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فيرس الجداول واالشكال  
 

 2019 لعام الممول التابع القطاع حسب االجتماعية لممساعدات الموحدة البوابة عمى إدخاليا تم التي النقدية المساعدات: 2-1 جدول

 24 ____________________________ 2017 فمسطين، في المساعدات تمقي وقبل بعد األفراد بين الفقر نسب:  3-1 جدول

 25 ___________________ 2017،2018،2019 االعوام خالل النقدية التحويالت لبرنامج المصروفة المبالغ قيمة: 3-1 شكل

 25 _____________ 2019 لمعام المنطقة حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدين واألفراد األسر توزيع جدول:3-2 جدول

 26 ____________________ 2019 لعام  الفقر خطوط حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة األسر نسبة: 3-2 شكل

 26 ______________________ 2019 لعام التجمع نوع حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة األسر نسبة: 3-3 شكل

 27 _____________________ 2019 لعام المجوء حالة حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة األسر نسبة: 3-4 شكل

 27 _____________________ 2019 لعام األسرة حجم حسب النقديو التحويالت برنامج من المستفيده األسر توزيع:3-3 جدول

 28 ____________________________ 2019 لعام العمل وضع حسب يعمل أسرة رب يرأسيا التي األسر نسبة: 3-5 شكل

 28 ______ 2019 لعام األسر لرب التعميمي المستوى حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدين األسر أرباب نسبة:3-6 شكل

 29 ________________ 2019 لعام المسكن ممكية حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدين األسر أرباب نسبة:3-7 شكل

 29 __________ 2017،2018،2019 لالعوام المنطقة حسب الغذائية المساعدات برنامج من المستفيدة األسر توزيع: 3-4 جدول

 30 ___________________________ 2019 لعام المديرية حسب الغذائية المساعدات من المستفيدة األسر نسبة: 3-8 شكل

 30 _________________________________ 2019 لعام المنفذة المشاريع وعدد عمييا المتفق المشاريع عدد: 3-9 جدول

 30 _______________ 2019 لعام المنطقة حسب المنفذه االقتصادي التمكين مشاريع من المستفيدة األسر توزيع : 3-10 جدول

 31 ______________________ 2019 لعام المحافظة حسب االقتصادي التمكين برنامج من المستفيدة األسر توزيع:3-9 شكل

 31 ___________________ 2019 لعام المشروع نوع حسب االقتصادي التمكين برنامج من المستفيدة نسبةاألسر: 3-10 شكل

 33 _________________________________ 2017 لعام المنطقة حسب فمسطين في والسكان األطفال توزيع: 4-1جدول

 33 _________ 2019 لعام المنطقة حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة الفقيرة األسر أبناء األطفال توزيع:  4-2 جدول

 34 ______________ 2019 لعام المديرية حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة األسر أبناء األطفال توزيع: 4-3 جدول

 34 _____ 2019 لعام السكاني التجمع حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة الفقيرة األسر أبناء االطفال توزيع: 4-4 جدول

 35 _______________ 2019 لعام الجنس حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة األسر أبناء األطفال نسبة: 4-1 شكل

 35 ______________________________ العام حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال عدد: 4-2 شكل

 36 ____________________ 2019 لعام المديرية حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال توزيع: 4-5 شكل

 36 ____________________ 2019 لعام الجنس حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال توزيع: 4-6 جدول

 37 _____________ 2019 لعام السكاني التجمع نوع حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال توزيع: 4-3 شكل

 37 _________________ 2019 لعام العمرية الفئة حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال نسبة: 4-4 شكل

 37 _____________ 2019 عام في الصحي الوضع حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال توزيع: 4-5 شكل

 38 ________________ 2019 لعام  االعتداء نوع حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال توزيع: 4-7 جدول
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 38 ________________ 2019 لعام العنف مصدر حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال توزيع: 4-6 شكل

 39 ____________ 2019 لعام ليم حماية تدابير اتخاذ وتم واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال توزيع: 4-8 جدول

 39 _____ 2019 لمعام لمحدث العممية والحالة المحافظة حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال عدد: 4-9 جدول

2019 لعام الحدث السرة االقتصادية والحالة المحافظة حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال عدد: 4-10 جدول
 ________________________________________________________________________________ 40 

 40 ___ 2019 لعام لمحدث التعميمية والحالة المحافظة حسب واالستغالل واإلىمال لمعنف تعرضوا الذين األطفال عدد: 4-11 جدول

 41 __________________________________________ العام حسب االمل دار مؤسسة في األحداث عدد: 4-6 شكل

 41 ___________________________ 2019 لعام الجنس حسب والتاىيل االصالح مؤسسات في األحداث عدد: 4-7 شكل

 42 _________ 2019 لعام الجنوح عمى المساعدة العوامل حسب االصالحية المؤسسات في األحداث األطفال عدد: 4-12 جذول

 43 ___________________________________________ 2019 لعام الغربية الضفة في الحضانات نسبة: 4-8 شكل

 43 ______________ 2019 نعبو االعبقت روٌ نالشخبص يؤائًتهب يذي حسب انغشبُت انضفت فٍ انحضبنبث تىصَع: 4-13 جذول

 43 ___________________________________ 2019 لعام المحافظة حسب المرخصة الحضانات توزيع: 4-14 جدول

 44 ___________________________ 2019 لعام التخصصات حسب الشبيبة تأىيل مراكز في الطالب عدد: 4-14 جدول

 45 ___________________________ 2019 لعام المحافظة حسب موزعين التشغيل برنامج في الطالب عدد: 4-15 جدول

 48 _______________ 2019 ، المنطقة حسب النقدية التحويالت برنامج من ومستفيدة امرأة ترأسيا التي األسر نسبة: 5-1 شكل

 48 ________________ 2019 ، النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة نساء ترأسيا التي لألسر الجغرافي التوزيع: 5-1 جدول

 49 ___ 2019 ، األسرة لربة العمرية الفئة حسب امرأة ترأسيا والتي النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة األسر توزيع: 5-2 جدول

 49 2019 انًنطقت، حسب إعبقت راث ايشأة تشأسهب وانتٍ اننقذَت انتحىَالث بشنبيج ين انًستفُذة نألسش انجغشافٍ انتىصَع: 5-3 جذول

 50 ______________________ انعبو حسب اننقذَت انتحىَالث بشنبيج ين انًستفُذة نسبء تشأسهب انتٍ األسش تىصَع: 5-4 جذول

 50 ______________________ 2019 ، انًذَشَت حسب االجتًبعٍ اننىع عهً انًبنٍ انعنف ضحبَب اننسبء تىصَع: 5-5 جذول

 51 _____________________ 2019 ، انعًشَت انفئت حسب االجتًبعٍ اننىع عهً انًبنٍ انعنف ضحبَب اننسبء نسبت: 5-2 شكم

 51 __________________ 2019 االجتًبعُت، انحبنت حسب االجتًبعٍ اننىع عهً انًبنٍ انعنف ضحبَب اننسبء نسبت: 5-3 شكم

 52 ___________________ 2019 نعبو األطفبل عذد حسب االجتًبعٍ اننىع عهً انًبنٍ انعنف ضحبَب اننسبء نسبت: 5-4 شكم

 52 ______________________ 2019 انعنف، شكم حسب االجتًبعٍ اننىع عهً انًبنٍ انعنف ضحبَب اننسبء نسبت: 5-5 شكم

 53 __________________ 2019 انعنف، نتُجت/ أثش حسب االجتًبعٍ اننىع عهً انًبنٍ انعنف ضحبَب اننسبء نسبت: 5-6 جذول

 53 __________ 2019 انًعنفبث، نهنسبء انعًهُت انحبنت حسب االجتًبعٍ اننىع عهً انًبنٍ انعنف ضحبَب اننسبء تىصَع: 5-6 شكم

 54 ___________________ 2019 العنف، مصدر حسب االجتماعي النوع عمى المبني العنف ضحايا النساء نسبة: 5-7 شكل

 55 _____________________ 2019 التدخل، نوع حسب االجتماعي النوع عمى المبني العنف ضحايا النساء نسبة: 5-8 شكل

 55 _________ 2019 عمييا، حصمن التي الخدمة نوع حسب االجتماعي النوع عمى المبني العنف ضحايا النساء نسبة: 5-9 شكل

 56 __________ 2019 إلييا، التحويل تم التي الجية حسب االجتماعي النوع عمى المبني العنف ضحايا النساء نسبة: 5-10 شكل

2019 محور، مركز في االجتماعي النوع عمى المبني العنف ضحايا لمنساء المقدمة والنفسية االجتماعية الخدمات عدد: 5-11 شكل

 ________________________________________________________________________________ 56 

 57 _____ 2019 محور، مركز في االجتماعي النوع عمى المبني العنف ضحايا لمنساء المقدمة القانونية الخدمات عدد: 5-11 شكل

 59 ___________________ 2019 لعام إعاقة وجود حسب النقدية التحويالت برنامج في المستفيدين األفراد توزيع: 6-1 جدول

 60 _________ 2019 لمعام المحافظة حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدين االعاقة ذويُي  األشخاص توزيع: 6-2 جدول
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 60 ________ 2019 لعام اإلعاقة نوع حسب النقدية التحويالت برنامج من والمستفيدين اإلعاقة ذوي األشخاص توزيع: 6-3 جدول

 61 2019 لعام  المنطقة حسب النقدية التحويالت برنامج من ومستفيدة اإلعاقة ذوي من شخص يرأسيا التي األسر توزيع: 6-4 جدول

 61 _ 2019 لعام المنطقة حسب النقدية التحويالت برنامج من ومستفيدة اإلعاقة ذوي من شخص يرأسيا التي األسر نسبة: 6-1 شكل

 62 _ 2019 لعام المديرية حسب النقدية التحويالت برنامج من ومستفيدة اإلعاقة ذوي من شخص يرأسيا التي األسر نسبة: 6-2 شكل

 64 __________________ 2019 لعام المحافظة حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدين السن كبار توزيع: 7-1 جدول

 65 _____________________ 2019 لعام المنطقة حسب النقدية التحويالت برنامج من المستفيدين المسنين نسبة: 7-1 شكل

 65 __________ 2019 لمعام المحافظة حسب مسن يرأسيا والتي النقدية التحويالت برنامج من المستفيدة األسر توزيع: 7-2 شكل

 66 ______________ 2019 لعام السكاني التجمع نوع حسب النقديو التحويالت برنامج من المستفيدين المسنين نسبة: 7-2 شكل

 66 ____________ 2019 لمعام المرضية الحالة حسب في النقديو التحويالت برنامج من المستفيدين  السن كبار نسبة: 7-3 شكل

 67 __________________________________ 2019 لمعام الجنس حسب األجداد بيت في  السن كبار عدد: 7-4 شكل

 67 _______________ 2019 لمعام الجنس حسب والنيارية اإليوائية الخدمة شراء من المستفيدين السن كبار توزيع:  7-3 جدول
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ةــقدمالم  
 

غاثة إلى تنمية اجتماعية بمفيوميا الشاملضمن إطار التحول الجذري الذي تشيده وزارة التنمية االجتماعية  ، من حماية وا 

تطوير نظام  وما يمزم ذلك من ،عمى تطوير عممية صنع السياسات وعممية صنع القرار المبنية عمى األدّلةتحرص الوزارة 

 وما لو من انعكاسات ايجابية عمى عممية التخطيط واتخاذ القرار المبني عمى أسس عممية مدروسة، ،التقارير خاصة اإلحصائية

التخطيط التشاركي مع مؤسسات المجتمع المدني والمحمي، من خالل تطوير الخدمات االجتماعية استنادًا إلى مبدأ وانتياج 

. الخيارات المحمية وليس المركزية

 وعدم قدرتيا ، ضعف قواعد البيانات المتوفرة،ومن التحديات الرئيسية التي تعرقل تطوير سياسات التنمية االجتماعية القائمة

 لذا حرصت الوزارة في الفترة السابقة عمى تطوير العمل االحصائي، من عمى تمبية المؤشرات الخاصة بالتنمية االجتماعية،

 .خالل تطوير قواعد البيانات ونظام التقارير، باإلضافة إلى العمل عمى تطوير نظام متابعة وتقييم

عداد ، تساىم في رسم السياسات وبناء الخطط، معمومات دقيقةاإلصدارنأمل في وزارة التنمية االجتماعية أن يقدم ىذا لذا   وا 

 .، وأن يساىم في اتخاذ القرار التنموي المبني عمى األدلة عمل الوزارةوأنشطةالموازنات لكافة مجاالت 
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 حول الوزارة
 

والتوجيات،  السياسات وضع يشمل بما ومنسقتو ومنظمتو االجتماعية التنمية قطاع قائدة االجتماعية التنمية وزارة تعتبر

 والفئات الجنس والعمر، عن النظر بصرف رة،يالفق األسر ألفراد الخدمات ريوتوف الرقابة واإلشراف ميام إلى باإلضافة

 وكبار السن اإلعاقة ذوي واألشخاص األطفال لرعاية مركزاً 33 و فرعيًا، مكتباً  15 و مديرية 17 الميمشة، من خالل 

داريين ومراكز ومرشدين باحثين من كبير طاقم وبجيود والفتيات، والمرأة والشبيبة واألحداث  1200 نحو يضم مسؤولية وا 

  .غزة وقطاع الغربية الضفة في محافظات والميدان الوزارة في مقر وموظفة موظف

 الرؤية 
 

يوفر الحياة الكريمة لكل  سر مجتمع فلسطيني منيع ألامتضامن ألامنتج ألامبدع، 

 يؤمن بالحقوق ألااملساألااة ألاالعدالة ألاالشراكة ألاإلادماجألا فراد، ألايحرر طاقاتهم، ألا
 

 الرسالة
تسعى وزارة التنمية االجتماعية إلى تعزيز التماسك االجتماعي وتوفير الحماية االجتماعية لألسر الفقيرة والفئات الميمشة من 
خالل مقاربات كفؤة لمكافحة الفقر والتيميش واإلقصاء االجتماعي، واستنادا إلى النيج المبني عمى الحقوق، وخدمات ذات 
جودة وشراكة مع مؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاصن بما يحقق الشفافية والعدالة وعدم التمييز وعدم ترك أحد خمف 

 .الركب
 

 :األىداف االستراتيجية
 .الحد من الفقر: اليدف اإلستراتيجي األول
 إزالة كافة أشكال التيميش واإلقصاء االجتماعي في المجتمع الفمسطيني : اليدف اإلستراتيجي الثاني
 .تعزيز التماسك االجتماعي: اليدف اإلستراتيجي الثالث
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 يهخـص حنفُزٌ 

 

 :  قطاعات عمل الوزارة كافة، وقد تم تقسيمو إلى سبعة فصول يستعرض ىذا التقرير
 . يتناول التعريف بالمفاىيم والمصطمحات التي وردت في التقرير، والتي تستخدميا الوزارة أثناء تأديتيا لعمميا:الفصل األول

  
 يتناول البوابة الموّحدة لممساعدات االجتماعية إلعطاء صورة واضحة عن عمميا وأىدافيا، ودواعي إنشاؤىا، :الفصل الثاني

 . باإلضافة إلى الفئات والتدخالت التي يتم ادارجيا ضمن ىذه البوابة
     

 لمحة مختصرة عن واقع الفقر إعطاء حيث تم ، األسر الفقيرة والمستيدفة في برنامج التحويالت النقديةيتناول :الثالثالفصل 
 من حيث أعداد ىذه ، الفمسطينية، ومن ثم تناول التقرير األسر الفقيرة ورزمة المساعدات التي تتمقاىا من الوزارةاألراضيفي 

. حسب مجموعة من المتغيرات الكميةونوع الخدمة المقدمة ليم األسر وتوّزعيا 
 

 واقع األطفال في األراضي الفمسطينية بشكل عام، ومن ثم تحدث تم التطرق إلى حيث ، قطاع األطفاليتناول: الرابعالفصل 
 في األطفالالتقرير عن األطفال أبناء األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية، ومن ثم األطفال المعرضين لمعنف، 

.      الحضانات المرخصةوخالف مع القانون، األطفال المحتضنين، األيتام، طالب مراكز تأىيل الشبيبة، 
 

 إمراةلى األسر الفقيرة التي ترأسيا إ ومن ثم تطرق ، قطاع المرأة بشكل عام في األراضي الفمسطينيةالخامسالفصل وتناول 
 المواتي تم التعاطي مع ،النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعيو ،والمستفيدة من برنامج التحويالت النقدية

. قضاياىن من قبل مرشدات المرأة في مديريات التنمية االجتماعية

 من حيث واقع ىذه الفئة في األراضي الفمسطينية، وواقع المعاقين في برنامج اإلعاقة،تناول األشخاص ذوي ي: السادسالفصل 
.   التحويالت النقدية

  
 في برنامج التحويالت كبار السن الفمسطينية بشكل عام، ومن ثم األراضي في كبار السن قطاع إلى السابعالفصل وتطرق 
 .اإليوائية نزالء المراكز كبار السن ضمن أسر، وأخيرًا كبار السن أرباب أسر أو كبار السن سواء ،النقدية
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الفصل  ألاو 

 

املفاهيم ألااملصطلحات 
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المفاىيم والمصطمحات 

:  التحويالت النقدية
ييدف إلى تعزيز قدرة األسر المستفيدة عمى سد احتياجاتيا ، و تديره وزارة التنمية االجتماعية نقديةىو أكبر برنامج مساعدات

يستيدف األسر التي تقع تحت خط الفقر الشديد وكذلك األسر الميمشة التي تقع بين خطي الفقر الوطني والشديد، . األساسية
، أو أيتام، أو أصحاب أمراض مزمنة أو أسرًا ترأسيا كبار سنوعمى وجو التحديد األسر التي تضم أشخاصًا ذوي إعاقة، أو 

  % 60ويمول من الحكومة بنسبة .  مميون شيقل سنويا500، وتبمغ موازنة البرنامج نساء
 
%.  40واالتحاد األوربي بـ % 60 مميون شيقل سنويًا، تساىم الحكومة بنسبة حوالي 500يقدر رأس مال البرنامج بـحوالي و 

 
: التمكين االقتصادي

 إلى حالة التنمية واالستقاللية ،برنامج يسعى إلى تحويل الحاالت الفقيرة من حالة اإلغاثة واالعتماد عمى المساعدات
. (من خالل منح وقروض لمشاريع)االقتصادية والخروج من دائرة الفقر 

:  المساعدات الغذائية
، بالتعاون مع برنامج والذين يعانون من انعدام األمن الغذائيفمسطين يقدم مساعدات غذائية عينية لألسر الفقيرة في برنامج 

تتمكن من خالليا األسر الفقيرة من شراء  (e-voucher)ويقدم البرنامج بطاقات تموين الكترونية  ،(WFP)األغذية العالمي 
الخ ....المواد الغذائية الضرورية الالزمة كالحميب والبيض 

 
: المساعدات الطارئة
  .، وتصرف مرة واحدة لألسرة في العامالحاالت الفقيرة التي تتعرض ليزات أو لحدث طارئ غير متوقعيستيدف البرنامج 

:  الفقر الشديد
شيكل شيريًا ألسرة  1970 بـ  وقدر خط الفقر الشديد،وىو يغطي ميزانية الحاجات األساسية من المأكل والممبس والمسكن

 . أطفالةمكونة من فردين بالغين وثالث

:   الفقر الوطني
 كالرعاية الصحية والتعميم والنقل ،إعداده بطريقة تعكس ميزانية الحاجات األساسية جنبًا إلى جنب مع احتياجات أخرى تم

وقد تم تعديل خطي الفقر بشكل يعكس . والمواصالت والرعاية الشخصية واآلنية والمفروشات وغير ذلك من مستمزمات المنزل
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، ويقدر خط الفقر الوطني (حجم األسرة وعدد األطفال) استنادًا إلى تركيبة األسرة ،مختمف االحتياجات االستيالكية لألسر
.  شيكل شيرياً 2,470 أطفال بـ ة مكونة من فردين بالغين وثالثألسرة

 البوابة الموّحدة لممساعدات االجتماعية
نموذج الكتروني تم تصميمو من قبل وزارة التنمية االجتماعية، يشمل كافة التدخالت لممساعدات االجتماعية الحكومية 

وغير الحكومية، يسمح لجميع الشركاء ومزودي الخدمات إدخال تدخالت مساعدات األسر الفقيرة، وأيضًا االطالع عمى 
 .التدخالت األخرى ليذه األسر والجيات المزودة ليا

 
:  صندوق إقراض األشخاص ذوي اإلعاقة

 وسد احتياجاتيم األساسية ودمجيم في المجتمع، ،يقدم قروض لألشخاص ذوي اإلعاقة لتمكينيم من االعتماد عمى الذات
. وىو ممّول من اليالل األحمر اإلماراتي وتنفذه وزارة التنمية االجتماعية

 
:   اإلعفاء الجمركي

يتم من خاللو تقديم إعفاء جمركي شخصي لمشخص المعاق حركيًا تمكنو من الحصول عمى سيارة خاصة، أو حصول ذوي 
الشمل، بتر لألطراف )الشخص المعاق عمى إعفاء جمركي باإلنابة، عمى أن يكون الشخص ذو اإلعاقة غير قادر عمى القيادة 

.     (.الخ....العموية
 

:  مراكز تأىيل وتدريب األشخاص ذوي اإلعاقة
 مركز الشيخ خميفة في محافظة نابمس، و مركز الشيخة : لوزارة التنمية االجتماعيةيتبعان ين حكوميينىي عبارة عن مركز

.  فاطمة في محافظة الخميل، يتم من خالليا تقديم خدمات التدريب والتأىيل الميني لألشخاص ذوي اإلعاقة
   

 : مركز الدار البيضاء
يقع في محافظة سمفيت، وىو مركز إيوائي ونياري حكومي يتبع لوزارة التنمية االجتماعية، مخّصص لألطفال ذوي االعاقة 

 13 سنة أو 12-6 سنة، والذكور من سن 14-6المتوسطة والشديدة ولبعض حاالت التوحد، يستقبل االناث في الفئة العمرية 
 . ويقدم المركز خدمات الرعاية والتأىيل. سنة

: المعاق
الشخص المصاب بعجز كمي أو جزئي خمقي أو غير خمقي وبشكل مستقر في أي من حواسو أو قدراتو الجسدية أو النفسية 

. أو العقمية إلي المدى الذي يحد من إمكانية تمبية متطمبات حياتو العادية في ظروف أمثالو من غير المعوقين
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:  بصريةال اإلعاقة
وكل من لديو ضعف نظر واضح حتى بعد استخدام النظارات الطبية، بينما كل من يستعمل نظارات  (الكفيف)تشمل 
.  والقراءة والكتابة ال تعتبر إعاقة بصريةاإلبصارويستطيع 

:  سمعيةال اإلعاقة
 وكل من لديو ضعف واضح في السمع حتى بعد استخدام الوسائل السمعية، أما الذي يستخدم ،(األصم)تشمل فاقد السمع 

. وسائل سمعية ويسمع بصورة طبيعية فال تعتبر إعاقة سمعية

:  نطقيةال اإلعاقة
وكل من لديو ضعف واضح في الكالم يعيقو عن الحديث بشكل واضح، وال  (األبكم)تشمل كل فرد لديو إعاقة في النطق 

. يعتبر كل من لديو عدم قدرة عمى إخراج بعض الحروف من مخارجيا الصحيحة لديو إعاقة نطقية
 

:  حركيةال اإلعاقة
أو الوقوف وتناول األشياء عن األرض واالنحناء  (الدرج)تشمل كل من لديو إعاقة ظاىرة في المشي أو ارتقاء الساللم 

. والركوع مثل المشمول
 

: عقميةال اإلعاقة
.  ىو الفرد الذي يعاني من التخمف العقمي والصعوبات الذىنية الواضحة

 
:  استخدام األصابعإعاقة

. تشمل من لديو عجز أو عدم قدرة عمى اإلمساك باألشياء، والسيطرة عمييا، وكذلك الكتابة
 

:  مركز رعاية الفتيات
مركز حكومي تابع لوزارة التنمية االجتماعية موجود في بيت جاال يستقبل الفتيات المعرضات لمعنف األسري والفتيات المواتي 

. في خالف مع القانون، ويتم من خاللو تقديم خدمات الحماية والرعاية والتأىيل
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:  مركز محور
 في مدينة بيت لحم، ويستيدف النساء والفتيات 2007مركز حكومي يتبع لوزارة التنمية االجتماعية، تم افتتاحو بتاريخ 

ضحايا العنف بكافة أشكالو، والنساء في خطر وأطفالين، ويقوم المركز بتقديم خدمات الحماية والتمكين والدعم النفسي واإلرشاد 
.  القانوني

 
: العنف ضد النساء

سموك أو تصرف موجو ضد المرأة بجميع أشكالو النفسي، والجسدي، والجنسي، والمفظي، والحرمان االجتماعي واالقتصادي، 
والتيديد بيذه األعمال، واإلكراه، وسائر أشكال الحرمان من الحرية، وذلك بسبب كونيا أنثى سواء كان مباشر أوغير مباشر، 

 وسواء حدث ذلك في ،ويؤدي إلى إلحاق ضرر أو ألم سواء جسدي أو نفسي أو جنسي أو عقمي أو اجتماعي أو اقتصادي بيا
. الحياة العامة أو الخاصة

  :العنف الجسدي
 .أي اعتداء يقع عمى جسد األنثى مما يسبب ليا ضررًا وألمًا جسديًا ونفسياً 

 
 :العنف الجنسي

 ،استخدام القوة الجسدية أو اإليحاءات الجنسية استخدام السموك الجنسي باإلكراه من خالل التيديد أو التغرير أو الترىيب أو
 .سواء من خالل تعابير الوجو أوممارسات لفظية أوحركية

 
: العنف النفسي

ويتخذ شكل تيديدات أو ترىيب أو اعتداء أوحبس في المنزل  أي سموك ييدف إلى ترىيب أو اضطياد وتدمير لمثقة والذات،
 .مراقبة أو أي سموك ييدف إلى الحرمان من الحقوق أو
 

:  االغتصاب
 .أي شخص يجبر شخصا آخر بغض النظر عن جنسو عمى ممارسة الجنس معو دون رضاه

 
:  العنف االقتصادي

 .جميع األعمال التي تؤدي إلى الحرمان من ممكية الموارد والتحكم فييا والحرمان من الحقوق األساسية
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: خطورة عالية
. 1أو فعاًل بالقتل لممرأة المعنفة/أحد أشكال العنف المبني عمى النوع االجتماعي، وتعني التيديد المباشر والصريح قواًل و

 
:  مؤسسة دار األمل لمرعاية والتأىيل

مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التنمية االجتماعية موجودة في رام اهلل وتستقبل األطفال الذكور والذين ىم في خالف مع القانون 
 . والذين صدر بحقيم حكم قضائي، ويتم من خاللو تقديم خدمات الرعاية والتأىيل والدعم النفسي والمجتمعي لألحداث

 
 :مركز حماية الطفولة

 يختص بتقديم خدمة الحماية واإليواء الطارئ المؤقت ،رام اهللمدينة  مركز حكومي تابع لوزارة التنمية االجتماعية يوجد في 
 فيقدم ليم خدمات الرعاية االجتماعية الالزمة تمييدًا ،لألطفال الذين يتعرضون لخطر اإلساءة واالعتداء واالستغالل بأشكالو

. إلعادة دمجيم في بيئتيم الطبيعية
 

 2:الشبيبةمراكز تأىيل 
  والشباباألشخاص ذوي اإلعاقةومراكز نيارية تابعة لوزارة التنمية االجتماعية تستقبل الطالب المتسربين من المدارس 

 :وتقسم األعمار لمفئات المذكور أعاله كمايمي
  متسربين من المدارس، ذوي إعاقةأطفال ( 16 – 14 )الفئة األولى 
  متسربين من المدارس، ذوي إعاقةأطفال (  18 – 16 )الفئة الثانية 
 شباب من أبناء القضايا االجتماعية، شباب بدون تعميم، بدون عمل، بدون تأىيل ( 22 – 18 )الفئة الثالثة 
.   مركزي األشخاص ذوي اإلعاقة  ( 35-15)الفئة الرابعة 

وتعمل ىذه المراكز عمى  ، مراكز في قطاع غزة5مراكز في محافظات الضفة و 8 ًا موزعة مكانيًا بين مركز13عددىا ويبمغ 
 . خدمات التأىيل االجتماعي والدعم النفسي والتأىيل المعرفي واألكاديمي والمينيتقديم 

  
:   الطفل

(. 2012 المعدل عام بحسب قانون الطفل الفمسطيني ) كل انسان لم يتم الثامنة عشرة من عمره
 
 

                                                           
. وزارة التنمية االجتماعية لطبيعة القضايا التي يتم التعاطي معيا/ تم اعتماد ىذا المصطمح من قبل وحدة المرأة والنوع االجتماعي1
هزا انتعشَف تى اعتًبده بنبءا عهً انشؤَت انتنًىَت انجذَذة نًشاكض تبهُم انشبُبت  
2
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: الحماية
مصطمح يشمل اإلجراءات والفمسفات والسياسات والمعايير والتوجييات اليادفة إلى وقاية وحماية الطفل من األذى المتعمد 

فــي ىــذا الدليل، ينطبــق مصطمــح . واعتمــاد المنيجيــات المناســبة لالســتجابة الفوريــة لــدرء الخطــر أو معالجتــووغير المتعمد، 
حماية الطفل عمـى واجـب المؤسسـات الحكومية واألىمية والخاصة والمجتمع الفمسطيني ككل واألفراد تجـاه األطفال الذيـن ىـم 

. فـي عيدتيــم وتحــت رعايتيــم
 

: الرعاية االجتماعية
ىي مجموعة الخدمات الصحية والتربوية والنفسية والتأىيمية واالجتماعية والوقائية التي تؤىل الطفل لمنمو السميم واالستقاللية 

. الذاتية وتوفر لو الرعاية والحماية الشاممة
 

: شبكة حماية الطفولة
وفق دليل تحويل سيل ،ىي الجسم الوطني الذي يسعى إلى تنسيق الجيود والخدمات المقدمة لألطفال في ظروف صعبة 

 وتدير الشبكة وزارة التنمية ،وفّعال متفق عميو بين الوزارات والمؤسسات العاممة في مجال الحماية والرعاية االجتماعية
. االجتماعيـة ممثمة بمرشد حماية الطفولة

 
  :دار الرعاية االجتماعية

ىي دار مالحظة ورعاية تأىيل األحداث واألطفال المعرضين لمخطر وخطر االنحراف، وىي أي مؤسسة إصالحية، 
حكومية، أو أىمية، يعتمدىا الوزير بالتنسيق مع وزارة العدل ووزارة الداخمية والنيابة العامة لمتحفظ عمى األطفال ومالحظتيم، 

صالح وتأىيل األحداث واألطفال المعرضين لمخطر وخطر االنحراف عمميًا ومينيًا، إلعادة  يواء وا   ودمجيم في تأىيميموا 
. المجتمع، وتنظم بموجب تعميمات يصدرىا الوزير بيذا الخصوص

 
:  اإلساءة 

تشمل كل سموك أو االمتناع عن القيام بسموك أو الفشل في التعامل مع الطفل، مما يؤدي إلى تيديد صحة الطفل النفسية أو 
 وتشمل كل عمل الذي ينتج عنو أذى أو إمكانية أذى لصحة الطفل ولنموه ولبقائو أو الحط من كرامتو في عالقة ،الجسدية

 وعادة ما تتسبب ىذه اإلساءة في مشاكل صحية  أو سموكية أو جسدية أو نفسية متعددة .تحكميا المسؤولية أو الثقة أو السمطة
.  كاالكتئاب والسمنة واإلدمان واقتراف العنف واالنتحار وغيرىا،عند الكبر

 
:  االستغالل
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 سواء كانت ،دفع الطفل أو إغرائو أو إكراىو عمى القيام بأفعال وأنشطة ال تتفق وتطوره الجسدي والعقمي والعاطفي واألخالقي
.   مما يعرض سالمة الطفل وبقاءه ونموه لمخطر،أفعال وأنشطة جنسية أو اقتصادية

 
:  االستغالل االقتصادي

ىو العمل الذي يشكل خطرًا عمى حياة الطفل ويكون في ظروف صعبة وحرجة وقسرية غير تطوعية، وال يتناسب مع قدرات 
. واىتمامات الطفل وميولو، وتحرمو من حقو في التطور والنمو والمشاركة والحماية

: األسرة البديمة
. بأنيا األسرة التي يتم نقل الطفل الييا مؤقتا كتدبير عالجي: 2014لسنة  () تعرف وفقًا لقرار مجمس الوزراء رقم 

:  الطفل مجيول النسب
. الطفل غير معروف الوالدين

  
:  الزواجإطار طفل خارج 

. و ناتج عن سفاح القربىأمعروفين، أو األب أو كمييما  وتكون األم ، الطفل المولود نتيجة عالقة غير شرعية
  

: احتضان الطفل
. و تعديالتوأ، (2013)لسنة  (10)وفق نظام األسر الحاضنة رقم إعطاء حق رعاية وحماية الطفل إلى أسرة، 

 
:  الطفل الحدث

.  من عمره وقت ارتكابو فعاًل مجرماً 18ىو الطفل الذي لم يتم 
 

: بيت األجداد
خاللو من  ويتم ، يستيدف كبار السن الذين بال مأوى،مركز حكومي تابع لوزارة التنمية االجتماعية موجود في محافظة أريحا

.   تقديم خدمات اإليواء والرعاية لممسنين
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الفصل الثاني 

 

البوابة املوحدة 

ملساعدات الاجتماعية و
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:  واقع المساعدات االجتماعية في فمسطين1.2

 أدىحيث   والمساعدات المقدمة لمشعب الفمسطيني،اإلغاثة الفمسطينية منذ مدة طويمة من تشتت جيود األراضيعانت 
 أدى مما ،لى عدم تخطيط واختالالت عمى مستوى المحافظات والتجمعات السكانية، وعدم وجود عدالة في توزيع المساعداتإ

وتغيب الشفافية وتوفر فرصًا لمفساد ومظاىر من المحسوبية والمحاباة وتحقيق أجندات  حدوث ازدواجية في تقديم الخدمات إلى
 .ن المساعدات االجتماعية والنقدية تشّكل ارقامًا مالية كبيرة في فمسطينأخاصًة وشخصية أو حزبية وغيرىا، 

:  التعريف بالبوابة الموحدة لممساعدات االجتماعية2.2

المساعدات النقدية الخدمات و توزيع آليةجل تنظيم وضبط أمن   البوابة الموحدة لممساعدات االجتماعيةفكرة إنشاء جاءت
 ، لجان الزكاة، وخصوصًا من الجمعيات الخيرية، الفمسطينيةاألراضيليا داخل  الموزعة أوعمى اختالف الجيات المانحة 

  والمؤسسات الدولية العاممة في ىذا المجال،األحمر، اليالل ـمنظمات غير الحكومية، اإلغاثة اإلسالمية، ال،القطاع الخاص
 الفقيرة وغيرىا من المجاالت واألسر والمسنين والمرأة واأليتام والطفولة اإلعاقةوبما يضمن رصد كافة التدخالت في مجال 

بتاريخ  (ح.ر/و.م/04/136/17)رقم   مجمس الوزراء في جمستو منراقروىذا دفع الوزارة إلى استصدار ، األخرى
اعتماد البوابة الموحدة لممساعدات االجتماعية في فمسطين، وتشكيل لجنو توجييية برئاسة وزارة التنمية بم، 24/1/2017

 . تضم في عضويتيا كافة المؤسسات المانحة والمزودة لمخدمات االجتماعية والنقدية حكومية وغير حكوميةاالجتماعية 

:  أىداف البوابة الموحدة لممساعدات االجتماعية3.2
 .المقدمة لمشعب الفمسطيني اإلغاثة في جيود التجزئة إنياء .1
 .التنسيق الشامل بين كافة الشركاء مزودي الخدمات والمساعدات االجتماعية في توزيع الخدمات والمساعدات .2
 .الوصول إلى أكبر تغطية ممكنة لمفئات الفقيرة والضعيفة والميمشة .3
 .منع االزدواجية في تقديم الخدمات مما يحقق عدالة في توزيع الخدمات لألسر المحتاجة .4
 .تخطيط وتنسيق المساعدات عمى المستوى الوطني .5
 .االستغالل األمثل لمموارد المالية المتاحة .6
توفير قاعدة بيانات وطنية وموّحدة لمتدخالت االجتماعية، والخروج بمؤشرات ودراسات تمكن من رسم لمسياسات  .7

وايجاد خطط عمى المستوى المحمي كوزارة تنمية اجتماعية وعمى المستوى الوطني، بناًء عمى بيانات ومعمومات دقيقة 
 .وموثقة

 .تعزيز الشفافية والنزاىة في توزيع المساعدات المقدمة لمشعب الفمسطيني، والحفاظ عمى المال العام من اليدر .8
الخروج بتقارير دورية حول المساعدات والتدخالت والخدمات االجتماعية بشكل سريع وسمس، من خالل البوابة  .9

 .الموّحدة لممساعدات االجتماعية
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عمل تحميل ومقارنة يوضح ويبين المفارقة بين قيمة المساعدات المقدمة لمشعب الفمسطيني، وبين ما يصرف فعاًل  .10
 .عمى أرض الواقع

:    النموذج االلكتروني لمبوابة الموحدة لممساعدات االجتماعية4.2
عمل طاقم نظم المعمومات في وزارة التنمية االجتماعية عمى إنشاء البوابة الموحدة لممساعدات االجتماعية، وتشكل بيانات 

 . المستفيدين من خدمات وزارة التنمية االجتماعية عمى اختالفيا المبنة األساسية لمبوابة
  :وتنقسم المساعدات على البوابة الى نوعٌن من هما

 المساعدات والخدمات المساندة التي تقدميا الوزارات الحكومية الشريكة مع وزارة التنمية االجتماعية، تشمل :االعتمادات. 1
الصحة وزارة مثل وفق اتفاقيات موقعة بينيا لألسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية الذي تديره وزارة التنمية االجتماعية، 

واعتماد ىذه  ،برنامجال المستفيدة من األسريتم منحيم الصالحية لمشاىدة استمارات ، حيث والتربية والتعميم والتعميم العالي
، حيث تعطى ىذه المؤسسات صالحية مين الصحيأالتو المدرسية والجامعية اإلعفاءاتالخدمات المساندة مثل المساعدات و

النفاذ إلى البوابة واعتماد الخدمة المساندة ليم، دون الحاجة لتنقل األفراد بين الوزارات المختمفة من أجل الحصول عمى ىذه 
 .الخدمات المساندة

بحيث يتم إدخال االحتياج أو المساعدة  ومساعدات اجتماعية عمى اختالف أنواعيا، تدخالتتشمل : التدخالت االجتماعية. 2
خدمات وزارة من  و غير مستفيدأمستفيد ألسرة أو فرد  التي ستقدمسواء كانت المساعدة  التي تمقتيا األسرة أو الفرد عمى البوابة،

 وعن عدد ونوعية وأفرادىا، األسرةبنظرة شاممة عن كافة الجيات ومزودي الخدمات تزود البوابة و كما ، االجتماعيةالتنمية
 . واالحتياجات المطموب توفرىا بياتزودىا والتي ما زالت تتمقاىا ومن ىي الجيات التي األسرة،المساعدات التي تمقتيا 

وقد تم تجميع كافة المبالغ التي تم التبرع بيا لمفئات الفقيرة والميمشة من قبل المؤسسات العاممة في فمسطين، لمخروج 
يوضح بإحصائية تبين المبمغ والقطاع الذي تتبع لو المؤسسة المتبرعة، مما يعزز مبدأ الشفافية، ولمقيام بعمل تحميل ومقارنة 

 .التباين بين قيمة المساعدات المقدمة لمشعب الفمسطيني وبين ما يصرف فعال عمى ارض الواقع وىما من أىداف وجود البوابة

 2019 القطاع التابع الممول لعام المساعدات النقدية التي تم إدخاليا عمى البوابة الموحدة لممساعدات االجتماعية حسب: 2-1جدول 
 القطاع المبمغ بالشيكل

 قطبع خبص 595,795

 قطبع حكىيٍ 1,349,926

 يؤسسبث دونُت 144,411

 جًعُبث خُشَت 1,100,702

 االجًبنٍ 3,190,834



23 
 

 

 

 

انفصم انثبنث 

 

األعش انفقُشة 
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 فهغطُن  واقع انفقش فٍ 1.3

 بمغت  والصادر عن الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني،2017حسب النتائج الرئيسية لمسح إنفاق واستيالك األسرة لعام 
في قطاع % 53في الضفة الغربية و% 13,9، %29,2نسبة الفقر بين األفراد وفقًا ألنماط االستيالك الشيري في فمسطين 

وفقًا ألنماط االستيالك  (المدقع)من األفراد الفمسطينيين يعانون من الفقر الشديد % 16,8غزة، وأشارت البيانات إلى أن 
 .الشيري لألسرة

 في قطاع غزة ليا المساعداتويتضح من البيانات أن %. 12وأشار التقرير إلى أن المساعدات تقمل من نسب الفقر بنسبة 
    .دوٌر فّعال في تخفيض نسب الفقر أكثر مما ىو عميو الحال في الضفة الغربية

 2017نغب انفقش بُن األفشاد بعذ وقبم حهقٍ انًغبعذاث فٍ فهغطُن، :  3-1جذول 

الفقر المدقع الفقر  المنطقة

 بعد تمقي المساعدة قبل تمقي المساعدة بعد تمقي المساعدة قبل تمقي المساعدة

 5.8 7.3 13.9 15.6 الضفة الغربية

 33.8 42.3 53.0 59.8 قطاع غزة

 16.8 21.0 29.2 33.0 فمسطين

 :في برنامج المساعدات النقدية حسب عدة متغيراتاألسر الفقيرة في  2.3
في وزارة التنمية االجتماعية األسر الفقيرة والميمشة غير القادرة عمى تمبية احتياجاتيا  (CTP)يستيدف برنامج التحويالت النقدية 

 ويترواح مبمغ ،األساسية، حيث يتم من خالل ىذا البرنامج تقديم مساعدات نقدية منتظمة ليذه األسر بواقع أربعة دفعات في العام
 . شيكل شيرياً 600-250المساعدة بين 

 دفعات برنامج التحويالت النقدية: 

 مستفيدة خالل العام، اال انو وبسبب األزمة المالية التي  يقوم برنامج التحويالت النقدية عمى تقديم أربعة دفعات مالية لكل أسرة
؛ وقد كان مجموع المبالغ التي تم تقديميا 2019 ثالث دفعات فقط خالل عام تواجو الحكومة لم تتمكن الوزارة إال من صرف

شيكل، ومن الواضح انو ال يوجد فرق كبير في المبمغ المصروف ىذا العام عن عام  370,073,181لألسر المستفيدة حوالي 
  حوالي2017 شيكل، في حين بمغت قيمة المبالغ المصروفة في عام 369,017,000 قيمتو والذي بمغت 2018

من ميزانية وزارة التنمية  %60 وقد شكمت ميزانية برنامج التحويالت النقدية ما نسبتو حوالي  شيكل،518,400,000
 %.63 حوالي 2017، بينما كانت ىذه النسبة في العام 2018 و2019االجتماعية في العامين 
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 2017،2018،2019قًُت انًببنغ انًصشوفت نبشنبيج انخحىَالث اننقذَت خالل االعىاو : 3-1شكم 

 

  األسر المستفيدة في الضفة الغربية وقطاع غزة 
،   فرد568,746بواقع   آالف أسرة،106 حوالي 2019 بمغ عدد األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية خالل عام 
؛ في حين بمغت عدد االسر المستفيدة في عامي %66حيث كان لقطاع غزة النصيب األكبر في االستفادة من البرنامج بـ 

.  اسرة  عمى التوالي110,994، 108,844، حوالي  2017 2018

 2019جذول حىصَع األعش واألفشاد انًغخفُذَن ين بشنبيج انخحىَالث اننقذَت حغب انًنطقت نهعبو :3-2جذول 

 

 

 

 

 

 خطوط الفقر: 
 كان عميو الوضع في ما ع،2019ي تغير يذكر عمى نسبة األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية في عام ألم يطرأ 

من إجمالي األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية تقع تحت خط الفقر الشديد % 85ذ ما زال حوالي  إ2018م عا
.   أسرة90,000الذين يبمغ عددىم حوالي و

 

518,400,000

369,017,000
370,073,181

2017 2018 2019

 نسبة االسر عدد االسر نسبة االفراد عدد االفراد المنطقة

 34.2 36,296 25.5 145,200 الضفة
 65.8 69,885 74.5 423,546 غزة

 100.0 106,181 100.0 568,746 المجموع
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 2019  لعام نسبة األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب خطوط الفقر: 3-2شكل 

 
 
 المستفيدون حسب نوع التجمع: 

في القرى واألرياف، % 26فيما يسكن حوالي  ، في المدنمن األسر المستفيدة تسكن% 53تشير البيانات إلى أن حوالي 
 .في المخيمات%  21وتسكن النسبة المتبقية من األسر والبالغة 

 

 2019نسبة األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب نوع التجمع لعام : 3-3شكل 

 
 حالة المجوء :

 46,000سر الجئة ويبمغ عددىم حوالي أمن إجمالي األسر المستفيدة في قطاع غزة ىي % 66حوالي تظير البيانات أن 
، مع العمم أن نسبة الالجئين %70سر غير الجئة بحوالي أسرة، أما األسر المستفيدة والتي تسكن في الضفة الغربية فمعظميا أ

في الضفة الغربية، % 26.6حسب كتاب فمسطين االحصائي السنوي، بواقع % 42.5، 2017في فمسطين قد بمغت عام 
 .    في قطاع غزة% 66.2

  

7.9بين الخطين 

تحت خط الفقر 
85.1الشديد

فوق الخط 
7.1الوطني

25.8; قرٌة

21.0; مخٌم

53.2; مدٌنة
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 2019نسبة األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب حالة المجوء لعام : 3-4شكل 
 

 
 حجم األسرة 

فقط من % 14معظم األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية ىي أسر كبيرة العدد تتكون من أكثر من أربعة أفراد، و
 .2018ىذه االسر مكونة من فرد واحد وال يوجد اي تغير عمى ىذه النسب بالمقارنة مع عام 

 2019توزيع األسر المستفيده من برنامج التحويالت النقديو حسب حجم األسرة لعام :3-3جدول 
 النسبة العدد عدد االفراد

 فرد
 

14,816 14.0 

 
 افراد 2-4

28,953 27.3 

 
 افراد 5-6

23,057 21.7 

 
 افراد 7-9

29,462 27.7 

  فما فوق10
 

9,893 9.3 

 100.0 106,181 المجموع

 وضع العمل : 
من إجمالي أرباب % 80 نسبتو ويشكمون ما، أسرة 17,361  األسر التي يرأسيا رب أسرة يعمل بأجر غير منتظمبمغ عدد

 .2018في عام %  81األسر العاممين والمستفيدين من برنامج التحويالت النقدية، في حين كانت نسبتيم 

33.4

69.7

0.4 1.2

66.1

29.0

غزة  ضفة 

غٌر الجئ الجئ غٌر مسجل الجىء مسجل
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 2019نسبة األسر التي يرأسيا رب أسرة يعمل حسب وضع العمل لعام : 3-5شكل 

 

 المستوى التعميمي: 
أنو كمما زاد تعميم رب حيث  ، وبين الفقراألسرةوجود عالقة عكسية بين المستوى التعميمي لرب من بيانات األسر نالحظ 

 .  كمما قل الفقراألسرة

 2019نسبة أرباب األسر المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب المستوى التعميمي لرب األسر لعام :3-6شكل 

 

 لكية المسكنم :
% 83 نسبتيم حوالي وشكمتأسرة،   88,294بمغ عدد األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية التي تسكن في منزل ممك

 .2018حيث ال يوجد اي تغير عمى ىذه النسبة بالمقارنة مع عام . لمستفيدين من البرنامجا من اجمالي عدد

1.2%

80.1%

8.3%
.3%

10.1%

صاحب عمل ٌعمل بأجر غٌر منتظم ٌعمل بأجر منتظم ٌعمل بدون اجر ٌعمل لحسابه

23.1 22.6

17.9

2.2

12.4

.0
2.0

.8 .0 .0

19.0

ابتدائً اعدادي امً بكالورٌوس ثانوي دبلوم عالً دبلوم 
متوسط

دبلوم مهنً دكتوراه ماجستٌر ٌقرأ ) ملم 
(وٌكتب 
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 2019نسبة أرباب األسر المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب ممكية المسكن لعام :3-7شكل 

 

: األسر الفقيرة في برنامج المساعدات الغذائية. 3.3

 وكانت نسبة المستفيدين االعمى أسرة، 33,000 حوالي  2019خالل عام  مساعدة غذائية لقتبمغ إجمالي عدد األسر التي ت
، اال انيا 2018،  وتظير النتائج ان ىناك تغيرات طفيفة في اعداد المستفيدين من البرنامج عنيا لعام %66في قطاع غزة بـ 

 الف اسرة، ويعود ذلك الى االزمة المالية التي يمر بيا برنامج 43 والتي بمغ فييا عدد االسر 2017تبقى منخفضة مقارنة بعام 
 .الغذاء العالمي الممول الوحيد ليذه المساعدات

 2017،2018،2019توزيع األسر المستفيدة من برنامج المساعدات الغذائية حسب المنطقة لالعوام : 3-4جدول 
2017 2018 2019 

 انًنطقت
 انعذد اننسبت   اننسبت انعذد اننغبت

 غضة 22,256 66.0 17,097 61.0 20014 46.0

 انضفت 11,223 34.0 10,861 39.0 23469 54.0

 انًجًىع 33,479 100.0 27,958 100.0 43483 100.0

 

، أما في %15، تمتيا شمال غزة بنسبة %28من برنامج المساعدات الغذائية في غزة بـ  لممستفيدين األعمى وكانت النسبة
وتظير النتائج ان ىذه النسب لم يحدث عمييا تغير يذكر %. 13محافظات الضفة فكانت النسبة األعمى من نصيب الخميل بـ 

 .2018عن عام 

9.4
1.1

6.0
.2 .1

83.2

دون مقابل غٌر ذلك مستأجر غٌر 
مفروش

مستأجر مفروش مقابل عمل ملك
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 2019نسبة األسر المستفيدة من المساعدات الغذائية حسب المديرية لعام : 3-8شكل 

 

 . بشنبيج  انخًكُن االقخصبدٌفٍاألعش انفقُشة . 3.4

األفراد واألسر الفقيرة والميمشة من خالل مساعدة ىذه االسر عمى إنشاء مشاريع إنتاجية صغيرة  تمكين إلىييدف ىذا البرنامج 
 . تعتمد عمى نفسياأسرةمن حالة الفقر الذي تعاني منو لتصبح مدرة لمدخل وبالتالي نقل ىذه االسر  

، اال انو تم تقديم بعض المشاريع من قبل المؤسسات، مثل برنامج 2019بقي موضوع تقديم مشاريع التمكين متعثرا خالل عام 
وبمغت مجمل عدد المشاريع المتفق عمييا مع . الغذاء العالمي، مؤسسة التعاون االيطالي، انيرا، المؤسسة الفمسطينية  لمتمكين

 .  مشروع فقط285 مشروع تم تنفيذ 418ىذه المؤسسات 

يعود سبب االختالف في االرقام المتفق عمييا مع مؤسستي انيرا وبرنامج الغذاء العالمي الى قيمة المبالغ المخصصة ليذه 
المشاريع حيث لم يغطي المخصص المحدد لممشاريع من قبل ىذه المؤسسات  سوى العدد المنفذ فقط، مع العمم بان المشاريع 

 .المقدمة من قبل مؤسستي التعاون االيطالي ومؤسسة التمكين قيد التنفيذ ولم يتم االنتياء من تسميميا

 2019عدد المشاريع المتفق عمييا وعدد المشاريع المنفذة لعام : 3-9جدول 
 العدد  المؤسسة 

 97 مؤسسة أنيرا
 188 برنامج الغذاء العالمي

 285 المجموع
 

 مشروع في قطاع غزة  92 في حين بمغ عددىم 193وبمغ عدد المشاريع المنفذه في الضفة  

 2019توزيع األسر المستفيدة من مشاريع التمكين االقتصادي المنفذه حسب المنطقة لعام  : 3-10جدول 
 المنطقة عدد األسر النسبة

 غزة 92 32.0

1%

8%

13%

9%

3%
5%

28%

15%
12%

6%

ارٌحا بٌت لحم الخلٌل ٌطا القدس دٌر البلح غزة شمال غزة خان ٌونس رفح
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 ضفة 193 68.0

 المجموع 285 100.0

 

 %.3، وأقل نسبة لـ الوسطى  بحوالي %17وبمغت أعمى نسبة من المشاريع المنفذة في نابمس  بواقع 

 2019 لعام المديريةتوزيع األسر المستفيدة من برنامج التمكين االقتصادي حسب :3-9شكل 

 

لممشاريع حسب نوع المشروع لممشاريع تنوعت المشارٌع المنفذة الى مشارٌع تجارٌة، خدماتٌة، حٌوانٌة، وزراعٌة وكانت  اعلى نسبة 
. %16، وأقل نسبة كانت لممشاريع الخدماتية بـ %44الحيوانية بـ حوالي 

 2019األسر المستفيدة من برنامج التمكين االقتصادي حسب نوع المشروع لعام  نسبة: 3-10شكل 

 

 

 

 

 

 

 

6%
8%

6%
3%

9%

19%

15%

6% 5%
7%

رفح  خانٌونس الشمال الوسطى غزة نابلس قلقلٌة ارٌحا بٌت لحم ٌطا 

 44.0ثروة حٌوانٌة

زراعً 21.0 

19.0تجاري 

 16.0خدماتً
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  واقـع األطفال في فمسطين1.4
 2,115,475 سنة بمغ 17_0 أن عدد األطفال من عمر 2017تشير نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت لعام 

، %57.5 طفل في الضفة الغربية بنسبة 1,215,452من إجمالي السكان في فمسطين، منيم % 45طفل، ويشكمون ما نسبتو 
%. 42.5 في قطاع غزة بنسبة 900,023مقابل 

 20173توزيع األطفال والسكان في فمسطين حسب المنطقة لعام : 4-1جدول

 
 

 

وزارة التنمية االجتماعية من خدمات ن و األطفال المستيدف2.4
تسعى وزارة التنمية االجتماعية إلى تقديم أفضل الخدمات لفئة األطفال لينشئوا في بيئة اجتماعية وأسرية وتعميمية سميمة، 

وأن المحافظة عمى حقوق الطفل واحتياجاتو وتمبيتيا يجب أن يتم تحقيقيا لجميع ، ىي مستقبل المجتمعلكون ىذه الفئة 
 .األطفال

 في برنامج التحويالت النقدية حسب عّدة متغيراتالمستيدفون ألطفال  1.2.4
 حسب المنطقة 

% 79حوالي  ،طفل 211,000 أكثر من  النقديةالتحويالتبمغ عدد األطفال أبناء األسر الفقيرة والتي تستفيد من برنامج 
% 37  و،فمسطين األطفال في إجماليمن % 10ويشكمون ما نسبتو . منيم في الضفة الغربية% 21منيم في قطاع غزة و 

 .  األفراد المستفيدين من البرنامجإجماليمن 

 2019توزيع األطفال أبناء األسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقة لعام :  4-2جدول 
 النسبة العدد المنطقة

 21.3 45,079 الضفة الغربية
 78.7 166,093 قطاع غزة
 100.0 211,172 المجموع

 

 

                                                           
فمسطين - رام اهلل. 2017قاعدة بيانات التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت، . 2019الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني  :المصدر      

 .تشمل السكان الذين تم عدىم فعاًل في فمسطين، وال تشمل تقديرات عدد السكان الذين لم يتم عدىم عمى ضوء نتائج الدراسة البعدية البيانات     * 
.القدسالبيانات تشمل محافظة     ** 3

  

  النسبة عدد السكان الكّمي  النسبة عدد األطفال المنطقة
 60.3 2,881,957 57.5 1,215,452 الضفة الغربية

 39.7 1,899,291 42.5 900,023 قطاع غزة 
 100 4,781,248 100 2,115,475 المجموع 
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 التوزيع الجغرافي حسب المحافظات : 
  %23بحوالي  ألطفال أبناء االسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية ىي لمحافظة غزةلتشير البيانات أن أعمى نسبة 
 . فقط % 0.5، أما أقل نسبة فكانت في سمفيت بـ من اجمالي األطفال المستفيدين

 2019توزيع األطفال أبناء األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المديرية لعام : 4-3جدول 

 النسبة العدد المحافظة

 0.7 1,398 اريحا
 3.9 8,220 الخميل
 1.9 3,927 القدس

 2.2 4,632 بيت لحم
 2.0 4,310 جنين

 15.7 33,128 خانيونس
 10.6 22,359 دير البمح

 1.4 2,972 رام اهلل
 12.5 26,336 رفح

 0.5 993 سمفيت
 16.7 35,336 شمال غزة

 0.6 1,364 طوباس
 2.0 4,192 طولكرم

 23.2 48,934 غزة
 1.3 2,823 قمقيمية
 2.0 4,291 نابمس

 2.8 5,957 يطا
 100.0 211,172 المجموع

 

 حسب التجمع السكاني : 
، وىو أمر طبيعي كون أكثر نسبة %59غالبية األطفال أبناء االسر المستفيدة يسكنون في المدن حيث بمغت نسبتيم حوالي 

 .لألسر المستفيدة من البرنامج ىم من سكان المدن

 2019توزيع االطفال أبناء األسر الفقيرة المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب التجمع السكاني لعام : 4-4جدول 

 النسبة العدد نوع التجمع

 21.1 44,555 قرية
 20.2 42,729 مخيم
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 58.7 123,888 مدينة
 100.0 211,172 المجموع

 حسب الجنس : 
 بنسبة 107,363 الذكور حوالي عدد حيث بمغ ، االطفال أبناء األسر المستفيدة من ناحية الجنسعدديوجد تقارب كبير بين 

  %.49 بنسبة 103,808  االناثعدد،  فيما بمغ  51%

 2019نسبة األطفال أبناء األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب الجنس لعام : 4-1شكل 

 

 :  األطفال ضحايا العنف واإلىمال واالستغالل حسب عدة متغيرات2.2.4

في كافة مديريات التنمية والمبّمغ عنيم لمرشدي حماية الطفولة بمغ عدد األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل 
 . 2018 في عام  طفل1,092 مقارنة بـ 1,202 حوالي 2019االجتماعية في الضفة الغربية خالل عام 

عدد األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب العام : 4-2شكل 

 

 التوزيع الجغرافي حسب المحافظات 
، فقد كانت أعمى نسبة في الخميل 2019الذين تم التعامل معيم من قبل مرشدي حماية الطفولة في عام  بالنسبة إلى األطفال

 . من إجمالي األطفال المبمغ عنيم لمرشدي حماية الطفولة% 1، بينما كانت أقل نسبة في طوباس بحوالي %23بحوالي 

 49.2انثى 
 50.8ذكر

522
435

1092
1202

2016 2017 2018 2019
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 2019توزيع األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب المديرية لعام : 4-5شكل 
 النسبة  العدد المديرية
 6.0 72 اريحا

 23.1 278 الخميل

 5.0 60 القدس

 6.9 83 بيت لحم

 4.2 51 قمقيمية

 11.8 142 جنين

 14.3 172 رام اهلل

 3.7 45 سمفيت

 0.7 9 طوباس

 6.7 80 طولكرم

 12.9 155 نابمس

 4.6 55 يطا

 100 1202 المحموع

 حسب الجنس: 
من األطفال الذكور الذين تم التبميغ عنيم لمرشدي حماية الطفولة ىم ذكور، بينما بمغت نسبة % 51تشير البيانات إلى أن 

 . 2018 خالل عام %49اإلناث 

 2019توزيع األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب الجنس لعام : 4-6جدول 
 النسبة  العدد الجنس
 49.0 589 ذكر
 51.0 613 أنثى

 100 1202 المجموع

 
 حسب التجمع السكاني: 

الطفولة  والمبمغ عنيم لمرشدي حمايةالقرى بمغت نسبة األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل الذين يسكنون في 
من نصيب المخيمات؛ وقد يعود السبب ، أما النسبة األقل فيي %47حوالي في مديريات التنمية االجتماعية في الضفة الغربية 

 العاممة في المخيمات والتي تتعامل UNRWAفي تدني ىذه النسبة إلى وجود المجان الشعبية أو منظمة األمم المتحدة األونروا 
 . مع قضايا األطفال
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 2019توزيع األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب نوع التجمع السكاني لعام : 4-3شكل 

 

 حسب الفئة العمرية: 
من األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل المبمغ عنيم لمرشدي حماية الطفولة % 43تشير البيانات أن حوالي 

 %.16 سنوات حوالي 5سنة، بينما بمغت نسبة األطفال الذين ىم أقل من  12_6العاممين في المديريات تتراوح أعمارىم بين 

 2019نسبة األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب الفئة العمرية لعام : 4-4شكل 

 

 حسب الوضع الصحي: 
 واإلىمال واالستغالل يعانون من مشاكل صحية في من األطفال الذين تعرضوا لمعنف% 6تشير البيانات إلى أن حوالي 

العام الماضي وىؤالء األطفال بحاجة إلى دراسة أوضاعم االجتماعية بشكل معّمق فقد يكون سبب % 5 مقارنة بـ 2019عام 
 . تعرضيم لمعنف وضعيم الصحي

 2019توزيع األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب الوضع الصحي في عام : 4-5شكل 

 

47%

43%

10% مدٌنة قرٌة مخٌم

15.7

43.3

25.9
15.1

سنوات فأقل 5 12الى  6من  15 - 13من  18 - 16من 

النسبة المئوٌة

93.9; سلٌم صحٌا

;  غٌر سلٌم صحٌا
6.1



38 
 

 حسب نوع االعتداء: 
، يمييا االعتداء الجسدي %73يعتبر اإلىمال وسوء المعاممة من أكثر أنواع اإلساءات التي تعرض ليا األطفال بحوالي 

 .أيضاً % 8، ومن ثم االستغالل االقتصادي بـ %8بـحوالي 

 2019توزيع األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب نوع االعتداء  لعام : 4-7جدول 
 النسبة  المجموع نوع العنف

 3.7 44 كامل/ اعتداء جنسي
 5.3 64 تحرش/ اعتداء جنسي
 8.4 101 اعتداء جسدي

 8.0 96 استغالل اقتصادي
 2.2 26 استغالل جنسي

 72.5 871 اىمال وسوء معاممة
 100 1202 المجموع

 
 حسب مصدر العنف : 

 %. 79إن مصدر العنف الذي يتعرض لو األطفال غالبا من داخل األسرة حيث بمغت ىذه النسبة حوالي 
 

 2019توزيع األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب مصدر العنف لعام : 4-6شكل 

 

 الخدمات المقدمة لألطفال المعنفين 3.2.4
إن حماية الطفل داخل أسرتو يعتبر من أفضل تدابير الحماية الخاصة باألطفال المعرضين لإلساءة، حيث يراعى فيو مصمحة الطفل 

من إجمالي % 77الفضمى وليذا كانت أعمى نسبة لتدابير الحماية الخاصة باألطفال المعنفين داخل أسرىم حيث بمغت ىذه النسبة حوالي 
 .عدد األطفال الذين تمت حمايتيم

;  العنف داخل األسرة
78.9

;  العنف خارج األسرة
21.1
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 2019توزيع األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل وتم اتخاذ تدابير حماية ليم لعام : 4-8جدول 

 النسبة العدد تدابير الحماية

 76.5 920 حماية داخل االسرة

 9.7 116 حماية في اسرة بديمة

 13.8 166 حماية في مؤسسة رعاية

 100 1202 المحموع

األطفال األحداث حسب عدة متغيرات  .3.2.4
، بينما كان عددىم خالل عام 2019طفاًل خالل عام  1,883بمغ عدد األطفال األحداث في محافظات الضفة الغربية كافة 

 . طفالً 2,358 حوالي 2018
 الحالة العممية لمحدث: 

، بينما كان أقل عدد لألطفال الغير ممتحقين بالمدرسة 981كان أعمى عدد لالحداث ىم الممتحقين بالمدرسة حيث بمغ عددىم 
 . حدث من إجمالي األطفال المبمغ عنيم لمرشدي حماية الطفولة 218او بعمل وبمغ عددىم 

 2019عدد األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب المحافظة والحالة العممية لمحدث لمعام : 4-9جدول 

 جنين الحالة العممية
طوباس 
واالغوار 
 الشمالية

رام اهلل  سمفيت قمقيمية نابمس طولكرم
 والبيرة

أريحا 
 واالغوار

 االجمالي يطا الخميل بيت لحم

 235 9 34 15 62 24 4 43 12 31 0 1 عمل متقطع

 218 7 1 51 14 31 31 31 24 14 4 10 بدون عمل

 449 10 49 40 8 121 21 17 63 48 41 31 عمل ثابت

 981 9 65 100 73 223 130 109 38 89 56 89 طالب متفرغ

 1،883 35 149 206 157 399 186 200 137 182 101 131 االجمالي

 

 الحالة االقتصادية السرة الحدث  : 
لمحالة االقتصادية السرة الحدث، فتشير البيانات الى أن العدد االكبر لالحداث الذين تم التعامل معيم من قبل أما بالنسبة 

 .   أسرة حسب تقييم الباحثين ألسر االحداث الذين قاموا بزيارتيم869المرشدين ينحدرون من أسر متوسطة الدخل وبمغ عددىم 
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 2019عدد األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب المحافظة والحالة االقتصادية السرة الحدث لعام : 4-10جدول 
الحالة 

 االقتصادية
طوباس  جنين

واالغوار 
 الشمالية

رام اهلل  سمفيت قمقيمية نابمس طولكرم
 والبيرة

أريحا 
 واالغوار

 االجمالي يطا الخميل بيت لحم

 416 8 30 54 72 107 25 37 50 26 3 4 دخل ضعيف

 869 17 71 126 58 159 97 69 47 82 72 71 متوسط

 598 10 48 26 27 133 64 94 40 74 26 56 جيد

 1،883 35 149 206 157 399 186 200 137 182 101 131 االجمالي

 الحالة التعميمية لمحدث: 
 .  من االحداث الذين تم التعامل معيم من قبل مرشدي حماية الطفولة انيوا المرحمة االبتدائية فقط1,108وىناك 

 2019عدد األطفال الذين تعرضوا لمعنف واإلىمال واالستغالل حسب المحافظة والحالة التعميمية لمحدث لعام : 4-11جدول 
طوباس  جنين الحالة التعميمية

واالغوار 
 الشمالية

رام اهلل  سمفيت قمقيمية نابمس طولكرم
 والبيرة

أريحا 
 واالغوار

 االجمالي يطا الخميل بيت لحم

 79 1 0 45 4 5 2 10 9 0 3 0 أمي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ممم

 1،108 28 100 56 106 166 112 181 90 113 72 84 إبتدائي

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إعدادي

 696 6 49 105 47 228 72 9 38 69 26 47 ثانوي

 1،883 35 149 206 157 399 186 200 137 182 101 131 االجمالي

 

 : حسب عدة متغيراتات االصالحاألطفال األحداث في مؤسس  .3.2.4
 األطفال االحداث في مؤسسة دار االمل حسب العام :

العمل معيم وفق يتم حيث ، 2019 طفل حدث خالل عام 238بمغ عدد االطفال في مؤسسة دار االمل لالصالح والتأىيل 
 . البرامج التي تقدميا مؤسسة دار األمل
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عدد األحداث في مؤسسة دار االمل حسب العام : 4-6شكل 

 
 
 االطفال االحداث حسب الجنس : 

تشير بيانات االطفال االحداث الذين تم ايداعيم في مؤسسات اإلصالح الى وجود فروق واضحة بين عدد االحداث 
 حدث 238 الذين صدر بحقيم احكام اليداعيم في مؤسسات 2019الذكور بالنسبة لإلناث، حيث بمغ عدد الذكور لعام 

 .  من االناث المواتي صدر بحقين حكم وتم ايداعيم في دار رعاية الفتيات49مقابل 

 2019عدد األحداث في مؤسسات االصالح والتاىيل حسب الجنس لعام : 4-7شكل 

 
 
 العوامل المساعدة عمى الجنوح : 

من االحداث % 28وعند تحميل العوامل التي أدت الى جنوح االحداث المودعين في المؤسسات االصالحية نالحظ أن حوالي 

 %.  55الذكور أن سبب جنوحيم رفقاء السوء ، أما بالنسبة لمفتيات فكانت أعمى نسبة لمخالفات الزوجية داخل االسرة بحوالي 

160 170
202

235 238

2015 2016 2017 2018 2019

238

49

ذكر  أنثى



42 
 

 2019عدد األطفال األحداث في المؤسسات االصالحية حسب العوامل المساعدة عمى الجنوح لعام : 4-12 جذول

عدد االحداث المودعين في 
المؤسسات االصالحية حسب 
 العوامل المساعدة عمى الجنوح

 النسبة  دار رعاية الفتيات النسبة دار االمل

 0 0 2.5 6  وفاة احد الوالدين

 0 0 1.7 4  تعدد الزوجات

 0 0 1.7 4  المرض المزمن في االسرة

 0 0 3.4 8  الفقر وبطالة رب االسرة

 0 0 21.0 50  التربية الخاطئة

 0 0 4.6 11  غياب رب االسرة لمدة طويمة

 0 0 5.5 13  االنحالل االسري

 0 0 7.1 17  الطالق

 55.1 27 4.2 10  الخالفات الزوجية

 0.0 0 14.3 34  عوامل ذاتية

 4.1 2 27.7 66  رفقاء السوء

 40.8 20 6.3 15  اسباب اخرى

 100 49 100 238 المجموع

 دور الحضانة 8.2.4
 مسح الحضانات  :

 متطوع 22 تم االنتياء من تنفيذ مسح دور الحضانة  في المحافظات الشمالية، حيث قام 2019خالل النصف الثاني من عام 
جمع بيانات دور الحضانة، وفحص مدى مالئمتيا وتطبيقيا لمشروط الصحية حسب الالئحة التنظيمية لدور الحضانة وتم ب

ادخال جميع البيانات الخاصة بالمسح  كأساس لبناء قاعدة بيانات خاصة بدور الحضانة والحقا العتماد الممف االلكتروني 
و % 67 حضانة مرخصة وكانت نسبتيا 239 حضانة منيا  355وقد أظيرت نتائج المسح وجود ما مجموعو  .لدور الحضانة

%   33 حضانة غير مرخصة وبمغ نسبتيا 116
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 2019نسبة الحضانات في الضفة الغربية لعام : 4-8شكل 

 

 

وعند %. 82كما وتبين من المسح أن غالبية الحضانات موجودة في المدن سواء مرخصة أو غير مرخصة، وبمغت نسبتيا 
%. 94فحص مدى موائمة الحضانات لالطفال ذوي االعاقة أظيرت النتائج أن غالبية الحضانات غير مؤائمة بنسبة 

 2019 نعبوحغب يذي يؤائًخهب نالشخبص روٌ االعبقت  حىصَع انحضبنبث فٍ انضفت انغشبُت: 4-13 جذول

مؤائمة الحضانات لالشخاص 
  ذوي االعاقة 

 العدد النسبة

 332 93.5 موائمة 
 23 6.5 غير موائمة 

 355 100 المجموع 
 

 

   الحضانات في وزارة التنمية االجتماعية

ة رام والبيرة بنسبة ظ حضانة حسب سجالت الوزارة، وغالبية ىذه الحضانات في محاف152بمغ عدد الحضانات المرخصة 
%.   1بحوالي ، واقميا في محافظة طوباس 40%

 2019توزيع الحضانات المرخصة حسب المحافظة لعام : 4-14جدول 

67%

33%

 النسبة العدد المحافظة
 8.6 13 القدس
 40.1 61 رام اهلل
 1.3 2 اريحا

 2.6 4 سمفيت
 9.9 15 جنين
 6.6 10 نابمس
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األطفال في مراكز تأىيل الشبيبة حسب عّدة متغيرات  11.2.4
 اتخاذ بدائل وتدابير متعددة وذات بعد ميني في إدارة عممياتيا في مراكز التأىيل االجتماعي، لينعكس ذلك عمىعممت الوزارة 

 وكان اىتماميا أكثر باألطفال أبناء األسر الفقيرة المسجمين في .عمى فئتيا المستيدفة من األطفال المتسربين من المدارس
 حيث اعتمدت .مديريات التنمية االجتماعية، باإلضافة إلى األطفال الذين يعيشون في ظل ظروف اقتصادية واجتماعية سيئة

كسابيم مين كوسيمة ،األفكار االيجابية في التأىيل والرعاية من خالل دمج وتعميم الطالب بالبرامج المعمول بيا في المراكز  وا 
  .تساعدىم مستقباًل في االعتماد عمى ذاتيم

، مقارنًة بـ 2019 وطالبة في محافظات الضفة الغربية خالل عام اً  طالب239 عدد الممتحقين بمراكز تأىيل الشبيبة وقد بمغ=
 تدريبيين في مراكز طولكرم ورام اهلل قسمين إغالق إلى ويعود السبب في انخفاض عدد الطالب ؛2018 في عام 4 طالباً 258

.  بسبب عدم وجود مدربين،(رونالدو)
 حسب التخصص: 

تعمل مراكز تأىيل الشبيبة عمى تدريب الطالب عمى مجموعة من التخصصات، حيث بمغت نسبة الطالب في تخصص 

، وذلك بسبب وجود ىذا التخصص في خمسة مراكز من أصل ثمانية %31النجارة في مراكز تأىيل الشبيبة كافة حوالي 

مراكز، باإلضافة إلى إمكانية إيجاد فرص عمل لمطمبة بعد التخرج، بينما في تخصص الكمبيوتر والحالقة كانت أقل نسبة 

1.% 

 2019عدد الطالب في مراكز تأىيل الشبيبة حسب التخصصات لعام : 4-14جدول 
 النسبة العدد التخصص

 3.0 7 المنيوم
 31.0 74 نجارة
 18.0 44 حدادة
 18.0 44 تجميل
 1.0 2 خزف

                                                           
  4 2017لمزيد من المعمومات الرجوع الى تقرير  

 5.3 8 طولكرم
 2.6 4 قمقيمية
 9.9 15 الخميل

 12.5 19 بيت لحم
 70. 1 طوباس
 100.0 152 المجموع
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 3.0 6 احذية
 7.0 25 خياطة

 1.0 2 كمبيوتر
 2.0 5 تصوير

 7.0 19 تجميس ودىان سيارات
 2.0 7 تنجيد
 1.0 4 حالقة

 100 239 المجموع
 
 حسب التشغيل: 

 . أنثى40 ذكر و60 طالب،منيم 100بمغ عدد طالب مراكز تأىيل الشبيبة الممتحقين في برنامج التشغيل حوالي 

 2019لعام  عدد الطالب في برنامج التشغيل موزعين حسب المحافظة: 4-15جدول 
 اناث ذكور المحافظة

 0 11 رام اهلل

 0 8 الخميل

 0 11 قمقيمية

 18 11 جنين

 13 11 نابمس

 9 8 طولكرم

 40 60 المجموع
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 انفصم انخبيظ

 

المرأة 
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 واقع المرأة في فمسطين 1.5
 مميون نسمة، منيم 4,78 عدد السكان في فمسطين بمغ  أن،2017 نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت تشير
.   ذكر لكل مئة أنثى103.6 مميون أنثى، حيث كانت نسبة الجنس 2,35و مميون ذكر 2,43

% 10.6 إلى أن حوالي 07/03/2019أشار البيان الصحفي لمجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني بمناسبة يوم المرأة بتاريخ 
 .في قطاع غزة% 9.5في الضفة الغربية و% 11.2، بواقع 2017من األسر الفمسطينية ترأسيا نساء في نياية العام 

 بمغت نسبة حيثلكال الجنسين،  ( سنة18لمن ىم أقل من ) في نسبة الزواج المبكر اً ك انخفاضلناوتشير النتائج إلى أن ه
من إجمالي اإلناث المواتي عقد قرانين خالل % 20 حوالي 2017 سنة والمواتي عقد قرانين خالل عام 18اإلناث أقل من 

من إجمالي اإلناث المواتي عقد % 21من إجمالي اإلناث المواتي عقد قرانين في الضفة الغربية، و% 19نفس العام؛ بواقع 
  %.24 حوالي 2010قرانين في قطاع غزة، في حين كانت النسبة لإلناث عام 

زالت النساء المواتي سبق لين  ما، 2019وبحسب النتائج األولية لمسح العنف في المجتمع الفمسطيني والصادرة في العام 
فـي قطـاع غـزة  %38 منيم%29  ىـذه النسـبة إذ بمغت المختمفة في فمسـطينشكالوسري بأألالزواج األكثر تعرضا لمعنف ا

 .في الضـفة الغربيـة%12من النساء في قطاع غزة لمعنف الجسدي مقابل %26كما تتعرض ، فـي الضـفة الغربية %24مقابـل 

المرأة في وزارة التنمية االجتماعية خدمات  2.5
يقع عمى عاتق وزارة التنمية االجتماعية ميمة حماية وتمكين النساء المواتي يتعرضن لمعنف واإلساءة واالستغالل، ومن ىذا 
عادة اندماجيا في أسرتيا  المنطمق حرصت الوزارة عمى تقديم أفضل الخدمات االجتماعية والنفسية والقانونية والحماية لممرأة وا 
 .  والمجتمع، وتمكينيا اجتماعيًا، اقتصاديًا، أكاديميًا، ثقافيًا وقانونيًا، لتصبح قادرة عمى القيام بدورىا كعضو منتج وفاعل فييما

 المرأة في برنامج التحويالت النقدية حسب عدة متغيرات  1.2.5
  المنطقةحسب:  

من إجمالي ىذه % 57 أسرة ، شّكل قطاع غزة حوالي  45,017امرأة بمغ عدد األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية والتي ترأسيا
 %.43األسر، بينما الضفة الغربية حوالي 
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 2019،  نسبة األسر التي ترأسيا امرأة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقة: 5-1شكل 

 
 
 التوزيع الجغرافي حسب المحافظات 

 قد تركزت في 2019تشير البيانات الى أن أعمى عدد لالسر التي ترأسيا إمرأة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية لمعام 
، أما في الضفة الغربية فيذه النسب أقل %12لمحافظة غزة، ويمييا خانيونس بـحوالي % 17محافظات قطاع غزة بـحوالي 

 . فقط% 1فقط، وأقميا في اريحا بـحوالي % 6بكثير حيث كانت أعمى نسبة في الخميل بحوالي 

 2019التوزيع الجغرافي لألسر التي ترأسيا نساء المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية ، : 5-1جدول 
 النسبة العدد المديرية

 1.2 551 اريحا
 6.1 2,768 الخميل
 3.2 1,453 القدس

 4.2 1,881 بيت لحم
 5.9 2,663 جنين

 11.7 5,287 خانيونس
 9.6 4,310 دير البمح

 3.6 1,601 رام اهلل
 8.9 4,028 رفح

 1.5 656 سمفيت
 10.3 4,647 شمال غزة

 1.6 727 طوباس
 4.4 1,966 طولكرم

 16.8 7,579 غزة
 2.7 1,225 قمقيمية
 4.9 2,220 نابمس

 3.2 1,455 يطا

الضفة الغربٌة
43%

قطاع غزة
57%
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 100 45,017 المجموع
 

 حسب الفئة العمرية: 
من األسر التي ترأسيا امرأة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية ربة األسرة فييا مسنة، % 45.6تشير البيانات إلى أن 

 . عاماً 18 أسرة ترأسيا فتيات لم تتجاوز أعمارىن الـ 63وىنالك أيضًا 

 2019توزيع األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية والتي ترأسيا امرأة حسب الفئة العمرية لربة األسرة ، : 5-2جدول 
 الفئة العمرية العدد النسبة

 18أقل من  63 0.1

3.1 1,393 19-30 

10.6 4,788 31-40 

18.6 8,357 41-50 

21.9 9,871 51-59 

  فما فوق60 20,545 45.6

 المجموع 45,017 100.0

 

 نساء ذوات إعاقة: 
منين من % 59، حوالي امرأة 5,781بمغ عدد األسر التي ترأسيا امرأة ذات إعاقة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية 

منين من سكان قطاع غزة، مما يشكل عبئًا إضافيًا عمى تمك النساء، كونين ربات أسر % 41سكان الضفة الغربية وما يقارب 
  . وفقيرات وأيضًا من ذوات اإلعاقة

 2019 ،ألعش انًغخفُذة ين بشنبيج انخحىَالث اننقذَت وانخٍ حشأعهب ايشأة راث إعبقت حغب انًنطقتانجغشافٍ لحىصَع ال: 5-3جذول 

 اإلعاقة العدد النسبة

 الضفة الغربٌة 3,382 58.5

 قطاع غزة 2,399 41.5

 المجموع  5,781 100.0
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 النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي حسب عدة متغيرات 2.2.5
 واالعوام السابقة، حيث 2019 في عام امرأة األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية والتي ترأسيا يوجد تقارب بين نسبة

، أما اذا قارنا عدد االسر فنالحظ أن عدد االسر في عام %1 ال تتجاوز الـ 2018 و2017أن الفارق في النسب عن األعوام 
 .    أسرة500 بحوالي الـ 2018 و2017 انخفض عن عامي 2019

 حغب انعبوعش انخٍ حشأعهب نغبء انًغخفُذة ين بشنبيج انخحىَالث اننقذَت حىصَع األ: 5-4جذول 

 نسبة عدد العام
2017 45,742 41.5 
2018 45,573 42.0 
2019 45,017 42.4 

 

 التوزيع الجغرافي حسب المديريات: 
 المواتي تم التعاطي مع قضاياىن من خالل مديريات التنمية ،بمغ عدد النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي

 .الخميل  محافظة يقطن فيمنين % 15حوالي  امرأة، 396 حوالي 2019االجتماعية خالل العام 

 2019 حغب انًذَشَت ،  انًبنٍ عهً اننىع االجخًبعٍحىصَع اننغبء ضحبَب انعنف: 5-5جذول 

 النسبة العدد انًذَشَت

 14.6 58 انخهُم

 14.1 56 َطب

 12.4 49 أسَحب

 11.1 44 طىنكشو

 10.1 40 ساو هللا

 9.8 39 عهفُج

 8.1 32 جنُن

 7.8 31 نببهظ

 5.8 23 انقذط

 3.0 12 بُج نحى

 3.0 12 قهقُهُت

 100 396 المجموع

 
 حسب الفئة العمرية: 

من النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي المواتي تم التعاطي معين،  % 50يتضح من خالل البيانات أن حوالي 
 . عاماً 29_20تراوحت أعمارىن ما بين 
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 2019 ، حغب انفئت انعًشَت  انًبنٍ عهً اننىع االجخًبعٍنغبت اننغبء ضحبَب انعنف: 5-2شكم 

 

 الحالة االجتماعية :
من % 46كما ويظير من خالل البيانات أن النساء المتزوجات ىن االكثر عرضة لمعنف حيث بمغت ىذه النسبة حوالي 

عاطي مع قضاياىن، وىذا يتطابق مع مسح العنف المبني عمى النوع االجتماعي المواتي تم التضحايا النساء عدد  إجمالي
 . العنف الذي أجراه الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني حول العنف االسري كما نوىنا في بداية ىذا الفصل

 

 2019 ، حغب انحبنت االجخًبعُت انًبنٍ عهً اننىع االجخًبعٍنغبت اننغبء ضحبَب انعنف: 5-3شكم 

 

 عدد األطفال :
 8فقط لديين % 2حوالي ، بينما ثالث أطفال من النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي لديين %22حوالي 

  . أطفال
 

1.8

12.6

50.3

24.0

9.8

1.0 0.5

عاما 18أقل من  عاما18-19 عاما20-29 عاما30-39 عاما40-49 عاما50-59 60+

46.2

26.3

19.4

4.0 2.3 1.8

متزوجة عزباء مطلقة مخطوبة أرملة مهجورة
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 2019 حغب عذد األطفبل نعبو  انًبنٍ عهً اننىع االجخًبعٍنغبت اننغبء ضحبَب انعنف: 5-4شكم 

 

 شكل العنف :
فما زال العنف النفسي  ،وبالنظر في أشكال العنف التي مُيورست ضد النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي

من إجمالي  امرأة 303أي ما مجموعو % 42 يتبين أنّ ، حيث 5 2019يسجل أعمى نسب عنف حسب مسح العنف لعام 
ومن . نفسيالعنف ل قد تعرضن لالنساء المواتي تم التعاطي معين من قبل مرشدات المرأة في مديريات التنمية االجتماعية

 امرأة من تمك النساء قد تعرضن إلى ىذا 18المؤشرات التي تم جمع بيانات عنيا، العنف االلكتروني حيث تم رصد حوالي 
 .الشكل من العنف

 2019 ، حغب شكم انعنف انًبنٍ عهً اننىع االجخًبعٍنغبت اننغبء ضحبَب انعنف: 5-5شكم 

 

 العنفآثار  :
إصابتين بمرض نفسي، ودفع بـ حوالي  إلى ىنمن% 32حوالي قد أدى بـ  الممارس ضد النساء بحسب البيانات فإن العنف 

. منين لمحاولة االنتحار% 8دفع بـحوالي منين الى اليرب من المنزل كما و% 27

                                                           
 

5
   22فمسطين ص. ، رام اهلل2019الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني، مسح العنف االسري في المجتمع الفمسطيني   

19.3
21.3 21.7

17.4

11.1

3.9 2.9 2.4

طفل واحد  طفالن أطفال 3 أطفال 4 أطفال 5 أطفال 6 أطفال 7 أطفال  8

6.4
2.1

4.9 3.6 5.0

30.0

42.0

1.1
3.5 1.5

حجز حرٌة عنف 
الٌكترونً

تحرش 
جنسً

خطورة 
عالٌة على 

الحٌاة

العنف 
االقتصادي 

والسخرة

عنف 
جسدي

الحض على عنف نفسً 
البغاء

االغتصاب االجبار 
على 
الزواج
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 2019 ،نخُجت انعنف/ نغبت اننغبء ضحبَب انعنف انًبنٍ عهً اننىع االجخًبعٍ حغب أثش: 5-6 جذول

 النسبة العددنتيجة العنف  /أثر 
 22.7 216 مرض جسدي نتيجة العنف
 31.8 303 مرض نفسي نتيجة العنف

 5.4 51 رضوض أو كسور أو جروح
 7.7 73 محاولة انتحار 

 26.9 256 ىروب من المنزل
 1.4 13 فقدان العذرية

 2.9 28 حمل غير شرعي
 0.6 6 العمل في البغاء

 0.3 3 أعاقة جسدية نتيجة العنف
 0.3 3 مخدرات/إدمان كحول

 100 6952 المجموع 
 

 الحالة العممية :
قل كانت أ، و%73 حيث بمغت نسبتين حوالي ،غالبية النساء المواتي تعرضن لمعنف ىن ربات بيوتتشير البيانات إلى أن 

.   نسبة لمموظفات في القطاع العام
 

 2019 ،حىصَع اننغبء ضحبَب انعنف انًبنٍ عهً اننىع االجخًبعٍ حغب انحبنت انعًهُت نهنغبء انًعنفبث: 5-6 شكم
 
 

 
 
 

 

 مصدر العنف  :
                                                           

6
المجموع ىنا مضاعف وذلك بسبب وجود أكثر من نتيجة عنف لمحالة الواحدة اقتضى التنويو   

72.7

8.3
12.4

4.5 2.0
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من اشخاص % 18، وحوالي  معين، قد تعرضن لمعنف من قبل الزوجالتعاطي ضحايا العنف المواتي تم من النساء% 33
 . من االب% 17خارج االسرة، ثم حوالي 

 

 2019نسبة النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي حسب مصدر العنف، : 5-7شكل 

 

 الخدمات المقدمة إلى النساء ضحايا العنف 3.2.5
 نوع التدخل :

 تم التعاطي ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي المواتيتعمل مرشدات المرأة في الميدان عمى تقديم المساعدة لمنساء 
إضافة لمتنسيق  الخ،.....معين من خالل مجموعة من التدخالت، كالدعم والتوجيو، اإلرشاد النفسي، أو الخدمات التعميمية

من النساء المواتي % 37تقديم الدعم والتوجيو لحوالي  تم وقد والتشبيك مع مؤسسات المجتمع المحمي لتوفير بعض الخدمات،
  .التعاطي مع قضاياىنتم 

17.3

7.6

17.7

2.9

1.6

1.4

1.2

0.2

0.6

8.8

7.6

33.1

0.0% 5.0% 10.0% 15.0% 20.0% 25.0% 30.0% 35.0%

االب

االم

أشخاص آخرٌن من خارج األسرة/شخص

الحما/ الحماه

الخالة/ الخال

العمة/ العم

بنت العم/ ابن العم

بنت الزوج/ ابن الزوج

بنت الخال/ ابن الخال

األخوات/ األخوة

األخت/ األخ

الزوج



55 
 

 2019  حسب نوع التدخل، المبني عمى النوع االجتماعينسبة النساء ضحايا العنف: 5-8شكل 

 

 نوع الخدمة: 
بالنظر إلى طبيعة البرامج والخدمات التي تقدميا الوزارة لمفئات الضعيفة والميمشة، والتي تم دمج النساء ضحايا العنف 

من النساء قد حصمن عمى مساعدة نقدية من برنامج % 37المبني عمى النوع االجتماعي فييا فعميًا، يُيالحظ أن حوالي 

 .المساعدات النقدية

 2019 حسب نوع الخدمة التي حصمن عمييا،  المبني عمى النوع االجتماعينسبة النساء ضحايا العنف: 5-9شكل 

 

 

1.8%

22.0%

37.2%

8.0%

0.3%

4.1%

التمكٌن بعمل حماٌة دعم وتوجٌه 
اجتماعً

خدمات قانونٌة دورات تأهٌل 
وتدرٌب مهنً

مساعدة نقدٌة او 
عٌنٌة

34.3
36.6

1.7

19.4

5.7

2.3
0.0

التأمٌنات الطبٌة  المساعدة النقدٌة مساعدة طارئة  التمكٌن االقتصادي حماٌة الطفولة برنامج المعاقٌن االعفاء المدرسً
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  إليياالجية التي تم التحويل :
من إجمالي عدد النساء ضحايا العنف المواتي تم التعاطي معين، اقتضت الضرورة تحويمين % 63 يتضح من البيانات أن

، وىي مركز محور التابع لموزارة، والبيت ااّلمن في نابمس وطوارئ أريحا المذان تشرف إلى أحد مراكز حماية المرأة من العنف
 .منين حولن إلى مراكز غير تابعة لموزارة% 8عمييما الوزارة، و

 2019 حسب الجية التي تم التحويل إلييا،  المبني عمى النوع االجتماعينسبة النساء ضحايا العنف: 5-10شكل 

 

النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي في مركز محور  4.2.5
مركز / في قسم الحماية "وأطفالين المرافقين"بمغ عدد النساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي المواتي تم استقبالين 

وأطفالين " بمغ عدد النساء المواتي تم إعادة اندماجين  وقد.طفاًل مرافقاً  12 امرأة و53، حوالي 2019محور في العام 
.  طفالً 12 امرأة، و47، 2019في أسرىن والمجتمع خالل العام " المرافقين

 الخدمات االجتماعية والنفسية :

فقد تم لخدمات االجتماعية والنفسية المقدمة لمنساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي في مركز محور، ل أما بالنسبة
.  جمسة إرشاد اجتماعي617 مكالمة ىاتفية مع أسرىن، إضافة لعقد 641متابعة قضايا النساء أسريًا، بإجراء 

 2019 عدد الخدمات االجتماعية والنفسية المقدمة لمنساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي في مركز محور،: 5-11شكل 

 

عدن إلى أسرهن
29%

أحد مراكز الحماٌة
63%

مراكز غٌر تابعة 
للوزارة

8%

617

82

641

98 79

507 530

344

87 61

309
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 الخدمات القانونية :
 متابعة فقد تموفيما يتعمق بالخدمات القانونية المقدمة لمنساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي في مركز محور، 

 جمسة قانونية اجتماعية 316 مكالمة ىاتفية، إضافة لعقد 2240قضايا النساء بإجراء 

 2019عدد الخدمات القانونية المقدمة لمنساء ضحايا العنف المبني عمى النوع االجتماعي في مركز محور، : 5-11شكل 

 

 

  
 

 

 

3065

316

19457236

2240

متابعة ملف 
قانونً

استشارات 
قانونٌة

جلسات قانونٌة 
اجتماعٌة

جلسات محاكم 
شرعٌة

جلسات مع 
النٌابة العامة

الزٌارات مؤتمرات حالة
المٌدانٌة

المتابعات 
الهاتفٌة
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الفصل السادس 

 

االشخاص ذوي االعاقة 
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واقع األشخاص ذوي اإلعاقة في فمسطين .  1.6
  الصادر عن الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني أن عدد2017تشير نتائج التعداد العام لمسكان والمساكن والمنشآت لعام 

 في الضفة الغربية، 127,262 ،%6  فرد بنسبة تقدر بــ255,000األشخاص ذوي اإلعاقة في فمسطين قد بمغ حوالي 
 .(بعض الصعوبة، صعوبة كبيرة، ال يستطيع مطمقاً  )  في قطاع غزة، حسب التعريف الموسع لإلعاقة 127,962و

 93,000حوالي  (صعوبة كبيرة، ال يستطيع مطمقاً  )وقد بمغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة حسب التعريف الضيق لإلعاقة 
 . في قطاع غزة48,140 في الضفة الغربية و 44,570فرد، 

األشخاص ذوي اإلعاقة في وزارة التنمية االجتماعية خدمات  2.6
انطالقًا من إيمان وزارة التنمية االجتماعية بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، وضرورة تقديم أفضل الخدمات ليم، لمساعدتيم 
في ممارسة دورىم الطبيعي كأشخاص فاعمين ويمتمكون طاقات وقدرات، ولتمكينيم من االندماج في المجتمع، فإن الوزارة تولي 

ىذه الفئة اىتمامًا كبيرًا  وتعمل جاىدة عمى توفير رزمة من المساعدات والخدمات ليم، بغض النظر عن نوع اإلعاقة أو 
 . الجنس أو العمر

 األشخاص ذوُي اإلعاقة في برنامج التحويالت النقدية حسب عدة متغيرات 1.2.6
 وجود إعاقة: 

فرد، ويشكمون ما نسبتو حوالي  48,000بمغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة والمستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حوالي 
 .من إجمالي األشخاص ذوي اإلعاقة في فمسطين% 19من إجمالي المستفيدين من البرنامج، و% 8

 2019توزيع األفراد المستفيدين في برنامج التحويالت النقدية حسب وجود إعاقة لعام : 6-1 جدول

 النسبة العدد وجود اعاقة 
 8.4 47,996 معاق

 91.6 520,750 غير معاق
 100.0 568,746 المجموع

 

 التوزيع الجغرافي حسب المحافظات: 
أما بالنسبة إلى توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب المحافظات، فقد كان  

من اجمالي المستفيدين من % 15 فرد بنسبة تصل الى أكثر من 7,000لمحافظة غزة النصيب األكبر حيث تجاوز عددىم 
ذوي االعاقة في البرنامج، عممًا أن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة في محافظة غزة حسب التعداد العام لمسكان والمساكن 

  . شخص، وىو أعمى عدد بين محافظات الوطن39,000والمنشآت بمغ حوالي 
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 2019األشخاص ذوُي االعاقة المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب المحافظة لمعام توزيع : 6-2جدول 
 

 النسبة العدد  المحافظة 

 1.2 554 اريحا
 7.4 3,535 الخميل
 2.4 1,144 القدس

 5.2 2,478 بيت لحم
 5.3 2,554 جنين

 14.2 6,835 خانيونس
 7.9 3,788 دير البمح

 3.0 1,420 رام اهلل
 8.5 4,085 رفح

 1.0 457 سمفيت
 11.4 5,463 شمال غزة

 1.9 934 طوباس
 4.2 2,023 طولكرم

 15.4 7,380 غزة
 3.0 1,438 قمقيمية
 4.2 2,011 نابمس

 4.0 1,897 يطا
 100.0 47,996 المجموع

 
 نوع اإلعاقة: 

يشكل األشخاص المستفيدون من برنامج المساعدات النقدية الذين يعانون من اإلعاقة الحركية أعمى نسبة من إجمالي األفراد 
 %.25المستفيدون من ذوي اإلعاقة بحوالي 

 2019توزيع األشخاص ذوي اإلعاقة والمستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب نوع اإلعاقة لعام : 6-3جدول 
 النسبة العدد نوع االعاقة  

 1.3 627 استخدام االصابع
 23.5 11,287 بصريو
 25.1 12,041 حركية
 7.0 3,372 سمعية

 4.5 2,154 سمعية و نطقية
 3.5 1,690 عقمية وحركية

 17.6 8,443 عقميو
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 15.4 7,397 متعددة
 2.1 985 نطقية

 100.0 47,996 المجموع
 

ن حسب عدة متغيرات و أرباب األسر المعاق2.2.6
 المنطقة :

 أسرة، 18,000 حوالي اإلعاقةتفيدة من برنامج التحويالت النقدية والتي يرأسيا شخص من ذوي سبمغ عدد األسر الم
 .من إجمالي المستفيدين من البرنامج% 17ويشكمون ما نسبتو حوالي 

 2019 لعام  توزيع األسر التي يرأسيا شخص من ذوي اإلعاقة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقة: 6-4جدول 
 المجموع  قطاع غزة  الضفة الغربية  وجود اعاقة 

 النسبة  العدد  النسبة  العدد  النسبة  العدد

 17.1 18,109 12.8 8,939 25.3 9,170 ذوي اعاقة
 82.9 88,072 87.2 60,946 74.7 27,126 غير معاقين

 100.0 106,181 100.0 69,885 100.0 36,296 المجموع
 

وبالنظر الى توزيع االسر المستفيدة والتي يرأسيا شخص من ذوي االعاقة حسب المنطقة، نالحظ أنو ال يوجد فروق واضحة 
  .بين الضفة وغزة كما ىو موضح في الشكل أدناه

 2019نسبة األسر التي يرأسيا شخص من ذوي اإلعاقة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقة لعام : 6-1شكل 

 

 التوزيع الجغرافي حسب المحافظة  :
عمى مستوى المحافظات كانت محافظة خانيوس من أعمى المحافظات من حيث عدد األسر التي يرأسيا شخص من ذوي 

%. 13اإلعاقة بنسبة 

 50.6الضفة الغربٌة 

 49.4قطاع غزة
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 2019نسبة األسر التي يرأسيا شخص من ذوي اإلعاقة ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المديرية لعام : 6-2شكل 
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 واقـع كـبـار الـــسـن في األراضي الفمسطينية 1.7
من مجمل % 5.2  بمغت نسبة كبار السن في األراضي الفمسطينيةأن الفمسطيني، لإلحصاء بيانات الجياز المركزي تشير

ورغم الزيادة المتوقعة . في قطاع غزة% 4.3في الضفة الغربية و% 5.9 مسن، بواقع 437،231 أي ما يقارب ،عدد السكان
 ولن تتجاوز ،نو يتوقع أن تبقى نسبتيم منخفضة وفي ثباتأ إال ،في أعداد كبار السن في فمسطين خالل السنوات القادمة

  2020.7 في حين من الممكن أن تبدأ ىذه النسبة في االرتفاع بعد عام ،خالل سنوات العقد الحالي% 5.2
 خدمات كـبـار الـــسـن في وزارة التنمية االجتماعية. 7.2

 كبار السن في برنامج التحويالت النقدية حسب عدة متغيرات 1.2.7
 المحافظة : 

بمغ عدد  تسعى وزارة التنمية االجتماعية إلى اإلىتمام الدائم بكبار السن، وذلك من خالل رعايتيم وتقديم الخدمات ليم، وقد
  .عدد السكان المسنين من%25 أي ما يقارب ، ألف مسن57,088كبار السن في برنامج التحويالت النقدية 

 2019المحافظة لعام  توزيع كبار السن المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب: 7-1جدول 

                                                           
 

 

 النسبة العدد المحافظات
 1.0 570 اريحا
 5.2 2,987 الخميل
 2.9 1,668 القدس

 4.4 2,529 بيت لحم
 5.7 3,236 جنين

 13.8 7,850 خانيونس
 10.8 6,137 دير البمح

 3.2 1,813 رام اهلل
 9.6 5,498 رفح

 1.3 727 سمفيت
 10.4 5,928 شمال غزة

 1.7 961 طوباس
 4.4 2,505 طولكرم

 15.3 8,712 غزة
 2.7 1,557 قمقيمية
 4.6 2,618 نابمس

 3.1 1,792 يطا
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 المنطقة  :

من المسنين المشمولين ببرنامج التحويالت النقدية ىم من قطاع غزة والبالغ عددىم % 60  حواليكما وتشير البيانات الى أن
 .  22,963  ، والباقي في الضفة الغربية وعددىم  34,125

 2019نسبة المسنين المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية حسب المنطقة لعام : 7-1شكل 

 

 االسر التي يرأسيا مسن : 

 %.14بحوالي بمغت أعمى نسبة لألسر التي يرأسيا مسن ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية  في محافظة غزة 

 2019توزيع األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية والتي يرأسيا مسن حسب المحافظة لمعام : 7-2شكل 

الضفة الغربٌة
40%

قطاع غزة
60%

 100.0 57,088 المجموع

 النسبة العدد المحافظة 
 1.2 443 اريحا
 5.8 2186 الخميل
 3.2 1215 القدس

 4.9 1828 بيت لحم
 6.6 2476 جنين

 12.4 4648 خانيونس
 10.0 3748 دير البمح

 3.5 1302 رام اهلل
 9.3 3470 رفح

 1.4 538 سمفيت
 9.5 3555 شمال غزة

 1.9 712 طوباس
 4.9 1817 طولكرم

 13.8 5148 غزة
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 نوع التجمع : 

من االسر التي يرأسيا مسن ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية تسكن في المدن من اجمالي االسر التي يرأسيا % 49
 .من ىذه االسر تسكن في القرى% 22  حواليمسن، بينما

 2019نسبة المسنين المستفيدين من برنامج التحويالت النقديو حسب نوع التجمع السكاني لعام : 7-2شكل 

 

 

 الحالة الصحية: 
من مجموع االسر التي % 79بمغت نسبة االسر التي يرأسيا مسن ومستفيدة من برنامج التحويالت النقدية ويعاني من المرض 

 .يرأسيا مسن
 

 2019نسبة كبار السن  المستفيدين من برنامج التحويالت النقديو في حسب الحالة المرضية لمعام : 7-3شكل 

 
 

29.0

21.7

49.3

قرٌة مخٌم مدٌنة

مرٌض
79%

غٌر مرٌض
21%

 3.1 1166 قمقيمية
 5.0 1887 نابمس

 3.5 1293 يطا
 100.0 37432 المجموع
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الخدمات المقدمة لكبار السن . 2.2.7
 والتي تتمثل في  ،تعمل وزارة التنمية االجتماعية عمى توفير رزمة من الخدمات لكبار السن كباقي الفئات الضعيفة والميمشة

: الحماية والرعاية لكبار السن لمن يعانون من أوضاع اجتماعية وصحية واقتصادية صعبة، وتشمل ىذه الخدمات
:   شاممة لكبار السن في مركز بيت األجدادإيوائيةخدمات  .1

 . نزيل ونزيمة 65بمغ عدد كبار السن نزالء بيت االجداد 

 2019عدد كبار السن  في بيت األجداد حسب الجنس لمعام : 7-4شكل 

 

   :شراء الخدمة . 2

 بمغ عدد المستفيدين الذين تم شراء خدمات ايوائية ونيارية ليم من مؤسسات المجتمع المحمي ، والتي تعنى بيذه الفئة والتي 
  . مسن خدمة نيارية20 مسن خدمة ايوائية و50 مسن منيا 70وقعت معيا الوزارة اتفاقية لشراء الخدمة 

 2019توزيع كبار السن المستفيدين من شراء الخدمة اإليوائية والنيارية حسب الجنس لمعام :  7-3جدول 
 نوع الخدمة الجنس المجموع

 ذكور اناث

 نهاري 7 13 20

 اٌوائً 22 28 50

 المجموع 29 41 70

 

35

30

ذكور اناث
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 : التوصيات

  ًضرورة االسراع في االنتياء من تطوير السجل الوطني االجتماعي ونظام ادارة الحالة الكترونيا  

 وتقارير لممديرياتالعمل عمى إصدار تقارير إحصائية ربعية ،.  

 إعداد تقارير إحصائية تحميمية وأوراق سياساتية.  

 إعداد تقارير خاصة بتقييم األثر.  

  في عمميات التخطيطاإلحصائيةاستخدام المؤشرات . 

 العمل عمى مأسسة وتطوير نظم المعمومات الجغرافية . 

  قيس رضا المستفيدين من برامج الوزارة المختمفةت ةدوريالعمل عمى إصدار دراسات. 

 شامل لكافة الخدمات التي تقدميا الوزارةنظام رقابة وتقييمعمى تطوير  العمل ضرورة  . 
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