغذائية حسب املنطقة للعام 2017

النسبة املئوية عدد األرس املنطقة

46.0 20,014 غزة

54.0 23,469 ضفة

100 43,483 املجموع



36

كانــت النســبة األعــىل للمســتفيدين مــن برنامــج املســاعدات الغذائيــة بالضفــة يف محافظــة جنــني بنســبة %14، وأقــل نســبة كانــت 
ملحافظــة أريحــا بنســبة تقــدر بـــ %3 فقط.

شكل )24(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج املساعدات الغذائية حسب املحافظة للعام 2017
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 1017عام لل المحافظةحسب  المساعدات الغذائيةبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 14شكل )

 

 

، بينما %12 بةنسفقد كانت أعلى نسبة لألسر المستفيدة في محافظة غزة بـ ،أما بالنسبة إلى المحافظات الجنوبية
 . %11 نسبةلمحافظة وسط غزة بـكانت أقل نسبة 

 

 1017عام لل المحافظةحسب  المساعدات الغذائيةبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 15شكل )

 

13.6

4.3

11.7

12.5

5.1

5.4

7.8

3.1

4.6

10.1

13.0

9.1

جنين

طوباس

طولكرم

نابلس

قلقيلية

سلفيت 

رام هللا

اريحا

القدس

بيت لحم 

الخليل 

يطا

23.0

38.0

10.0

18.0

11.0

شمال غزة غزة وسط غزة خان يونس رفح

أمــا بالنســبة إىل املحافظــات الجنوبيــة، فقــد كانــت أعــىل نســبة لــألرس املســتفيدة يف محافظــة غــزة بـــنسبة %38، بينمــا أقــل نســبة 
كانــت ملحافظة وســط غــزة بـــنسبة 10%. 

شكل )25(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج املساعدات الغذائية حسب املحافظة للعام 2017
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 1017عام لل المحافظةحسب  المساعدات الغذائيةبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 14شكل )
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4.3.1 المساعدات الطارئة:
بلــغ عــدد األرس التــي تلقــت مســاعدة نقديــة طارئــة 1,956 أرسًة، وكان مجمــوع املبالــغ التــي رصفــت لهــذه األرس نحــو 4,014,000 

شــيقل، وكانــت الحصــة األكــرب للمســاعدات الطارئــة مــن نصيــب الضفــة الغربيــة بنســبة 54%.
 

شكل )26(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج املساعدات الطارئة حسب املنطقة للعام 2017

33 
 

 

 :المساعدات الطارئة 4.3.1

 نحووكان مجموع المبالغ التي صرفت لهذه األسر  ،أسرة   1,956طارئة التي تلقت مساعدة نقدية  األسر بلغ عدد
 .%22ربية بنسبة لمساعدات الطارئة من نصيب الضفة الغل األكبرالحصة  كانت، و شيقل 271127111

  

 1017عام لل المنطقةحسب  المساعدات الطارئةبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر .1شكل )

 

 

 .%12 نحوبتفيدة من المساعدات الطارئة من نصيب محافظة غزة مسكانت أعلى نسبة من األسر ال
  

 1017 عاملل المحافظةحسب  المساعدات الطارئةبرنامج  من المستفيدة(: نسبة األسر 17شكل )

45.7قطاع غزة 54.3الضفة الغربية 

كانت أعىل نسبة من األرس املستفيدة من املساعدات الطارئة من نصيب محافظة غزة بنحو 17%.
 

شكل )27(: نسبة األرس املستفيدة من برنامج املساعدات الطارئة حسب املحافظة للعام 2017
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الفصل الثالث

قطاع األطفال
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1.2. واقـع األطفال في فلسطني:

بلــغ عــدد األطفــال مــن عمــر 0-17 ســنة 2,097,475 طفــالً يف العــام 2017، ويشــكلون مــا نســبته %47.0 مــن إجمــايل الســكان يف 
فلســطني، منهــم 1,197,452 طفــالً يف الضفــة الغربيــة بنســبة %57، مقابــل 900,023 طفــالً يف قطــاع غــزة، بنســبة %43 مــن إجمــايل 

األطفــال يف فلســطني.

شكل )1(: نسبة السكان واألطفال يف فلسطني وأبناء األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية للعام 2017
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 :فلسطينفي  األطفالواقـع . 2.1
من  %22.1ويشكلون ما نسبته  ،1112 عامالفي  طفال   171227222سنة  12-1عمر  عدد األطفال من بلغ

 2117111، مقابل %22بنسبة  في الضفة الغربية طفال   171227221منهم ، فلسطينفي السكان  جماليإ
 .فلسطينمن إجمالي األطفال في  %21بنسبة  ،في قطاع غزةطفال  

 
 وأبناء األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية فلسطين(: نسبة السكان واألطفال في 1شكل )

. 

 التنمية االجتماعية في وزارةن المستهدفواألطفال  .2.2
كون هذه الفئة هي مستقبل المجتمع، وأن المحافظة على حقوق الطفل  خاصة   يكتسب العمل مع األطفال أهمية  

تقديم أفضل  لىإ، ومن هنا تسعى وزارة التنمية االجتماعية األطفالواحتياجاته وتلبيتها يجب أن يتم تحقيقها لجميع 
 وا في بيئة اجتماعية وأسرية وتعليمية سليمة. دمات لفئة األطفال لينشؤ الخ

 :النقدية التحويالتاألطفال في برنامج . 1.1.1
ويشكلون ما  طفال   1227111النقدية  التحويالتمن برنامج  الفقيرة والتي تستفيد األسرأبناء  األطفالبلغ عدد 

منهم  %22 ،من البرنامجالمستفيدين  األفراد إجماليمن  %12و، فلسطيناألطفال في  إجماليمن  %11نسبته 
 .منهم في الضفة الغربية %12وفي قطاع غزة 

  

 1017عام لل حسب المنطقة النقدية التحويالتبرنامج من  المستفيدةالفقيرة  األسرأبناء  األطفال (: توزيع1جدول )

 النسبة المئوية العدد المنطقة 

 76.3 189503 قطاع غزة

 23.7 58708 الضفة الغربية

 100 248211 المجموع

24.0

76.0

57.0

43.0

60.0

40.0

الضفة الغربية  قطاع غزة 

نسبة ابناء االسر المستفيدة  نسبة االطفال  نسبة السكان 

2.2. األطفال المستهدفون في وزارة التنمية االجتماعية
ــل  ــوق الطف ــىل حق ــة ع ــع، وأن املحافظ ــتقبل املجتم ــي مس ــة ه ــذه الفئ ــون ه ــًة ك ــًة خاص ــال أهمي ــع األطف ــل م ــب العم يكتس
ــم أفضــل  ــة إىل تقدي ــة االجتماعي ــا تســعى وزارة التنمي ــال، ومــن هن ــع األطف ــم تحقيقهــا لجمي ــه وتلبيتهــا يجــب أن يت واحتياجات

ــليمة.  ــة س ــة وتعليمي ــة وأرسي ــة اجتماعي ــؤوا يف بيئ ــال لينش ــة األطف ــات لفئ الخدم

1.2.2. األطفال في برنامج التحويالت النقدية:
بلــغ عــدد األطفــال أبنــاء األرس الفقــرية والتــي تســتفيد مــن برنامــج التحويــالت النقديــة 248,211 طفــالً ويشــكلون مــا نســبته 12% 
مــن إجمــايل األطفــال يف فلســطني، و%36 مــن إجمــايل األفــراد املســتفيدين مــن الربنامــج، %76 منهــم يف قطــاع غــزة و%24 منهــم 

يف الضفــة الغربيــة.
 

جدول )1(: توزيع األطفال أبناء األرس الفقرية املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب املنطقة للعام 2017

النسبة املئويةالعدداملنطقة 

18950376.3قطاع غزة

5870823.7الضفة الغربية

248211100املجموع
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تشــري البيانــات، أيضــاً، إىل أن أعــىل نســبة لألطفــال أبنــاء األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة كانــت يف محافظــة غــزة 
وبلغــت 22%.

شكل )2(: نسبة األطفال أبناء األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب املحافظة للعام 2017
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أغلبية األطفال أبناء األرس املستفيدة يسكنون املدن، وبلغت هذه النسبة نحو 58%.

جدول: )2( توزيع األطفال أبناء األرس الفقرية املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب التجمع السكاني للعام 2017

النسبة املئويةالعددالتجمع السكاني

143,68757.9 مدينة

53,72121.6قرية

50,80320.5مخيم

248,211100املجموع
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يوجــد تقــارب كبــري بــني نســبة األطفــال أبنــاء األرس املســتفيدة مــن ناحيــة الجنــس، حيــث بلغــت نســبة الذكــور نحــو %51 ونســبة 
.49% اإلناث 

شكل )3(: نسبة األطفال أبناء األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب الجنس للعام 2017
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 %21 نحو حيث بلغت نسبة الذكور ،من ناحية الجنس سر المستفيدةأبناء األطفال يوجد تقارب كبير بين نسبة األ
 .%22ناث اإلونسبة 

 

 1017عام للالجنس حسب  التحويالت النقديةبرنامج  من المستفيدة األطفال أبناء األسر(: نسبة .شكل )

 

  :واالستغالل واإلهمالضحايا العنف  ألطفالا. 1.1.1
في  ةمديريات التنمية االجتماعيفي والمبلغ عنهم واالستغالل  واإلهمالتعرضوا للعنف  األطفال الذينعدد بلغ 

 .%12 نسبةبـ والبيرة رام هللا في محافظة أعلى نسبة كانتو  ،1112عام لل طفال   212 الضفة الغربية
 

 1017عام لل المحافظةحسب  األطفال المعنفين(: نسبة 4) شكل
 

 

49.2أنثى  50.8ذكر  
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2.2.2. األطفال ضحايا العنف واإلهمال واالستغالل: 

بلــغ عــدد األطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف واإلهمــال واالســتغالل واملبلــغ عنهــم يف مديريــات التنميــة االجتماعيــة يف الضفــة الغربيــة 
435 طفــالً للعــام 2017، وكانــت أعــىل نســبة يف محافظــة رام اهلل والبرية بـــنسبة 17%.

شكل )4(: نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلهمال واإلستغال حسب املحافظة للعام 2017
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بلغت نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلهمال واالستغالل ويسكنون املدن 56%. 

جدول: )5( توزيع األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلهمال واالستغال حسب التجمع السكاني للعام 2017

النسبة املئويةالعددالتجمع

24556.3مدينة

15736.1قرية

337.6مخيم

435100املجموع

ونسبة األطفال الذكور %56 بينما كانت نسبة اإلناث 44%.

جدول: )4( توزيع األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلهمال واالستغال حسب الجنس للعام 2017

النسبة املئويةالعددالجنس

24456.1ذكر

19143.9أنثى

435100املجموع

تعرض نحو %44 من إجمايل عدد األطفال املبلغ عنهم للعنف واإلهمال واالستغالل، وترتاوح أعمارهم بني 6-12 عاماً.

شكل )5(: نسبة األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلهمال واالستغال حسب الفئة العمرية للعام 2017
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حيث  ،أمراض مزمنة أو إعاقات ال يعانون من أي اواالستغالل كانو  واإلهمالتعرضوا للعنف  الذين األطفالمعظم 

 .%22 نحو مبلغت نسبته
 

 1017عام للالوضع الصحي حسب واالستغالل  واإلهمال الذين تعرضوا للعنفاألطفال ( توزيع .) :جدول

 النسبة العدد الوضع الصحي للطفل

 94.5 411 سليم صحيا  

 2.2 12 غير سليم صحيا  

 100 435 المجموع

 
  .%22 نحوالتي تعرض لها األطفال ب اإلساءاتوسوء المعاملة من أكثر أنواع  اإلهماليعتبر 

 

 1017 عاملاالعتداء لنوع حسب واالستغالل  واإلهمال الذين تعرضوا للعنفاألطفال ( توزيع 7) :جدول

 النسبة العدد نوع االعتداء

 5.7 25 اعتداء جنسي كامل

 7.1 31 جنسي تحرشاعتداء 

 10.3 45 اعتداء جسدي

 10.6 46 استغالل الطفل اقتصاديا  

 1.8 8 استغالل الطفل جنسيا  

 64.4 280 إهمال وسوء معاملة

 100 435 المجموع

 

21.1

43.9

22.1
12.9

سنوات فأقل5 6-12 13-15 16-18
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معظــم األطفــال الذيــن تعرضــوا للعنــف واإلهمــال واالســتغالل كانــوا ال يعانــون مــن أي أمــراض مزمنــة أو إعاقــات، حيــث بلغــت 
نســبتهم نحــو 95%.

جدول: )6( توزيع األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلهمال واالستغال حسب الوضع الصحي للعام 2017

النسبة املئويةالعددالوضع الصحي للطفل

ً 41194.5سليم صحيا

ً 245.5غري سليم صحيا

435100املجموع

يعترب اإلهمال وسوء املعاملة من أكثر أنواع اإلساءات التي تعرض لها األطفال بنحو 64%. 

جدول: )7( توزيع األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلهمال واالستغال حسب نوع االعتداء للعام 2017

النسبة املئويةالعددنوع االعتداء

255.7اعتداء جنيس كامل

317.1اعتداء جنيس تحرش

4510.3اعتداء جسدي

ً 4610.6استغال الطفل اقتصاديا

ً 81.8استغال الطفل جنسيا

28064.4إهمال وسوء معاملة

435100املجموع

3.2.2. الخدمات المقدمة لألطفال ضحايا العنف واإلهمال واالستغالل:

ــا العنــف واإلهمــال واالســتغالل، ولكنهــا تعتــرب أن  ــة الخاصــة باألطفــال ضحاي ــوزارة عــىل اتخــاذ مجموعــة مــن تدابــري الحماي تقــوم ال
حمايــة الطفــل داخــل أرستــه مــن أفضــل تدابــري الحمايــة، ألن مصلحــة الطفــل الفضــىل تراعــى يف ذلــك، ولهــذا كانــت أعــىل نســبة لتدابــري 
الحمايــة الخاصــة باألطفــال املعنفــني لحمايــة األطفــال داخــل أرسهــم بـــنحو %70 مــن إجمــايل عــدد األطفــال الذيــن تــم اتخــاذ تدابــري 

حمايــة لهــم.

جدول: )8( توزيع األطفال الذين تعرضوا للعنف واإلهمال واالستغال وتم اتخاذ تدابري حماية لهم للعام 2017

النسبة املئويةالعددنوع تدبري الحماية

30570.1حماية الطفل داخل أرسته1

255.7حماية الطفل يف أرسة بديلة

10524.1حماية الطفل يف مؤسسة حماية

435100املجموع

ـــــــــــــــ
1   املقصــود هنــا تــرك الطفــل يعيــش ضمــن أرستــه النوويــة بعــد تأكــد مرشــد حمايــة الطفولــة مــن عــدم وجــود خطــر عليــه وتتــم متابعــة الطفــل وتقديــم 

اإلرشــاد والتوجيــه له داخــل األرسة.
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4.2.2. األطفال مجهولو النسب واألطفال خارج إطار الزواج الشرعي:

ــذ العــام 2010 ولغايــة العــام 2017 الذيــن تــم  ــغ عــدد األطفــال مجهــويل النســب واألطفــال خــارج إطــار الــزواج الرشعــي من بل
التبليــغ عنهــم يف مديريــات التنميــة االجتماعيــة يف الضفــة الغربيــة 73 طفــالً، وكانــت أعــىل نســبة لألطفــال مجهــويل النســب وغــري 

الرشعيــني %18 يف العــام 2015، بينمــا كانــت أقــل نســبة %8 يف األعــوام 2013 و2017.

شكل )6(: نسبة األطفال مجهويل النسب واألطفال خارج إطار الزواج الرشعي لعدة أعوام 
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 :ضحايا العنف واإلهمال واالستغالل الخدمات المقدمة لألطفال. 1.1..
الحماية الخاصة باألطفال ضحايا العنف واإلهمال واالستغالل، ولكنها تقوم الوزارة على اتخاذ مجموعة من تدابير 

ولهذا  ذلك، تراعى في مصلحة الطفل الفضلى ضل تدابير الحماية، ألنتعتبر أن حماية الطفل داخل أسرته من أف
ن إجمالي م %21 نحوبـداخل أسرهم حماية األطفال لكانت أعلى نسبة لتدابير الحماية الخاصة باألطفال المعنفين 

 .عدد األطفال الذين تم اتخاذ تدابير حماية لهم
 

 1017عام لل واالستغالل وتم اتخاذ تدابير حماية لهم واإلهمال الذين تعرضوا للعنفاألطفال ( توزيع 1) :جدول

 

 

 

 :الزواج الشرعي إطارخارج  واألطفالالنسب  ومجهول األطفال. 4.1.1
 الذين 1112 عامالولغاية  1111عام المنذ خارج إطار الزواج الشرعي واألطفال  النسب مجهولي األطفالبلغ عدد 

مجهولي  لألطفالنسبة  أعلىكانت و  ،طفال   21مديريات التنمية االجتماعية في الضفة الغربية  تم التبليغ عنهم في
 .1112و 1111األعوام في  %2 قل نسبةأبينما كانت  ،1112عام الفي  %12 النسب وغير الشرعيين

 
  لعدة أعوام حسب المحافظةخارج إطار الزواج الشرعي واألطفال  النسب مجهولياألطفال (: نسبة .شكل )

 

 
 .ا  محتضن طفال   11 نسبةهو األعلى بـ 1112عام الفي ألطفال المحتضنين تشير البيانات إلى أن عدد ا

  
 عدة أعوامحسب خارج إطار الزواج الشرعي األطفال المحتضنين واألطفال  عدد(: 7شكل )

                                                           
تم متابعة الطفل وتقديم اإلرشاد والتوجيه له داخل ية بعد تأكد مرشد حماية الطفولة من عدم وجود خطر عليه وتالمقصود هنا ترك الطفل يعيش ضمن أسرته النوو 2 

 األسرة.

12.3 12.3
13.7

8.2

13.7

17.8

13.7

8.2

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

 يةئوالنسبة الم العدد نوع تدبير الحماية

 70.1 305 2أسرتهحماية الطفل داخل 
 5.7 25 بديلة أسرةحماية الطفل في 

 24.1 105 حماية الطفل في مؤسسة حماية
 100 435 المجموع

تشري البيانات إىل أن عدد األطفال املحتضنني يف العام 2017 هو األعىل بـنسبة 11 طفالً محتضناً.
 

شكل )7(: عدد األطفال املحتضنني واألطفال خارج إطار الزواج الرشعي حسب عدة أعوام
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 .%21 نحوهي األعلى مقارنة بنسبة اإلناث ب األطفال الذكور المحتضنيننسبة  كانتو 
 

 1017-1010 لألعوام الجنسحسب خارج إطار الزواج الشرعي المحتضنين واألطفال األطفال (: نسبة 1شكل )

 
 

 
 
 .%11 سبة تقدر بـنبنابلس  محافظةالمحتضنين في  األطفالمن  نسبة أعلىكانت و 
 

 1017-1010لألعوام  حسب المحافظةخارج إطار الزواج الشرعي األطفال المحتضنين واألطفال نسبة (: 2شكل )
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وكانت نسبة األطفال الذكور املحتضنني هي األعىل مقارنة بنسبة اإلناث بنحو 62%.

شكل )8(: نسبة األطفال املحتضنني واألطفال خارج إطار الزواج الرشعي حسب الجنس لألعوام 2017-2010
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 .%21 نحوهي األعلى مقارنة بنسبة اإلناث ب األطفال الذكور المحتضنيننسبة  كانتو 
 

 1017-1010 لألعوام الجنسحسب خارج إطار الزواج الشرعي المحتضنين واألطفال األطفال (: نسبة 1شكل )

 
 

 
 
 .%11 سبة تقدر بـنبنابلس  محافظةالمحتضنين في  األطفالمن  نسبة أعلىكانت و 
 

 1017-1010لألعوام  حسب المحافظةخارج إطار الزواج الشرعي األطفال المحتضنين واألطفال نسبة (: 2شكل )
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2.1

وكانت أعىل نسبة من األطفال املحتضنني يف محافظة نابلس بنسبة تقدر بـ 21%.

شكل )9(: نسبة األطفال املحتضنني واألطفال خارج إطار الزواج الرشعي حسب املحافظة لألعوام 2017-2010
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 .%21 نحوهي األعلى مقارنة بنسبة اإلناث ب األطفال الذكور المحتضنيننسبة  كانتو 
 

 1017-1010 لألعوام الجنسحسب خارج إطار الزواج الشرعي المحتضنين واألطفال األطفال (: نسبة 1شكل )

 
 

 
 
 .%11 سبة تقدر بـنبنابلس  محافظةالمحتضنين في  األطفالمن  نسبة أعلىكانت و 
 

 1017-1010لألعوام  حسب المحافظةخارج إطار الزواج الشرعي األطفال المحتضنين واألطفال نسبة (: 2شكل )
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5.2.2. دور الحضانة:

بلــغ عــدد الحضانــات املرخصــة يف العــام 2017 يف الضفــة الغربيــة 102 حضانــة، وكانــت %45 مــن الحضانــات املرخصــة يف محافظــة 
رام اهلل والبــرية.

جدول )9(: توزيع الحضانات املرخصة حسب املحافظات للعام 2017

النسبة املئويةالعدداملحافظة

4645.1رام اهلل والبرية

32.9أريحا

65.9جنني

54.9نابلس

65.9طولكرم

109.8الخليل

1918.6بيت لحم

11.0طوباس

102100املجموع

غالبية الحضانات املرخصة موجودة يف املدن، وكانت نسبتها 83%. 

شكل )10(: نسبة الحضانات املرخصة حسب نوع التجمع السكاني للعام 2017
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 دور الحضانة:. 5.1.1
من الحضانات  %22 وكانت ،حضانة 111الضفة الغربية  في 1112لعام في ا بلغ عدد الحضانات المرخصة
 .والبيرة المرخصة في محافظة رام هللا

 1017عام لل حسب المحافظات الحضانات المرخصة (: توزيع2جدول )

 

 

  .%21وكانت نسبتها  ،في المدن موجودة لبية الحضانات المرخصةاغ

 
 1017عام لل المرخصة حسب نوع التجمع السكانينسبة الحضانات (: 10شكل )

 

 

 

83مدينة 

16قرية  1مخيم 

 النسبة العدد المحافظة
 45.1 46 والبيرة رام هللا
 2.9 3 أريحا
 5.9 6 جنين
 4.9 5 نابلس
 5.9 6 طولكرم
 9.8 10 الخليل

 18.6 19 بيت لحم
 1.0 1 طوباس
 100 102 المجموع



48

6.2.2. األطفال األحداث:

1. األطفال األحداث المبلغ عنهم لمراقبي السلوك:

بلــغ عــدد األطفــال األحــداث يف محافظــات الضفــة الغربيــة كافــة 2,699 طفــالً للعــام 2017، وكانــت أعــىل نســبة يف محافظــة جنــني 
بنســبة 13%. 

شكل )11(: نسبة األطفال األحداث حسب املحافظة للعام 2017
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 :األحداث . األطفال2.1.1

 :المبلغ عنهم لمراقبي السلوك األحداث. األطفال 1
في نسبة  علىأ كانت و  ،1112عام لل طفال   2,699 كافة محافظات الضفة الغربية في األحداث األطفالبلغ عدد 

  .%11 نسبةبمحافظة جنين 
 

 1017 عاملل المحافظةحسب  األحداث(: نسبة األطفال 11شكل )
 

 
 

 
أما محافظة جنين  ،%11 نسبةبمخيم أريحا حسب نوع التجمع السكاني ألبناء  األحداث لألطفالكانت أعلى نسبة 

 .%12 نسبةسكان القرى بمن  لألطفالأعلى نسبة كانت ف
 
 

 1017عام لل التجمعالمحافظة ونوع حسب  األحداث(: نسبة األطفال 11شكل )

 
 

4.7

9.8
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قرية

ــني  ــة جن ــا محافظ ــبة %22، أم ــا بنس ــم أريح ــاء مخي ــكاني ألبن ــع الس ــوع التجم ــب ن ــداث حس ــال األح ــبة لألطف ــىل نس ــت أع كان
ــبة 18%. ــرى بنس ــكان الق ــن س ــال م ــبة لألطف ــىل نس ــت أع فكان

شكل )12(: نسبة األطفال األحداث حسب املحافظة ونوع التجمع للعام 2017
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 :األحداث . األطفال2.1.1

 :المبلغ عنهم لمراقبي السلوك األحداث. األطفال 1
في نسبة  علىأ كانت و  ،1112عام لل طفال   2,699 كافة محافظات الضفة الغربية في األحداث األطفالبلغ عدد 

  .%11 نسبةبمحافظة جنين 
 

 1017 عاملل المحافظةحسب  األحداث(: نسبة األطفال 11شكل )
 

 
 

 
أما محافظة جنين  ،%11 نسبةبمخيم أريحا حسب نوع التجمع السكاني ألبناء  األحداث لألطفالكانت أعلى نسبة 

 .%12 نسبةسكان القرى بمن  لألطفالأعلى نسبة كانت ف
 
 

 1017عام لل التجمعالمحافظة ونوع حسب  األحداث(: نسبة األطفال 11شكل )
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%99 من األطفال األحداث هم من الذكور.

شكل )13(: نسبة األطفال األحداث حسب الجنس للعام 2017

43 
 

 .هم من الذكور األحداث ألطفالمن ا 22%
 

 الجنس حسب األحداث (: نسبة األطفال .1شكل )
 

 
 
 
 

 

 

 .ا  عام 12-12 بين أعمارهم تتراوح األحداث األطفالمن  21%

  

 1017عام لل حسب العمر األحداث األطفال : توزيع(10)جدول 

 النسبة المئوية العدد عمر الحدث

1. – 1.  221 24.4 

1.- 11 1,652 61.2 

 14.3 122 أفراد في سن الحدث وقت ارتكاب الفعل

 100 2,699 المجموع

 
 .هم في المرحلة األساسية األحداثاألطفال من  21%

  
 1017 عاملل للحدث المستوى التعليميحسب  األحداث(: نسبة 14شكل )

ذكر
99

انثى
1

%61 من األطفال األحداث ترتاوح أعمارهم بني 16-18 عاماً.
 

جدول )10(: توزيع األطفال األحداث حسب العمر للعام 2017

النسبة املئويةالعددعمر الحدث

 16 – 1366024.4

 18 – 161,65261.2

38714.3أفراد يف سن الحدث وقت ارتكاب الفعل

2,699100املجموع

%60 من األطفال األحداث هم يف املرحلة األساسية.
 

شكل )14(: نسبة األحداث حسب املستوى التعليمي للحدث للعام 2017

48 
 

 
 

 
ال سلفيت لألطفمحافظة أن أعلى هذه النسب كانت ل ،توالمحافظا األحداث األطفالنسب  إلىبالنظر نالحظ، 

ن مالنسبة األعلى كانت فمن إجمالي األطفال األميين، أما األطفال في المرحلة األساسية  %11األميين بنسبة 
 البيرةو  لمحافظة رام هللا النسبة األعلى كانتففي المرحلة الثانوية  األطفالأما ، %12نصيب محافظة جنين بنسبة 

 . %11 نسبةبـ
 

 1017عام لل والمحافظة المرحلة التعليميةحسب  األحداث(: نسبة األطفال 14شكل )

 
 

 
 

 .تركوا التعليم النظاميمنهم  %21 نحو، و ملتحقين بالتعليم النظاميما زالوا  األحداث األطفالمن  22%
  

 1017عام لل والمحافظة حالة العملحسب  األحداث(: نسبة األطفال 15شكل )

4.0

60.0

36.0
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أمي  أساسي  ثانوي 
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نالحــظ، بالنظــر إىل نســب األطفــال األحــداث واملحافظــات، أن أعــىل هــذه النســب كانــت ملحافظــة ســلفيت لألطفــال األميــني بنســبة 
%32 مــن إجمــايل األطفــال األميــني، أمــا األطفــال يف املرحلــة األساســية فكانــت النســبة األعــىل مــن نصيــب محافظــة جنــني بنســبة 

%17، أمــا األطفــال يف املرحلــة الثانويــة فكانــت النســبة األعــىل ملحافظــة رام اهلل والبــرية بـــنسبة 20%. 

شكل )14(: نسبة األطفال األحداث حسب املرحلة التعليمية واملحافظة للعام 2017

48 
 

 
 

 
ال سلفيت لألطفمحافظة أن أعلى هذه النسب كانت ل ،توالمحافظا األحداث األطفالنسب  إلىبالنظر نالحظ، 

ن مالنسبة األعلى كانت فمن إجمالي األطفال األميين، أما األطفال في المرحلة األساسية  %11األميين بنسبة 
 البيرةو  لمحافظة رام هللا النسبة األعلى كانتففي المرحلة الثانوية  األطفالأما ، %12نصيب محافظة جنين بنسبة 

 . %11 نسبةبـ
 

 1017عام لل والمحافظة المرحلة التعليميةحسب  األحداث(: نسبة األطفال 14شكل )

 
 

 
 

 .تركوا التعليم النظاميمنهم  %21 نحو، و ملتحقين بالتعليم النظاميما زالوا  األحداث األطفالمن  22%
  

 1017عام لل والمحافظة حالة العملحسب  األحداث(: نسبة األطفال 15شكل )

4.0

60.0

36.0

أمي  أساسي  ثانوي 

أمي  أساسي  ثانوي 
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%47 من األطفال األحداث ما زالوا ملتحقني بالتعليم النظامي، ونحو %53 منهم تركوا التعليم النظامي.
 

شكل )15(: نسبة األطفال األحداث حسب حالة العمل واملحافظة للعام 2017
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قل نسبة لألطفال الذين تم تكييف بينما كانت أ ،%22 نحو كجنح 3تكييف تهمهموالذين تم  األحداثبلغت نسبة 
  .األحداث لألطفال اإلجماليمن العدد  %2بنسبة  كجنايات تهمهم

 

 1017عام لل حسب نوع التهمة األحداثطفال األ (: توزيع11)جدول 

 النسبة   العدد نوع التهمة
 75.3 1111 جنحة

 16.8 222 مخالفة
 7.9 111 جناية

 100 2,699 المجموع
 

 في مراكز الرعاية. إيداعهمتم  األطفالمن  %1و تفصل،لم األحداث من قضايا األطفال  21%

   

 1017عام للحسب نوع الحكم  األحداثتوزيع األطفال (: .1شكل )

                                                           
 صود بتكييف التهمة االسم الذي تطلقه النيابة أو المحكمة على الفعل المسند للحدثالمق 3 

47.0طالب 

10.0بدون عمل  

32.0عمل ثابت 
11.0عمل متقطع 
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ــف  ــم تكيي ــن ت ــال الذي ــت أقــل نســبة لألطف ــا كان ــح نحــو %75، بينم ــف تهمهــم1 كجن ــم تكيي ــن ت بلغــت نســبة األحــداث والذي
ــداث.  ــال األح ــايل لألطف ــدد اإلجم ــن الع ــبة %8 م ــات بنس ــم كجناي تهمه

جدول )11(: توزيع األطفال األحداث حسب نوع التهمة للعام 2017

النسبة املئويةالعددنوع التهمة

203275.3جنحة

45416.8مخالفة

2137.9جناية

2,699100املجموع

%43 من قضايا األطفال األحداث لم تفصل، و%2 من األطفال تم إيداعهم يف مراكز الرعاية.
  

شكل )16(: توزيع األطفال األحداث حسب نوع الحكم للعام 2017

31 
 

 
 

ألطفال كانت أعلى نسبة ل عوامل،العوامل التي قد يكون لها دور في جنوح األطفال إلى عدة  صنف مراقبو السلوك
حيث بلغت  ،أما أقل نسبة للجنوح فكانت بسبب تعدد الزوجات، %12 بنسبةطبيعية  ةأسر الذين يعيشون ضمن 

    .فقط 1%
 

 1017عام لالجنوح ل إلى قد تؤديالعوامل التي حسب  األحداثاألطفال  (: توزيع11)جدول 

 النسبة المئوية العدد سبب الجنوح

 3.7 22 الوالدين أحدوفاة 

 2.0 22 تعدد الزوجات

 2.5 22 الطالق

 2.7 22 خالفات زوجية

 6.6 122 الفقر والبطالة

 3.5 22 األسرةغياب رب 

 3.6 22 باألسرةاالنحالل الخلقي 

 22.1 222 رفاق السوء

 35.7 221 طبيعية أسرة

 17.6 222 تربية خاطئة

 100.0 2,699 المجموع

2.0
3.0

18.0
1.0
1.0

2.0
1.0

2.0
0

24.0
43.0

3.0
1.0

براءة 
توبيخ
تسليم

الحاق بالتدريب المهني 
االلزام بواجبات معينة

االختبار القضائي
أمر المراقبة االجتماعية

االيداع في دور الرعاية 
االيداع في المشافي 

وساطة 
لم تفصل

اسقاط
وقف تنفيذ العقوبة 

1    املقصود بتكييف التهمة االسم الذي تطلقه النيابة أو املحكمة عىل الفعل املسند للحدث
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صنــف مراقبــو الســلوك العوامــل التــي قــد يكــون لهــا دور يف جنــوح األطفــال إىل عــدة عوامــل، كانــت أعــىل نســبة لألطفــال الذيــن 
يعيشــون ضمــن أرسة طبيعيــة بنســبة %36، أمــا أقــل نســبة للجنــوح فكانــت بســبب تعــدد الزوجــات، حيــث بلغــت %2 فقــط.   

جدول )12(: توزيع األطفال األحداث حسب العوامل التي قد تؤدي إىل الجنوح للعام 2017

النسبة املئويةالعددسبب الجنوح

993.7وفاة أحد الوالدين

542.0تعدد الزوجات

682.5الطاق

742.7خافات زوجية

1796.6الفقر والبطالة

943.5غياب رب األرسة

983.6االنحال الخلقي باألرسة

59622.1رفاق السوء

96335.7أرسة طبيعية

47417.6تربية خاطئة

2,699100.0املجموع

2. األطفال األحداث في مؤسسة دار األمل:

بلــغ عــدد األطفــال الذيــن تــم إيداعهــم يف مؤسســة دار األمــل عــىل مــدار الســنوات الثــالث الســابقة 532 طفــالً، وكانــت أعــىل هــذه 
النســب يف العام 2017 بـــنسبة 37%.

 
جدول )13(: توزيع األطفال األحداث الذين تم إيداعهم يف مؤسسة دار األمل حسب األعوام 2017-2015 

النسبة املئويةالعدد السنة

201516030.1

201617031.0

201720237.0

532100املجموع 
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بلغ عدد األطفال الذين تم إيداعهم يف مؤسسة دار األمل للرعاية يف العام 2017، 202 طفل، %63 من األطفال يسكنون القرى.

شكل )17(: نسبة األطفال األحداث حسب نوع التجمع للعام 2017

31 
 

 :في مؤسسة دار األمل األحداثاألطفال . 1
 ،طفال   5.1الســــابقة  الثالث ســــنواتلمؤســــســــة دار األمل على مدار ابلغ عدد األطفال الذين تم إيداعهم في 

 .%12 نسبةـب 1112عام في الأعلى هذه النسب  وكانت
  

  1017-1015األعوام حسب الذين تم إيداعهم في مؤسسة دار األمل األحداث األطفال  توزيع :(.1جدول )
 

 النسبة  العدد  السنة

2015 160 30.1 

2016 170 31.1 

2017 202 37.1 

 100 532 المجموع 

 
 

 األطفالمن  %21، طفل 111 ،1112لعام في اللرعاية األمل دار مؤسسة في  بلغ عدد األطفال الذين تم إيداعهم
 يسكنون القرى.

 
 1017عام للحسب نوع التجمع  األحداثاألطفال  نسبة(: 17شكل )

 
 

  .هم تهمة اإليذاءيلإهؤالء األطفال وجهت من  12%
 

 
 1017عام لل الفعل المسندحسب في مؤسسة دار األمل  األحداث(: نسبة األطفال 11شكل )

 

24.8

62.9

12.4

مدينة قرية مخيم

%27 من هؤالء األطفال وجهت إليهم تهمة اإليذاء. 

شكل )18(: نسبة األطفال األحداث يف مؤسسة دار األمل حسب الفعل املسند للعام 2017

32 
 

 
 

 
 .االقتصادي ضعيف وضعها األحداثاألطفال  من أسر %22 أن إلىتشير البيانات 

 
 1017عام لألسرهم لالوضع االقتصادي حسب في مؤسسة دار األمل  األحداث(: نسبة األطفال 12شكل )

 

 
 

 
 أفراد فأكثر. 2أسر كبيرة العدد ن إلى ينتمو  األحداثمن األطفال  22%

  
 1017عام لل األسرة أفراد عددحسب في دار األمل  إيداعهمالذين تم األحداث  األطفالتوزيع  (14)جدول 

 النسبة  العدد األسرة والمحافظةحجم 

4-1 12 7.9 

18.8

5.4

7.4

9.4

26.7

1.0

1.0

0.5

1.5

2.5

0.5

7.9

0.0
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االعتداء والمشاجرة

اإليذاء

حادث سير

الذم والتحقير 

حيازة أموال مزورة

التهديد

الحرق

فعل منافي للحياء

قيادة غير قانونية

اعتداء جنسي

مقاومة موظف

و زراعة/وتعاطي/حيازة مخدرات

اعمال شدة

دخل ضعيف
58.0

متوسط
19.0

جيد
23.0
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تشري البيانات إىل أن %58 من أرس األطفال األحداث وضعها االقتصادي ضعيف.

شكل )19(: نسبة األطفال األحداث يف مؤسسة دار األمل حسب الوضع االقتصادي ألرسهم للعام 2017

32 
 

 
 

 
 .االقتصادي ضعيف وضعها األحداثاألطفال  من أسر %22 أن إلىتشير البيانات 

 
 1017عام لألسرهم لالوضع االقتصادي حسب في مؤسسة دار األمل  األحداث(: نسبة األطفال 12شكل )

 

 
 

 
 أفراد فأكثر. 2أسر كبيرة العدد ن إلى ينتمو  األحداثمن األطفال  22%

  
 1017عام لل األسرة أفراد عددحسب في دار األمل  إيداعهمالذين تم األحداث  األطفالتوزيع  (14)جدول 

 النسبة  العدد األسرة والمحافظةحجم 

4-1 12 7.9 

18.8

5.4

7.4

9.4

26.7

1.0

1.0

0.5

1.5

2.5

0.5

7.9

0.0

4.0

0.5

12.4

السرقة

القتل والشروع بالقتل

هتك العرض

االعتداء والمشاجرة

اإليذاء

حادث سير

الذم والتحقير 

حيازة أموال مزورة

التهديد

الحرق

فعل منافي للحياء

قيادة غير قانونية

اعتداء جنسي

مقاومة موظف

و زراعة/وتعاطي/حيازة مخدرات

اعمال شدة

دخل ضعيف
58.0

متوسط
19.0

جيد
23.0

%54 من األطفال األحداث ينتمون إىل أرس كبرية العدد 7 أفراد فأكثر.
 

جدول )14( توزيع األطفال األحداث الذين تم إيداعهم يف دار األمل حسب عدد أفراد األرسة للعام 2017

النسبة املئويةالعددحجم األرسة واملحافظة

1-4167.9

4-77738.1

710954.0 فأكثر

202100املجموع

األطفال األيتام:
 تشــري بيانــات الجهــاز املركــزي لإلحصــاء الفلســطيني إىل أن نحــو %3 مــن األطفــال يف فلســطني، والذيــن يقعــون ضمــن الفئــة 
ــة و%2.7 يف  ــة الغربي ــاً(؛ %2.6 يف الضف ــني مع ــاة االثن ــاة األم أو بوف ــاة األب أو وف ــواء بوف ــام )س ــم أيت ــنة ه ــن 0-17 س ــة م العمري

قطــاع غــزة. 
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7.2.2. األطفال األيتام في برنامج كفاالت األيتام:

أعىل نسبة لأليتام املكفولني يف الضفة الغربية كانت يف محافظة الخليل بـنسبة %27، وأقلها يف محافظة طوباس بنسبة 4%.

شكل )20(: نسبة األطفال األيتام املكفولني حسب املحافظة للعام 2017

33 
 

7-4 22 38.1 

 54.0 112 فأكثر 7

 100 101 المجموع

 

 األطفال األيتام:

والذين يقعون  ،فلسطينفي  األطفالمن  %1 نحوأن  إلىتشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  
في  %1.2بوفاة االثنين معا (؛  أو األموفاة  أو األبسنة هم أيتام )سواء بوفاة  12-1 ية منالعمر  ضمن الفئة

 . في قطاع غزة %1.2ضفة الغربية وال

 :في برنامج كفاالت األيتام . األطفال األيتام7.1.1
محافظة طوباس وأقلها في  ،%12 نسبةبـفظة الخليل محاكانت في الضفة الغربية المكفولين في  لأليتامنسبة  أعلى

 .%2 نسبةب

 

 

 

 1017عام لل (: نسبة األطفال األيتام المكفولين حسب المحافظة10شكل )

 

 
 األيتام المكفولين. إجماليمن  %21 نحوالمكفولين الذكور بلغت نسبة األيتام 

 

 1017عام لل الجنس(: نسبة األطفال األيتام المكفولين حسب 11شكل )

3.2

27.2

5

9.5 9.9 9.3

1.4
3.5

10.2

4.5

11.5

4.7

بلغت نسبة األيتام الذكور املكفولني نحو %51 من إجمايل األيتام املكفولني.

شكل )21(: نسبة األطفال األيتام املكفولني حسب الجنس للعام 2017

 غالبية األيتام املكفولني ما زالوا ملتحقني بالتعليم وبلغت نسبتهم نحو 88%. 

جدول )15(: توزيع األطفال األيتام املكفولني حسب االلتحاق بالتعليم للعام 2017

305487.8ملتحق حالياً بالتعليم

النسبةالعددحالة االلتحاق بالتعليم

1534.4التحق بالتعليم وترك قبل انتهاء املرحلة

240.7التحق بالتعليم وتخرج

2477.1لم يلتحق بالتعليم

3,478100املجموع
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%93 من األيتام املكفولني ال يعانون من أي مرض أو إعاقة.

شكل )22(: نسبة األطفال األيتام املكفولني حسب الحالة الصحية للعام 2017

34 
 

 

 

  .%22 نحوبلغت نسبتهم ن ما زالوا ملتحقين بالتعليم و غالبية األيتام المكفولي 

 1017عام لل المكفولين حسب االلتحاق بالتعليم األيتام األطفالتوزيع  (:15جدول )

 87.8 3054 بالتعليم ملتحق حاليا  
 النسبة العدد حالة االلتحاق بالتعليم

 4.4 153 التحق بالتعليم وترك قبل انتهاء المرحلة

 0.7 24 التحق بالتعليم وتخرج

 7.1 247 لم يلتحق بالتعليم

 100 3,478 المجموع

 .إعاقةأو  ين ال يعانون من أي مرضاأليتام المكفولمن  21%

 

 1017 عاملل الصحيةالحالة (: نسبة األطفال األيتام المكفولين حسب 11شكل )

 

51.4ذكر 
48.6انثى 

18.0مريض 

19.0غير مريض 

8.2.2. األطفال في مراكز ت�أهيل الشبيبة:

عملــت الــوزارة عــىل اتخــاذ بدائــل وتدابــري متعــددة وذات بعــد مهنــي يف إدارة عملياتهــا يف مراكــز التأهيــل االجتماعــي، لينعكــس 
ذلــك عــىل فئتهــا املســتهدفة مــن األطفــال املترسبــني مــن املــدارس، وكان اهتمامهــا أكثــر باألطفــال أبنــاء األرس الفقــرية املســجلني يف 
مديريــات التنميــة االجتماعيــة، باإلضافــة إىل األطفــال الذيــن يعيشــون يف ظــل ظــروف اقتصاديــة واجتماعيــة ســيئة، حيــث اعتمــدت 
األفــكار اإليجابيــة يف التأهيــل والرعايــة مــن خــالل دمــج الطــالب بالربامــج املعمــول بهــا يف املراكــز وتعليمهــم وإكســابهم مهنــاً 

كوســيلة تســاعدهم مســتقبالً يف االعتمــاد عــىل ذاتهــم. 
بلــغ عــدد امللتحقــني بمراكــز تأهيــل الشــبيبة 283 طالبــاً وطالبــًة يف محافظــات الضفــة الغربيــة، وكانــت أعــىل نســبة للملتحقــني 

بمركــز )رونالــدو( يف محافظــة رام اهلل والبــرية بنســبة 22%.

شكل )23(: نسبة امللتحقني بمراكز تأهيل الشبيبة حسب املركز للعام 2017

33 
 

 في مراكز تأهيل الشبيبة: . األطفال1.1.1
، تماعيمراكز التأهيل االجلى اتخاذ بدائل وتدابير متعددة وذات بعد مهني في إدارة عملياتها في ع الوزارةت لعم

 األسرال أبناء طفاألأكثر ب وكان اهتمامها المدارس،لينعكس ذلك على فئتها المستهدفة من األطفال المتسربين من 
االجتماعية، باإلضافة إلى األطفال الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية  التنميةالمسجلين في مديريات  الفقيرة

لمعمول البرامج اب الطالبمن خالل دمج  والرعاية التأهيلفي  اإليجابية األفكار حيث اعتمدتسيئة، واجتماعية 
كسابهوتعليمهم بها في المراكز    .همفي االعتماد على ذات مستقبال   مكوسيلة تساعده ا  مهن موا 

في محافظات الضفة الغربية، وكانت أعلى نسبة  وطالبة   ا  طالب 121بلغ عدد الملتحقين بمراكز تأهيل الشبيبة 
 .%11بنسبة  والبيرة رام هللا( في محافظة )رونالدومركز بللملتحقين 

 

 1017 عاملل المحافظةمراكز تأهيل الشبيبة حسب نسبة الملتحقين ب(: .1شكل )

 

 .%22الشبيبة  تأهيلملتحقين بمراكز النسبة الطالب الذكور  كانت

 

 1017عام لل الجنسمراكز تأهيل الشبيبة حسب (: نسبة الملتحقين ب14شكل )

12.0
10.0

8.0

19.0
22.0

9.0 8.0

12.0

لسشبيبة ناب نشبيبة جني يليةشبيبة قلق يلشبيبة الخل رونالدو شبيبة 
طولكرم

لسفتيات ناب نفتيات جني
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كانت نسبة الطالب الذكور امللتحقني بمراكز تأهيل الشبيبة 77%.

شكل )24(: نسبة امللتحقني بمراكز تأهيل الشبيبة حسب الجنس للعام 2017

36 
 

 

 
 .النجارة بتخصصن ملتحقو في مراكز تأهيل الشبيبة الطالب إجمالي  من 12%

 
 1017(: توزيع الطالب في مراكز تأهيل الشبيبة حسب التخصصات للعام .1جدول )

 التخصص العدد النسبة
 ألمنيوم 29 10.2
 نجارة 98 34.6
 حدادة 36 12.7
 تجميل 46 16.3
 خزف 7 2.5
 أحذية 9 3.2
 خياطة 20 7.1
 كمبيوتر 2 0.7
 تصوير 6 2.1
 تجليس ودهان سيارات 19 6.7
 تنجيد 7 2.5
 حالقة 4 1.4
 المجموع 283 100

 

 

 

 

77.0ذكور 

23.0اناث

%35 من إجمايل الطالب يف مراكز تأهيل الشبيبة ملتحقون بتخصص النجارة.

جدول )16(: توزيع الطاب يف مراكز تأهيل الشبيبة حسب التخصصات للعام 2017

النسبة املئوية العدد التخصص

10.2 29 أملنيوم

34.6 98 نجارة

12.7 36 حدادة

16.3 46 تجميل

2.5 7 خزف

3.2 9 أحذية

7.1 20 خياطة

0.7 2 كمبيوتر

2.1 6 تصوير

6.7 19 تجليس ودهان سيارات

2.5 7 تنجيد

1.4 4 حاقة

100 283 املجموع
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الفصل الرابع

كبار السن
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1.3. واقـع كـبـار الـــسـن في فلسطني:

بلغــت نســبة كبــار الســن يف فلســطني %5.2، أي 231,437 مســناً يف العــام 2017، بواقــع %5.9 يف الضفــة الغربيــة و%4.3 يف قطــاع 
غــزة، حســب النتائــج األوليــة للتعــداد العــام للســكان واملســاكن للعــام 2017.

2.3. كـبـار الـــسـن في وزارة التنمية االجتماعية: 

1.2.3. كبار السن في برنامج التحويالت النقدية:

بلــغ عــدد كبــار الســن يف برنامــج التحويــالت النقديــة نحــو 71,000 مســن، ويشــكلون مــا نســبته نحــو %31 مــن إجمــايل كبــار 
الســن يف فلســطني، و%10.3 مــن إجمــايل املســتفيدين مــن الربنامــج.

شكل )1(: نسبة كبار السن املستفيدين من برنامج التحويات النقدية حسب املنطقة للعام 2017

38 
 

 :فلسطينفي  واقـع كـبـار الـــسـن. ..1

في الضفة  %2.2بواقع  ،1112عام الفي  ا  مسن 1117212أي  ،%2.1 فلسطينفي بلغت نسبة كبار السن 
 .1112عام لحسب النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن ل ،في قطاع غزة %2.1الغربية و

 كـبـار الـــسـن في وزارة التنمية االجتماعية: . 1.2

 النقدية:برنامج التحويالت . كبار السن في ..1.1
 إجماليمن  %11 نحوما نسبته ويشكلون  ،مسن 217111 نحوبلغ عدد كبار السن في برنامج التحويالت النقدية 

 .المستفيدين من البرنامج إجماليمن  %11.1كبار السن في فلسطين، و

 1017عام لل برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقة المستفيدين من(: نسبة كبار السن 1) شكل

 

 

في الضفة  %22.2في قطاع غزة و %22.2 ،أسرة 127111 نحورأسها مسن تيالتي  األسرحين بلغ عدد 
 الغربية. 

 1017عام للحسب المنطقة رأسها مسن توالتي يمن برنامج التحويالت النقدية المستفيدة ع األسر (: توزي1جدول )

 النسبة العدد المنطقة
 54.4 20,017 قطاع غزة

 45.6 16,770 الضفة الغربية
 100 36,787 المجموع 

42.0

58.0

الضفة الغربية  قطاع غزة 

المستفيدين

38 
 

 :فلسطينفي  واقـع كـبـار الـــسـن. ..1

في الضفة  %2.2بواقع  ،1112عام الفي  ا  مسن 1117212أي  ،%2.1 فلسطينفي بلغت نسبة كبار السن 
 .1112عام لحسب النتائج األولية للتعداد العام للسكان والمساكن ل ،في قطاع غزة %2.1الغربية و

 كـبـار الـــسـن في وزارة التنمية االجتماعية: . 1.2

 النقدية:برنامج التحويالت . كبار السن في ..1.1
 إجماليمن  %11 نحوما نسبته ويشكلون  ،مسن 217111 نحوبلغ عدد كبار السن في برنامج التحويالت النقدية 

 .المستفيدين من البرنامج إجماليمن  %11.1كبار السن في فلسطين، و

 1017عام لل برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقة المستفيدين من(: نسبة كبار السن 1) شكل

 

 

في الضفة  %22.2في قطاع غزة و %22.2 ،أسرة 127111 نحورأسها مسن تيالتي  األسرحين بلغ عدد 
 الغربية. 

 1017عام للحسب المنطقة رأسها مسن توالتي يمن برنامج التحويالت النقدية المستفيدة ع األسر (: توزي1جدول )

 النسبة العدد المنطقة
 54.4 20,017 قطاع غزة

 45.6 16,770 الضفة الغربية
 100 36,787 المجموع 

42.0

58.0

الضفة الغربية  قطاع غزة 

المستفيدين

حني بلغ عدد األرس التي يرتأسها مسن نحو 38,000 أرسة، %54.4 يف قطاع غزة و%45.6 يف الضفة الغربية. 

جدول )1(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية والتي يرتأسها مسن حسب املنطقة للعام 2017

النسبة املئويةالعدداملنطقة

20,01754.4قطاع غزة

16,77045.6الضفة الغربية

36,787100املجموع 
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أعىل نسبة لألرس التي يرتأسها مسن كانت ملحافظة غزة بـنسبة 15%.

شكل )2(: نسبة كبار السن يف برنامج التحويات النقدية حسب املحافظة للعام 2017

39 
 

 .%12 نسبةبـمحافظة غزة ل كانترأسها مسن تنسبة لألسر التي يأعلى 
 

 1017 عاملل المحافظة(: نسبة كبار السن في برنامج التحويالت النقدية حسب 1) شكل
 

 
 

  .المدنتسكن دة من برنامج التحويالت النقدية رأسها مسن ومستفيتاألسر التي ي من %22 نحو

  1017 معالالسكاني لالتجمع نوع رأسها مسن والمستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب تتوزيع األسر التي ي(: 1جدول )

 النسبة العدد نوع التجمع 
 47.7 17,563 مدينة
 31.3 11,532 قرية
 20.9 7,692 مخيم

 100 36,787 المجموع
 

  .%21وتبلغ نسبتهم  نفسه الوقت من مرض في يعاني غالبية المسنين من أحد األمراض المزمنة أو أكثر
 

 1017 عاملل الصحيةالحالة (: نسبة كبار السن في برنامج التحويالت النقدية حسب .) شكل

15
10.1

10.7
13.1

9.4
8.1

4.6
5

6
4.6

1.1
3.5

2.8
1.4

2.9
1.7

غزة
شمال غزة
دير البلح
خانيونس

رفح
الخليل

بيت لحم
نابلس
جنين

طولكرم
أريحا

رام هللا
قلقيلية
سلفيت
القدس

طوباس

نحو %48 من األرس التي يرتأسها مسن ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية تسكن املدن. 

جدول )2(: توزيع األرس التي يرتأسها مسن واملستفيدة من برنامج التحويات النقدية 
حسب نوع التجمع السكاني للعام 2017 

النسبة املئويةالعددنوع التجمع 

17,56347.7مدينة

11,53231.3قرية

7,69220.9مخيم

36,787100املجموع



62

يعاني غالبية املسنني من أحد األمراض املزمنة أو أكثر من مرض يف الوقت نفسه وتبلغ نسبتهم 81%. 

شكل )3(: نسبة كبار السن يف برنامج التحويات النقدية حسب الحالة الصحية للعام 2017
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التي و تعمل وزارة التنمية االجتماعية على توفير رزمة من الخدمات لكبار السن كباقي الفئات الضعيفة والمهمشة 
بلغ حيث  ،والرعاية لكبار السن لمن يعانون من أوضاع اجتماعية وصحية واقتصادية صعبة في الحماية تتمثل

 .ونزيلة   نزيال   21 األجدادنزالء بيت عدد كبار السن 

 1017عام لل بيت األجداد حسب الجنس السن فيتوزيع كبار (: .) جدول

 النسبة العدد الجنس
 22 12 أنثى
 22 11 ذكر

 100 0. المجموع

بلغت نقدية مستفيدين من برنامج التحويالت الالوغير  األجدادالنزالء في بيت المسنين نسبة أن  إلى البيانات تشير
 . %21 البرنامج بلغتالمستفيدين من بينما نسبة النزالء من  ،21%

 1017لعام ل النقدية التحويالتحسب االستفادة من برنامج  نزالء مركز بيت األجداد(: نسبة كبار السن 4) شكل

 
 

والتي  ،المجتمع المحليمن مؤسسات للمسنين ونهارية  إيوائيةخدمات شراء تعمل وزارة التنمية االجتماعية على 
 .ا  مسن 21هم دحيث بلغ عدتعنى بهذه الفئة والتي وقعت معها الوزارة اتفاقيات لشراء الخدمة 

 

 1017عام للحسب الجنس  والنهارية اإليوائيةالمستفيدين من شراء الخدمة كبار السن  (: توزيع4جدول )

81.0مريض 

19.0غير مريض 

40.0مستفيد 

60.0غير مستفيد 

تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة عــىل توفــري رزمــة مــن الخدمــات لكبــار الســن كباقــي الفئــات الضعيفــة واملهمشــة والتــي تتمثــل 
يف الحمايــة والرعايــة لكبــار الســن ملــن يعانــون مــن أوضــاع اجتماعيــة وصحيــة واقتصاديــة صعبــة، حيــث بلــغ عــدد كبــار الســن 

نــزالء بيــت األجــداد 60 نزيــالً ونزيلــًة.

جدول )3(: توزيع كبار السن يف بيت األجداد حسب الجنس للعام 2017

النسبة املئويةالعددالجنس

2745أنثى

3355ذكر

60100املجموع

تشــري البيانــات إىل أن نســبة املســنني النــزالء يف بيــت األجــداد وغــري املســتفيدين مــن برنامــج التحويــالت النقديــة بلغــت %60، بينمــا 
نســبة النــزالء مــن املســتفيدين مــن الربنامــج بلغــت 40%. 

شكل )4(: نسبة كبار السن نزالء مركز بيت األجداد حسب االستفادة من برنامج التحويات النقدية للعام 2017
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التي و تعمل وزارة التنمية االجتماعية على توفير رزمة من الخدمات لكبار السن كباقي الفئات الضعيفة والمهمشة 
بلغ حيث  ،والرعاية لكبار السن لمن يعانون من أوضاع اجتماعية وصحية واقتصادية صعبة في الحماية تتمثل

 .ونزيلة   نزيال   21 األجدادنزالء بيت عدد كبار السن 

 1017عام لل بيت األجداد حسب الجنس السن فيتوزيع كبار (: .) جدول

 النسبة العدد الجنس
 22 12 أنثى
 22 11 ذكر

 100 0. المجموع

بلغت نقدية مستفيدين من برنامج التحويالت الالوغير  األجدادالنزالء في بيت المسنين نسبة أن  إلى البيانات تشير
 . %21 البرنامج بلغتالمستفيدين من بينما نسبة النزالء من  ،21%

 1017لعام ل النقدية التحويالتحسب االستفادة من برنامج  نزالء مركز بيت األجداد(: نسبة كبار السن 4) شكل

 
 

والتي  ،المجتمع المحليمن مؤسسات للمسنين ونهارية  إيوائيةخدمات شراء تعمل وزارة التنمية االجتماعية على 
 .ا  مسن 21هم دحيث بلغ عدتعنى بهذه الفئة والتي وقعت معها الوزارة اتفاقيات لشراء الخدمة 

 

 1017عام للحسب الجنس  والنهارية اإليوائيةالمستفيدين من شراء الخدمة كبار السن  (: توزيع4جدول )

81.0مريض 

19.0غير مريض 

40.0مستفيد 

60.0غير مستفيد 
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تعمــل وزارة التنميــة االجتماعيــة عــىل رشاء خدمــات إيوائيــة ونهاريــة للمســنني مــن مؤسســات املجتمــع املحــيل، والتــي تعنــى بهــذه 
الفئــة والتــي وقعــت معهــا الــوزارة اتفاقيــات لــرشاء الخدمــة حيــث بلــغ عددهــم 70 مســناً.

جدول )4(: توزيع كبار السن املستفيدين من رشاء الخدمة اإليوائية والنهارية حسب الجنس للعام 2017

املجموعالجنسنوع الخدمة

إناثذكور

71320نهاري

222850إيوائي

70 املجموع 

.1
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65

الفصل 
الخامس

المرأة
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4. واقع المرأة في فلسطني:

ضمــن الرتكيبــة النوعيــة للســكان يف فلســطني، بلغــت نســبة الجنــس 103.3، أي أن هنــاك 103 ذكــور لــكل 100 أنثــى، ونحــو 10.6% 
مــن األرس الفلســطينية ترتأســها نســاء يف العــام 2017، بواقــع %11.2 يف الضفــة الغربيــة و%9.5 يف قطــاع غــزة، كمــا بلغــت نســبة 

الــزواج املبكــر لإلنــاث %20.5 مقابــل %1.0 للذكــور، وذلــك مــن املجمــوع الــكيل لألفــراد املتزوجــني يف فلســطني. 
ومــا زالــت النســاء اللواتــي ســبق لهن الــزواج األكثــر تعرضــاً للعنــف األرسي بأنواعــه املختلفة يف فلســـطني، وتبلـــغ هـــذه النســـبة 
%51 فـــي قطـــاع غـزة )أي امـــرأة مـن كـل اثنتـني تتعـرض ألحـد أشـكال العنـف األسـري فـــي قطـاع غـزة( مقابـل %29.9 فـي 
الضـــفة الغربيــة أي )امــرأة مــن كل ثــالث نســاء(، كمــا تتعــرض %34.8 مــن النســاء يف قطــاع غــزة للعنف الجســدي، مقابــل 17.4% 

يف الضـــفة الغربيـة، وهـذه نسـب مرتفعـة باملقارنـة مـع تلـك املسـجلة عامليـاً.

2.4. المرأة في وزارة التنمية االجتماعية:
يقــع عــىل عاتــق وزارة التنميــة االجتماعيــة مهمــة حمايــة النســاء اللواتــي يتعرضــن للعنــف واإلســاءة واالســتغالل ورعايتهــن، ومــن 
هــذا املنطلــق، حرصــت الــوزارة عــىل تقديــم أفضــل الخدمــات االجتماعيــة والنفســية والقانونيــة والحمايــة للمــرأة وإعــادة اندماجهــا 
يف املجتمــع وتمكينهــا اجتماعيــاً، اقتصاديــاً، أكاديميــاً، ثقافيــاً، قانونيــاً، لتصبــح قــادرة عــىل القيــام بدورهــا كعضــو منتــج وفاعــل 

يف املجتمــع باإلضافــة إىل دورهــا يف رعايــة أرستهــا وأطفالهــا.    

1.2.4. المرأة في برنامج التحويالت النقدية: 
بلــغ عــدد األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة والتــي ترتأســها امــرأة 45,742 أرسة، شــكل قطــاع غــزة نحــو %57 مــن 

إجمــايل هــذه األرس، بينمــا الضفــة الغربيــة نحــو 43%.

شكل )1(: نسبة األرس التي ترتأسها امرأة ومستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب املنطقة للعام 2017

63 
 

 1017عام لل رأسها امرأة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقةتالتي ت(: نسبة األسر 1شكل )

 

 

 غزة.محافظة تسكن  ةأ امر ترأسها تاألسر التي من  12%
 

 1017لعام لالمحافظة ترأسها امرأة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب تالتي (: نسبة األسر 1شكل )

 
 

 12ربات أسر طفالت لم يتجاوزن الـ  مسنة، وهناك أيضا  امرأة ربة األسرة المستفيدة من األسر  %22 نحو
 عاما . 

57.3قطاع غزة  

الضفة الغربية  
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%17 من األرس التي ترتأسها امرأة تسكن محافظة غزة.

شكل )2(: نسبة األرس التي ترتأسها امرأة ومستفيدة من برنامج التحويات النقدية حسب املحافظة للعام 2017

63 
 

 1017عام لل رأسها امرأة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقةتالتي ت(: نسبة األسر 1شكل )

 

 

 غزة.محافظة تسكن  ةأ امر ترأسها تاألسر التي من  12%
 

 1017لعام لالمحافظة ترأسها امرأة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب تالتي (: نسبة األسر 1شكل )

 
 

 12ربات أسر طفالت لم يتجاوزن الـ  مسنة، وهناك أيضا  امرأة ربة األسرة المستفيدة من األسر  %22 نحو
 عاما . 

57.3قطاع غزة  

الضفة الغربية  
42.7

16.5

10.3

9.6

11.6
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نحو %44 من األرس املستفيدة ربة األرسة امرأة مسنة، وهناك أيضاً ربات أرس طفالت لم يتجاوزن الـ 18 عاماً. 

الجدول )1(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية والتي ترتأسها امرأة حسب الفئة العمرية لربة األرسة للعام 2017

النسبة املئويةالعددالفئة العمرية

18-0400.1

30-191,9014.2

40-315,21511.4

50-418,69319.0

59-519,97221.8

6019,92143.6 عام فأكثر

45,742100املجموع
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بلغ عدد األرس التي ترتأسها امرأة ذات إعاقة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية 6,185. 

الجدول )2(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية والتي ترتأسها امرأة ذات إعاقة حسب املنطقة للعام 2017

النسبة املئويةالعدد املنطقة 

2,55041.2قطاع غزة

3,63558.8الضفة الغربية

6,185100املجموع 

4176 أرسة ترتأسها امرأة مسنة وذات إعاقة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية. 

الجدول )3(: توزيع األرس املستفيدة من برنامج التحويات النقدية والتي ترتأسها امرأة مسنة حسب املنطقة للعام 2017

النسبة املئويةالعدد املنطقة 

1,54136.9قطاع غزة

2,63563.1الضفة الغربية

4,176100املجموع 

2.2.4. النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي:
ــات  ــالل مديري ــن خ ــن م ــع قضاياه ــي م ــم التعاط ــي ت ــي اللوات ــوع االجتماع ــىل الن ــي ع ــف املبن ــا العن ــاء ضحاي ــدد النس ــغ ع بل

ــرية.  ــة رام اهلل والب ــن يف محافظ ــرأة، %14 منه ــو 336 ام ــام 2017 نح ــالل الع ــة خ ــة االجتماعي التنمي

شكل )3(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب املحافظة للعام 2017

63 
 

 :المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا العنف. 1.1.4
الل ختم التعاطي مع قضاياهن من اللواتي بلغ عدد النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي 

  .والبيرة ام هللار  محافظةفي منهن  %12، امرأة 112 نحو 1112العام خالل التنمية االجتماعية  مديريات

 1017عام لالمحافظة لحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: .شكل )

 

-11ين عمارهن بأ  تراوحتضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي ممن يتضح من خالل البيانات أن النساء 
 ، في حين أن النساء المسنات كن أقل عرضة  %21 نسبتهن تحيث بلغ ،للعنف كن أكثر عرضة   عاما   12

 ط.فق %1 نسبتهن تبلغو للعنف من باقي الفئات العمرية 
 

 1017عام لل الفئة العمريةحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 4شكل )

14.0

12.0

10.0

10.0

9.0

9.0

8.0

8.0

7.0

6.0

5.0

2.0
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يتضــح مــن خــالل البيانــات أن النســاء ضحايــا العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتماعــي ممــن تــرتاوح أعمارهــن بــني 20-29 عامــاً 
كــن أكثــر عرضــًة للعنــف، حيــث بلغــت نســبتهن %51، يف حــني أن النســاء املســنات كــن أقــل عرضــًة للعنــف مــن باقــي الفئــات 

العمريــة وبلغــت نســبتهن %1 فقــط.

شكل )4(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب الفئة العمرية للعام 2017

66 
 

 
 عاطي مع قضاياهناللواتي تم التالعنف المبني على النوع االجتماعي ضحايا النساء عدد  إجماليمن  22%

 .متزوجات

 1017 عاملل االجتماعيةالحالة حسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 5شكل )

 

 .%22ات أمه وهنبلغت نسبة النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي 

 1017 عاملل األمومةحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: .شكل )

4.0

10.0

51.0

24.0

8.0

2.0

1.0

عاما18اقل من 

18_19

  20-29

30-39

40-49

50-59

فاكثر60

29.0

46.0

5.0

15.0

2.0 3.0

عزباء متزوجة مخطوبة مطلقة ارملة مهجورة

%46 من إجمايل عدد النساء ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتماعي اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن متزوجات.

شكل )5(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب الحالة االجتماعية للعام 2017

66 
 

 
 عاطي مع قضاياهناللواتي تم التالعنف المبني على النوع االجتماعي ضحايا النساء عدد  إجماليمن  22%

 .متزوجات

 1017 عاملل االجتماعيةالحالة حسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 5شكل )

 

 .%22ات أمه وهنبلغت نسبة النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي 

 1017 عاملل األمومةحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: .شكل )
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بلغت نسبة النساء ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتماعي وهن أمهات 49%.

شكل )6(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب األمومة للعام 2017

63 
 

 

 .لديهن طفالن %12بينما  ،واحد فقطلديهن طفل النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي  من 12%

 1017عام لل عدد األطفالحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 7شكل )

 

 

 

 

أمهات
غير أمهات49.0.

51.0

17%

28%

19% 20%

9%

3% 3%
1%

طفل واحد  طفالن اطفال3 أطفال4 أطفال5 اطفال6 اطفال7 اطفال 8

%17 من النساء ضحايا العنف املبني عىل النوع االجتماعي لديهن طفل واحد فقط، بينما %28 لديهن طفالن.

شكل )7(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب عدد األطفال للعام 2017

63 
 

 

 .لديهن طفالن %12بينما  ،واحد فقطلديهن طفل النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي  من 12%

 1017عام لل عدد األطفالحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 7شكل )

 

 

 

 

أمهات
غير أمهات49.0.

51.0

17%

28%

19% 20%

9%

3% 3%
1%

طفل واحد  طفالن اطفال3 أطفال4 أطفال5 اطفال6 اطفال7 اطفال 8
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ــا العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتماعــي اللواتــي تــم التعاطــي مــع قضاياهــن يف  تعيــش %48 مــن إجمــايل عــدد النســاء ضحاي
ــط.2  مســتوى متوس

شكل )8(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب مستوى املعيشة للعام 2017

68 
 

مع عاطي المبني على النوع االجتماعي اللواتي تم الت العنف ضحاياعدد النساء  إجماليمن  %22 تعيش

  4.في مستوى متوسط قضاياهن

 1017لعام ل مستوى المعيشةحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 1شكل )

 

بين أّن يت ،أشكال العنف التي م ورست ضد النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي وبالنظر إلى

  لعنف نفسي.قد تعرضن النساء من  12%

 1017عام لل شكل العنفمستوى حسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 2شكل )

 

 بنحوبينما دفع ، %22وشكلن ما نسبته  ،الهرب من المنزل إلىامرأة  112بـ  دفع العنف الممارس ضد النساء

 5.تم التعاطي مع قضاياهن اللواتيالنساء  إجماليمن ، وذلك منهن للقيام بمحاولة االنتحار 2%

                                                           
  .على التقييم الشخصي لمرشدات المرأة دون الرجوع للمعايير الوطني المعتمدة بهذا الخصوص دي ألسر النساء ضحايا العنف بناءاستند تقييم الوضع االقتصا. 4 
 وعليه فالجدول نتائج متعددة. /اً آثار النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن قد ترك العنف فيهن/ لديهن أثراً/ نتيجة واحدة أومجمل من  %28أن يُقتضى التنويه ب 5 

 .اياهناطي مع قضاتي تم التعالمدرج في هذا السياق يمثل إعادة تجميع نتائج/ آثار العنف األحادية والمتعددة التي تعرضت لها النساء، ال العدد الفعلي للنساء اللو

19.0جيد 

33.0فقير 

48.0متوسط 

36.0

28.3

7.5 7.2 6.7 5.9
3.0 1.6 1.5 2.1

عنف نفسي عنف جسدي تحرش جنسي العنف 
االقتصادي 

والسخرة

خطورة عالية حجز الحرية
على الحياة

االغتصاب االجبار على 
الزواج

الحض على 
البغاء

الكتروني

وبالنظــر إىل أشــكال العنــف التــي ُمورســت ضــد النســاء ضحايــا العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتماعــي، يتبــني أّن %36 مــن النســاء 
قــد تعرضــن لعنــف نفــي. 

شكل )9(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب شكل العنف للعام 2017
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مع عاطي المبني على النوع االجتماعي اللواتي تم الت العنف ضحاياعدد النساء  إجماليمن  %22 تعيش

  4.في مستوى متوسط قضاياهن

 1017لعام ل مستوى المعيشةحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 1شكل )

 

بين أّن يت ،أشكال العنف التي م ورست ضد النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي وبالنظر إلى

  لعنف نفسي.قد تعرضن النساء من  12%

 1017عام لل شكل العنفمستوى حسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 2شكل )

 

 بنحوبينما دفع ، %22وشكلن ما نسبته  ،الهرب من المنزل إلىامرأة  112بـ  دفع العنف الممارس ضد النساء

 5.تم التعاطي مع قضاياهن اللواتيالنساء  إجماليمن ، وذلك منهن للقيام بمحاولة االنتحار 2%

                                                           
  .على التقييم الشخصي لمرشدات المرأة دون الرجوع للمعايير الوطني المعتمدة بهذا الخصوص دي ألسر النساء ضحايا العنف بناءاستند تقييم الوضع االقتصا. 4 
 وعليه فالجدول نتائج متعددة. /اً آثار النساء اللواتي تم التعاطي مع قضاياهن قد ترك العنف فيهن/ لديهن أثراً/ نتيجة واحدة أومجمل من  %28أن يُقتضى التنويه ب 5 

 .اياهناطي مع قضاتي تم التعالمدرج في هذا السياق يمثل إعادة تجميع نتائج/ آثار العنف األحادية والمتعددة التي تعرضت لها النساء، ال العدد الفعلي للنساء اللو

19.0جيد 

33.0فقير 

48.0متوسط 

36.0

28.3

7.5 7.2 6.7 5.9
3.0 1.6 1.5 2.1

عنف نفسي عنف جسدي تحرش جنسي العنف 
االقتصادي 

والسخرة

خطورة عالية حجز الحرية
على الحياة

االغتصاب االجبار على 
الزواج

الحض على 
البغاء

الكتروني

2 . اســتند تقييــم الوضــع االقتصــادي ألرس النســاء ضحايــا العنــف بنــاء عــىل التقييــم الشــخيص ملرشــدات املــرأة دون الرجــوع للمعايــري الوطنــي املعتمــدة 

بهــذا الخصــوص. 
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دفــع العنــف املمــارس ضــد النســاء بـــ 227 امــرأة إىل الهــرب مــن املنــزل، وشــكلن مــا نســبته %59، بينمــا دفــع بنحــو %9 منهــن 
للقيــام بمحاولــة االنتحــار، وذلــك مــن إجمــايل النســاء اللواتــي تــم التعاطــي مــع قضاياهــن.3

جدول )4(: توزيع النساء ضحايا العنف املبني عى النوع االجتماعي حسب نتيجة العنف للعام 2017

النسبة املئويةالعددآثار/ نتائج العنف

22759.0هروب من املنزل

5013.0مرض نفيس نتيجة العنف

348.8محاولة انتحار

215.5مرض جسدي نتيجة العنف

164.2رضوض أو كسور أو جروح

153.9حمل غري رشعي

92.3فقدان عذرية

82.1العمل بالبغاء

30.8إعاقة جسدية نتيجة العنف

20.5إدمان-كحول/مخدرات

385100املجموع 

3.2.4 الخدمات المقدمة إلى النساء ضحايا العنف: 
بلغــت نســبة النســاء ضحايــا العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتماعــي اللواتــي تــم التعاطــي مــع قضاياهــن واســتفدن مــن خدمــات 

الدعــم والتوجيــه 36%.

شكل )10(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب نوع التدخل للعام 2017
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 1017عام ل(: توزيع النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي حسب نتيجة العنف ل4جدول )

 المئوية النسبة العدد العنف جنتائآثار/ 
 59.0 227 هروب من المنزل

 13.0 50 مرض نفسي نتيجة العنف
 8.8 34 محاولة انتحار

 5.5 21 مرض جسدي نتيجة العنف
 4.2 16 جروح أوكسور  أورضوض 

 3.9 15 حمل غير شرعي
 2.3 9 فقدان عذرية
 2.1 8 العمل بالبغاء

 0.8 3 جسدية نتيجة العنف إعاقة
 0.5 2 /مخدراتكحول-إدمان

 100 385 المجموع 

 

 الخدمات المقدمة إلى النساء ضحايا العنف:  3.2.4 
استفدن و  طي مع قضاياهنتم التعالعنف المبني على النوع االجتماعي اللواتي النساء ضحايا ا نسبة تبلغ

 .%12من خدمات الدعم والتوجيه 

 

 1017عام لل نوع التدخلحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 10شكل )

 

 

36.0

24.0
20.0

9.0
6.0

3.0 3.0 1.0

دعم وتوجيه ارشاد ودعم 
نفسي 

حماية خدمات قانونية مساعدة نقدية أو
عينية

التمكين بعمل دورات تاهيل 
وتدريب خياطة 

وتجميل

خدمات تعليمية

3  يُقتــى التنويــه بــأن %82 مــن مجمــل النســاء اللواتــي تــم التعاطــي مــع قضاياهــن قــد تــرك العنــف فيهــن/ لديهــن أثــراً/ نتيجــة واحــدة أو آثــاراً/ نتائــج 
متعــددة. وعليــه فالجــدول املــدرج يف هــذا الســياق يمثــل إعــادة تجميــع نتائــج/ آثــار العنــف األحاديــة واملتعــددة التــي تعرضــت لهــا النســاء، ال العــدد الفعــيل 

للنســاء اللواتــي تــم التعاطــي مــع قضاياهــن.
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بالنظــر إىل طبيعــة الربامــج والخدمــات التــي تــم دمــج النســاء ضحايــا العنــف املبنــي عــىل النــوع االجتماعــي فيهــا فعليــاً، ياُلحــظ 
أن نحــو %24 مــن النســاء قــد حصلــن عــىل مســاعدة نقديــة مــن برنامــج املســاعدات النقديــة.

شكل )11(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب نوع الخدمة للعام 2017

31 
 

 ،طبيعة البرامج والخدمات التي تم دمج النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي فيها فعليا   بالنظر إلى

 .لنقديةبرنامج المساعدات ا من حصلن على مساعدة نقديةمن النساء قد  %12 نحو ي الحظ أن

 

 1017عام لل نوع الخدمةحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 11شكل )

 

 .أحد مراكز الحمايةاقتضت الضرورة تحويلهن إلى  عدد النساء إجمالين م 21% 

 1017عام لل جهة التحويلحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 11شكل )

 

24.2

21.6

18.4

17.9

10.4

3.8

2.8

0.5

0.5

مساعدات نقدية 

تأمينات طبية 

مساعدة طارئة 

تمكين اقتصادي 

حماية طفولة 

اعفاء مدرسي 

كفاالت ايتام

برنامج معاقين

بطاقة معاق

أحد مراكز الحماية 
61.0

مراكز تابعة للوزارة 
10.0

عدن الى أسرهن 
29.0

 %61 من إجمايل عدد النساء اقتضت الرضورة تحويلهن إىل أحد مراكز الحماية.

شكل )12(: نسبة النساء ضحايا املعنف املبني عى النوع االجتماعي حسب جهة التحويل للعام 2017

31 
 

 ،طبيعة البرامج والخدمات التي تم دمج النساء ضحايا العنف المبني على النوع االجتماعي فيها فعليا   بالنظر إلى

 .لنقديةبرنامج المساعدات ا من حصلن على مساعدة نقديةمن النساء قد  %12 نحو ي الحظ أن

 

 1017عام لل نوع الخدمةحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 11شكل )

 

 .أحد مراكز الحمايةاقتضت الضرورة تحويلهن إلى  عدد النساء إجمالين م 21% 

 1017عام لل جهة التحويلحسب  المبني على النوع االجتماعي النساء ضحايا المعنف نسبة(: 11شكل )

 

24.2

21.6

18.4

17.9

10.4

3.8

2.8

0.5

0.5

مساعدات نقدية 

تأمينات طبية 

مساعدة طارئة 

تمكين اقتصادي 

حماية طفولة 

اعفاء مدرسي 

كفاالت ايتام

برنامج معاقين

بطاقة معاق

أحد مراكز الحماية 
61.0

مراكز تابعة للوزارة 
10.0

عدن الى أسرهن 
29.0
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4.2.4. النساء نزيالت مراكز اإلصالح والت�أهيل: 

%40 مــن النســاء نزيــالت مراكــز اإلصــالح والتأهيــل )الســجون( اللواتــي ارتكبــن مخالفــات قانونيــة وحصلــن عــىل بعــض الخدمات 
املقدمــة مــن الــوزارة4 موجــودات يف ســجن أريحــا، و%32 منهــن يف ســجن جنــني، و%28 يف ســجن رام اهلل. 

شكل )13(: نسبة النساء نزيات مراكز اإلصاح والتأهيل )السجون( حسب مراكز اإلصاح للعام 2017

31 
 

 نزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل: . النساء 4.1.4
من النساء نزيالت مراكز اإلصالح والتأهيل )السجون( اللواتي ارتكبن مخالفات قانونية وحصلن على  21%

في  %12منهن في سجن جنين، و %11و في سجن أريحا، موجودات 6الوزارةبعض الخدمات المقدمة من 
 سجن رام هللا. 

 
 1017 عاملل اإلصالحمراكز حسب  والتأهيل )السجون( اإلصالحنزيالت مراكز النساء  نسبة(: .1شكل )

 

 

 
 

 

 
 
 

                                                           
 .ودعم نفسي ومتابعات لعائالت السجينات إرشادجلسات  إلى باإلضافةيتم تقديم احتياجات شخصية للنزيالت  6 

32.0جنين 

28.0رام هللا

40.0اريحا

4   يتم تقديم احتياجات شخصية للنزيالت باإلضافة إىل جلسات إرشاد ودعم نفي ومتابعات لعائالت السجينات.
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الفصل 
السادس

األشخاص
ذوو اإلعاقة
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1.5.  واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في فلسطني:  

بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة نحــو 255,000 فــرد بنســبة تقــدر بـــ%6 يف فلســطني، 127,262 يف الضفــة الغربيــة، و127,962 يف 
قطــاع غــزة، حســب التعريــف املوســع لإلعاقــة )بعــض الصعوبــة، صعوبــة كبــرية، ال يســتطيع مطلقــاً(.

وبلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة حســب التعريــف الضيــق لإلعاقــة )صعوبــة كبــرية، ال يســتطيع مطلقــاً( نحــو 93,000 فــرد، 
44,570 يف الضفــة الغربيــة و48,140 يف قطــاع غــزة.

2.5. األشخاص ذوو اإلعاقة في وزارة التنمية االجتماعية:
انطالقــاً مــن إيمــان وزارة التنميــة االجتماعيــة بحقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة ورضورة تقديــم أفضــل الخدمــات لهــم ملســاعدتهم 
يف ممارســة دورهــم الطبيعــي كأشــخاص فاعلــني ويمتلكــون طاقــات وقــدرات، ولتمكينهــم مــن االندمــاج يف املجتمــع، فــإن الــوزارة 
تــويل هــذه الفئــة اهتمامــاً كبــرياً وتعمــل جاهــدًة عــىل توفــري رزمــة مــن املســاعدات والخدمــات لهــم بــرف النظــر عــن نــوع 

اإلعاقــة أو الجنــس أو العمــر.  

1.2.5. األشخاص ذوو اإلعاقة في برنامج التحويالت النقدية:
بلــغ عــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة واملســتفيدين مــن برنامــج التحويــالت النقديــة نحــو 59,000 فــرد، ويشــكلون مــا نســبته نحــو 

%9 مــن إجمــايل املســتفيدين مــن الربنامــج، و%23 مــن إجمــايل األشــخاص ذوي اإلعاقــة يف فلســطني. 

جدول )1(: توزيع األفراد املستفيدين من برنامج التحويات النقدية حسب وجود إعاقة للعام 2017

النسبة املئويةالعددوجود إعاقة

59,1378.6معاق

628,29891.4غري معاق

687,435100.0املجموع

بلــغ عــدد األرس املســتفيدة مــن برنامــج التحويــالت النقديــة والتــي يرتأســها شــخص مــن ذوي اإلعاقــة نحــو 19,500 أرسة، نحــو 
%49 يف قطــاع غــزة، و%51 يف الضفــة الغربيــة.

شكل )1(: نسبة األرس التي يرتأسها شخص من ذوي اإلعاقة وتستفيد من برنامج التحويات النقدية 
حسب املنطقة للعام 2017

34 
 

 

 كان لمحافظةقد ف ،حسب المحافظاتالمستفيدين من برنامج التحويالت النقدية  اإلعاقةذوي  األشخاصتوزيع  إلىبالنسبة  أما
  .%12 األكبر بنسبةالنصيب  غزة

 1017عام لل المحافظة(: نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في برنامج التحويالت النقدية حسب 1) شكل

 

 
 .  %12 ونحب كانوا يشكلون أعلى نسبة من إجمالي المستفيدين الحركية اإلعاقةن من ذوي المستفيدو  األشخاص

 

 1017عام لوالمستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب نوع اإلعاقة ل اإلعاقةشخاص ذوي األ(: توزيع 1جدول )

 النسبة العدد نوع اإلعاقة

 24.6 14,546 ةبصري

48.6قطاع غزة  
51.4الضفة الغربية 

15.1

10.7

7.8

13.5

8.2

7.8

5.4

4.5

5.6

4.8

1.2

3.2

3.1

1.1

2.5

3.5

1.9

غزة

شمال غزة

دير البلح

خانيونس

رفح

الخليل

بيت لحم

نابلس

جنين

طولكرم

اريحا

رام هللا

قلقيلية

سلفيت

القدس

يطا

طوباس
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أمــا بالنســبة إىل توزيــع األشــخاص ذوي اإلعاقــة املســتفيدين مــن برنامــج التحويــالت النقديــة حســب املحافظــات، فقــد كان ملحافظة 
غــزة النصيب األكــرب بنســبة 15%. 

شكل )2(: نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة يف برنامج التحويات النقدية حسب املحافظة للعام 2017

34 
 

 

 كان لمحافظةقد ف ،حسب المحافظاتالمستفيدين من برنامج التحويالت النقدية  اإلعاقةذوي  األشخاصتوزيع  إلىبالنسبة  أما
  .%12 األكبر بنسبةالنصيب  غزة

 1017عام لل المحافظة(: نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة في برنامج التحويالت النقدية حسب 1) شكل

 

 
 .  %12 ونحب كانوا يشكلون أعلى نسبة من إجمالي المستفيدين الحركية اإلعاقةن من ذوي المستفيدو  األشخاص

 

 1017عام لوالمستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب نوع اإلعاقة ل اإلعاقةشخاص ذوي األ(: توزيع 1جدول )

 النسبة العدد نوع اإلعاقة

 24.6 14,546 ةبصري

48.6قطاع غزة  
51.4الضفة الغربية 

15.1

10.7

7.8

13.5

8.2

7.8

5.4

4.5

5.6

4.8

1.2

3.2

3.1

1.1

2.5

3.5

1.9

غزة

شمال غزة

دير البلح

خانيونس

رفح

الخليل

بيت لحم

نابلس

جنين

طولكرم

اريحا

رام هللا

قلقيلية

سلفيت

القدس

يطا

طوباس

األشخاص املستفيدون من ذوي اإلعاقة الحركية كانوا يشكلون أعىل نسبة من إجمايل املستفيدين بنحو 27%.  

جدول )2(: توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة واملستفيدين من برنامج التحويات النقدية حسب نوع اإلعاقة للعام 2017

النسبة املئويةالعددنوع اإلعاقة

14,54624.6برية

4,0576.9سمعية

1,1602.0نطقية

2,2353.8سمعية ونطقية

16,03727.1حركية

9,21915.6عقلية

2,0183.4عقلية وحركية

7041.2استخدام األصابع

9,16115.5متعددة

59,137100املجموع
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2.2.5.األشخاص ذوو اإلعاقة في برنامج اإلعفاء الجمركي:

تقــدم الــوزارة إعفــاءً جمركيــاً شــخصياً لألشــخاص ذوي اإلعاقــة الحركيــة، وإعفــاء جمركيــاً باإلنابــة تمكــن ذوي الشــخص املعــاق 
مــن الحصــول عــىل إعفــاء جمركــي باإلنابــة، عــىل أن يكــون الشــخص ذو اإلعاقــة غــري قــادر عــىل القيــادة )الشــلل، بــرت يف األطــراف 

العلوية...(.          
ــام 2010  ــذ الع ــة من ــة الغربي ــة يف الضف ــة االجتماعي ــات التنمي ــت إىل مديري ــي وصل ــي الت ــاء الجمرك ــات اإلعف ــوع طلب ــغ مجم بل
لغايــة العــام 2017 نحــو 7,000 طلــب، كان عــدد طلبــات اإلعفــاء الجمركــي باإلنابــة 4,387 طلبــاً، بينمــا بلــغ عــدد طلبــات اإلعفــاء 

ــاً.   الجمركــي الشــخيص 2,578 طلب

شكل )3(: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي حسب نوع الطلب لألعوام 2017-2010

33 
 

 6.9 4,057 سمعية
 2.0 1,160 نطقية

 3.8 2,235 ونطقيةسمعية 
 27.1 16,037 حركية
 15.6 9,219 ةعقلي

 3.4 2,018 عقلية وحركية
 1.2 704 األصابعاستخدام 

 15.5 9,161 متعددة
 100 59,137 المجموع

 :اإلعاقة في برنامج اإلعفاء الجمركي واألشخاص ذو .1.1.5
ي الشخص ذو  تمكن باإلنابة ا  ا عفاء جمركيو لألشخاص ذوي اإلعاقة الحركية،  ا  شخصي ا  جمركي إعفاء   تقدم الوزارة
على القيادة  يكون الشخص ذو اإلعاقة غير قادر على إعفاء جمركي باإلنابة، على أنمن الحصول المعاق 

    (.       )الشلل، بتر في األطراف العلوية...

عام النذ مالتي وصلت إلى مديريات التنمية االجتماعية في الضفة الغربية الجمركي  اإلعفاءمجموع طلبات  بلغ
بلغ ، بينما ا  طلب 4,387فاء الجمركي باإلنابة ععدد طلبات اإل كان ،طلب 7,000 نحو 1112عام اللغاية  1111

 .  ا  طلب 2,578 ياإلعفاء الجمركي الشخصعدد طلبات 

 

 1017-1010 لألعوامحسب نوع الطلب الجمركي  اإلعفاء(: نسبة طلبات .شكل )

 

 

  :باإلنابةاإلعفاء الجمركي . 1 

. 1112عام الولغاية  1111عام ال منذ ا  شخص 3,680 باإلنابةجمركي إعفاء غ عدد األشخاص الذين حصلوا على بل
 .%2 بنسبة قاربت ،1111 العام قلها فيأو  %11 نحوب 1111كانت أعلى نسبة في العام و 

37.0شخصي 
63.0انابة 

1. اإلعفاء الجمركي باإلنابة: 

بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن حصلــوا عــىل إعفــاء جمركــي باإلنابــة 3,680 شــخصاً منــذ العــام 2010 ولغايــة العــام 2017. وكانــت 
أعــىل نســبة يف العــام 2010 بنحــو %22 وأقلهــا يف العــام 2013، بنســبة قاربــت 9%.

جدول )3(: نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حصلوا عى إعفاء جمركي شخيص من 2017-2010

النسبة املئويةالعددالعام

102079521.6

112056815.4

122052414.2

13203198.7

142037410.2

15203288.9

162038810.5

172038410.4

3,680100.0مجموع
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ــني يف  ــبة املتقدم ــت نس ــام 2017، وكان ــة يف الع ــي باإلناب ــاء جمرك ــب إلعف ــوا بطل ــد تقدم ــوا ق ــة كان ــن ذوي اإلعاق ــخصاً م 528 ش
ــط.  ــبة %3 فق ــا بنس ــاس وأريح ــي طوب ــا بمحافظت ــل %28، وأقله ــة الخلي محافظ

شكل )4(: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي باإلنابة حسب املحافظة للعام 2017

36 
 

 
 1017-1010جمركي شخصي من  إعفاءذوي اإلعاقة الذين حصلوا على  نسبة األشخاص :(.جدول )

 نسبة عدد العام
1010 795 21.6 
1110 568 15.4 
1210 524 14.2 
1310 319 8.7 
1410 374 10.2 
1510 328 8.9 
1610 388 10.5 
1710 384 10.4 

 100.0 3,680 مجموع
وكانت نسبة ، 1112عام الفي  باإلنابةجمركي  إلعفاءكانوا قد تقدموا بطلب  اإلعاقةمن ذوي  ا  شخص 212

 . فقط %1 سبةنطوباس وأريحا ب محافظتيأقلها بو ، %12محافظة الخليل المتقدمين في 

 

 1017عام لل المحافظةحسب  باإلنابةالجمركي  اإلعفاء(: نسبة طلبات 4شكل )

 

من إجمالي  %21 تشكل ما نسبته ،ا  طلب 122 نحوالموافق عليها  باإلنابةالجمركي طلبات اإلعفاء  عددبلغ 
 .الطلبات المقدمة إلى مديريات التنمية االجتماعية

 
 1017عام لل حالة الطلبالجمركي حسب  اإلعفاء(: نسبة طلبات 5شكل )

2.8

27.8

3.8
8.1

11.4 11.4

4.2 2.8 3.6

8.1
11.7

4.2

بلــغ عــدد طلبــات اإلعفــاء الجمركــي باإلنابــة املوافــق عليهــا نحــو 384 طلبــاً، تشــكل مــا نســبته %73 مــن إجمــايل الطلبــات املقدمــة 
ــة االجتماعية. ــات التنمي إىل مديري

شكل )5(: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي حسب حالة الطلب للعام 2017

33 
 

 
 

 إناث.  %21و ،ذكور المستفيدين من اإلعفاء الجمركي باإلنابة من 22%

 

 1017 عاملل الجنسالجمركي حسب  اإلعفاء(: نسبة طلبات .شكل )

 

 الجمركي الشخصي:  اإلعفاء. 1

 كانحيث  ،ا  طلب 2,578 نحو 1112عام اللغاية  1111عام المنذ الشخصي مجموع طلبات اإلعفاء الجمركي  بلغ
 من هذه الطلبات لمحافظة الخليل. %12 نحو، 1112عام الفي  ا  طلب 122المقدمة  الطلباتعدد 

 

 1017 للعام المحافظةحسب الشخصي (: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي 7شكل )

72.7

12.5 14.8

موافق مرفوض قيد البحث

58.0ذكر 42.0انثى
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%58 من املستفيدين من اإلعفاء الجمركي باإلنابة ذكور، و%42 إناث. 

شكل )6(: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي حسب الجنس للعام 2017

33 
 

 
 

 إناث.  %21و ،ذكور المستفيدين من اإلعفاء الجمركي باإلنابة من 22%

 

 1017 عاملل الجنسالجمركي حسب  اإلعفاء(: نسبة طلبات .شكل )

 

 الجمركي الشخصي:  اإلعفاء. 1

 كانحيث  ،ا  طلب 2,578 نحو 1112عام اللغاية  1111عام المنذ الشخصي مجموع طلبات اإلعفاء الجمركي  بلغ
 من هذه الطلبات لمحافظة الخليل. %12 نحو، 1112عام الفي  ا  طلب 122المقدمة  الطلباتعدد 

 

 1017 للعام المحافظةحسب الشخصي (: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي 7شكل )

72.7

12.5 14.8

موافق مرفوض قيد البحث

58.0ذكر 42.0انثى

2. اإلعفاء الجمركي الشخصي: 

بلــغ مجمــوع طلبــات اإلعفــاء الجمركــي الشــخيص منــذ العــام 2010 لغايــة العــام 2017 نحــو 2,578 طلبــاً، حيــث كان عــدد الطلبــات 
املقدمــة 168 طلبــاً يف العــام 2017، نحــو %26 مــن هــذه الطلبــات ملحافظــة الخليــل.

شكل )7(: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي الشخيص حسب املحافظة للعام 2017

 

 

 

 7107للعام  المحافظةحسب الشخصي (: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي 7شكل )

 

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

30.0



81

ــاء  ــات اإلعف ــايل طلب ــن إجم ــبته %44 م ــا نس ــكل م ــاً تش ــا 74 طلب ــق عليه ــخيص املواف ــي الش ــاء الجمرك ــات اإلعف ــدد طلب ــغ ع بل
ــة. ــة االجتماعي ــات التنمي ــة إىل مديري ــخيص املقدم ــي الش الجمرك

شكل )8(: نسبة طلبات اإلعفاء الجمركي الشخيص حسب قرار اللجنة للعام 2017

3.2.5.  األشخاص ذوو اإلعاقة في برنامج القروض:

بلــغ عــدد املشــاريع التــي تــم منحهــا لألشــخاص ذوي اإلعاقــة 531 مرشوعــاً منــذ تأســيس الربنامــج وحتــى نهايــة العــام 2017، كان 
أعالهــا يف الخليــل بنحــو %16 تليهــا رام اهلل بنحــو %14 وأقلهــا يف أريحــا بنســبة 3%. 

جدول )4(: توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حصلوا عى قروض ملشاريع حسب املحافظة ونوع املرشوع لغاية العام 
2017

النسبة املئوية املجموع زراعي حيواني صناعي تجاري املديرية

3 16 3 5 2 6 أريحا

13.6 72 7 33 0 32 رام اهلل

15.6 83 0 45 8 30 الخليل

6.4 34 0 15 2 17 نابلس

5.3 28 2 9 1 16 طولكرم

8.9 47 1 25 0 21 يطا

12.4 66 10 21 5 30 جنني

6 32 8 14 1 9 طوباس

7.2 38 0 10 3 25 القدس

6.2 33 1 14 5 13 سلفيت

10.2 54 7 24 1 22 قلقيلية

5.3 28 1 9 4 14 بيت لحم

100 531 40 224 32 235 املجموع

تشــري بيانــات صنــدوق اإلقــراض لألشــخاص ذوي اإلعاقــة إىل أن نســبة املشــاريع التجاريــة كان لهــا النصيــب األكــرب، وبلغــت نحــو 
.44%

جدول )5(: توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة الذين حصلوا عى قروض ملشاريع حسب نوع املرشوع لغاية العام 2017

النسبة املئوية العدد نوع املرشوع

44.3 235 تجاري 

6.0 32 صناعي 

42.2 224 حيواني

7.5 40 زراعي 

100 531 املجموع 
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4.2.5. األدوات المساندة لألشخاص ذوي اإلعاقة:

بلغ إجمايل طلبات األدوات املساندة 1,179 طلباً، أعالها لألشخاص ذوي اإلعاقات الحركية، والذين بلغت نسبتهم نحو 58%.

شكل )9(: نسبة األشخاص ذوي اإلعاقة الذين تقدموا بطلب أداة مساندة حسب نوع اإلعاقة للعام 2017

81 
 

 

 مراكز التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة: . 5.1.5

 :مركز الشيخ خليفة . 1
 ذكور،منهم  %21 نحووطالبة،  ا  طالب 22خليفة في مركز الشيخ  ا  مهني ا  بلغ عدد األشخاص الذين يتلقون تدريب

 . إناث %22و

 1017عام لل طالب مركز الشيخ خليفة حسب الجنس(: 10شكل )

 
 

ن بقسم ملتحقو  (أو غير معاق معاق)طالب مركز الشيخ خليفة إجمالي من  %12 نحوأن  إلىتشير البيانات 
 .  التجميل

 
 
 
 

 1017عام لقسم لطالب مركز الشيخ خليفة حسب ال(: 11شكل )
 

.7

57.9

9.1

32.3

تنفس حركية بصرية سمعية

47.4انثى  52.6ذكر  

5.2.5. مراكز الت�أهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة: 

1.  مركز الشيخ خليفة:

بلــغ عــدد األشــخاص الذيــن يتلقــون تدريبــاً مهنيــاً يف مركــز الشــيخ خليفــة 57 طالبــاً وطالبــة، نحــو %53 منهــم ذكــور، و47% 
إنــاث. 

شكل )10(: طاب مركز الشيخ خليفة حسب الجنس للعام 2017

81 
 

 

 مراكز التأهيل المهني لألشخاص ذوي اإلعاقة: . 5.1.5

 :مركز الشيخ خليفة . 1
 ذكور،منهم  %21 نحووطالبة،  ا  طالب 22خليفة في مركز الشيخ  ا  مهني ا  بلغ عدد األشخاص الذين يتلقون تدريب

 . إناث %22و

 1017عام لل طالب مركز الشيخ خليفة حسب الجنس(: 10شكل )

 
 

ن بقسم ملتحقو  (أو غير معاق معاق)طالب مركز الشيخ خليفة إجمالي من  %12 نحوأن  إلىتشير البيانات 
 .  التجميل

 
 
 
 

 1017عام لقسم لطالب مركز الشيخ خليفة حسب ال(: 11شكل )
 

.7

57.9

9.1

32.3

تنفس حركية بصرية سمعية

47.4انثى  52.6ذكر  
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تشري البيانات إىل أن نحو %25 من إجمايل طالب مركز الشيخ خليفة )معاق أو غري معاق( ملتحقون بقسم التجميل.  

شكل )11(: طاب مركز الشيخ خليفة حسب القسم للعام 2017

81 
 

 
 
كبر من األ في مركز الشيخ خليفة، والنسبة ا  مهني ا  تدريب اإلعاقةمن األشخاص ذوي  وطالبة   ا  طالب 12يتلقى 

 .%12قسم األلمنيوم ب التحقتالطالب 

 1017عام لالقسم لحسب  اإلعاقة الشيخ خليفة ذووطالب مركز (: 11شكل )
 

 

 مركز الدار البيضاء: .   1
 .ة  وطالب ا  طالب 11بلغ عدد الطالب الملتحقين بمركز الدار البيضاء لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 
 1017عام لل طالب مركز الدار البيضاء حسب الجنس(: .1شكل )

 

 

7.0
3.5 1.8

12.3

24.6

19.3

7.0 8.8

15.8

14.3

7.1
3.6

25.0

7.1 7.1

14.3
17.9

3.6

54.8ذكر  45.2انثى  

ــالب  ــن الط ــرب م ــبة األك ــة، والنس ــيخ خليف ــز الش ــاً يف مرك ــاً مهني ــة تدريب ــخاص ذوي اإلعاق ــن األش ــًة م ــاً وطالب ــى 28 طالب يتلق
ــوم 25%. ــم األملني ــت بقس التحق

شكل )12(: طاب مركز الشيخ خليفة ذوو اإلعاقة حسب القسم للعام 2017

81 
 

 
 
كبر من األ في مركز الشيخ خليفة، والنسبة ا  مهني ا  تدريب اإلعاقةمن األشخاص ذوي  وطالبة   ا  طالب 12يتلقى 

 .%12قسم األلمنيوم ب التحقتالطالب 

 1017عام لالقسم لحسب  اإلعاقة الشيخ خليفة ذووطالب مركز (: 11شكل )
 

 

 مركز الدار البيضاء: .   1
 .ة  وطالب ا  طالب 11بلغ عدد الطالب الملتحقين بمركز الدار البيضاء لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 
 1017عام لل طالب مركز الدار البيضاء حسب الجنس(: .1شكل )

 

 

7.0
3.5 1.8

12.3

24.6

19.3

7.0 8.8

15.8

14.3

7.1
3.6

25.0

7.1 7.1

14.3
17.9

3.6

54.8ذكر  45.2انثى  

2.   مركز الدار البيضاء: 
بلغ عدد الطالب امللتحقني بمركز الدار البيضاء لألشخاص ذوي اإلعاقة 31 طالباً وطالبًة.

شكل )13(: طاب مركز الدار البيضاء حسب الجنس للعام 2017

81 
 

 
 
كبر من األ في مركز الشيخ خليفة، والنسبة ا  مهني ا  تدريب اإلعاقةمن األشخاص ذوي  وطالبة   ا  طالب 12يتلقى 

 .%12قسم األلمنيوم ب التحقتالطالب 

 1017عام لالقسم لحسب  اإلعاقة الشيخ خليفة ذووطالب مركز (: 11شكل )
 

 

 مركز الدار البيضاء: .   1
 .ة  وطالب ا  طالب 11بلغ عدد الطالب الملتحقين بمركز الدار البيضاء لألشخاص ذوي اإلعاقة 

 
 1017عام لل طالب مركز الدار البيضاء حسب الجنس(: .1شكل )

 

 

7.0
3.5 1.8

12.3

24.6

19.3

7.0 8.8

15.8

14.3

7.1
3.6

25.0

7.1 7.1

14.3
17.9

3.6

54.8ذكر  45.2انثى  
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الفئة العمرية من 4-7 سنوات يشكلون نحو %42 من الطالب امللتحقني.

شكل )14(: طاب مركز الدار البيضاء حسب الفئة العمرية للعام 2017

82 
 

 .من الطالب الملتحقين %21 نحويشكلون سنوات  2-2الفئة العمرية من 

 

 1017عام لل طالب مركز الدار البيضاء حسب الفئة العمرية(: 14شكل )

 

 مركز الشيخة فاطمة: 
، شكلت نسبة وطالبة   ا  طالب 21بلغ عدد طالب مركز الشيخة فاطمة لتدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

تم تدريبهم على مجموعة من التخصصات مثل و  ،من إجمالي الطالب المنتسبين للمركز %22 نحومنهم الذكور 
على  ا  تدريبوتلقين  %12 نحواإلناث بينما كانت نسبة  ،خيزران وصيانة ،، خياطةألمنيومالنجارة،  ،الحاسوب

  . الخياطة ،الحاسوب، التجميل

 
 

 1017عام لل (: طالب مركز الشيخة فاطمة حسب الجنس15شكل )

41.9
38.7

19.4

4-7 8-11 فأعلى12

34.6اناث  

65.4ذكور  

مركز الشيخة فاطمة: 

بلــغ عــدد طــالب مركــز الشــيخة فاطمــة لتدريــب وتأهيــل األشــخاص ذوي اإلعاقــة 52 طالبــاً وطالبــًة، شــكلت نســبة الذكــور منهــم 
ــل الحاســوب، النجــارة،  نحــو %64 مــن إجمــايل الطــالب املنتســبني للمركــز، وتــم تدريبهــم عــىل مجموعــة مــن التخصصــات مث
أملنيــوم، خياطــة، خيــزران وصيانــة، بينمــا كانــت نســبة اإلنــاث نحــو %35 وتلقــني تدريبــاً عــىل الحاســوب، التجميــل، الخياطــة.  

شكل )15(: طاب مركز الشيخة فاطمة حسب الجنس للعام 2017

82 
 

 .من الطالب الملتحقين %21 نحويشكلون سنوات  2-2الفئة العمرية من 

 

 1017عام لل طالب مركز الدار البيضاء حسب الفئة العمرية(: 14شكل )

 

 مركز الشيخة فاطمة: 
، شكلت نسبة وطالبة   ا  طالب 21بلغ عدد طالب مركز الشيخة فاطمة لتدريب وتأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة 

تم تدريبهم على مجموعة من التخصصات مثل و  ،من إجمالي الطالب المنتسبين للمركز %22 نحومنهم الذكور 
على  ا  تدريبوتلقين  %12 نحواإلناث بينما كانت نسبة  ،خيزران وصيانة ،، خياطةألمنيومالنجارة،  ،الحاسوب

  . الخياطة ،الحاسوب، التجميل

 
 

 1017عام لل (: طالب مركز الشيخة فاطمة حسب الجنس15شكل )

41.9
38.7

19.4

4-7 8-11 فأعلى12

34.6اناث  

65.4ذكور  
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المالحق

جدول )1(: توزيع الجمعيات املرخصة حسب املحافظة لعام 2017

النسبة املئويةالعدداملديرية

131.8أريحا

10213.9الخليل

587.9القدس

15220.7بيت لحم

9312.6جنني

9012.2رام اهلل والبرية

304.1سلفيت

162.2طوباس

577.7طولكرم

293.9قلقيلية

8311.3نابلس

131.8يطا

736100املجموع

جدول)2(: عدد الجمعيات التي تم رشاء خدمة منها حسب املحافظة للعام 2017

عدد الجمعياتاملحافظة

1أريحا

12الخليل

2القدس

8بيت لحم

5رام اهلل

1سلفيت

2طولكرم

1قلقيلية

4نابلس

36املجموع
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جدول)3(: توزيع املستفيدين من رشاء الخدمة حسب املحافظة للعام 2017

النسبة املئويةالعدداملحافظة

%757نابلس

%252قلقيلية

%404طولكرم

%202سلفيت

%19018رام اهلل

%15515بيت لحم

%909القدس 

%42541الخليل 

%252أريحا

1045100املجموع 

جدول )4(: عدد نزالء مراكز اإلصاح والتأهيل حسب الجنس للعام 2017

النسبة املئويةعدد النزالء يف مراكز اإلصاح والتأهيلالجنس

%110096الذكور

%404اإلناث

%1140100اإلجمايل

جدول )5(: عدد نزالء مراكز اإلصاح والتأهيل حسب الخدمة املقدمة للعام 2017

املستفيدون من املساعدات 
النقدية

املستفيدون من الخدمات النسبة املئوية
األخرى

النسبة املئوية

14988%50093%

2112%407%

170100%540100%
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