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تقديم معالي الوزير
تدرك و ازرة التنمية اإلجتماعية وهي تخوض عملية تحول "من الشؤون االجتماعية إلى التنمية" أن التنمية اإلجتماعية هي باألساس

عملية وليست برنامجا .وهي إطار مفاهيمي وسياساتي يحقق تكامال بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية .وتتطل

سياسات اقتصادية واجتماعية متآزرة ،وهي قضية سياسات كلية .إننا نعتبر أن التنمية باألساس ما هي إال عملية إبداع إنساني فردي

وجماعي .وأنه يمكن للمجتمع أن يكتشف طاقاته اإلبداعية عندما يقتنع أن اإلنسان هو مصدر كل الطاقات ،وهو مصدر التنمية

اإلجتماعية وهو العنصر الحاسم فيها.
إن تحقيق التنمية في المجتمع يتطل

توفر اإلرادة اإلجتماعية الستنهاض الطاقات اإلجتماعية واإلنسانية الكامنة من ثقافة وقيم

ومعتقدات اجتماعية وأمن وبنى سياسية ومنظمات .كما أن أية استراتيجية تنمية ينبغي أن تركز على تحرير الطاقات والمبادرات
مسؤولية وطنية مشتركة

الرواد والمبدعين .كما وندرك تمام اإلدارك ،أن تحقيق التنمية اإلجتماعية يتطل
الفردية واإلبداعية ،وتدعم ّ
بين مختلف الفاعلين األساسيين من أفراد ومنظمات ومؤسسات ،ويتطل كذلك التركيز على العمل المحلي والموارد المحلية ،ومساءلة
اجتماعية ومشاركة المواطنين والمواطنات.

تهدف التنمية التي نصبوا إليها إلى تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع ،توفير الخدمات األساسية للعائالت الفقيرة لتمكينها من التمتع
بحياة كريمة والئقة وفرص عمل ،وتمكين كل شخص من أداء دور فعال وقيام كل شخص بهذا الدور .وفي السياق الفلسطيني تحت

االحتالل ،يبقى تعزيز صمود ومنعة المجتمع الفلسطيني هو البوصلة الرئيسية .ومن هذا المنطلق ،فإن و ازرة التنمية اإلجتماعية تعكف

على بناء مقاربات جديدة لمكافحة الفقر قوامها التمكين االقتصادي واالجتماعي .لم يعد الفقر بالنسبة لنا فقر الدخل فقط ،بل الفقر

متعدد األبعاد الذي يعالج الفقر والحرمان واالقصاء االجتماعي .إننا نسعى إلى تطوير مقاربات خالّقة لتقديم المساعدات والخدمات

االجتماعية بما يعزز األثر التنموي.

إننا واذ ننطلق من حق شعبنا الفلسطيني في التنمية وفي تقرير المصير ،ومن األولويات الوطنية التي تبنتها الحكومة في أجندة
السياسات الوطنية ،ندرك حجم التحديات التي تعترض سبيلنا في تطبيق هذه االستراتيجية ،وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي.

وتحديات أخرى سواء على مستوى البناء المؤسسي ،والموارد البشرية ،واعادة هيكلة الو ازرة ،والغالف المالي الضيق .لكن ذلك ال يمنعنا

من المضي قدما في ترجمة رؤيتنا التنموية وتوجهاتنا االستراتيجية ويحدونا أمل كبير في خياراتنا المحلية والمجتمعية ،وبقدرة اإلنسان
الفلسطيني على تحقيق المعجزات.

ال يسعني إال أن اتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد هذه االستراتيجية من و ازرات ومؤسسات حكومية،

ومؤسسات مجتمع مدني ،وقطاع خاص ،ومؤسسسات ومنظمات دولية ،وخبراء وأكاديميين .وأتقدم بالشكر إلى الفريق الوطني

الستراتيجية التنمية االجتماعية ،والشكر لمنظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف" ،وبرنامج األغذية العالمي على مساعدتهم لنا في

إخراج االستراتيجية إلى حيز الوجود .والشكر كذلك لشركة السهل وخبرائها .ونتطلع إلى جميع الشركاء المحليين والدوليين إلى دعم

مسيرة التنمية في فلسطين.

د .إبراهيم الشاعر
وزير التنمية اإلجتماعية
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مقدمة
منذ بداية الربع الثاني من العام  ،2016شرعت الحكومة الفلساطينية بعملياة إعاداد الخطاط االساتراتيجية القطاعياة ،جنباا الاى جنا

ماع

إع ااداد الموازن ااة متوس ااطة الم اادى لألعا اوام  ،2019-2017وذل ااك وفق ااا لمنهجي ااة عم اال أقره ااا مجل ااس ال ااوزراء ل اادمج عملي ااات التخط اايط
القطاااعي مااع إعااداد الموازنااة متوسااطة الماادى .وضاامن هااذا اإلطااار ،وب ادعم ماان منظمااة األماام المتحاادة للطفولااة (اليونيسااف وبرنااامج

األغذية العاالمي ،تولات و ازرة التنمياة االجتماعياة قياادة جهاود عملياة التخطايط االساتراتيجي الاوطني لقطااع التنمياة االجتماعياة لألعاوام

 .2022-2017تزامناات عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي لقطاااع التنميااة االجتماعيااة هااذه مااع تحااول جااذري تشااهده الااو ازرة فااي توجهاتهااا

المسااتقبلية ،حيااث أقاار مجلااس الااوزراء فااي شااهر ذار  2016تحوياال و ازرة الشااؤون اإلجتماعيااة إلااى و ازرة التنميااة اإلجتماعيااة ،وصااادق

ال ارئيس الفلسااطيني علااى ذلااك بمرسااوم رئاسااي .فااي ظاال توجهااات التحااول القطاااعي ماان حمايااة واغاثااة إلااى تنميااة اجتماعيااة بمفهومهااا
الشااامل ،وماان منطلااق منظورنااا إلااى أن التنميااة االجتماعيااة هااي باألساااس إطااار مفاااهيمي وسياساااتي تتبناااه الدولااة والحكومااة ،وتنفااذه
مختلف أجهزتها ،ويحقق تكامال وترابطا قويا بين شتى األبعاد االجتماعية واالقتصادية والثقافية والبيئية ،فإنناا نادرك التقاطعاات العديادة

مع مختلف القطاعات التنموية ،كالصحة والتعليم والزراعة والعمل واالقتصاد والبنية التحتية والثقافة والطفل والمرأة والشبا  ،الخ.

يسرنا أن نضع بين أيديكم استراتيجية قطاع التنمياة االجتماعياة ،والتاي تام تطويرهاا مان خاالل مشااورات وطنياة ،وباالساتناد إلاى تحليال
للمفاااهيم األساسااية لالنتقااال ماان الحمايااة واإلغاثااة إلااى التنميااة االجتماعيااة ،باإلضااافة إلااى مراجعااة تقييمااة لالسااتراتيجية الوطنيااة لقطااع
الحمايااة االجتماعيااة لألع اوام  2016-2014ولرؤي اة القطاااع ،وتحديااد أولااي لشااركاء التغيياار الااذين سنسااتهدفهم كفئااات ذات أولويااة فااي

المراحل القادمة ،وباالرتكاز بشكل أساسي على أجندة السياسات الوطنياة ،وأهاداف وغاياات التنمياة المساتدامة (جادول أعماال ، 2030

واالتفاقيات واألطر والمعاهدات الدولية الملزمة لدولة فلسطين.

 .1منهجية التخطيط :عملية تشاركية مع األطراف الفاعلة في مجال التنمية االجتماعية
منذ بداية شهر نيسان وحتى شهر كانون األول  ،2016جرت مشاورات مكثفة وموسعة في الضفة الغربية وقطاع غزة ،من أجل وضع
هذه االستراتيجية ،بحيث استندت العملية على مشاركة كافة الشركاء من المؤسسات والهيئات الحكومية والرسامية ذات العالقاة وممثلاي

المجتمع المدني والقطاع خاص .تضمنت المنهجية ثالث مراحل رئيسية اندرج ضمنها مجموعة من األنشطة (أنظر الشكل رقم . 2
شكل رقم  :1مراحل العمل المقترحة إلعداد االستراتيجية وأنشتطها الرئيسية

خااالل المرحلةةة األولةةى (التحضةةير لعمليةةة التخطةةيط االسةةتراتيجي وادارتةةه) ،تاام عماال مراجعااة تقييمااة لالسااتراتيجية الوطنيااة للحمايااة
االجتماعيااة لألع اوام  2016-2014فااي بدايااة شااهر نيسااان  ،2016تالهااا تشااكيل مجموعااة التخطاايط والموازنااة ،والت اي ضاامت فااي

عضويتها ممثلين عن صناع القرار واإلدارة العليا في الو ازرة ،لإلشراف على عملياة التخطايط واتخااذ القارار بشاان بياان سياساة البارامج.

كما تم تشكيل فرياق وطناي أوكال إلياه اإلشاراف والتوجياه لفرياق الاو ازرة ،وضام  37مماثال عان المؤسساات والهيئاات الحكومياة والرسامية

ومؤسسااات المجتمااع الماادني والقطاااع الخاااص والجامعااات وخب اراء ذات عالقااة بالتنميااة االجتماعيااة(أنظاار الملحااق رقاام  . 1قااام الفريااق
الوطني بإقرار منهجية وخطة العمل إلعداد االستراتيجية خالل اجتماع حضره  31عضوا (أنظر الجدول رقم . 1
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الجدول رقم  :1اللقاءات التشاورية إلعداد ومنافشة االستراتيجية مع الشركاء
اللقاء

االجتماع االول للفريق الوطني

التاريخ

عدد الحضور

2016/10/13

31

ورشة حول قضايا وأولويات األطفال (الضفة الغربية

2016/10/23

33

ورشة حول قضايا وأولويات الفقراء (الضفة الغربية

2016/10/24

27

ورشة حول قضايا وأولويات الفتيات والنساء (الضفة الغربية

2016/10/25

35

(الضفة الغربية

2016/10/26

19

ورشة حول قضايا وأولويات األشخاص ذوي اإلعاقة

2016/10/30

38

ورشة حول قضايا وأولويات كبار السن (الضفة الغربية

2016/10/31

29

ورشة حول قضايا وأولويات الجمعيات الخيرية (الضفة الغربية

2016/11/1

30

ورشة حول قضايا وأولويات التنمية المجتمعية وسكان المناطق المهمشة (الضفة الغربية

2016/11/2

24

مجموعة التخطيط المشترك للخدمات االجتماعية (القدس

2016/11/2

38

مجموعة التخطيط المشترك للخدمات االجتماعية (الخليل

2016/11/2

34

مجموعة التخطيط المشترك للخدمات االجتماعية (نابلس

2016/11/2

11

اجتماع مع مجموعة عمل الحماية االجتماعية لنقاش مقترح االطار االستراتيجي

2016/11/7

22

ورشة حول قضايا وأولويات الفقراء واالطفال والمسنين والفتيات والنساء (غزة

2016/11/16

16

عرض مسودة االستراتيجية لمراكز المسؤولية في و ازرة التنمية االجتماعية

2016/11/16

16

2016/11/17

35

عرض مسودة االستراتيجية للمؤسسات الشريكة في برنامج التمكين االقتصادي

2016/11/20

50

(عمان
عرض مسودة االستراتيجية للفريق الوطني ألهداف التنمية المستدامة ّ

2016/11/28

30

ورشة حول قضايا وأولويات الشبا

ورشة حول قضايا وأولويات الشبا

والجمعيات الخيرية واألشخاص ذوي اإلعاقة وسكان المناطق المهمشة (غزة

مجموع المشاركين في لقاءات إعداد ومناقشة االستراتيجية

518

هدفت المرحلة الثانية (تحديد أولويات العمل) إلى تحديد التدخالت السياساتية  ،وذلك من خالل مراجعة لألدبيات والدراسات والخطط
االسااتراتيجية القطاعيااة وعباار القطاعيااة المتااوفرة ،وعقااد عشاارة ورش اات عماال فااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غ ازة حس ا

الفئااات المسااتهدفة

وبمشاركة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني واألطراف الدولياة ،باإلضاافة إلاى لقااءات ماع مجموعاات التخطايط المشاترك ومجموعاة

العمل للحماية االجتماعية واجتماعات داخلية لمراكز المسؤولية في الو ازرة .بالمجمل ،شارك  518شخصا (أنظر الجدول رقم  . 1بناء

على نتاائج هاذه الورشاات واللقااءات ،تام عقاد اجتماعاات مصاغرة لصاياغة األهاداف والسياساات والتادخالت .وأخيا ار ،تام خاالل المرحلةة

الثالثة إعداد تقرير االستراتيجية واق ارراها من جميع األطراف المعنية.

 .2محتويات التقرير
بعد هذه المقدماة ،يعارض الجازء األول نباذة عان قطااع التنمياة االجتماعياة ،ودور و ازرة التنمياة االجتماعياة كقائاد لهاذا القطااع ووصاف

موجز عنه وتقاطاعات التنمية عبر القطاعاات األخارى ،ونباذة عان مجموعاة االساتراتيجية والتخطايط وادارة الموازناة .أماا الجازء الثااني،

فيوضح رؤية القطاع والقيم الناظمة واألهاداف االساتراتيجية ،يلياه الجازء الثالاث الخااص بسياساات القطااع والجازء ال ارباع والاذي يلخاص
نتائج تقييم االستراتيجية القطاعية للحماية االجتماعية لألعوام  ،2016-2014والسياق العام والعوامل الخارجية الماؤثرة ووضاع الفئاات

المستهدفة .أما الجزء الخامس فيوضاح عالقاة االرتبااط ماا باين هاذه االساتراتيجية واجنادة السياساات الوطنياة واالساتراتيجيات القطاعياة،

يليااه الجاازء السااادس الااذي يبااين أهااداف القطاااع والنتااائج المتوقااع تحقيقهااا بحلااول عااام  ،2022مغلفااات الم اوارد الماليااة للقطاااع ،والجاازء
السابع بيان سياسة البارامج ،يلياه الجازء الثاامن الاذي يعارض المغلفاات المالياة وفجاوة التمويال .أماا الجازء التاساع ،فيوضاح خطاة العمال
والتي تشمل مجموعة الوثاائق (تشاريعات أو اتفاقياات التاي يلازم موافقاة مجلاس الاوزارء عليهاا أو إقرارهاا .ويعارض الجازء العاشار خطاة

اإلدارة بالتاادابير الالزمااة لتطبيااق االسااتراتيجية القطاعيااة واإلدارة الفضاالى لب ارامج الموازنااة .وأخي ا ار ،ي اربط الجاازء الحااادي عشاار مااا بااين
أهداف هذه االستراتيجية وأهداف وغايات التنمية المستدامة واالتفاقيات واألطر الدولية الملزمة.
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الجزء األول :نبذة عن قطاع التنمية االجتماعية
 .1مفهوم التنمية االجتماعية :تحول جذري نحو االنتقال من اإلغاثة والحماية إلى التنمية االجتماعية
باالرغم مان أن االنتقاال مان اإلغاثاة والحمايااة إلاى التنمياة يعكاس توجهاا متفاائال لتغيياار الواقاع التنماوي للفئاات الفقيارة والمهمشاة ولتعزيااز
التماسك االجتماعي ،إال أننا نؤكد حق شةعبنا الفلسةطيني فةي التنميةة ،كجازء أساساي مان منظوماة حقاوق اإلنساان الدولياة ،وليتضامن
أيضا الحق في تقريار المصاير والسايادة الكاملاة علاى الثاروات والماوارد الطبيعياة .إنناا نادرك التحاديات التاي تثقال بهاا البيئاة التاي نعمال
فيها ،وعلى أرساها اساتمرار االحاتالل اإلسارائيلي ،والاذي يقاوض إعماال الحاق فاي التنمياة للشاع

الفلساطيني .ومان هاذا المنطلاق ،فإنناا

نتبنى مفهوما فلسطينيا للتنمية االجتماعية منطلقين بانها عملية تغيير مجتمعي تركز على تمكين المجتماع ،باساره وباافراده وبمؤسسااته،

وتهدف إلى تحسين وتعزيز نوعية حياة الجميع ،توفير الحماية االجتماعية والخدمات األساسية للعائالت الفقيرة والمنكشافة لتمكينهاا مان
التمتع بحياة كريمة وفرص عمل الئقة ،باإلضافة إلاى رعاياة وتعزياز االدمااج االقتصاادي واالجتمااعي والسياساي للفئاات المهمشاة ،1ال
سيما األطفال ،والفتيات والنساء ،واألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة ،وكبيرات وكبار السن ،والشابات والشبا  ،وسكان المناطق المهمشة

(القادس الشاارقية ،ساكان مناااطق ج فاي الضاافة الغربياة ،وقطاااع غازة ،ومناااطق  H2فاي الخلياال ،والمخيماات الفلسااطينية ،الاخ  ،لتحقيااق
المساواة الكاملة بين جميع فئات المجتمع للحفاظ علاى حقاوق األجياال القادماة واعطااء صافة التنمياة بالمشااركة والمسااواة باين الجنساين

في تكافؤ الفرص والوصول إلى الموارد والسيطرة عليها.

ال يقتصاار الفقاار والحرمااان علااى الاادخل فقااط ،باال يتعااداه ليشاامل اإلقصاااء ووالتهماايش ،والشااعور بااالعجز ،والتفكااك االجتماااعي ،وانتهاااك

الحقااوق االجتماعيااة واالقتصااادية والسياسااية .وبااذلك ،تعن اى التنميااة االجتماعيااة بتعزيااز االدماااج والمشاااركة االجتماعيااة واالقتصااادية
والسياس ااية للفئ ااات الفقيا ارة والمهمش ااة ،وتعزي ااز الص اامود والتماس ااك االجتم اااعي للمجتم ااع الفلس ااطيني ف ااي ظ اال الص اادمات االجتماعي ااة

واالقتصادية والسياسية .فالتماسك االجتماعي يتعدى مسالة مناهضاة اإلقصااء والفقار ،بال يتضامن أيضاا خلاق حالاة مان التضاامن فاي

المجتمعاي وتعزيااز التنميااة المحليااة والعماال التطااوعي والمسااؤولية المجتمعيااة ووجااود سياسااات اقتصااادية عادلااة ودامجااة للفئااات المهمشااة
والفقيا ارة 2،بحي ااث ت اازداد ثق ااة المواطن ااات والما اواطنين ف ااي الحكوم ااة والقي ااادات المجتمعي ااة وتزده اار المب ااادرات التطوعي ااة لرعاي ااة الفقا اراء
والمهمشااين ،وياازداد األمااان المجتمعااي ،وينخاارط المواطنااون فااي العمليااة التنمويااة بكاال أبعادهااا ،باإلضااافة إلااى ازدهااار القاايم االجتماعيااة

االنسااانية فااي المجتمااع ،كالعدالااة االجتماعيااة ،واالنتماااء للااوطن ،والتسااامح ،التكافاال ،واحت ارام اآخاار ،والتااي طالمااا تميااز بهااا شااعبنا

الفلسطيني على مر التاريخ.

ضاامن هااذا اإلطااار ،ال بااد أن تعتمااد عمليااة التنميااة االجتماعيااة علااى إطااار مفاااهيمي وسياساااتي يحقااق تكااامال بااين األبعاااد االقتصااادية

واالجتماعيااة والسياسااية والثقافيااة والبيئيااة ،يتضاامن محاااور أساسااية ،كااالتعليم والصااحة والعمال والز ارعااة والحااد ماان الفقاار ورعايااة الفئااات
المهمشااة وغيرهااا ،ويتطل ا

سياسااات اقتصااادية واجتماعيااة متااآزرة ،تضاامن التكاماال بااين جميااع األط اراف الفاعلااة فااي هااذا المجااال ماان

مؤسسات حكومية وأهلية ودولية وقطاع خاص .ويعتبر رأس المال االجتماعي مصد ار رئيسيا للتنمية وهو العنصر الحاسم فيها.

فالتنمياة هااي عملياة إبااداع إنسااني ،يكتشااف المجتماع فيهااا طاقاتاه اإلبداعيااة عنادما يكااون اإلنساان مصاادر كال الطاقااات .وتتحاق التنميااة
فااي المجتمااع عناادما تتااوفر اإلرادة السااتنهاض الطاقااات اإلجتماعيااة واإلنسااانية الكامنااة ماان ثقافااة وقاايم ومعتقاادات اجتماعيااة وأماان وبنااى

سياسية ومنظمات .إن أية استراتيجية تنمية ينبغي أن تركز على تحرير الطاقات والمبادرات الفردية واإلبداعية ،وتادعم ال ارئادات والارواد

والمبدعات والمبدعين .كما أن تحقياق التنمياة اإلجتماعياة يتطلا
ومنظم ااات ومؤسس ااات ،ويتطلا ا

والمواطنين .تتطل
1
2

مساؤولية وطنياة مشاتركة باين مختلاف الفااعلين األساسايين مان أفاراد

ك ااذلك التركي ااز عل ااى العم اال المحل ااي والما اوارد المحلي ااة ،والمس اااءلة االجتماعي ااة ومش اااركة المواطن ااات

تداعيات االنتقال من الحماية إلى التنمية االجتماعية التركيز أيضا على ما يلي:

و ازرة التنمية االجتماعية ،ورقة مفهوم بشان تغيير إسم الو ازرة إلى و ازرة التنمية اإلجتماعية :الدالالت والتطبيقات.2016 ،

و ازرة التنمية االجتماعية ،ورشة عمل من الشؤون االجتماعية إلى التنمية االجتماعية :استحقاقات ودالالت.2016/05/28-26 ،
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االستمرار في تعزيز األمن الغذائي وتحقيق التكامل في السياسات االقتصادية والسياساية واالجتماعياة وتطاوير اساهامات الشاركاء

في العملياة التنموياة للقضااء علاى الفقار ،بماا يشامل مان تطاوير الخادمات المسااندة لألفاراد واألسار فاي الطاوارا واألزماات تاوفير

االحتياجااات األساسااية لألساار الفقي ارة والمهمشااة ،ماان تعلاايم وصااحة ومسااكن ،جنبااا الااى جن ا

مساعدات األسر وصوال للتمكين بكافة مناحيه.

مااع تغيياار الثقافااة التااي تعتمااد علااى



العماال مااع األساار التااي تتعاارض ألزمااات واهت ا اززات وتطااوير نهااج و ازرة التنميااة االجتماعيااة ،ليشاامل اسااتهداف أف اراد األس ارة بغااض



تعزيااز الشااراكات مااع القطاااع الخاااص والمجتمااع المحلااي وصاوال للمسااؤولية االجتماعيااة وتمكااين المجتمعااات المحليااة ماان اسااتثمار



تعزيز دور التشريعات والقوانين في تحفيز القطاع الخاص على الشراكة في عملية التنمياة وكسا

ثقاة الماانحين والاداعمين لعملياة



تطوير نظام التعليم لخلق ثقافة مجتمعية تعزز مفاهيم التنمية المستدامة المستجيبة للنوع االجتماعي.



تنمية قدرات وفرص الفئات المهمشة ،وتطوير الخدمات بشكل نوعي.



تعزيااز البناااء األسااري وتماسااكه ،وتعزيااز قاادرات مؤسسااة الاازواج واألس ارة والحفاااظ علااى قيمهااا ،بمااا يشاامل حمايااة وتمكااين األس ارة

النظر عن الجنس والعمر واإلعاقة ،واالستهداف الجغرافي والفقر متعدد الجوان .

الموارد البشرية والمحلية وتطوير السياسات والخدمات االجتماعية وعمل الجمعيات الخيرية والمشاريع القائمة.

التنمية عبر سياسات قائمة على الشفافية والنزاهة واالستثمار في الموارد الذاتية المتاحة.

بصاافتها الوحاادة الطبيعيااة األساسااية للمجتمااع بشااكل عااام ،وللم ا أرة والطفاال وكبااار وكبي ارات الساان واألشااخاص ذوي وذوات اإلعاقااة

والشبا

والشابات بشكل خاص.

يرتكااز التفكياار الحااالي فااي و ازرة التنميااة االجتماعيااة علااى تعزيااز ب ارامج الحمايااة االجتماعيااة التحويليااة( transformativeعباار نهااج
التمكااين والتكاماال فااي السياسااات بااين جميااع األط اراف المعنيااة فااي التنميااة المسااتدامة وتعزيااز اسااتم اررية ساابل العاايش لألس ارة والتنشاائة

االجتماعية ،باإلضافة إلاى تعزياز دور المؤسساات والقياادات المحلياة فاي تنمياة مجتمعاتهاا مان خاالل مباادا وأساس التنمياة المجتمعياة

التالية:

أوالً ،االنحياز للفقيرات والفقراء والمهمشات والمهمشين :تمتلك التنمية المجتمعية القدرة على تمكين المجتمعات الفقيرة واعالء صاوت
المجموع ااات المهمش ااة ف ااي اتخ اااذ القا ا اررات .ولتك ااون ق ااادرة عل ااى االلتا ازام به ااذه الق اادرة وااليف اااء به ااا يتوجا ا

أن تتج اااو م ااع أولوي ااات

المجموعات الفقيرة وتضمن انخراط ومشاركة وادمااج جمياع الفئاات االجتماعياة ،بحياث تعطاي الصاوت ومساؤولية اتخااذ القارار للنسااء،

كبيرات وكبار السن والشابات والشبا

واألقليات الدينية والثقافية واألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة ،الخ .يؤكد مفهوم التنمية االجتماعياة

علااى عاادم اإلقصاااء والتمييااز اتجاااه فئااات ومجموعااات معينااة ،ال ساايما الفئااات المهمشااة تاريخيااا والتااي تقصااى ماان اتخاااذ القا اررات التااي

تخص تنمياتهم ومشااكلهم ،كالنسااء والشابا

والشاابات والفقاراء واألشاخاص ذوي وذوات اإلعاقاة .يرتكاز هاذا المبادأ علاى ساماع صاوت

الفقاراء أوال ولألفاراد التااي ال تعتاارف القيااادات المحليااة فااي قاادراتها أو إمكانياتهااا ،باإلضااافة إلااى ضاامان صااوت الفئااات المجتمعيااة غياار
األعضاء في األح از

السياساية أو الجمعياات أو اللجاان العائلياة ،أي ساماع أيضاا أصاوات ومطالا

السن واألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.

األطفاال والنسااء وكبيارات وكباار

ثانيةاً ،التمكةةين :يهاادف العماال التنمااوي فااي قضااايا الفقي ارات والفق اراء والمحروماات والمحاارومين وذوي وذوات اإلعاقااة والفئااات المهمشااة
األخاارى ،إلااى تمكياانهم جميعااا ماان الوصااول إلااى مختلااف المصااادر خاصااة فااي ظاال محدوديااة المصااادر المتاحااة للمجتمعااات وفااي ظاال
استحواذ فئات قليلة على معظم المصادر وبالتالي حرمان بقية الفئات منهاا .إن تمكاين هاذه الفئاات مان ملكياة المصاادر أو القادرة علاى

استخدامها والمتاجرة بها بشكل مالئم وفعال وبكفاءة عالية يخرجهم من دائرة فقرهم أو تهميشهم .وبشكل عام ،يتركز التمكين في:
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الوصول إلى المصادر المالية ،مثل القروض والمنح التعليمية والوظائف العامة ،باإلضافة إلى التحكم بالعوائد المالية.
الوصول إلى المعرفة والخبرات المالئمة لسوق العمل.

الوصول إلى المساعدات الغذائية والهبات المباشرة.

الوصول إلى المصادر الطبيعية ،مثل األراضي الزراعية ،المراعي ،المياه ،الصيد ،الخ.



الوص ااول إل ااى الخ اادمات المالئم ااة ،مث اال المي اااه ،الكهرب اااء ،المواص ااالت واالتص اااالت ،الص اارف الص ااحي ،الم ارك ااز االجتماعي ااة،



المشاركة الفعالة في القرارات التي تخصهم وخاصة االنتخابات ،عمليات التخطيط الوطنية والمحلية ،الخ.

المؤسسات التعليمية ،الخ.



تنظيم طاقات وجهود الفئات الفقيرة والمهمشة من تمثيل نفسها والدفاع عن حقوقها ،من خالل عضويتها ومشااركتها فاي تنظيماات



مراعاة ظروف النساء الخاصة كما الفئات األخارى ،بحياث ياتم تمكاين النسااء الفقيارات ،والنسااء ضاحايا العناف المبناي علاى الناوع

محلية فاعلة ،كمؤسسات قاعدية ومجالس وهيئات ولجان ،الخ.

االجتماعي ،وذوات االعاقة ،وغير المتزوجات ومن هن بحاجة لخدمات اجتماعية أخرى.

ثالثاً ،المشاركة المجتمعية :أحد مرتكزات التنمية هو قيامها على نهج تشاركي يقوم به أفراد المجتماع (نسااء ورجااال للنهاوض الشاامل
والمتكاماال باانهج ديمااوق ارطي يضاامن مبااادى العدالااة والمساااواة ويضاامن االسااتجابة الحتياجااات الفقي ارات والفقاراء والمهمشااات والمهمشااين
ماان خااالل بناااء التاادخالت الهادفااة للقضاااء علااي الفقاار وضاامان مشاااركة جميااع هااذه الفئااات فااي عمليااة التخطاايط بحيااث تكااون هااذه
االحتياجات ناتجة عن حوار تشاركي .ولذلك يكمن تفعيل قيمة المشاركة في الوصول إلى مستوى التعبئة الذاتية (أنظر الشاكل رقام 3

والتي تعزز قدرة المجتمع المحلي على قيادة عملية التنمية واالستمرار في تقديم الخدمات التنموية ،مماا يساتدعي تادعيم قيماة المشااركة

مع القيادات المجتمعية ،ال سميا عند تحديد االحتياجات المجتمعية وتصميم خطط التنمية والمشاريع وتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها.
شكل رقم  :2مستويات المشاركة المجتمعيات

رابعاً ،االعتماد علةى المصةادر المحليةة :يركاز مفهاوم التنمياة المجتمعياة علاى االعتمااد علاى رأس الماال االجتمااعي المحلاي والمتمثال

بالكفاءات والخبرات والطاقات المحلية واساتغالل المعاارف التقليدياة للمزارعاات والمازارعين والحرفياات والحارفين والنسااء وكبيارات وكباار

السن بشاكل عاام ،باإلضاافة إلاى تجنياد المتطوعاات والمتطاوعين مان شابا

وطاال  ،واالعتمااد علاى الشابكات والمؤسساات والعالقاات

االجتماعية كجزء من رأس المال االجتماعي .من ناحية أخرى ،تركز التنمية المحلية على اساتغالل وتنمياة الماوارد الطبيعياة والفيزيائياة

والمادية المتوفرة للسكان في تجمعاتهم.

خامساً ،تشةكيل الةروابط الخارجيةة :يركاز مفهاوم التنمياة المجتمعياة علاى تشاجيع المجموعاات لعمال عالقاات ماع المؤسساات الخارجياة

وخاصا ااة المؤسسا ااات الحكوميا ااة ،التعاونيا ااات ،البنا ااوك ،المؤسسا ااات األهليا ااة والتمويليا ااة ،حيا ااث يصا اابح للمجموعا ااات المجتمعيا ااة القا اادرة

واإلمكانية لالستفادة من فرص التمويل الخارجي ،وتجنيد التمويال ،وحشاد الادعم الفناي والتقناي الاالزم لهام وبعاض الماواد واألدوات التاي

قد تلزمهم ،وذلك لخدمة مصالح الفئات المختلفة في تجمعاتهم المحلية ولتحقيق التنمية البشرية المستدامة ماع األخاذ باالعتباار مصاالح

األجيال القادمة.
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 .2قائد القطاع :وزارة التنمية االجتماعية تقود قطاع التنمية االجتماعية
بصفتها قائدة قطاع التنمية االجتماعية في فلسطين ومزودة رئيسية للحماية االجتماعية من مساعدات وخدمات اجتماعية ،تتولى

و ازرة التنمية االجتماعية قيادة عملية التخطيط االستراتيجي ،برئاسة معالي وزير التنمية االجتماعية ،لمجموعاة التخطايط وادارة الموازناة

في الاو ازرة والفرياق الاوطني .تضام مجموعاة التخطايط والموازناة فاي عضاويتها ثمااني ممثلاين عان صاناع القارار واإلدارة العلياا فاي و ازرة

التنمياة االجتماعياة ،بحياث يسااند معاالي الاوزير عطوفاة وكيال الاو ازرة .وتنااط بهاذه المجموعاة مساؤولية اإلشاراف علاى عملياة التخطايط

وتنفيذ المهام الواردة في منهجية العمل ومساندة وزير التنمية االجتماعية بصفته مساؤول عان التخطايط القطااعي ورئيساا للفرياق .تعتبار

المجموعة مسؤولة عن اتخاذ القرار بشان بيان سياسة البرنامج ،ومخرجاتاه وتوزياع أساقف إعاداد الموازناة .كاذلك ،يسااند عمال مجموعاة
التخطيط والموازنة في المراحل المختلفة فريق الخبراء الخارجيين الذين تم استقطابهم بدعم من يونيسف ومنظمة االغذياة العالمياة .كماا
وأناايط بالوكياال المساااعد للتخطاايط والتنميااة اإلداريااة تنساايق جميااع العمليااات واألنشااطة المتعلقااة بإعااداد االسااتراتيجية بااين مختلااف الفاارق

والجهات والخبراء.

ولتعزيز مبدأ مشاركة األطراف الفاعلة للقطاع ،تم تشكيل فري ٍ
وطني ،مهمتاه اإلشاراف والتوجياه لفرياق الاو ازرة أثنااء م ارحال التخطايط،
ق
ٍ

بحيث يتكون من  36ممثال عن المؤسساات والهيئاات الحكومياة ومؤسساات المجتماع المادني والقطااع الخااص والجامعاات وخباراء ذات
عالقااة بالتنميااة االجتماعيااة (أنظاار الملحااق رقاام  . 1يتااولى الفريااق الااوطني مسااؤولية مراجعااة واق ارار منهجيااة وخطااة عماال التخطاايط
االس ااتراتيجي ،تق ااديم ال اادعم والمس اااندة ف ااي م ارح اال تحدي ااد األولوي ااات وخاص ااة ف ااي مج ااال تحلي اال الوض ااع والعم اال عل ااى زي ااادة مش اااركة

المؤسسات المعنية في ورشات العمل التشاورية المختلفة ،باإلضافة إلى مراجعة واقرار االستراتيجية بصورتها النهائية.

 .3وصف قطاع التنمية االجتماعية والشركاء الفاعلين
تتسااع مجاااالت قطاااع التنميااة االجتماعيااة ،وتتقاااطع مااع عاادة قطاعااات تنمويااة ،كالصااحة والتعلاايم والز ارعااة والعماال واالقتصاااد والبنيااة
التحتية والثقافة والطفل والمرأة والشبا  ،الخ .وبذلك تتنوع التدخالت والخادمات المقدماة فاي هاذا المجاال ،بحياث يمكان تصانيفها ضامن

ثمانية محاور رئيسية كاآتي:

أوالً ،التوعية الحقوقية والتشريعات الناظمة للقطاع في شتى المجاالت التنموية ،ويشمل هذا مان جهاة إعاداد واقارار والمصاادقة علاى
القوانين واللوائح واألنظمة المتعلقة بالقوانين المرتبطة بالتنمية االجتماعية وبعمل المؤسساات والهيئاات الرسامية ذات العالقاة ،وذلاك مان
قباال المجلااس التش اريعي ومجلااس الااوزراء .وماان جهااة أخاارى ،يتضاامن جميااع األنشااطة والتاادخالت التااي تقااوم بهااا المؤسسااات الحقوقيااة،

كالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان والمؤسسات األهلية في مجال التوعية المجتمعية بالحقوق االجتماعية والثقافية والمدنية واالقتصادية.

ثانيةاً ،رزمةةة خةةدمات وتةةدخالت شةةبكة الحمايةةة االجتماعيةةة :تركااز هااذه التاادخالت والخاادمات علااى التخفيااف ماان فقاار الاادخل المباشاار
ومساعدة األسر الفقيرة والفئات المهمشة ،وذلك من خالل المساعدات النقدية لألسر الفقيرة واأليتام واألشخاص ذوي اإلعاقة والمزارعين

المتضررين والمساعدات الغذائية ومساعدات لترميم الساكن ،واإلعفااءات المدرساية وبارامج التشاغيل المؤقتاة ،وخادمات الرعاياة والتاهيال
لألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين واألطفال والنساء ،والتامينات االجتماعية والضمان االجتماعي.

ثالثةاً ،الخةةدمات العامةةة األساسةةية :وهااي الخاادمات العامااة التااي توفرهااا الدولااة بمؤسساااتها الرساامية المختلفااة لمواطنيهااا ،والتااي تتضاامن

خدمات التعليم األساسي ،والرعاية الصحية واتاحتها للعاملين والفقاراء والمعرضاين للفقار والمسانين واألشاخاص ذوي اإلعاقاة ،باإلضاافة

إلى خدمات الكهرباء والمياه والمياه العادمة من خالل توفير شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق األقال حظاا ،وخادمات البنياة

التحتية واإلسكان.
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تتساام بطااابع تنمااوي أكثاار ماان اإلغاااثي كبارامج اإلقاراض والمشاااريع الصااغيرة،
رابعةاً ،ب ةرامج التمكةةين االقتصةةادي :وهااي الخاادمات التااي ّ
والتادري المهناي والتقنااي التاي تقاادمها و ازرة التنمياة االجتماعياة وم اركااز التاهيال المهنااي التابعاة لهاا .كمااا تقادم األونااروا برناامج إقاراض،
وتقاادم و ازرة العماال التاادري

والتاهياال المهنااي وتنشااط العديااد ماان المؤسسااات األهليااة ،وكااذلك القطاااع الخاااص فااي تقااديم خاادمات ماليااة

وبرامج تطوير األعمال والتدري

والتسويق لذوي الدخل المحدود والفقراء والنساء والشبا .

خامساً ،تدخالت وبرامج التنشئة االجتماعية والثقافة المجتمعية :تشمل برامج الاتعلم والتعلايم والتربياة التاي تهادف إلاى إكساا

األفاراد

من أطفال ومراهقين وبالغين سلوكيات واتجاهات ومعارف تتعلق بادوارهم المجتمعية .ويتضمن هذا بالتالي عمل المؤسسات التاي تعناى

م اان جه ااة بتط ااوير المن اااهج ،ونظ اام التعل اايم ،ك ااو ازرة التربي ااة والتعل اايم وو ازرة األوق اااف والش ااؤون الديني ااة والجامع ااات والم ارك ااز التعليمي ااة
والمؤسسات األهلية ،ومن جهة أخرى بالتثقيف المجتمعي والتدري

والحشد المجتمعي.

سادساً ،الخدمات المرتبطة بتحقيق الرفاه والمشةاركة االجتماعيةة والسياسةية للفئةات المهمشةة :يشامل هاذا المحاور وصاول األطفاال
والنساء والشبا

واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن إلى الخدمات الترفيهية والثقافية والرياضية ،والتي تتضمن األنشطة التي تتنفذها

المؤسسات والهيئات الرسمية الرياضية والثقافية ،كالمجلس األعلى للشبا

والرياضة ،وو ازرة الثقافة والمؤسسات األهلية الثقافية واألندية

والمراكز الرياضية .ومن جهة أخرى ،يشمل هذا المحور أيضا جميع التدخالت التي تعزز مان المشااركة االجتماعياة والسياساية للفئاات
المهمشة في عملية صنع القرار الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

يمتاز قطاع التنمية االجتماعية بكثرة وتعدد وتداخل أطرافه العاملة من مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة ودولية ،جميعهاا تعمال لخدماة

الفئات الفقيرة والمهشامة ،بغاض النظار عان اخاتالف تخصصاات هاذه المؤسساات وطارق عملهاا وانتشاارها الجغ ارفاي (أنظار جادول رقام
 ، 2مما يعني صعوبة السيطرة على موارد القطاع ومصادره وتحديا لتوجيه فلسفة عمله.

جدول رقم  :2األطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع التنمية االجتماعية

المؤسسة/المجموعة

عالقتها في التنمية االجتماعية

الخصائص

قائااد ومنسااق وماانظم قطاااع التنميااة االجتماعيااة بمااا يشاامله ذلااك ماان
مكلفااة بالعماال علااى تحقيااق تنميااة اجتماعيااة بمااا يتوافااق مااع

وضااع السياسااات والتوجهااات ،باإلضااافة إلااى مهااام الرقابااة واإلشاراف

و ازرة التنمية

اجندة السياسات الوطنية والتوافقات الوطنية والت ازماات دولاة

وتااوفير الخ اادمات ألفا اراد األس اار الفقي ارة ،بغ ااض النظ اار ع اان الج اانس

االجتماعية

فلس ا ااطين نح ا ااو االتفاقي ا ااات والمعاه ا اادات الدولي ا ااة ،وأه ا ااداف

والعم اار واإلعاق ااة ،والفئ ااات المهمش ااة م اان خ ااالل  17مديري ااة و15

التنمية المستدامة  2030ذات العالقة.

مكتب ااا فرعي ااا ،و 33مرك ااز لرعاي ااة األطف ااال واألش ااخاص ذوي إعاق ااة
والمسنين واألحداث والمرأة والشبيبة والفتيات.
تعمال المؤسساات والاو ازرات الحكومياة والهيئاات الرسامية ذات عالقاة
بالتنميااة االجتماعي ااة ،والفئااات المهمش ااة ،وماان أهمه ااا وزراة الص ااحة

تتولى مجموعة من الو ازرات والهيئات الحكومياة ومؤسساات
المؤسسات الو ازرية
والهيئات الرسمية

الدولا ااة مسا ااؤولية التنميا ااة االجتماعيا ااة واالقتصا ااادية ويحكا اام
عمله ااا تشا اريعات خاص ااة به ااا ،او ق ااانون منظم ااة التحري اار
الفلسا ا ااطينية ،او تتبا ا ااع بشا ا ااكل مباشا ا اار لمؤسسا ا ااة الرئاسا ا ااة
الفلسطينية.

وو ازرة التربي ااة والتعل اايم الع ااالي وو ازرة الز ارع ااة ،وو ازرة ش ااؤون الما ارأة،
وو ازرة األشا ااغال العاما ااة واإلسا ااكان ،وو ازرة العما اال ،وو ازرة االقتصا اااد
الااوطني ،وو ازرة الحك اام المحلااي ،وو ازرة األوق اااف ،والمجلااس األعل ااى
للشبا

والرياضة ،هيئة شؤون األسرى والمحررين ،الاخ ،علاى تقاديم

مجموعة من الخدمات األساسية فاي مجاال التعلايم والصاحة والساكن
والز ارع ا ااة وتنمي ا ااة الش ا اابا

والما ا ارأة ،واالقتص ا اااد والثقاف ا ااة والرياض ا ااة

وخ اادمات البني ااة التحتي ااة وتعم اال عل ااى انف اااذ السياس ااات والتشا اريعات
الوطنية في جميع ما يخص التنمية االجتماعية واالقتصادية.
مؤسسات المجتمع
المدني

تعماال مؤسسااات المجتمااع الماادني المختلفااة ،بشااقيها الفاعلااة

تعمل على قضايا وحقوق الفئاات المهمشاة مان خاالل تقاديم خادمات

علااى المسااتوى الااوطني والمؤسسااات الفاعلااة علااى مسااتوى

اجتماعي ااة واقتص ااادية متنوعا ااة ،تتف اااوت با ااين المؤسس ااات وتتضا اامن

المجتمااع المحلااي القاعاادي ،فااي مجاااالت التنميااة المختلقااة

أنش ا ااطة رف ا ااع الا ا اوعي والتثقي ا ااف الص ا ااحي واالجتم ا اااعي والحق ا ااوقي،
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المؤسسة/المجموعة

عالقتها في التنمية االجتماعية

الخصائص

وبن اااء الق اادرات للفئ ااات المهمش ااة ،وتق ااديم خ اادمات إغاثي ااة

ويحك ا ا اام عمله ا ا ااا ق ا ا ااانون رق ا ا اام ( 1لس ا ا اانة 2000م بش ا ا ااان

والت اادري

الجمعيات الخيرية والهيئات األهلياة .تنبثاق هاذه المؤسساات

ورعائيااة وحمائي ااة وتميكني ااة اجتماعيااة وص ااحية وتعليمي ااة ورياض ااية،

ماان روح العضااوية الطوعيااة ويحكاام عملهااا هيئااات عموميااة

باإلضااافة إلااى أنشااطة اجتماعيااة وثقافيااة وترفيهيااة .لاادى العديااد منهااا

ومجالس إدارة منتخبة.

شاابكات وأجسااام تنساايقية .هااذا وينشااط عاادد م ان هااذه المؤسسااات ،ال
ساايما تلااك التااي تعماال علااى المسااتوى الااوطني ،فااي إعااداد الد ارسااات
حاول قضااايا الفئاات المهمشااة ،والضااغط والمناصارة إلقارار تشاريعات
وسياسات في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية.

جمعيا ااة وطنيا ااة فلسا ااطينية ذات شخصا ااية اعتباريا ااة مسا ااتقلة
تاسسا اات فا ااي عا ااام  .1968تسا اااعد السا االطات العاما ااة فا ااي
الهالل االحمر

المياادان االنساااني فااي أ ارضااي دولااة فلسااطين ،وفااي الاابالد

الفلسطيني

العربي ا ا ااة المض ا ا اايفة لالجئ ا ا ااين الفلس ا ا ااطينيين ،وذل ا ا ااك وفق ا ا ااا
التفاقي ااات جني ااف لعا ااام  ،1949والبروتوكا اوالت المضا ااافة،
وبموج

وكالة غوث وتشغيل
الالجئين الفلسطينين
(األونروا

القانون الدولي االنساني.

هيئ ااة تابع ااة لألم اام المتح اادة تاسس اات  1948لتق ااديم الع ااون
واإلغاثة والحماية والتشغيل لالجئين الفلسطينيين

تقا اادم خا اادمات متنوعا ااة فا ااي المجا اااالت الص ا احية واألهليا ااة والصا ااحة
النفسا ااية واالجتماعيا ااة وخاصا ااة لألشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة والمسا اانين
والجرح ااى واألطف ااال .للجمعي ااة  27مركا ا از ووح اادة تاهيلي ااة و 6ف اارق
تاهليا ااة خاصا ااة با ااذوي اإلعاقا ااة ،كما ااا أن هنا اااك  47مرك ا ا از للصا ااحة
األولية منها  4في غزة ومستشفيات عديدة.
تااوفر األنااروا خاادمات صااحية وتعليميااة وتشااغيلية وتميكينيااة لالجئااين
عامااة وللفئااات المهمشااة ،كمااا تشاارف علااى م اركااز التاهياال والتاادري
والرعاية لألطفال والشبا
تلع

مؤسسات القطاع
الخاص

والنساء.

دور هاما في التطاور االقتصاادي والتشاغيل ومواجهاة البطالاة،
ا

هنالااك عاادد كبياار ماان مؤسسااات القطاااع الخاااص والمتمثلااة

إال أن دورها غير واضاح وضاعيف فاي مجااالت التنمياة االجتماعياة

بالشا ااركات الكبيا ا ارة والصا ااغيرة واتح ا ااادات الغا اارف التجاري ا ااة

وتزايد القبول بمفهوم المسؤولية االجتماعية للقطاع الخااص .كماا أن

والصناعية واتحادات المقاولين والمؤسسات التمويلية.

هنالااك بعااض المؤسسااات التمويليااة فااي القطاااع الخاااص التااي تقاادم
خدمات اإلقراض للفئات المهمشة والفقيرة.

ين ا اادرج ض ا اامن ه ا ااذه المجموع ا ااة منظم ا ااات األم ا اام المتح ا اادة
والمؤسسات األهلية الدولية العاملاة فاي فلساطين ،باإلضاافة
إلااى المم ااولين الرئيس اايين لقطاااع التنمي ااة االجتماعي ااة ،مث اال
المؤسسات الدولية

االتحا ا اااد األوروبا ا ااي ،برنا ا ااامج األغذيا ا ااة العا ا ااالمي ،منظما ا ااة
األغذيااة والز ارعااة ،البنااك الاادولي ،البنااك اإلسااالمي للتنميااة،
برناامج األمام المتحادة اإلنماائي ،منظماة اليونيساف ،منظمااة
العم اال ادولي ااة ،صا اندوق األم اام المتح اادة للس ااكان ،صا اندوق

تعن ااى العدي ااد م اان ه ااذه المؤسس ااات بقض ااايا التنمي ااة االجتماعي ااة ،ال
سايما قضاايا الفئاات المهمشاة علااى سالم أولوياتهاا .تماول المؤسسااات
الفلس ااطينية ،م اان و ازرات ومؤسس ااات وهيئ ااات حكومي ااة ،ومؤسس ااات
مجتمااع ماادني ،لبناااء قاادراتها وتقااديم خاادمات ماان أجاال تفعياال دورهااا
في مجاالت التنمية المختلفة.

االمم المتحدة للمرأة ووكاالت التنمية الدولية ،الخ.
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الجزء الثاني :تحليل الوضع "ما هو واقعنا التنموي الحالي؟"
 .1وقفة تقيمية :ما هي أهم إنجازات وتحديات تحقيق استراتيجية الحماية االجتماعية لألعوام 2016-2014؟
اار مرجعي اا هامااا لمراجعااة رؤي اة قطاااع التنميااة
يعتباار تقياايم مااا الااذي تحقااق ومااا الااذي لاام يتحقااق ماان اسااتراتيجية  2016-2014إطا ا

االجتماعية وتحديد األهداف والسياسات والنتائج القطاعية المتوقع تحقيقها لألعوام الستة القادمة.
الهدف االستراتيجي األول :تطوير أنظمة مساعدات اجتماعية وتمكينية للفقراء والمهمشين

تظهر المؤشرات إلاى تحقياق العدياد مان اإلنجاازات خاالل األعاوام  2016-2014التاي سااهمت فاي تحقياق الهادف االساتراتيجي األول

جزئيااا ضاامن المجاااالت الثالث اة الرئيسااية التااي حااددت كاولويااات سياسااات ،مااع بااروز بعااض الفج اوات والتحااديات التااي ت ام أخااذها بعااين

االعتبار في عملية إعداد االستراتيجية الحالية ،ال سيما فيما يتعلق بضعف أثر برامج المساعدات في إخراج األسر من الفقر.

أوال ،تنظيم وتنسيق المساعدات االجتماعية النقدية وغير النقدية :تم بناء أنظمة للمساعدات وتطوير قواعاد البياناات الخاصاة بقطاعاات

عماال الااو ازرة حيااث تاام بناااء قواعااد بيانااات فااي مجاااالت المساااعدات النقديااة تتضاامن بيانااات تفصاايلية لحاوالي  200,000أس ارة وبيانااات
االحتضااان والتمكااين االقتصااادي وحمايااة الطفاال ومسااح اإلعاقااة ،إضااافة إلااى اإلعفاااءات الجامعيااة .كمااا تاام ربااط قوعااد البيانااات مااع

مؤسسااات ش اريكة مثاال و ازرة الصااحة والتعلاايم والداخليااة .أضااف إلااى ذلااك ،تاام إنجاااز دلياال اج اراءات يشاامل  52خدمااة وعماال النماااذج

الخاصة بها للمساعدات الطارئة والمساعدات الغذائية والتامين الصحي ،واعداد النماذج الالزمة لتقديم هذه الخدمات .من ناحية أخرى،

تاام تقااديم رزمااة ماان المساااعدات النقديااة منهااا مساااعدات دوريااة منتظمااة لح اوالي  120,000أسارة ،ودعاام فاااتورة الكهرباااء لألساار الفقي ارة

بمبل ا  50شاايقل ،وتقااديم بطاقااة التااامين الصااحي لح اوالي  65,000أس ارة ،واعفاااء أبناااء األس ارة الفقي ارة ماان التبرعااات المدرسااية ،وتقااديم
المساعدات النقدية لألسر التي تتعرض لهزات اجتماعية وصحية واقتصادية طارئة ،وكفاالت لأليتام.

تلقاات  115,951أسارة مساااعدات نقديااة فااي العااام  2014و 122,129أسارة فااي العااام  ،2015و 115,000فااي بدايااة العااام ،2016
وصاالت الااى  111,000أس ارة نهايااة عااام  2016ماان أصاال  120,000أس ارة كااان ماان المخطااط تقااديم المساااعدات لهااا بشااكل ساانوي.
األمر الذي يدل على نسبة تحقيق لهاذا المؤشار لكان بتفااوت مقارناة ماع ماا كاان مخططاا لاه خصوصاا فاي ظال التقليصاات فاي العاام

 2016والتااي تعاازى بشااكل أساسااي إلااى تقلاايص مخصصااات البرنااامج ماان قباال و ازرة الماليااة والعجااز بالتااالي عاان دفااع مساااعدات نقديااة
لحوالي 4,049أسرة في العام  2014و 5,000أسرة في العام  .2016أما في العاام  ،2015فقاد اساتطاعت الاو ازرة التفاوق فاي تحقياق

هذا المؤشر حيث تم تقديم مساعدات ل 122,129أسرة من أصل  120,000أسرة كان من المخطط تقديم المساعدات لها .من ناحية
أخاارى ،تاام تقااديم خاادمات صااحية ل 331أس ارة ،واعاشااة وماانح ساالع منزليااة معم ارة ل 141أس ارة ،وماانح تعليميااة ودورات تاادري
طالا /ة ،وتشااغيل مؤقاات ل 1,409خاريج/ة وعمااال ،وحقائا

ل639

مدرسااية و لباااس مدرسااي ل  6,400طالا /ة .كمااا تلقااى 18,637طفااال

مساعدات مالية من الو ازرة والشؤون االجتماعية في العام  18,979 ،2014طفال في العام  ،2015و 4000طفال في العام .2016

وكااان ماان أهاام الفج اوات محدوديااة الم ا وارد الماليااة للحكومااة فااي تااوفير الموازنااات المخصصااة وسياسااات االحااتالل اإلس ارائيلي بوقااف

العائدات الضريبية وتعثر في تنفيذ اإلتفاقية مع و ازرة المالية الخاصة بإضافة مبل  50شيقل على فاتورة الكهرباء للحاالت المستفيدة.

ثانياا ،تمكاين األسار الفقيارة مان الخاروج مان دائارة الفقار وتحقياق االعتمااد علاى الاذات إد ارر الادخل :ضامن إطاار برناامج التمكاين
االقتصادي ،بالتعاون مع برنامج األمم المتحدة اإلنمائي وبتمويل من البنك اإلسالمي للتنمية ،تم تقديم حاوالي  13,600مشاروع تنماوي

لألسر الفقيرة ( 8,153أسرة من خالل مكون المنح ،و 5,581أسرة من خالل مكون التمويال الصاغير لغاياة نهاياة شاهر كاانون األول

 .2015ولكاان فااي ظاال عاادم تااوفر د ارسااات تقييميااة ،ماان الصااع

تقياايم ماادى خااروج األساار ماان فقرهااا خااالل األع اوام 2016-2014

بشكل تراكمي ،حيث تتوفر فقاط معلوماات للعاام  2016والتاي توضاح أناه مان أصال  500أسارة تام تمكينهاا 50 ،أسارة و 100شاخص

ذوي إعاقة خرجوا من دائرة الفقر.
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أمااا فيمااا يتعلااق ببرنااامج التمكااين لألشااخاص ذوي االعاقااة ،فقااد تاام تجميااد صاارف القااروض خااالل العااام  2014ألساابا

تتعلااق بتعااديل

النظااام األساسااي لصااندوق ماانح القااروض الخاصااة باألشااخاص ذوي اإلعاقااة وعاادم وجااود ح اواالت ماان المااانحين وتاخرهااا ،إلااى حااين

إستئناف تقديم المساعدة واستمرار العمل بالنشاط عامي  2015و ،2016وبالتالي صرف  28قرضا ألسر األشخاص ذوي اإلعاقة.

ثالثا ،تعزيز األمن الغذائي لألسر الفقيرة والمهمشة :تمول هاذه السياساة مان قبال برناامج االغذياة العاالمي ،حياث تام توزياع ماواد غذائياة

وعينيااة فااي المناساابات الموساامية لح اوالي  217,000شااخص ساانويا .وماان المالحااظ الثبااات فااي اسااتهداف عاادد األف اراد الااذين يتلقااون
المساعدات بسب

محدودية التمويل من قبل برنامج الغذاء العالمي وعدم القدرة على إضافة أفراد جادد كماا هاو مخطاط لاه فاي الخطاط

لتوسيعها لتصل إلى  600,000شخصا .هذا ولم يتم عمل دراسات تقييمياة مان قبال الاو ازرة لقيااس مادى التحقاق فاي تحساين مساتويات
األمن الغذائي لدى األسر الفقيرة.

الهدف االستراتيجي الثاني :تطوير الخدمات االجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة
بالرغم من المساهمة في تحقيق الهدف الثاني ،برزت بعض الصعوبات:
أوال ،تصميم خدمات اجتماعية مبينة على االحتياج :لم يتم تصاميم نظاام خااص بالخادمات اإلجتماعياة المبنياة علاى اإلحتيااج ،كماا لام

يتم إعادة هيكلة شبكات الحماية االجتماعية المحلية .ولكن يتم تقديم الخدمات إستنادا على الصالحيات الممنوحة للو ازرة .كما ويتم
ش اراء الخ اادمات االجتماعي ااة م اان مؤسسااات المجتم ااع األهل ااي وتق ااديم خ اادمات الحمايااة والتاهي اال واإليا اواء للنس اااء وذوي وذوات اإلعاق ااة

وكبي ارات وكبااار الساان واألطفااال ،وذلااك ماان خااالل مااديريات الشااؤون االجتماعيااة ومراكزهااا فااي المحافظااات المختلفااة ،حيااث تاام تحقيااق

اإلنجازات التالية:


تخصيص مبالغ لشراء خدمات اجتماعية من مؤسسات محلية :في العام  ،2014تم توقيع اتفاقيات بقيمة  4،647،400شيقل

وصرف  2،580،301شيقل .وفي العام  ،2015تم توقيع اتفاقيات بقيمة  4،330،850شيكل وتم صرف  324،532شيكل

فقط .لم يتم تحقيق المؤشر المخطط له بشراء خدمات بقيمة  7مليون شيكل ،بسب

تخوف الجمعيات من توقيع اتفاقيات بسب

التاخر في دفع المستحقات ،وظروف االنقسام وعدم إمكانية شراء خدمة من قطاع غزة.


ترخيص الجمعيات الخيرية :تم اإلشراف على  740جمعية في الضفة الغربية ،بينما لم تتمكن الو ازرة مان متابعاة واإلشاراف علاى



تقديم خدمات حماية للنساء ضحايا العنف المبني علةى النةوع االجتمةاعي :تام تقاديم خدماة اإلياواء خاالل العاامين لحاوالي 544



تقةةديم خةةدمات الحمايةةة لألشةةخاص ذوي وذوات اإلعاقةةة :تقااديم خاادمات الحمايااة والتاهياال واإلي اواء لح اوالي  2198شااخص ذوي



تقديم خدمات الحماية للمسنين الذين يحتاجونها :تقديم خدمات الحماية والرعاية واإليواء ل  860مسنة ومسن.

 530جمعية في قطاع غزة ،بسب

اإلنقسام .هذا وقد تم تم ترخيص  75جمعية وحل  55جمعية.

إمرأة إضافة لحمالت توعية اجتماعية بحقوق النساء وخدمات قانونية وتاهيل مهني وتوفير فرص عمل.
وذوات إعاقة.


تقةةديم خةةدمات الحمايةةة لألطفةةال الةةذين يحتاجونهةةا :تقااديم خاادمات الحمايااة والرعايااة واإلياواء ل 5968طفاال ماانهم ( 4000كفالااة



تقديم المساعدة المالية ل 47طال /ة جاامعي/ة مان األيتاام المتفاوقين وخادمات التاهيال واالرشااد ل 350طالا /ة متسار /ة مان



تقديم خدمات الرعاية للسجناء والسجينات الذين يحتاجونها :تقاديم خادمات التاهيال واإلرشااد النفساي واإلجتمااعي لحاوالي 650



تقديم خدمات الرعاية لجميةع متعةاطي المخةدرات :تقاديم خادمات اإلرشااد والوقاياة والتحويال لحاوالي  98مان متعااطي المخادرات،



ترخيص حضانات األطفال :تم منح ترخيص لحوالي  184حضانة.

لاليتام 83 ،كفالة لألسر 26 ،كفالة لألطفال ذوي وذوات اإلعاقة.
المدارس.

مهنم  40نزيلة من نزالء المراكز اإلصالحية ،باإلضافة إلى تغطية المواصالت ألسر النزيالت لزيارة مراكز االصالح والتاهيل.
إضافة إلى برامج توعية لفئة الشبا

حول أضرار المخدرات و ثارها على الفرد والمجتمع وتوزيع  500نشرة بالتوعية.
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وكااان ماان أهاام التحااديات نقااص الم اركااز المتخصصااة لتقااديم خاادمات الحمايااة للقطاعااات المهمشااة ،باإلضااافة إلااى نقااص فااي الموازنااات

المخصص ااة ألنش ااطة الحماي ااة للقطاع ااات المختلف ااة م اان حي ااث الخ اادمات اللوجس ااتية وض ااعف البني ااة التحتي ااة الالزم ااة لتق ااديم الخ اادمات
اإلجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة في المراكز المتخصصة والمديريات ،مثل السيارات واألجهزة والمعدات ونقص الكادر والموظفين

وازداوجية العمل للمرشدين والباحثين في الميدان.

ثانياا ،تعزياز الالمركزياة فاي تقاديم الخادمات باعتمااد خياا ارت مجتمعياة ومحلياة :تركازت الجهاود فاي مجاال تعزباز الالمركزياة علاى
اإلنجازات التالية:













تطوير خطة لتعزيز البيانات المتوفرة للو ازرة بالتركيز على تقديم الخدمات االجتماعية.

تطوير خطة لتطوير نظام متابعة للو ازرة والذي سيعكس تقديم الخدمات االجتماعية في فلسطين.

تشكيل مجموعات التخطيط المشترك في ثالث محافظات تجريبية (نابلس ،القدس ،الخليل .
تطوير نموذج الالمركزية للخدمات االجتماعية لنقل سلطة اتخاذ الق اررات من الو ازرة لمكات

تطوير أنظمة معايير جوده للخدمات االجتماعية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة.

المديريات.

تطوير نظام اعتماد اامؤسسات التي تقدم خدمات لألاشخاص شديدي االعاقة.

انجاز خطه للعمل على إدارة الحالة.

انجاز خطه لتعميم مجموعات التخطيط المشترك في باقي المديريات.
انجاز خطه النجاز نظام التحويل للخدمات االجتماعية.

بناء وتطوير قدرات موظفي الو ازرة العاملين في مجال اإلعاقة والجمعيات الخيرية.

تدري

وتشكيل فريق إحصائي في الو ازرة والمديريات.

لكن لم يتم انجاز نظام تحويل كامل للخدمات االجتماعية ،أو إدارة الحالة والتدري

عليها.

الهدف االستراتيجي الثالث :تطوير نظام ضمان اجتماعي وطني
تمات المصااادقة علااى قااانون الضاامان اإلجتماااعي للعاااملين فااي المؤسسااات غياار الحكوميااة فااي  4تشارين األول  ،2016باإلضااافة إلااى
إعداد دراسة إكتوارية للنظام ودراسة أخرى لهيئة التقاعد بادعم فناي مان منظماة العمال الدولياة وانضامام خماس مؤسساات أهلياة وبلاديات
لهيئة التقاعد ليصل العد إلى  50مؤسسة .وكان ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العالقة من أهم التحديات.
الهدف االستراتيجي الرابع :دعم ورعاية وحماية وتأهيل وتمكين األسرى والمحررين وأسرهم وأسر الشهداء والجرحى
تم تحقيق هذا الهدف كما هو مخطط له ،حيث:
أوال :تنظايم وتنسايق تقاديم الخادمات االجتماعياة لألسارى وأسارهم :تام تقاديم إعاناات اجتماعياة لحاوالي  6450اساير ،وتاوفير متابعاات
قانوني ااة ل  679أس ااير (أتع ااا

محام اااة وتس ااديد غ ارم ااات ل  594أس ااير وص اارف مخصص ااات كانتين ااا ،باإلض ااافة إل ااى تق ااديم إعان ااة

اجتماعية ل  1341أسير فور خروجه من السجن.

ثانيا ،تنظيم وتنسيق خادمات الحماياة واعاادة التاهيال والادمج لألسارى المحاررين وأسارهم :تام تقاديم إعاناات لحاوالي  4950أساير محارر
وتغطية مصاريف عالجية ل  32أسير بكلفة وقدرها  198.900شيكل ،ومساعدات تعليم جامعي ل  ، 690وخدمات تدري

 294أسير وصرف  4268بطاقة تامين صحي.

مهني ل

ثالثا :تنظيم وتنسيق تقديم الخدمات االجتماعية ألسر الشهداء والجرحى وأسرهم :تم تقديم إعانات اجتماعية ألسر  25700شهيد بكلفاة
وقدرها  $26,598,398منهم أسر ل 7200شهيد في قطاع غزة (ومنهم  2147شهيد خالل العام  2014ما زالوا غير معتمدين لادى

المؤسسااة المعنيااة و  5500شااهيد فااي الضاافة  ،و 13000شااهيد خااارج الااوطن .كمااا تاام تاام تقااديم إعانااات اجتماعيااة لحاوالي 4300
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ج اريح بكلفااة وقاادرها  ، $2,519,713ماانهم  1000ج اريح فااي قطاااع غ ازة( علمااا بوجااود  5000ج اريح خااالل حاارو عااامي 2012

و 2014مااا ازل اوا غياار معتماادين لاادى المؤسسااة المعنيااة  ،و 3300ج اريح فااي الضاافة الغربيااة .خااالل العااام  ،2015اسااتمر صاارف
المخصصات الشهرية السر الشهداء والجرحى بشكل منتظم.

الهدف االستراتيجي الخامس :تعزيز حوكمة قطاع الحماية االجتماعية وتطوير الترتيبات المؤسسية
تم تحقيق هذا الهدف بشكل جزئي فقط ،ال سايما فيماا يتعلاق بالمراجعاة التشاريعية والقانونياة للتشاريعات والقاوانين ذات العالقاة بالحماياة
االجتماعية ،لكن لم يتم تطوير مقترح إلعادة الهيكلة للمؤسسات الحكومية العاملة في مجال الحماياة االجتماعياة أو عقاد مشااورات ماع

المستفيدين والمساتهدفين ومؤسساات المجتماع علاى المساتوى المحلاي ،أو البادء ببنااء نظاام متابعاة وتقيايم وطناي للحماياة االجتمااعي أو
تحضير لية وأدوات متابعة وتقييم االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية لألعوام .2016-2014

أوال ،تطوير وتعزيز التشريعات والقوانين المرتبطة بالحماية االجتماعية :تم عمل مراجعة فنية وقانونية للتشريعات والقوانين ذات العالقة
والتاثير بالحماية االجتماعية ،والتي بناء عليها تم إقرار الئحة األسر البديلة ومتابعة الئحة حقوق الطفال فاي الخطاة التشاريعية وتعاديل

تعليمات شراء الخدمة واالائحة التنفيذية لقانون األحداث وم اركاز األحاداث ،وتعاديل النظاام الاداخلي الخااص باإقراض المعااقين ،وتفعيال

نظاام التحوياال الااوطني للنسااء .كمااا تاام عمال مسااودة دلياال إجاراءات األطفااال مجهااولي النسا

ودلياال إجاراءات حماياة األحااداث ،ونظااام

المجلااس الااوطني للطفاال ،باإلضااافة إلااى إصاادار قااانون األحااداث واق ارار قااانون المخاادرات ،وتفااديم مسااودة قااانون حمايااة األس ارة وقااانون

الضاامان االجتماااعي واألح اوال الشخصااية والعقوبااات وتعااديالت حقيقيااة للقضاااء علااى أشااكال التمييااز كافااة .لكاان لاام تااتم حوساابة دلياال
االجراءات المعيارية للخدمات التي تقدمها الو ازرة ،ولم يتم االنتهاء مان نظاام األسار الحاضانة أو عمال ماذكرة تفااهم ماع و ازرة الخارجياة
خاصة بطلبات االحتضان لألسر المقيمة خارج فلسطين.

ثانياا ،تطاوير البنياة المؤسساية وبنااء القاد ارت المالئماة للحماياة االجتماعياةتام بنااء نظاام للمعلوماات الجغرافياة لخلاق وتاسايس وتطاوير
خرائط الكترونية وتاسيس فريق نظم معلومات جغرافية ،باإلضافة إلاى تطاوير الكاادر البشاري ورفاع مهاارات الماوظفين اساتهدفت معظام

قطاعااات عماال الااو ازرة ،وتحسااين البنيااة التحتيااة للمااديريات والم اركااز االجتماعيااة والشااروع فااي مشااروع اسااتمالك ارض ماان بلديااة قلقيليااة

لبنااء مركااز التاهياال االجتماااعي للشاابيبة عليااه ،واالنتهاااء ماان اعتمااد المخططااات الهندسااية والتكااليف بغاارض عماال مركاز فااي محافظااة

نابلس .كما تام إنهااء المرحلاة األولاى مان مركاز تاهيال شاديدي اإلعاقاة فاي ناابلس وتحويال المدرساة العالئياة إلاى مركاز مصاادر لاذوي

اإلعاقااة البصارية واسااتالم قطعااة أرض ماان بلديااة حاوارة إلنشاااء مركااز لرعايااة المساانين .أضااف إلااى ذلااك ،تاام تجهيااز قساام التجمياال فاي
مركااز محااور وتزويااد مشااغل الخياطااة فيااه بااالمواد الخااام والل اوازم الضاارورية .ماان ناحيااة أخاارى ،تاام بناااء نظااام خاااص لمعالجااة شااكاوي

المواطنين.

ثالثاا ،تطاوير نظاام متابعاة وتقيايم لقطااع الحماياة االجتماعياة بمشااركة كافاة الشاركاء :لام ياتم بنااء نظاام متابعاة وتقيايم وطناي للحماياة
االجتماعيااة أو تحضااير ليااة وأدوات متابعااة وتقياايم االسااتراتيجية الوطنيااة للحمايااة االجتماعيااة لالع اوام  .2016-2014لكاان تاام إعااداد

مقتاارح أولااي لنظااام متابعااة وتقياايم خاااص ببرنااامج مكافحااة الفقاار فااي و ازرة التنميااة االجتماعيااة باادعم فنااي وتموياال ماان برنااامج االغذيااة

العااالمي .وساايتم خااالل العااام الجاااري العماال علااى بناااء نظااام متابعااة وتقياايم للب ارامج األخاارى باادعم ماان برنااامج الغااذاء العااالمي واألتحاااد
األوروبي والعمل على تطوير نظاام متابعاة وتقيايم خااص باألشاخاص ذوي اإلعاقاة ،إضاافة إلاى تطاوير إطاار منطقاي خااص بمكافحاة

الفقر.

رابعااا ،تعزيااز المساااءلة االجتماعيااة :لاام يااتم التقاادم فااي إنجاااز األنشااطة المخطااط لهااا ،ال ساايما فيمااا يتعلااق بالتشاااور مااع المسااتفيدين
والمسااتهدفين ومؤسسااات المجتمااع علااى المسااتوى المحلااي .تاام فقااط تاساايس ثالثااة مجااالس مسااتفيدين كمرحلااة تجريبيااة فااي كاال ماان

محافظات بيت لحم وقلقيلة ونابلس وذلك استجابة للتوصيات التي كانت ضمن الدراسة التقييمية لبرنامج التحويالت النقدية.
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خامساا ،التحاول التادريجي إلاى الاو ازرة اإللكترونياة :ياتم العمال علاى تعزياز اإلدارة االلكترونياة فاي الاو ازرة ،مان حياث بنااء قواعاد بياناات
متخصصة في مجاالت عمل الو ازرة المختلفاة .لكان لام ياتم بعاد بنااء البواباة االلكترونياة للاو ازرة .مان أهام التحاديات فاي هاذا المجاال هاو

عدم جاهزية المؤسسات الشريكة وضعف بنيتها التحتية إلتمام التبادل البيني والربط االلكتروني بين الو ازرة والمؤسسات.

 .2العوامل الرئيسية المؤثرة على تحقيق أهداف التنمية االجتماعية وتدابير التعامل معها
ت ااؤثر مجموع ااة م اان العوام اال السياس ااية واالجتماعي ااة واالقتص ااادية والقانوني ااة والبيئي ااة والتكنولوجي ااة عل ااى تحقي ااق رؤي ااة قط اااع التنمي ااة

االجتماعية وأهدافه االسترتيجية (أنظر الجدول رقم . 3

جدول رقم  :3العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والبيئية والتكنولوجية التي تؤثر علر رؤيا القطاع وأهدافه االستراتيجية
العوامل الخارجية

التأثيرات السلبية على التنمية االجتماعية
يسا ااتمر االح ا ااتالل اإلس ا ارائيلي ف ا ااي ممارسا اااته العنصا ا ارية

التدابير المؤسساتية


بالتع ا ا ا اااون م ا ا ا ااع و ازرة الخارج ا ا ا ااة ت ا ا ا اادابير

المتمثلااة فااي انتهاااك كافااة الحقااوق اإلنسااانية للفلسااطينين،

لضاامان حمايااة الفئااات المهمشااة وااللت ازام

م اان خ ااالل تنفي ااذ سياس ااات العقوب ااات الجماعي ااة والتميي ااز

باالتفاقيات الدولية ،وعلاى أرساها المتعلقاة

العنصري والتوسع االستيطاني .ما زال االحتالل:


بللفئ ااات المهمشا ااة ما اان النسا اااء واألطفا ااال

يسيطر على مناطق ج ومواردهاا مان أ ارضاي وميااه

واألشا ا ا ا ااخاص ذوي اإلعافا ا ا ا ااة والمسا ا ا ا اانين

ومصا ااادرة أ ارضا ااي الم ا اواطنين وتقييا ااد الحركا ااة فيها ااا
ومشاااريع البنيااة التحتيااة وعمليااة التنميااة االجتماعيااة

االحتالل اإلسرائيلي

واالقتصادية فيها بشكل عام.


يعتقل األطفال والنساء ويعرضهم للعناف ،باإلضاافة
إلى أسر واعتقال تعسفي للفلسطينين.



يه اادم من ااازل المقدس اايين ويس ااح

هوي اااتهم ويضا ايق

عمليااة توسااعهم العم ارنااي ويمنااع لاام شاامل العااائالت
المقدسية.
العوامةةةةةةةةةةةةةل
السياسية

تش ا ا اريعيين مختلفا ا ااين (الضا ا اافة وغ ا ا ازة وعا ا اادم االسا ا ااتقرار
التشريعي


وسكان المناطق المهمشة.


بالتعاون مع المؤسسات األهلياة والرسامية
الفلسا ا ا ا ااطينية والدوليا ا ا ا ااة ،سا ا ا ا اايتم توثيا ا ا ا ااق
االنتهاك ا ااات المتعلق ا ااة بالفئ ا ااات المهمش ا ااة
وسكان المناطق المهمشة (ساكان منااطق
ج ،والمنا ا ا اااطق الحدوديا ا ا ااة فا ا ا ااي الضا ا ا اافة
الغربيا ااة وقطا اااع غ ا ازة ومنا اااطق  H2فا ااي
الخليل ضمن حمالت مناصرة دولية .

تاااخر فااي إقارار القاوانين الحاليااة واسااتمرار وجااود نظاااميين
تعطل المجلس التشريعي

س ا ا ا ا ا ااتتخذ و ازرة التنمي ا ا ا ا ا ااة االجتماعي ا ا ا ا ا ااة،

التركيز على اصادار التشاريعات األكثار الحاحاا
وأهمي ا ااة لمعالج ا ااة المش ا ااكالت الحالي ا ااة وتاجي ا اال
التش ا اريعات األقا اال تا اااثي ار علا ااى حقا ااوق النسا اااء
واألطفال.

سياسا ا ااات وتش ا ا اريعات وأها ا ااداف لب ا ا ارامج بتوجها ا ااات
مختلفة ،ويضعف عملية تحقيق األثر.



إعاقا ااة تنفيا ااد األنشا ااطة التابعا ااة لا اابعض المؤسسا ااات
األهلية ،وخصوصا النسوية في قطاع غازة ،واغاالق

اإلنقس ا ااام ال ا ااداخلي م ا ااا ب ا ااين
الضفة وغزة



المؤسسات ،وانتهاك الحريات العامة.

تعزي ا ا ااز عملي ا ا ااة التش ا ا اااور والتنس ا ا اايق م ا ا ااا ب ا ا ااين

ازدواجيااة ف ااي التشا اريعات م ااا ب ااين الض اافة وغا ازة ،ال

اإلدارات.

سا اايما فيما ااا يتعلا ااق بق ا اوانين التعلا اايم وتانيا ااث التعلا اايم
وقا ا ااانون العقوبا ا ااات وقا ا ااانون األح ا ا اوال الشخصا ا ااية،
وغيرها ااا ما اان الق ا اوانين التا ااي لها ااا عالقا ااة خصوصا ااا
بحقوق المرأة وقضايا النساء ،ولكنها ال تدعم ذلك.
ضا ا ا ا ا ا ا ااعف دور األح ا ا ا ا ا ا ا ا از
السياسية

ضااعف مشاااركة الم ارأة والشاابا
بسب

فااي عمليااة صاانع الق ارار،

تعزياز حمااالت الضااغط علاى صااناع القارار فااي

عادم توحياد رؤى األحا از وتت ارجاع اإلنجاازات التاي

األح ا ا از السياسا ااية ودعا اام المبا ااادرات الشا اابابية

تم تحقيقهاا مان قبال المؤسساات واألطار النساوية والشابابية

والنسوية في هذا المجال.
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العوامل الخارجية

التدابير المؤسساتية

التأثيرات السلبية على التنمية االجتماعية
فيما يتعلق بتمكين المرأة اجتماعيا وسياسيا

حم ا ا ااالت مناصا ا ا ارة وطني ا ا ااة إلنه ا ا اااء اإلنقس ا ا ااام
تعثا ا ا ا اار عقا ا ا ا ااد اإلنتخابا ا ا ا ااات

تعثر عملية التشريع واصدار أو تعديل القوانين

الرئاسية والتشريعية

المجلس التشريعي
ي ااؤثر التغييا اار فا ااي أولويا ااات التمويا اال لا اابعض المؤسسا ااات
توجهااات دولهاام السياسااية ،س اواء باتجاااه

أولويااات التموياال للمؤسسااات
التمويلية

قطاع ااات أخ اارى ،أو الح ااد م اان التموي اال لفلس ااطين باتج اااه

حمالت مناصرة دولياة حاول حقاوق الفلساطينين

دول وقضايا أخرى.

في التنمية.

ذوي اإلعاقة

االجتماعية

حشد مصادر تمويلية من ممولين جدد.

التمويليااة ،بسااب

العااادات والتقاليااد تااؤدي إلااى ع اادم مطالب ااة ه ااذه الفئ ااات بحق ااوقهم وتغييبببش ركببب
تمييز ضد الفئات المهمشاة ،كببب يو عة بببأ ربببب ات ببب ت عت ببب ة ر ترببب ببب
ال ساايما النس ااء واألشااخاص ر ال ة ت ري ة رختلف ةالقتص دي عةال تر عي .

العوامةةةةةةةةةةةةةل

والضا ا ااغط لعقا ا ااد االنتخابا ا ااات واحيا ا اااء وتفعيا ا اال

انتشااار العااادات االجتماعيااة
السا اايئة التا ااي تها اادد تماسا ااك
األسر ووحدتها.

تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

تنفيااذ حمااالت التوعيااة المجتمعيااة حااول حقااوق
الفئااات المهمشااة،

وتأزيببز رك ب

ببب ر ببب و ة ت ريببب عتبببع ي
رك ت

اببئا ة ف ب

ببب ةالر يببب

بب
ت ببب ي

انتشااار حاااالت العنااف وساافاح القربااى والس ارقات والساالوك

تنفي ا ا ااذ حم ا ا ااالت التوعي ا ا ااة والخ ا ا اادمات الوقائي ا ا ااة

الجنسي القاساي مان الرجاال اتجااه النسااء ،ارتفااع معادات

للشابا

والشااابات ،انشاااء م اركااز عااالج وحمايااة

الطالق والتهر مان قضاايا النفقاة والتسار مان المادارس

وتطبي ا ا ا ااق القا ا ا ا اوانين الرادع ا ا ا ااة للمتع ا ا ا اااطين/ات

والزواج المبكر

والمروجين/ات لها.

عا ا اادم اإلبا ا ااال عا ا اان الحا ا اااالت ضا ا ااد النسا ا اااء واألطفا ا ااال
العنف في المجتماع والتادخل

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

تنفيااذ حمااالت التوعيااة المجتمعيااة حااول العنااف

العشائري

تساهل القيادات المجتمعياة والمكلفاين بإنفااذ القاانون اتجااه

ضد الفئات المهمشة.

مرتكبي العنف
سياسة السوق المفتوح

منافسا ااة غيا اار عادلا ااة ب ا ااين منتجا ااات المشا اااريع الص ا ااغيرة
للنس اااء والش اابا

واألش ااخاص ذوي اإلعاق ااة وكب ااار الس اان

وبين المنتجات المستورة ومنتجات الشركات الكبيرة.

العمل على تمكين النساء والشابا

واألشاخاص

ذوي اإلعاقا ا ااة المنتجا ا ااين وأصا ا ااحا

األعم ا ا ااال

الص ا ااغيرة م ا اان توقي ا ااع عق ا ااود بي ا ااع عادل ا ااة م ا ااع
مؤسس ا ااات فلس ا ااطينية ودولي ا ااة وتحس ا ااين ج ا ااودة
ومواصفات المنتجات.

العوامةةةةةةةةةةةةةل
االقتصادية

الما اادارس والم اركا ااز المهنيا ااة

 %87م اان األفا اراد ذوي اإلعاق ااة ف ااوق س اان  15عام ااا ال

العماال علااى تمكااين اقتص اادي لألشااخاص ذوي

والجامعا ا ا ااات غيا ا ا اار مؤهلا ا ا ااة

يعملون وال يبحثون عن عمل ( %86فاي الضافة و%91

اإلعاقااة ودمجهاام فااي التعلاايم المدرسااي والعااالي

لا ا ا ا ا ا اادمج األشا ا ا ا ا ا ااخاص ذوي
اإلعاقة في سوق العمل
التخصصات في الجامعات
محددة لعمل المرأة

في غازة  ،أي أنهام غيار مشااركين بتاتاا فاي ساوق العمال،
بينما نسبة األفراد ذوي اإلعاقة العاملون ال تتعدى ،%8
النس ا اااء تلتح ا ااق ف ا ااي تخصص ا ااات جامعي ا ااة وتخصص ا ااات
التاادري

المهنااي الت ااي ترسااخ الصااورة النمطي ااة للم ارأة ف ااي

قطاع العمل مما يزيد في بطالة النساء الخريجات.

والمهني.
توعية للشابات في المدارس حول التخصصاات
الواعدة والتي لها سوق عمل.
فااتح تخصصااات للشااابات فااي التاادري

المهنااي

مرتبطة في توجهات سوق العمل.
العوامةةةةةةةةةةةةةل

القانونية

العوامةةةةةةةةةةةةةل

ع اادم الق اادرة لوص ااول مؤسس ااات العدال ااة لمحافظ ااة الق اادس

الرصااد والتوثيااق وايجاااد تاادابير خاصااة فااي ظاال

قي ااود عل ااى نف اااذ التشا اريعات

والمن اااطق ج ا ا او ال ااذين يعيش ااون ف ااي إسا ارائيل ي ااؤدي ال ااى

خط ا ا ا ااة  1325لتمكا ا ا ا ااين مؤسس ا ا ا ااات العدالا ا ا ا ااة

في جميع المناطق

االفالت من العدالاة لابعض مرتكباي العناف والجارائم بحاق

الفلسطينية مان القياام بادورها تجااه الهااربين مان

المجتمع واالسرة الفلسطينية.

العدالة أينما كانوا.

اس ا ااتمرار انقط ا اااع الكهرب ا اااء

الت اااثير عل ااى ص ااحة الس ااكان ،ال س اايما النس اااء واألطف ااال

حمااالت مناص ارة دوليااة للضااغط علااى إس ارائيل

فااي غازة واسااتخدام المولاادات

وكبار السن

فااي تااوفير الكهرباااء لسااكان المناااطق المهمشااة،
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العوامل الخارجية
البيئية

التأثيرات السلبية على التنمية االجتماعية

الكهربائية

التدابير المؤسساتية
ال سيما مناطق (ج وقطاع غزة.
تنفي ااذ مب ااادرات الس ااتخدام طاق ااة بديل ااة ص ااديقة
للبيئة.

نق ااص ف ااي المي اااه المتاح ااة لألغا اراض المنزلي ااة والزراعي ااة
شا ا ااح الم ا ا اوارد المائيا ا ااة فا ا ااي

وصعوبة الوصول لها مما يؤثر على نظافاة ورفااه الرجاال

حمالت مناصرة دولياة حاول حقاوق الفلساطينين

المن ا اااطق المهمش ا ااة وقط ا اااع

والنس اااء .أكث اار م اان  1.2ملي ااون ش ااخص ف ااي قط اااع غا ازة

فااي المياااه وتنااادي بتااوفير المياااه وتطااوير البنيااة

غا ا ازة وع ا اادم ت ا ااوفر شا ا اابكات

منع من الوصول إلى المياه أثناء الحار علاى غازة .عادم

التحتيا ااة للمنا اااطق المهمشا ااة وخاصا ااة المنا اااطق

الصرف الصحي.

ت اوافر شاابكات الصاارف الصااحي فااي العديااد ماان المناااطق

(ج .

المهمشة له ثار سلبية على البيئة واالنسان
العوامةةةةةةةةةةةةةل
التكنولوجية

بالعم ا ا اال التط ا ا ااوعي ،والتنمي ا ا ااة

انتش ا ا ا ااار اس ا ا ا ااتخدام مواق ا ا ا ااع

ض ا ا ااعف اهتم ا ا ااام الش ا ا اابا

التواص ا ا ا ا ا ا ا اال االجتم ا ا ا ا ا ا ا اااعي

المجتمعيا ااة وتعما اايم أفكا ااار تعما ااق النظ ا ارة النمطيا ااة للم ا ارأة

والجرائم االلكترونية.

وتحرض على مبادرات حقوق النساء والمؤسسات النسوية

وضع تادابير خاصاة لرصاد تااثير ماا ينشار فاي
المواق ا ا ا ا ا ااع االلكتروني ا ا ا ا ا ااة ومواق ا ا ا ا ا ااع التواص ا ا ا ا ا اال
االجتماااعي ووضااع ليااات للتصاادي لااه ومعاقبااة
مرتكبي الجرائم االلكترونية.

 .3التحوالت الديمغرافية :فرص وتحديات متشابكة معاً
لقد بل عدد سكان فلسطين عام  2015حوالي  4.7مليون ،بواقع  2.86مليون نسمة في الضفة الغربية و 1.8مليون نسمة في قطاع

غازة .3وبااالرغم ماان انخفاااض معاادل الخصااوبة الكليااة إلااى  4.06فااي  ،42014ال يازال أعلااى بمارتين عمااا هااو فااي البلاادان العربيااة ،ومااا
زالت تشهد فلسطين نموا ساكانيا متساارعا .يظهار التحاول الاديمغرافي الفلساطيني إلاى انخفااض حصاة صاغار السان (صافر –  14سانة

من العمر من  %50منذ بداية الثمانينات إلى  %40في العام  ،2015وارتفاع حصاة كباار السان ( 65سانة فااكثر مان  %2.3إلاى

 .%3.2وبالرغم من انخفاض نسبة اإلعالة من  101.3في  1997إلى  74.6في عام  ،2014والتي تشير إلى حصة المعالين ،مان

صغار السن ومسنين ،والمعتمدين على السكان في الفئة العمرية العاملة ( 64 -15عاما  ،فما زالت فلسطين تواجاه نسابة إعالاة عالياة

مقارنااة مااع البلاادان العربيااة األخاارى .وفااي الوقاات ذاتااه ،ط ارأت زيااادة حااادة فااي ظاااهرة أخاارى كثي ا ار مااا تظاال مغفلااة ،وهااي "تضااخم كتلااة
الشبا " أي حصة الفئة العمرية  29-15سنة ،والتي بلغت  %30من مجموع سكان في العام .2016

5

بناء على تنبؤات النمو السكاني في فلسطين ،يرجح أن يتضاعف عدد الساكان فاي غضاون  35سانة ،أي مان  4.75ملياون نسامة فاي
ساانة  2015إلااى  6.9فااي ساانة  2030و إلااى أكثاار ماان  9.5فااي ساانة  ،2050ممااا يعنااي أن قطاااع غازة عليااه اسااتيعا

 1.3مليااون

فلسطيني إضافي عام  ،2030وأكثر من ضعف هذا الرقم فاي العاام  ،2050بينماا تتجااوز هاذه األرقاام قلايال الضافة الغربياة 6.وساوف

تحدث هذه الزيادة على الرغم من االنخفاض المتوقع في الخصوبة ،وبذللك سينتج تحوال ديمغرافيا في الفئات الساكانية حياث ساتنخفض

نسبة صغار السن ( 14-0إلى  %35في  2030وقد تصل إلى  %25في  ،2050مع زيادة طفيفة لكبار السن ،بينما ساترتفع نسابة

الفئااة العاملااة ( 64-15ماان  %57.8إلااى  %61فااي  2030وستسااتمر باالرتفاااع بشااكل ملحااوظ لتصاال إلااى  %67فااي  ،2050ممااا

يعناي انخفااض نسابة العا ء الاديمغرافي نتيجاة ارتفااع نسابة الساكان فاي سان العمال ،وانخفااض الفئاات المعتمادة بالمقارناة ماع الفئاات
المنتجة.

7

3
4
5
6

جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني ،حالة السكان في فلسطين في .2015

جهاز االحصاء المركزي الفلسطيني ،المسح العنقودي متعدد المؤشرات.2014 ،
جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني ،احصائيات التقديرات السكانية .2016

صندوق األمم المتحدة للسكان ،فلسطين  :2030النمو السكاني واألثر على التنمية ،نتائج رئيسية من الدراسة.2016 ،

7مكت

رئيس الوزراء /لجنة السكان الوطنية و صندوق االمم المتحدة للسكان ،النمو السكاني في فلسطين و أثره على القطاعات االجتماعية و االقتصادية2016 ،
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ال شك بان فلسطين تواجه نموا سكانيا يجل

معه ،من جهة ،تحوال ديمغرافيا يشاكل فرصاة وامكانياات كبيارة لحشاد مواطناة وقاوة عاملاة

عريضااة نابضااة بالحياااة .وفااي نفااس الوقاات ،يحماال معااه تحااديات جمااة تتطل ا

خاادمات عامااة قويااة قااادرة علااى تزويااد أجيااال المسااتقبل

بمهاارات وقادرات لتحقياق النجاااح فاي ساوق العمال ،فضااال عان اساتقرار اقتصااادي يضامن وظاائف وفارص عماال الئقاة للجمياع ،ويرافقااه

استقرار سياسي .في الساياق الحاالي ،ونظا ار الرتفااع معادالت الفقار والبطالاة والتهمايش ،يكمان الخطار فاي تبدياد هاذه اإلمكاناات وتولياد
شااعور عااام بالياااس واإلحباااط ،ال ساايما فااي صاافوف الشاابا  .يمكاان تسااخير هااذه الفرصااة الديمغرافيااة إلااى عائااد ديمغ ارفااي ،أي تنميااة
اجتماعية ونمو اقتصادي ،إذا ما تم االستثمار جيدا في الطفولة المبكرة وفي حماية األطفاال وتمكاين الشابا

والنسااء واألشاخاص ذوي

اإلعاقااة وكبااار الساان والفق اراء ،بمااا فااي ذلااك الحصااول علااى الرعايااة الصااحية الجياادة ،والتعلاايم الجي اد وفاارص متساااوية للااذكور واإلناااث

والعمالة المنتجة والمواطنة الفاعلة.

 .4الفئةةات والمنةةاطق المسةةتهدفة ذات األولويةةة :مةةن هةةم المهمشةةون والمتركةةون خلةةف الركةةب فةةي فلسةةطين ومةةا هةةي
محددات التغيير التي يواجهونها؟
حااددت االسااتراتيجية فئااات مهمشااة ذات أولويااة والتااي تمثاال مجموعااات مجتمعيااة ماان األف اراد األكثاار عرضااة للتهماايش واالسااتبعاد ماان

أقارانهم اآخارين .وماان هااذا المنطلااق ،نعتباار التهماايش كحالااة نساابية تتفاااوت ماان فاارد أو مجموعااة إلااى أخاارى ،وماان منطقااة إلااى أخاارى،
وتارتبط عااادة بتاااثيرات اجتماعيااة واقتصااادية وسياسااية وبيئيااة وغيرهااا ،تحااد ماان التغيياار ،ويصااحبها مؤشارات ذات داللااة علااى الضااعف،

كالبطالة والفقر والعنف (عنف االحتالل اإلسرائيلي والعنف المبني علاى الناوع االجتمااعي ،الاخ والتميياز السالبي المجتمعاي واالنقطااع
عن التعليم وممارسة السالوكيات السالبية ،وضاعف المشااركة السياساية واالجتماعياة ،وضاعف قادرتهم للوصاول إلاى المصاادر ،وغيرهاا،

والتااي ماان شااانها أن تااؤثر ساالبا علااى واقااع وحياااة تلااك الفئااات وتجعلهااا ماان أكثاار المجموعااات األكثاار ضااعفا واألكثاار قابليااة والعرضااة

للتهميش واإلهمال والحرمان واالستبعاد واالنكشاف للمخاطر( 8أنظر الشكل رقم  4والجدول رقم . 4

الشكل رقم  :3الفئات والمناطق المهمشة المسنهدفة ذات األولوية لألعوام 2022-2017

الفتيات والنساء

كبار السن

الفقراء

القدس الشرقية ،سكان مناطق ج ،سكان مناطق  H2في الخليل ،املخيمات الفلسطينية ،سكان املناطق
الحدودية في غزة

األطفال

األشخاص ذوي اإلعاقة

الشباب

 8فريق األمم المتحدة القطري ،األرض الفلسطينية المحتلة ،التحليل القطري المشترك "لكي ال يترك أحد خلف الرك  :نظرة إلى الضعف والحرمان الهيكلي في فلسطين"،2016 ،

صفحة .13
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9

جدول رقم  :4تفاصيل الفئات المهمشة ومحددات التغيير

محددات التغيير

تقديرات

الفئات

10

األعداد

األطفال الذين يواجهون مشاكل في الوصول إلى التعليم

50,000

األطفال العاملين

39,644

األطفال المعرضين للعنف
األطفال خارج التعليم

منطقة

التعرض

الوصول

عوامل سياسية

عوامل اجتماعية

للعنف

االقتصادي

ومؤسساتية

وثقافية





1,992,065





123,219





األطفال االحداث واأليتام واألطفال الذين بحاجة إلى

ترأسها النساء



175,000










حضانات
األسر التي تعاني من انعدام االمن الغذائي والتي

















العمال الفقراء (العمل في اسرائيل وفي المستوطنات
وموظفي األجر في القطاع الخاص الذين يتقاضون أقل

>250,000







من الحد األدنى لألجور
الالجئون الذين يعيشون في الفقر المدقع

619,133





صغار المزارعين والرعاة غير البدو صيادي السمك

111,310







األفراد الذين يحتاجون إلى تحويالت طبية طارئة

102,000







الفتيات المراهقات

530,000








النساء المعرضات للعنف المبني على النوع االجتماعي

998,583









األشخاص ذوي اإلعاقة

130,045









كبار السن

216,742









1,440,000











30,171







297,986







1,787,078







40,000







سكان المناطق الحدودية

11,000







الالجئون في المخيمات

789,524







الشبا
التجمعات البدوية في المناطق ج ( 183تجمع بدوي
ورعوي في العام 2013
التجمعات في مناطق ج
سكان غزة من دون وصول إلى مياه نظيفة
سكان منطقة  H2في الخليل الخاضعة للسيطرة
اإلسرائيلية

.1.4



القضايا والتحديات التي تواجه األسر الفقيرة

تعد ظاهرة الفقر في فلسطين من الظواهر الرئيسية التي تسعى الحكومة لمجابهتهاا والحاد منهاا وذلاك لماا تساببه مان مشااكل اجتماعياة
من جهة ،ولتاثيرها السلبي المباشر على كال مان الرعاياة الصاحية والتعلايم .وتااتي جهاود الحكوماة فاي الحاد مان الفقار فاي ساياق يت ازياد
فياه عادد الفقاراء وتتساع فياه دائارة المعرضاين للفقار والتهمايش نتيجاة الساتمرار االحاتالل اإلسارائيلي وسياسااته التاي تبقاي علاى مساببات

الفقر ،وتعمل على إضعاف القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني وزيادة اعتماديته على االقتصاد اإلسرائيلي.
9
10

األمم المتحدة ،تحليل الدولة المشترك  ،Common Country Analysisاألراضي الفلسطينية المحتلة ،2016 ،صفحة .30
الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،تقديرات لألعداد معتمدة على اإلحصائيات السكانية للعام .2016
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ويعاارف الفقاار فلسااطينيا بعاادم المقاادرة علااى الحفاااظ علااى المسااتوى األدنااى ماان المعيشااة ،والااذي يعنااي عاادم تااوفر القاادرة الماليااة علااى
الحصااول علااى ساالة الساالع األساسااية والتااي تتكااون ماان الغااذاء والمل ابس والمسااكن ،إضااافة إلااى الحااد األدنااى ماان االحتياجااات األخاارى

كالرعايااة الصااحية والمواصااالت والتعلاايم.

11

والفقاار فااي مجتمعنااا هااو نتيجااة لتفاعاال عاادة عواماال سياسااية واقتصااادية واجتماعيااة جاااءت

نتيجة لما تعرض له شعبنا من محاوالت اقتالعه وتشريده من أرضه ،وما رافق ذلك من احتالل وحرمان من حقوقه األساسية منذ العام

 1948وحتى يومنا هذا .وترجع جذور الفقر في الفترة األخيرة إلى عدد من العوامل التاي رافقات سياساات الحكوماة اإلسارائيلية المتمثلاة
بسياسااات اإلغااالق ومنااع وتقييااد حريااة حركااة لألفاراد والبضااائع ومنااع واعاقااة مختلااف أشااكال التنميااة فااي المناااطق المصاانفة (ج  ،والتااي

تشكل مساحتها  %62من مسااحة الضافة الغربياة ،والتاي ماا ازلات تخضاع للسايطرة اإلسارائيلية الكاملاة وفاي منااطق التمااس فاي قطااع

غزة.

ويشااكل الحصااار الااذي تفرضااه إس ارائيل علااى قطاااع غ ازة منااذ العااام  2007والحاارو التااي تعاارض لهااا القطاااع خااالل الساانوات التسااع

الماضية أهم األسبا

التي أدت إلى تدمير فرص كس

العيش والى تفشي ظاهرتي الفقر والبطالة في قطاع غازة وجعال غالبياة األسار

عرضااة للصاادمات .هااذا وقااد أدى العاادوان اإلس ارائيلي األخياار علااى قطاااع غ ازة فااي العااام  2014إلااى فقاادان الف ماان األساار مصااادر

دخلهااا )بسااب

الوفاااة أو اإلعاقااة أو بطالااة العمااال( ومنازلهااا (فااي ظاال تعاارض الف المنااازل للتاادمير أو التضاارر  ،وفقاادان أكثاار ماان

 1500طفل ألحد الوالدين أو كالهما وتعرض أكثر مان  1000شاخص أصايبوا فاي العادوان إلعاقاات جسادية دائماة ،وهاو ماا يضايف

على إشكاليات الفقر في قطاع غزة والذي كان يعتمد  %80من سكانه أصال قبل العدوان على المساعدات االجتماعية.12

وفقااا آخاار تقااديرات لجهاااز اإلحصاااء المركاازي الفلسااطيني حااول الفقاار فااي األ ارضااي الفلسااطينية ،فقااد عااانى  %25.8ماان األف اراد فااي

المجتمع الفلسطيني من الفقار وفقاا ألنمااط االساتهالك الشاهري لألسارة فاي العاام  ،2011حياث بلغات هاذه النسابة  %17.8فاي الضافة
الغربية و %38.8في قطاع غزة .كماا أشاارت التقاديرات إلاى أن  %12.9مان األفاراد الفلساطينيين يعاانون مان الفقار الشاديد (المادقع

وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسرة ،بواقع  %7.8في الضفة الغربية و 21.1بالمائة في قطاع غزة .أما على مستوى الدخل ،فقد

تبين أن  %36.4من األفراد الفلسطينيين يقل دخلهم الشهري عن خط الفقر الشديد؛ في حين يقال دخال  %47.6مان األفاراد عان خاط
الفقر الوطني وهو ما يشير إلى أن نس

الفقر وفقا لمستوى الدخل هي أعلى بكثير من نس

الفقر وفقا ألنماط االستهالك.

13

واذا ما حلّلنا انتشار الفقر داخل األسر الفقيرة من منظور النوع االجتماعي استنادا إلاى بياناات الجهااز المركازي لإلحصااء نفاة الاذكر،
ترسها نساء في قطاع غزة أقل فقا ار مان األسار التاي يأرساها ذكاور ،بينماا تظهار بياناات الضافة الغربياة توجهاا
فإننا نجد أن األسر التي أ

معاكسا .وهذه حالة خاصة عائدة جزئيا إلى افتراضات المؤسسات العاملة في مجاالت تقديم المساعدات االجتماعية للفقراء بان األسار
التي ترأسها نساء أكثر فق ار من األسر التي يرأسها ذكور ،وتعاني من فقر أشد ،وهو ما يدفعها إلاى إعطااء أولوياة للنسااء فاي الحصاول

على المساعدات ،وهو ما يساهم في رفع مستوى اساتهالكها ،ويقلال مان نسا

نساء في األراضي الفلسطينية المحتلة .%9.3

ترساها
الفقار فاي صافوفها .وقاد بلغات نسابة األسار التاي أ

14

ووفقا لتحليل بيانات انفاق واستهالك األسرة والتي يتم من خاللهاا تقادير الفقار ،فاإن الفقار غالباا ماا يارتبط بمجموعاة مان األبعااد ،أهمهاا
مكان اإلقامة ،وحالة اللجوء ،وحجم األسرة وعدد األطفال فيها ،وطبيعة عمل ر األسرة .وبشكل أكثر تحديدا:



تزيااد نساابة الفئااات األكثاار عرضااة للفقاار بااين األفاراد الااذين يقيمااون فااي المخيمااات ،فقااد بلغاات نساابة الفقاار لعااام  2011بااين األفاراد

القاااطنين فااي المخيمااات  %35.4تليهااا المناااطق الحض ارية بنساابة  ،%26.1وفااي الريااف بنساابة  .%19.4وحس ا

11

اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر .فلسطين .تقرير الفقر .1998

12

دولة فلسطين ،الخطة الوطنية لإلنعاش المبكر واعادة إعمار غزة.2014 ،

14

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،المرأة والرجل في فلسطين :قضايا واحصاءات,2012 ،

13

مؤشاار الفقاار

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح إنفاق واستهالك األسرة.2011 ،
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المدقع ،نجد أن نسبة األفراد الفقراء في التجمعات الحضرية ومخيماات الالجئاين أعلاى مان المنااطق الريفياة %13.7 ،و%16.2

و%7.4على التوالي.


يزيد حجم األسرة من احتمالية الوقوع في دوامة الفقر ،حيث تزداد معدالت الفقر بين األفراد في األسر كبيرة الحجم مقارنة باألفراد
فااي األساار األصااغر حجمااا .فقااد بل ا أعلااى معاادل للفقاار بااين األف اراد فااي األساار المؤلفااة ماان  10أف اراد فاااكثر ،حيااث بلغاات النساابة

 %49.6لعام  ،2011وكانوا األشاد فقا ار يابن بااقي فئاات األسار مان حياث الحجام .و كاان أدناى معادل انتشاار للفقار باين األسار
المكونة من  3-2أفراد حيث بلغت النسبة  %8.8لعام  2011كما تبين أن هذه الفئة من األسر تتميز بوجود أدنى معدل لمؤشر
فجوة الفقر وشدة الفقر.



تزداد نسبة انتشار الفقر بشكل متسق باين األسار بازديااد عادد األطفاال بينهاا ،حياث نجاد أن األفاراد الاذين يقعاون فاي األسار التاي
لديها طفل أو اثنين أقل عرضة النتشاار الفقار ( ، %18.3فاي حاين أن نسابة انتشاار الفقار باين األفاراد الاذين يقعاون فاي األسار

التي تضم لغاية أربعة أطفال تبل .%23



تزداد نسبة الفقر بين األفراد لألسر التاي أربابهاا غيار مشااركين فاي القاوى العاملاة ،حياث يبلا معادل الفقار الساائد باين األفاراد فاي

هذه األسر  33بالمائة ،مقارنة با  %24.4بين أفراد األسر التاي أربابهاا مشااركون فاي القاوى العاملاة .وبطبيعاة الحاال ،فاإن نسابة
الفقر بين أفراد األسار األخيارة والتاي أربابهاا متعطلاين عان العمال بلا  ،%48.4مقارناة ب ا  %21.9باين أفاراد األسار التاي أربابهاا

عاملون ،أي بنحو الضعف ،وهو ما يؤشر إلى أهمية العمل ووجود مصدر للدخل في مكافحة الفقر.


تزداد نس

الفقر بين أفراد األسر التي تعتمد بشكل أساسي على الز ارعاة ( %34.1فاي معيشاتها ،ويلهاا األسار التاي تعتماد علاى

التحويالت والمساعدات ( ، %30فاي حاين أن نسا

الفقار باين األسار التاي تعتماد فاي معيشاتها علاى العمال فاي القطااع الخااص

( %30.7أعلى من تلك األسر التي تعتمد معيشتها على العمل في القطاع العام (. %20.4
نظ ار للظروف الصعبة التي تعاني منها األسر الفقيرة في المجتمع الفلسطيني ،فإنها تلجا لعادد مان االساتراتيجيات واآلياات للتكياف ماع
هذه الظروف الصاعبة وللحفااظ علاى البقااء واالساتم اررية .وتتناوع هاذه االساتراتيجيات باين االعتمااد علاى مصاادر الادخل المتاوفرة لادى

هذه األسر ،مع األخاذ بعاين االعتباار أن نسابة عالياة مان هاذه األسار تعتبار دخلهاا الرئيساي المسااعدات التاي تقادم لهاا مان المؤسساات
المختلفة ،واالعتماد على مساعدات األقار واألصادقاء ،وعلاى االساتدانة مان أفاراد (غالباا ماا تكاون مان تجاار مثال الادكاكين والمالحام

وباائعي الخضاار وغيارهم  ،وعلاى خفاض النفقاات للتااقلم ماع نقاص الاادخل ،بماا فاي ذلاك تاجيال أو عادم دفاع الفاواتير المساتحقة عليهااا.

كما تعتمد بعض األسر في العادة على بيع المصا الذهبي والمجوهرات المتوفرة لديها أو على األقل جزء منهاا .وبالمقابال ،فاإن عادد
األساار التااي تعتمااد علااى اسااتراتيجيات أخاارى ماان نااوع إنشاااء مشاااريع أو االلتحاااق بسااوق العماال أو ز ارعااة األرض وتربيااة الحيوانااات

محدود ،وكذلك الحال فيما يخص بعض االستراتيجيات األخرى من نوع بيع العقارات أو استخدام المدخرات ،وذلاك يعاود بشاكل رئيساي

إلى عدم توفر العقارات لدى هذه األسر وعدم وجود مدخرات لديها يمكنها استخدامها في الحاالت الطارئة.

وبالرغم من أهمية شبكات الحماية االجتماعية الوطنية ،فهي ما زالت غير كافياة ،ال سايما فاي ظال األزماات التاي يتعارض لهاا الفقاراء،

وخصوص ااا ف ااي قط اااع غا ازة وال ااذي يع اايش في ااه  750,000فلس ااطيني تح اات خ ااط الفق اار الش ااديد ،بينم ااا تص اال المس اااعدات النقدي ااة إل ااى

 450,000فلسااطيني وتعتباار قيمتهااا متدنيااة لتغطااي االحتياجااات األساس اية لألس ارة .وتت ارفااق ظاااهرة الفقاار فااي المجتمااع الفلسااطيني مااع
وجااود حالااة ماان غيااا

األماان الغااذائي بااين األساار الفلسااطينية ،وخصوصااا تلااك األساار التااي تعاايش فااي قطاااع غ ازة ،حيااث تتثماال هااذه

الظاهرة بشكل أساساي فاي انحساار القادرة المالياة لألسار الفلساطينية لشاراء احتياجاتهاا مان الطعاام مان األساواق المحلياة .فتشاير نتاائج

المسااح االقتصااادي-االجتماااعي لظااروف األماان الغااذائي فااي فلسااطين والااذي نفااذه الجهاااز المركاازي لإلحصاااء باادعم ماان برنااامج الغااذاء
العالمي ومنظمة األغذية والزراعة في العام  2014أن أكثر من رباع الساكان الفلساطينيين ( %27أو ماا يقاار  1.55ملياون شاخص

هاام غياار منااين غااذائيا ،نصاافهم تقريبااا ( %13أو  875ألااف شااخص يصاانفون علااى أنهاام "شااديدي انعاادام األماان الغااذائي" أي أنهاام

يعانون من فجاوة كبيارة فاي االساتهالك ال يمتلكاون القادرة علاى سادها مان خاالل ماواردهم االقتصاادية أو باساتخدام اساتراتيجيات التااقلم.
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وكما هو الحال بالنسبة للفقر ،فان ظاهرة انعدام االمن الغائي فاي فلساطين تتسام بكونهاا أكثار انتشاا ار باين االسار فاي قطااع غازة منهاا
في الضفة الغربية ،وبين األسر الالجئة في الضفة الغربية وغير الالجئة في قطاع غزة ،ويبن األسر التي ترأسها نساء.

15

ويمكن تلخيص القضايا واإلشكاليات التي تواجهها األسر الفقير في سعيها للخروج من حالتها الصعبة باآتي:





تراكم وتتالي الصدمات التي تتعرض لها األسر والتي تبقيها في دائرة الفقر وتعمق من شدته في كثير من األحيان،

عدم كفاية المساعدات التي تتلقاها لسد احتياجاتها األساسية ،مما يبقيها غير قادرة للعمل ولالستثمار في تمكين نفسها،
انعدام أو تدني في مستويات الدخل لألسرة وعدم توفر االمكانيات لتحسين الدخل أو ظروف العمل،

انتشار البطالة بين أفراد األسرة،



تدني القدرة المالية لألسرة لالستثمار في تحسين ظروف معيشتها من خالل االستثمار في تعليم أو تادري



انخفاض مستوى المهارة وارتفاع ظاهرة االغت ار المجتمعي بين الفقراء وهو ما يحد من امكانية حصولهم على فرص عمل.

للدخل ألفرادها،





أو إنشااء مشااريع مادرة

ظهور وانتشار األمراض وانخفاض مستوى الرعاية الصحية ،مما يؤدي في الكثير من االحيان لفقدان رأس المال البشري،

تدني مستوى االسكان وعدم القدرة على توفير الحد األدنى من متطلبات العيش الكريم،

ظهور المشكالت االجتماعية كالتفكك األسري والعنف والذي عادة ما ينتج عن عدم قدرة ر األسرة على تحمال المساؤولية لبااقي

أفراد األسرة ،وهو ما يؤدي إلى اللجوء إلى نزول األطفال إلى مجال العمل وترك الدراسة لمساعدة سد احتياجات األسرة المختلفة،
وانتشار الجرائم والمشاكل االجتماعية بشمل عام ،وبين االطفال بشاكل خااص ،باإلضاافة إلاى زياادة األعبااء علاى الماراة فاي حاال

كونها ربة أسرة.


ضعف القدرة على المشاركة بفاعلية في الحياة االجتماعية واالستمتاع بثمار التطاور والتنمياة نتيجاة لضاعف الحالاة المادياة ،وهاو

ما ينعكس سلبا على فقدان األسرة لرأس مالها االجتماعي وهو ما يحد من قدرتها على الصمود والتاقلم على المدى الطويل.

.2.4

القضايا والتحديات التي تواجه االطفال

باالعتماد على تعريف الطفل حس

قانون الطفال الفلساطيني رقام  7لعاام ( 2004الماادة  1باناه "كال إنساان لام ياتم الثامناة عشارة مان

عم اره" ،وليشاامل الطفاال الااذي لاام يولااد بعااد وكاال شااخص لاام يااتم الثامنااة عش ارة ماان عم اره ،واسااتنادا إلااى التقرياار األولااي لدولااة فلسااطين
والخ اااص باتفاقي ااة حق ااوق الطف اال للع ااام  ،162016وتقري اار واق ااع حق ااوق األطف ااال ف ااي الع ااام  ،172014وتقري اار تحلي اال وض ااع األطف ااال

الفلسا ااطينين فا ااي دولا ااة فلسا ااطين للعا ااام  ،182016باإلضا ااافة إلا ااى الخطا ااة اإلسا ااتراتيجية لحمايا ااة الطفا اال ( 2013 – 2011والخطا ااة
االستراتيجية الوطنية لحماية األحداث للعام  2012والخطة االستراتيجية للطفولة المبكرة ( ، 2022-2017نلخص فيماا يلاي مجموعاة

من أبرز القضايا التي تواجه األطفال فاي فلساطين ،وذلاك مان منطلاق حقاوقهم األساساية ،كماا هاي منصاوص عليهاا فاي اتفاقياة حقاوق

الطفل الدولية:19


حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي :ال تازال مساتويات وفياات األطفاال الرضاع عالياة نسابيا ،باالرغم مان انخفاضاها

خااالل العقاادين الماضاايين ،حيااث بلغاات معاادالت وفيااات األطفااال دون ساان الخامسااة (أي احتمااال الوفاااة مااا بااين ال اوالدة وساان

15

ة لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ،برنامج األغذية العالمي ،منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة ،المسح االجتماعي واالقتصادي واألمن الغذائي

 ،2014أيار .2016

16لجنة حقوق الطفل ،التقرير األولي المقدم من الدول األطراف المقرر في عام  ،2016مسودة غير نهائية وغير منشورة ،فلسطين.2016 ،
17

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،واقع حق ااوق الطفا ا ا ا ا اال الفلسطيني،

.2013

18يونيسف ،تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين  ،2016 ،2016غير منشور ،صفحة .53-52
19

األمم المتحدة ،حقوق اإلنسان ،مكت

المفوض السامي ،اتفاقية حقوق الطفل.1990 ،

24
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الخامسة إلى  14وفاة في العام  ،2015و 11وفاة لألطفال الرضع (الوفاة ماا باين الاوالدة والشاهر األول  ،20باإلضاافة إلاى 18
وفاة لألطفال الجدد ما بين الوالدة والسنة األولى 21.هنالك ارتباط قوي ما بين وفيات األطفال والفقر ،حيث ترتفاع معادالت وفياات

حديثي الوالدة وبعد الوالدة في الشرئح األكثر فق ار .وفي العام  ،2015كانت أهم األسبا

الطبية المباشرة للوفااة باين الرضاع هاي

التشاوهات الخلقياة ) ، %25أماراض الجهااز التنفساي ( %17ومان ثام الخاداج ( ، %15وتلتاه تسامم الادم ( ، %12والموالياد

األماوات ( ، %11ومتالزماة ماوت الرضايع المفااج

(. %9

22

أماا األسابا

الكامناة الرتفااع معادالت وفياات األطفاال ،فعزيات

أوال إلااى أوجااه القصااور فااي خاادمات الرعايااة الصااحية مااا قباال الاوالدة ولألطفااال حااديثي الاوالدة ،متمثلااة بخااروج األمهااات باااك ار ماان
المستشاافى بعااد ال اوالدة ،والرعايااة غياار الكافيااة بعااد ال اوالدة فااي الم ارفااق الصااحية والمنااازل ،وسااوء إدارة حاااالت وأم اراض الجهاااز
التنفسااي ،وعاادم كفايااة المشااورة والتثقيااف الصااحي مااا قباال ال اوالدة ،وضااعف المهااارات االرشااادية لمقدمااة الرعايااة الصااحية ،ونقااص

الكوادر الصحية،

23

ال سيما فيما يتعلق عدد األطباء المتخصصين في رعاية األطفال الخادج ،ونقاص المعادات الطبياة فاي أقساام

االمومة وحديثي الوالدة وأسرة األمومة وأسرة األطفال في العناية المركازة فاي المستشافيات العاماة والخاصاة واألهلياة ،ونقاص عادد

الحاضانات والمعادات المرتبطاة بهاا ،مقارناة ماع عادد الموالياد فاي جمياع أنحااء الدولاة ،وأخيا ار ضاعف فاي التثقياف الصاحي داخال

المدارس ورياض األطفال.

24

من جهة أخرى ،يعتبر افتقار النساء الحوامل واألمهات واألزواج واألسر بشكل عام إلى المعرفة الالزمة والسلوك الصحي المالءم

حول الرعاية الكافية ما قبل الوالدة وبعدها سببا رئيسيا ثانيا يؤدي إلى وفيات األطفال 25.هذا ويتعرض األطفال لسوء التغذياة مان

نقص الوزن وفقر الدم والهزال وقصار القاماة وتتادني نسا

الرضااعة الطبيعياة .ويكاون األطفاال فاي التجمعاات المهمشاة عرضاة

الوجااه سااوء التغذيااة علااى وجااه الخصااوص .أظهاارت د ارسااة بااان  %29ماان األطفااال الااذين يعيشااون فااي التجمعااات الرعويااة فااي

مناطق ج في الضفة الغربية يعانون من قصر القامة ،و %6من نقاص الاوزن .كماا بلغات معادالت ساوء التغذياة المازمن فاي غازة

إلى  %10بين األطفال دون سن الخامسة في العام .2010


26

الحق في التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية :تعتبر محدودية التحاق األطفال من الذكور واإلناث وذوي وذوات اإلعاقاة الاى

مرحلااة التعلاايم قباال المدرسااي ماان إحاادى التحااديات ،حيااث يلتحااق  %54ماان االطفااال فااي الضاافة الغربيااة و %46فااي غازة ،بينمااا

 %35من األطفال ذوي االعاقة بسن االلتحاق في التعليم لم يحصلوا على التعلايم  .مان ناحياة أخارى ،تتادنى نسابة االلتحااق فاي

المدارس الثانوية للفتيان والفتيات ،حيث انخفضت معدالت االلتحاق اإلجمالي 27في المدارس الثانوياة مان  %73للاذكور و%83

لإلناااث للعااام الد ارسااي  2007/2008إلااى  %61للااذكور و %80لإلناااث خااالل العااام الد ارسااي  .2014/2013هااذا وتزيااد نسا

التسر في المراحل الثانوية عن ثالثاة أضاعاف نسابة التسار فاي الم ارحال األساساية ،حياث بلغات النسابة خاالل العاام لد ارساي
 2013/2012في فلسطين إلى  1.3%و %0.7في المرحلة األساسية ،لتصل إلى  %3.5في المرحلة الثانوية.

20لكل  1000مولود حي.
21

22

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،واقع حق ااوق الطفا ا ا ا ا اال الفلسطيني،

28

.2013

دولة فلسطين ،و ازرة الصحة ،اإلدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط ،مركز المعلومات الصحية الفلسطيني ،التقرير الصحي السنوي فلسطين  ،2015تشرين أول ،2016
صفحة .93

23يونيسف وو ازرة التخطيط والتنمية ،تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين  ،2013 ،2013صفحة .52
24دولة فلسطين ،اإلستراتيجية الوطنية لتطوير رعاية الطفولة المبكرة ( ، 2022-2017صفحة .17

25يونيسف وو ازرة التخطيط والتنمية ،تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين  ،2013 ،2013صفحة .53-52
26يونيسف وو ازرة التخطيط والتنمية ،تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين  ،2013 ،2013صفحة .56

27مجموع عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الثانوية (الصفوف  12-11بغض النظر عن السن معب ار عنه بنسبة مئوية من عدد السكان في سن االلتحاق في المرحلة الثانوية (-16
 17سنة .

28

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،واقع حق ااوق الطفا ا ا ا ا اال الفلسطيني،

 ،2013صفحة .32
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كما ااا تا اانخفض مسا ااتويات التحصا اايل األكا اااديمي للطلبا ااة وخصوصا ااا للفتيا ااان ،تتا اادنى نس ا ا
والتكنولوجيااا ،حيااث بلغاات نساابة مشاااركة اإلن ااث  %0.6مقارنااة

التحا اااق الفتيا ااات فا ااي التعلا اايم المهنا ااي

 %4.1للااذكور .أضااف إلااى ذلااك ضااعف البيئااة التعليميااة

المدرسااية ،ماان حيااث ارتفاااع معاادل عاادد الطلبااة لكاال معلاام ،وارتفاااع الكثافااة الصاافية ،وعاادم تااوفر الغاارف التخصصااية (مكات ا ،

مختبارات علاوم ومختبارات حاساو  ،الاخ فاي جمياع المادارس ،وارتفااع معادل عادد الطلباة لكال مشاربية ومرحااض ،وعادم كفاياة

خدمات اإلرشاد المدرسي ،من حيث عدد المرشدين

29

ونوعية الخدمات ،باإلضافة إلى عدم مالءمتها مع احتياجات األطفال ذوي

اإلعاقة .ويتفاقم وضع البيئة التعليمية المدرسية في غزة بسب

الحرو األخير من قبل جيش االحاتالل اإلسارائيلي الاذي دمار ماا

يقار  300مدرسة وخار ماا يقاار  200مدرساة خاالل  ،2012-2008االمار الاذي يعناي ان هنالاك ضارورة لبنااء ماا يقاار
 275بحلااول العااام  ،2020وذلااك للمواءمااة أيضااا مااع احتياجااات الت ازيااد السااكاني.

30

ومااا ازلاات نس ا

العنااف المبنااي علااى النااوع

االجتم اااعي عاليا اة ،لك ااال الجنس ااين وبش ااكل خ اااص ف ااي المرحل ااة الثانوي ااة ،حي ااث يق اادر أن  %76.5م اان الطلب ااة تعرضا اوا للعن ااف

( ، 2014/2013بواقع  %81.6للذكور و %71.3لالناث في المرحلة األساسية 31.هذا وتصل نس
بين األطفال من عمر .14-5

32

عمالة األطفال إلى %6

أما على مستوى المساحات واألنشطة الترفيهية العاماة لألطفاال ،فهاي محادودة ،وتتمركاز بشاكل

عام في مراكز المدن ،باإلضافة إلى نقص كبير في الكاوادر المدرباة فاي العمال ماع فئاة األطفاال ،خصوصاا فاي المنااطق الريفياة
والنائية.



الحق في الحماية :يتعرض األطفال الفلسطينيون للقتل وعنف واستغالل اإلحتالل اإلسرائيلي ،الذي يقوم بقتال واصاابة األطفاال

واسااتخدامهم كاادروع بش ا رية أثناااء االجتياحااات العسااكرية للماادن والقاارى والمخيمااات الفلسااطينية ،واعتقااالهم واحتجااازهم فااي سااجون
ومعتقالت اسرائيلية فاي ظاروف غيار إنساانية حياث تظهار تقاارير الحركاة العالمياة للادفاع عان األطفاال إلاى تعارض األطفاال إلاى

الضر والتعذي

والعزل االنفرادي داخل الزناازين والحرماان مان الناوم ومان الطعاام والمااء لفتارة قاد تصال أحياناا إلاى  12سااعة،

باإلضافة إلى الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم .هذا يتم االعتداء على األطفال من قبال المساتوطنين فاي الضافة الغربياة .إن

هدم منازل الفلسطينين في القدس وقطاع غزة من قبل االحتالل يحرمهم من الماوى والحياة الكريمة .أما األطفال المقدسايون ،فهام

يعااانون ماان حرمااان ماان الهويااة ،خالفااا مااع حقهاام األساسااي الااذي يناادرج تحاات حقااوق الطفاال فااي الحمايااة والحصااول علااى جنسااية
وهويااة كمااا نصاات عليااه االتفاقيااة العالميااة لحقااوق الطفاال.

33

ماان ناحيااة أخاارى ،يتعاارض األطفااال للقتاال واالعتااداءات الجساادية

واالستغالل ،ال سيما األطفال ذوو اإلعاقة .فيما يتعلق بالوفاة خارج القاانون ،وثاق المركاز الفلساطيني لحقاوق االنساان فاي غازة 6
حاالت قتل الطفال و 5حاالت الطفال جرحى نتيجة اعمال القتل والشجارات العائلية وسوء استخدام السالح واالنفجارات الداخلية
واعمااال تخري ا

الممتلكااات خااالل عااام .2015

34

ماان ناحيااة أخاارى ،تشااير التقااارير الساانوية لشاابكة حمايااة الطفولااة فااي األع اوام

 2014و  2015أن ع اادد األطف ااال ال ااذين تعرضا اوا لش ااكل م اان أش ااكال االعت ااداء الجنس ااي أو االعت ااداء الجس اادي أو االس ااتغالل
االقتصادي أو اإلهمال وسوء المعاملة قد بل  1010طفال  572مانهم ذكاور و  438إنااث .مان ناحياة أخارى ،هنالاك ازديااد فاي

حاالت األطفال في خالف مع القانون ،مماا يبعاث علاى القلاق .وعلاى الارغم مان المصاادقة علاى قاانون حماياة االحاداث ،ال تازال

منظومة عدالة األحداث بحاجة إلى تطوير وماسسة ،وال يزال القانون غير مطبق على الوجه األكمل.


الحةةق فةةي المشةةاركة :ال يااتم إشاراك االطفااال بصااورة منهجيااة فااي خطااط واسااتراتيجيات المؤسسااات الحكوميااة الخاصااة بالطفاال،

بالرغم من وجود مبادرات لمشاركة االطفال مان قبال بعاض المؤسساات غيار الحكومياة ،والتاي بادأت تانعكس علاى بعاض الجهاات

29

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،واقع حق ااوق الطفا ا ا ا ا اال الفلسطيني،

 ،2013صفحة .36

31

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،واقع حق ااوق الطفا ا ا ا ا اال الفلسطيني،

 ،2013صفحة .91

33

تقرير حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية  ،2010الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل.

30يونيسف وو ازرة التخطيط والتنمية ،تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين  ،2013 ،2013صفحة .56
 32دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،مسح األسرة الفلسطينية.2010 ،
34

المركز الفلسطيني لحقوق االنسان\ تقرير حول "االنتهاكات الداخلية ومظاهر غيا

سيادة القانون" في قطاع غزة خالل العام  ،2015في الفترة ما بين  1يناير حتى  31ديسمبر.
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مثال و ازرة التربياة ومحافظاة الخليال وبيات لحام .كماا ال يااتم أخاد راء االطفاال ضاحايا االساتغالل أو العناف الجنساي أو الباادني أو

نتيجااة اإلهمااال ماان قباال القضاااء ،وذلااك خالفااا مااع المااادة  12فااي قااانون الطفاال الفلسااطيني ،والتااي تاانص علااى أن تتاااح للطفاال

الفرصة لالفصاح عن رأيه في االجراءات القانونية.

.3.4

35

القضايا والتحديات التي تواجه النساء

تشكل النساء ما نسبته  2.34( %49.2مليون أنثاى مان عادد الساكان فاي فلساطين والمقادر بحاوالي  4.75ملياون فارد فاي نهاياة عاام

 36.2015وتتاااثر النساااء والفتيااات بارتفاااع نس ا

الفقاار فااي المجتمااع الفلسااطيني أكثاار ماان الرجااال ،حيااث كاناات معاادالت فقاادان األماان

الغذائي أعلى في أوساط األسر التي ترأسها نساء مقارناة باألسار التاي ي أرساها ذكاور فاي العاام  .2012هاذا وتعااني النسااء مان مشااكل

صحية تتمثل بارتفاع معدالت اصابتهم بابعض األماراض غيار المعدياة المزمناة ونسابة السارطان ،وخاصاة سارطان الثادي ،وارتفاع في

نسبة زيادة الوزن .أما من حيث مشااركتها السياساية ،فماا ازلات ضاعيفة ،ال سايما فاي مؤسساات العدالاة وم اركاز صانع القارار والمجاالس
المحلية.

أباارزت االسااتراتيجية الوطني ااة لتعزيااز المس اااواة والعدالااة ب ااين الجنسااين وتمكااين الما ارأة لألع اوام  37،2022-2017وبن اااء علااى ورش ااات

تشاورية مع جميع األطراف الفاعلة في هذا المجال ،بان هنالك مجموعة من المشاكل والفجوات المرتبطاة فاي تعزياز المسااواة والعدالاة
بين الجنسين وتمكين المرأة والتي يج

ان تتصدى لها االستراتيجيات القطاعية ،ومن أهم هذه القضايا ذات األولية:

فااي مجااال االقتصاااد ،ال ت ارعااي التش اريعات والق اوانين المتعلقااة باالقتصاااد والماليااة ،والعماال ،ومنظومااة التعلاايم والتاادري

المهنااي والتقنااي

قضايا النوع االجتماعي ،كما أن هنالك محدودية لوصول النساء إلى مصادر التمويل والمعرفة المناسبة إلقامة وتطوير مشاريع صغيرة
بشااكل عااام وفااي المجااال الز ارعااي بشااكل خاااص .هااذا وتواجااه النساااء الرياديااات معيقااات مختلفااة فااي تسااويق منتجاتهااا باسااعار عادلااة.

ويعتبر أداء الجمعيات التعاونية الزراعية بشكل عام والنسوية بشكل خاص ضعيفا ،مما يعكس ضعفا فاي مسااهمتها فاي تشاغيل النسااء
والرجال وضعف العائد المادي الذي يعود على األعضاء نتيجة مشاركتهم في الجمعية.

فاي المجاال االجتمااعي ،بعااض المؤشارات الرئيساية تشاير إلااى مخااطر وتااثيرات ساالبية علاى صاحة المارأة .فعلااى سابيل المثاال ،تسااتمر
ظاهرة تزويج الفتيات اللواتي لم يتممن  18عاماا ،حياث أشاارت بياناات المساح العنقاودي متعادد المؤشارات  2014أن نسابة النسااء فاي

الفئة العمرية  19-15المتزوجات هي  %9.3في فلسطين بواقع ما يقار  %13في قطاع غزة وحوالي  %7في الضفة الغربية .كماا
أن نساابة النساااء فااي الفئااة العمريااة  49-20عامااا اللاواتي تاازوجن للمارة األولااى قباال بلااو ساان  18عامااا هااي  %24فااي فلسااطين بواقااع

حوالي  %21في الضفة الغربية و %28في قطاع غزة .كما أن  19.3من النساء تازوجن قبال سان  18عاماا فاي العاام  ،2014بينماا

 2.0تزوجن قبل بلوغهن سن  15عاما.

3938

كماا تبلا نسابة إصاابة النسااء باامراض السارطان  %52.5مان إجماالي حااالت السارطان

المبل عنها في العام  ،2015ويحتل سرطان الثدي المرتبة األولى بين أنواع السرطان الذي يصاي

اإلنااث ،حياث بلغات نسابته %34

من مجموع حاالت السرطان الموثقة لنفس العام 40.هذا وترتفع معادالت إصاابة النسااء بابعض األماراض غيار المعدياة والمزمناة ،حياث
وصل عدد الحاالت المسجلة لإلناث بمارض الساكري فاي العاام  2015إلاى  206.1لكال  100,000مان الساكان اإلنااث ،مقارناة

 196.6لكل  100,000من السكان الذكور ،علما بان النسااء فاي عمار  60-51أكثر اصابة بمارض السكري بنسبة  %25بالمقارنة

35
36

مجلس القضاء االعلى.

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،يانا صحفيا بمناسبة يوم المرأة العالمي :أوضاع المرأة الفلسطينية.2016/03/08 ،

37

دولة فلسطين ،و ازرة شؤون المرأة ،االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة ( ، 2022-2017مسودة أولى ،تشرين األول .2016

39

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،المسح العنقودي متعدد المؤشرات  ،2014النتائج الرئيسية ،شباط  ،2015صفحة .16

38ورقة حقائق حول الزواج المبكر في فلسطين  ،و ازرة التنمية االجتماعية.
40و ازرة الصحة ،التقرير الصحي السنوي  ،2015صفحة .88
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 %16من الرجال 41.كماا ترتفاع نسابة الاوالدات القيصارية ،حياث تصال فاي فلساطين إلاى ( ،%23الضافة الغربياة  ، %25.2وباذلك

تتخطى ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

42

كما أن هنالك ضعفا في اقبال النسااء علاى خادمات الرعاياة لماا بعاد الاوالدة ومحدودياة وصاولهن إلاى الخادمات الصاحية ،ال سايما فيماا
يتعلق ببعض جوان

الصحة اإلنجابية واإلعاقة ولفئات معينة من النساء ،مثل كبيرات السان وغيار المتزوجاات وغيار الحوامال والنسااء

اللواتي يسكن في مناطق (ج  .هذا وال تزال المارأة تتعارض لجمياع أشاكال العناف داخال االسارة ،باإلضاافة إلاى مواجهاة المارأة المقدساية
والمرأة االسيرة عنف االحتالل .وفي التعليم ،هنالك صعوبة وصول اإلناث إلى التعلايم األساساي والعاالي والمهناي بفاعلياة ،تتمثال اقباال

الفتيااات علااى تخصصااات تعاازز الصااورة النمطيااة وادوار النااوع االجتماااعي السااائدة فااي المجتمااع ،فمحتااوى المناااهج ال زال يانمط باادوار
النوع االجتماعي وتوجهات المعلمين والمعلمات تعزز الثقافة السائدة لصورة ودور كل من الفتاة /المرأة والفتى/الرجل في المجتمع.

43

في مجال البنية التحتية ،تعتبر الطرق والشوارع وقطاع االسكان والمرافق العامة غير مواءمة للنساء ذوات االعاقة ،وخصوصية النساء

الحوامل واألمهات مع اطفال صغار ،فالتصاميم الهندسية للمباني ال تراعي قضايا الناوع االجتمااعي بشاكل عاام .هاذا وال يتاوفر مساكن
صااحي مالئاام للش ارائح الضااعيفة والمهمشااة ،كمااا أن هنالااك تمااايز بااين التجمعااات السااكنية ماان حيااث الوصااول والتكلفااة والنوعيااة للمياااه

المخصصة الستخدامات المنزل والتي تؤثر على النساء بشكل مباشر.

وفااي مجااال الحكاام والعاادل ،فااإن التش اريعات الحاليااة تعيااق وصااول الرجااال والنساااء الااى العدالااة ،وخاصااة عاادم تعااديل او إق ارار الق اوانين

التالية ،قانون الط

الشرعي ،قانون العقوبات ،قانون حماية االسرة مان العناف ،قاانون المسااعدة القانونياة ،قاانون الجارائم االلكترونياة،

ق ااانون األحا اوال الشخص ااية ،ق ااانون ق ااوى االم اان ،ق ااانون الرس ااوم ،ق ااانون العقوب ااات ،ق ااانون الخدم ااة العس ااكري والم اادني ،ق ااانون االحا اوال

الشخصية ،قانون العقوبات واالجراءات الجزائية ،قانون الشرطة (مراجعة وتعديل القوانين  .أضف إلى ذلك ،فإن الجوان

اإلجرائية في

مؤسسات العدالة تعيق الوصول للعدالاة النظامياة والشارعية وماا ازلات خادمات القضااء الشارعي غيار قاادرة علاى انفااذ حقاوق المارأة فاي

الميراث ،االطار القانوني والمؤسساتي في الحكم المحلي ال يراعي قضايا النوع االجتماعي .أما على مستوى الثقافة المجتمعية ،ال تزال
غياار داعمااة لقضااايا وحقااوق النساااء ،وهنالااك ضااعف لثقااة االح ا از السياسااية بترشاايح النساااء الااى الهيئااات المحليااة .وفااي المؤسسااات
األمنيااة ،ال يعطااي صااناع القارار أهميااة إلدماااج النااوع االجتماااعي ومشاااركة المارأة فااي قطاااع األماان ،باإلضااافة إلااى عاادم مواءمااة البنيااة

التحتيااة فااي المؤسساات األمنيااة ،مثاال غاارف المنامااة وغارف التوقيااف وم اركااز اإلصااالح ،الحتياجااات النساااء .وأخيا ار ،فااإن وعااي النساااء

بخدمات األمن محدود جدا.

القضايا والتحديات التي تواجه كبيرات وكبار السن

.4.4

ال يزال مجتمعنا الفلسطيني مجتمعا فتيا يشكل كبار السن فيه نسبة قليلة من عدد السكان ،حياث وصالت نسابة كباار السان ( 60عاماا
فاكثر ( %4.5بواقع  %5في الضفة الغربية و %3.8في قطاع غزة من مجمل السكان في منتصف العام  .2016ومان المتوقاع أن

تبقى هذه النسبة منخفضة وفي ثبات خالل سنوات العقد الحالي ،بحيث لن تتجاوز النسبة الحالية ،في حاين قاد ترتفاع بعاد عاام 2020

حيث من المقدر أن يتضاعف عدد المسنين والمسنات( 60فما فاوق مان ماا يقاار  215,000فاي  2015الاى 470,000
فااي  ،442030و سااتزداد نساابة المساانات والمساانين فااي الفت ارة ذاتهااا ماان  %4.5إلااى  ،%6.8مااع كاال مااا يترتا

علااى هااذا

الوضااع الجديااد ماان تبعااات ماان ناحيااة الرعايااة الصااحية والحمايااة االجتماعيااة .هااذا وترتفااع نساابة المساانات مقاباال المساانين ،حيااث
41معهد دراسات المرأة ،جامعة بيرزيت ،بالتعاون مع و ازرة شؤون المرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة ،بناء روابط :نحو إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات ،أيار
42

.2013

و ازرة الصحة الفلسطينية ،الدكتور جواد البيطار ،مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني ،مؤشرات عن صحة المرأة فلسطين ،2015 ،مادة عرض ،األربعاء 10

.2016

43دولة فلسطين ،و ازرة شؤون المرأة ،االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة ( ، 2022-2017مسودة أولى ،تشرين األول  ،2016صفحة .20-18
44

مكت

رئيس الوزراء ،اللجنة الوطنية للسكان وصندوق االمم المتحدة للسكان ،النمو السكاني في فلسطين و أثره على القطاعات االجتماعية و االقتصادية2016 ،
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وصاالت هااذه األخي ارة إلااى  %4.1فااي العااام  ،2016مقاباال  %5لإلناااث ،بنساابة جاانس مقاادارها  84.8ذكاار لكاال  100أنثااى .كمااا أن
حوالي نصف اإلناث المسنات أرامل ،مقارنة

 %9بين كبار السن الذكور ،حيث هناك  %90من الذكور المسنين المتزوجون ،مقابل

 %42.5من اإلنااث المسانات المتزوجاات .ترتفاع معادالت األمياة فاي صافوف كباار السان ،ووصالت إلاى  ،%29الاذين يمثلاون %65
ماان األميااين البااالغيين ( 15عامااا فاااكثر فااي المجتمااع الفلسااطيني ككاال .ماان ناحيااة أخاارى ،أظهاارت بيانااات مسااح القااوى العاملااة الربااع

الثاني  2016إلى أن أسرة من بين كل ست أسر في فلسطين يرأسها مسن ( %17من األسر في فلساطين بواقاع  %18.0فاي الضافة
الغربية و %15.0في قطاع غزة  ،ويكون عادة متوسط حجم األسرة صغير نسبيا ،يصل إلى  3.2فردا.

45

أظهرت دراسة تحليل أوضاع حقوق كباار السان واحتياجااتهم فاي فلساطين عاام  ،462015كاسااس لولاوج عملياة التخطايط االساتراتيجي

لقطاع كبار السن لألعوام  ،472020-2016أن الوضع الحالي لكبار السن في فلسطين يتعارض مع القيم الحقوقية التي نصت عليها
االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان .كما تدنت مرتبة فلسطين في التصنيف الادولي لمعياار العمار العاالمي ،48الاذي اعدتاه الهيئاة الدولياة

لرعاية كبار السن في ايلول  ،2015حيث جاءت في المرتبة  93من  96دولة .ويعاني كبار وكبيرات السن من القضايا التالية:


الفقاار :تعاااني  %26ماان األساار الفلسااطينية ماان الفقاار ( %38.8فااي غازة مقاباال  %17.8فااي الضاافة  ،كمااا أن %13
من االسر تعاني من الفقر المدقع وهي ايضا في غزة تقتر من ثالثة اضعاف الضافة.

49

تص نسابة كباار السان الاذين

كااانوا يعيشااون فااي أساار فقيارة فااي عااام  2011إلااى  %35.5( %22فااي قطاااع غازة و %16.5فااي الضاافة الغربيااة  .هااذا وتكااون
نسبة الفقر اعلى بقليل لدى اربا

االسر الذين يزيد عمرهم عن  60عاماا فاي حاالتي الفقار ( %27والفقار المادقع ( . %16هاذا

وال يوجد برامج اقتصادية تدعمهم وتحميهم علما بانهم مشاركون في سوق العمل.


المشاكل الصحية :هنالك انتشار عالي لألمراض المزمنة بين كبار السان ،مقارناة بمعادل انتشاارها باين كافاة األعماار ،إذ أظهارت
إحصاائيات عااام  2010باان  %71ماان كباار الساان يعاانون ماان مارض ماازمن واحاد علاى األقال .هااذا وقاد صاالت نسابة ماان لااديهم
ض ااغط ال اادم المرتف ااع إل ااى  %43.2م اان إجم ااالي كب ااار الس اان ،مقارن ااة

 %7.7ب ااين م اان ه اام  18عام ااا فا ااكثر .وكان اات نس اابة

المصااابون بالسااكري  %30.2مقارنااة با ا  %5.9بااين ماان هاام  18عامااا ف ااكثر ،بينمااا بلغاات نساابة أم اراض القل ا

الوعائيااة إلااى

 %15.2بين كبار السن مقارنة با  %2.4بين من هم  18عاما فاكثر .ويعاني كباار السان بشاكل أكبار مان عادة أماراض مزمناة،
حيث بلغت نسبة من ابلغوا انهم يعانون من مرض مزمن واحد على األقل في الفئاة العمرياة  60+سانة  %70.7مان باين مجماوع
الحاااالت ،وهااي نساابة أكباار بااين اإلناااث حيااث بلغاات  %75.3بينمااا بلغاات نساابة  %64.6بااين الااذكور .وماان الجاادير بالااذكر أن
االمراض المزمنة هي السب

الرئيسي لوفياات كباار السان ،حياث ساجلت الضافة الغربياة فاي  599 ،2014حالاة وفااة ناتجاة عان

مضاعفات مرض السكري كان منها  503وفاة في ألفراد أعمارهم فوق الستين.


انخفاااض نساابة المشاااركة فااي قااوة العماال واالعتماااد بشااكل أساااس علااى العائلااة وارتفاااع نساابة الفقاار بااين األساار التااي ي أرسااها كبااار

السن .وتاتي بيوت الرعاية االيوائية واألندية النهارية في المقام الثاني الحتضان من ال ماوى وال معيل لهم رغم قلة عاددها وتادني
طاقتها االستيعابية وضعف بنيتها التحتية.

45
46
47
48

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانا صحفيا عشية اليوم العالمي للمسنين.1/10/20160 ،
مؤسسة هيل

أيج انترناشينال ،تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم في فلسطين ،مسودة نهائية ،اللغة العربية ،تشرين أول .2015

و ازرة التنمية االجتماعية ،الخطة االستراتيجية لقطاع كبار السن في فلسطين .2020-2016

معيار العمر العالمي يقيم العوامل التي تحدد درجة الرفاه االجتماعي واالقتصادي الذي يعيشه كبار السن في العالم .كافة البيانات الرقمية الواردة بهذا الخصوص هي من نشرة

الهيئة الدولية لرعاية كبار السن تقرير  7الصادر في ايلول .2015

49

مسح انفاق واستهالك االسر في  -2011االحصاء الفلسطيني.
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انتشار مظاهر العنف نحو كبار وكبيرات السن ،ال سيما فاي قطااع غازة ،بساب

الظاروف السياساية واالمنياة واالقتصاادية الساائدة

والحاارو االس ارائيلية المتواصاالة .فااي العااام  ،2011تعاارض كبااار الساان إلااى االهمااال الصااحي ( ،%17بواقااع  %18.3اناااث،

 %15.5ذكور  ،تليها العنف نفسي ( ،%11.4بواقع  %13.2اناث %9.3 ،ذكور .
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ضعف مواءمة البنية التحتية في السكن الحتياجات كبيرات وكبار السن.

وتعزى األسبا


التالية إلى تردي الوضع الصحي واالجتماعي واالقتصادي لكبيرات وكبار السن في فلسطين:

المنظومة التشريعية والسياسات الفلسطينية ال تراعي احتياجات وحقاوق كباار السان ،فابعض القاوانين ناقصاة والابعض اآخار غيار

مقر .فعلى سبيل المثال ،لم يول قانون الصحة العامة رقام  20لسانة  2004اعتباارات مباشارة لهام بااي مان بناوده ،كماا ال يحتاوي
نظام التامين الصحي الحكاومي علاى الكثيار بشاانهم ،ولام يحادد قاانون سان التقاعاد فاي القطااع الخااص .باالرغم مان تاوفر مساودة

مشااروع لق اانون كبااار الساان ،والااذي أعدتااه و ازرة التنميااة االجتماعيااة عااام  ،2012بالتعاااون مااع الشااركاء فااي اللجنااة الوطنيااة العليااا
لرعاية كبار السن ،فإنه لم يقر حتى اآن بسب

تعطل المجلس التشريعي .كما ال يوجد توجه سياساتي رسمي او برنامجي رسمي

أو سياسات وطنية تدعم مشاركة كبار السن وتضمن حقوقهم المختلفة ،عدا عن المعاشات التقاعدية التي يتلقاها نسبة قليلة مانهم

فقااط ،ضاامن قااانون التقاعااد العااام والم ارتبط بالمعاشااات التقاعديااة فااي القطاااع العااام الماادني والعسااكري .أضااف إلااى ذلااك ،ال توجااد

سياسات حول تمويل مشاريع مدرة للدخل لكبار السن ،أو سياسات تدعو إلى استمرار مشااركة كباار السان فاي قاوة العمال ،باالرغم
من توجه كبار السن إلاى العمال للحصاول علاى دخال وتحساين وضاعهم االقتصاادي ،أو لشاعورهم بالقادرة علاى المشااركة والعطااء

وتحقيق الذات واالستمرار في العمل المنتج والتنمية.

ال تتوفر اية سياسات تشجع على بقاء تواجد كبار السن ضمن منازلهم عوضا عن إدخالهم إلى دور المسنين ،باستثناء ذكرها في

مسودة قانون كبار السان .كماا ال تتاوفر سياساات تشاجع كباار السان علاى التنقال خاارج مناازلهم مثال تخفايض أجاور المواصاالت،
طاارق سااليمة مواءمااة ،م اراحيض عامااة مواءمااة ،ساايارات أو مركبااات مخصصااة لكبااار الساان ،ب ارامج ترفيهيااة واجتماعيااة خاصااة

بالمسنينٍ ،
مبان حكومية يسهل الوصول والدخول إليها...الخ.
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إجراءات عمل وبرامج األطراف الفاعلة في مجال التنمية االجتماعية والجامعات ال تعكاس احتياجاات وحقاوق كباار السان .باالرغم

من توفر العديد من الخدمات والبرامج والتدخالت المقدمة من قبل المؤسسات الحكومية واألهلية والدولياة لتعزياز الوضاع الصاحي

واالجتماااعي لألسارة ،ويتضاامن ذلااك األفاراد كبااار الساان ،ال تعكااس سياسااات واجاراءات عماال العديااد ماان هااذه األطاراف احتياجااات
وحقوق كبار السن بشكل خاص ،حيث يتم تضمنيهم كجازء مان الخادمات المقدماة لألسارة بشاكل عاام .فعلاى سابيل المثاال ،تطباق

و ازرة الصحة والمؤسسات األهلية واألونروا برامج األمراض المزمنة والتي تستهدف كافاة األعماار ،ومان ضامنها كباار السان ،لكان

عدا عن هذا تفتقر هذه المؤسسات إلى توجهاات سياسااتية واجاراءات عمال تعناى بكباار السان بشاكل خااص .أضاف إلاى ذلاك ،ال
يتوفر برامج عالجية أو وقائية في عيادات و ازرة الصحة ،كالتوعية والتثقيف والرعاياة وغيرهاا ،تساتهدف كباار السان بشاكل محادد،

كما ال تقدم للنساء في مراحل العمر المتقدمة (سن الياس وبعده رعاية وفحوصات خاصاة كهشاشاة العظاام ماثال والتغذياة...الخ.
هذا وتفتقر دائرة صحة المجتمع في و ازرة الصحة إلى برامج متخصصة بكبار السن وموجهة لهم بشكل خاص.



التخصصات األكاديمية المتوفرة ال تراعي مجاالت الشيخوخة :على صعيد المؤسساات األكاديمياة والجامعاات ،ال يوجاد تخصاص

لط ا

50
51

الشاايخوخة فااي مناااهج كليااات الط ا  ،وال يوجااد حتااى أطباااء متخصص اون فااي ط ا

الشاايخوخة .كمااا تفتقاار ب ارامج التااامين

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،مسح العنف في المجتمع الفلسطيني.2011 ،

مؤسسة هيل

أيج انترناشينال ،تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم في فلسطين ،مسودة نهائية ،اللغة العربية ،تشرين أول  ،2015صفحة .57-50
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الصحي الحكومية والتي تغطي األمراض العقلية المزمنة ،مثل داء الزهايمر والخرف ،إلى أخصائيين فاي الطا
في ط

الشيخوخة.

النفساي الماؤهلين

شح في المعارف والدراسات التي تعنى بوضع والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لكبار وكبيرات السن :عدم توفر دراسات



متخصصااة بالساالوكيات الص احية وانماااط المعيشااة ماان مثاال الساالوك الغااذائي او ممارسااة الرياضااة والنشاااط الباادني وغيرهااا سااوى

احصائية المدخنين مان كباار وكبيارات السان .كماا أن هنالاك افتقاار لد ارساات تساتهدف احتياجاات الصاحة النفساية لكبيارات وكباار

السن باستثناء بعض الدراسات القليلة التي تمت في غزة 52.أضف إلى ذلك ،هنالك شح فاي البارامج التاي تشاجع العمال التطاوعي

مع هذه الفئة بشكل مؤسسي.

قلة المراكز والمؤسسات التاهيلية واإليوائية للمسنين وضعف بنيها التحتية والتي ال تتالءم مع االحتياجات المتزايدة ،وتمركزهاا فاي



مستثنية الريف والمخيمات والمناطق البعيدة والمهمشة ،باإلضافة إلى ضعف بنيتها التجتية.
المدن بشكل أساسي
ّ

القضايا والتحديات التي تواجه األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة

.5.4

باالستناد إلى المسح الوطني لألفراد ذوي اإلعاقة لعام  ،2011فقد حدد األشخاص ذوي اإلعاقة "باألشخاص الذين يعانون من إعاقات
طويلااة األجاال بدنيااة أو عقليااة أو ذهنيااة أو حسااية ،والتااي ماان خااالل تفاعلهااا مااع المعيقااات والبيئااات المختلفااة ،قااد تحااد ماان مشاااركتهم

الفاعلة والكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع اآخرين .وفقا للتعريف الموسع ،والذي يعرف "الفرد ذو اإلعاقة على أنه الفارد الاذي

يعاني من بعاض الصاعوبة ،أو صاعوبة كبيارة ،أوال يساتطيع مطلقاا" ،والاذي اساتخدم فاي مساوح األسارة والتعاداد العاام للساكان والمنشاآت

 ، 2007تم تقادير نسابة انتشاار اإلعاقاة فاي األ ارضاي الفلساطينية لعاام  2011بحاوالي  ،%7بانفس النسابة فاي الضافة الغربياة وقطااع
غزة.

53

كما أظهرت نتائج مسح األفراد ذوي اإلعاقة بارتفاع نسبة اإلعاقة بارتفاع العمر ،وأن اإلعاقاة الحركياة هاي أكثار أناواع اإلعاقاة

انتشا ار ،وأن أعلى نسبة إعاقة في محافظاة جناين وأدناهاا فاي محافظاة القادس ،علاى مساتوى الضافة الغربياة .أماا فاي قطااع غازة ،فاإن
أعلى نسبة كانت في محافظة غزة ( ، %2.5وأدناها في محافظة خانيونس (. %2.2
ونلخص فيما يلي أهم المشاكل والتحديات التي تواجه األفراد ذوي اإلعاقة:



تتةةدنى مشةةاركة وانخةراط األطفةةال والشةةباب ذوي وذوات اإلعاقةةة فةةي التعلةةيم المبكةةر واألساسةةي والثةةانوي والعةةالي ،إذ تبلا نساابة

الملتحقين حاليا بالتعليم  ،%5.9وهي نسبة قليلة .في العام  ،2015/2014التحق  7552طالبا في المادارس الحكومياة (3998

ذكااور و 3554إناااث  ،بنس ا

أعلااى للطااال

ذوي إض ارابات نطااق ( ، 2221وماان ثاام الطااال

ذوي اإلعاقااة البص ارية الجزئيااة

( ،(1889ويليهاا األفاراد ذوي اإلعاقااة ( ، 1611والسامعية الجزئيااة ( ، 1107والتحاق فقاط  505طالبااا ممان لااديهم اعاقاة عقليااة،
و 119مماان لااديهم إعاقااة ساامعية كليااة ،و 100مماان لااديهم إعاقااة بص ارية كليااة 54.فماان المالحااظ أن  %35ماان األطفااال ذوي

االعاقة بسن االلتحاق في التعليم لم يحصلوا علاى التعلايم ،55و %38مان األفاراد ذوي وذوات اإلعاقاة  15عاماا فااكثر لام يلتحقاوا

فااي التعلاايم ( %5فااي الضاافة %2 ،فااي غ ازة  ،كمااا أن  %8ماان الااذين التحق اوا فااي التعلاايم تس اربوا منااه ( 0.37%فااي الضاافة،

و %1.27فااي غازة  ،و%53هاام أميااون ( %52فااي الضاافة و %56فااي غازة  ،56والتااي تعتباار عاليااة مقارنااة مااع المعاادل الااوطني

52

كالسابق.

54

و ازرة التربية والتعليم العالي،الكتا

53

55

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،و ازرة الشؤون االجتماعية ،مسح األفراد ذوي إعاقة ،تقرير النتائج الرئيسية ،2011 ،صفحة .25-21
االحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي  ،2015-2014حزيران  ،2015صفحة .61

دولة فلسطين ،و ازرة المرأة ،االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة ( ، 2022-2017مسودة أولى غير نهائية ،اكتوبر ،2016

صفحة .18

56

ا لسلطة ا لوطنية الفلسطينية ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،و ازرة الشؤون االجتماعية ،مسح األفراد ذوي إعاقة ،تقرير النتائج الرئيسية ،2011،صفحة .22
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لمعرفاة القاراءة والكتاباة فاي فلساطين والاذي بلا  %96فاي العاام  .572012مان ناحياة أخارى ،فقاط  %23التحاق باالتعليم وتخارج

( %22في الضفة و %25في غزة .

58

أظهرت دراسة جامعة بيرزيت عام  2011على الرغم من أن  %97.2من المبحوثين ذوي وذوات اإلعاقة يعتقدون بان من حقهم
الحصااول علااى التعلاايم ،فةةة ن  %18.5مةةةنهم لةةةم يحظةةةوا قةةةط بفرصةةةة للتعلةةةيم،وظهااور فروقااات جغرافيااة مااا بااين الضاافة وغ ازة،

( %22.5من المستطلعة راؤهم في غزة يشيرون بانهم لم يحظوا قط بفرصة للتعليم ،بالمقارنة مع  %15.5فاي الضافة الغربياة ،

وفروقات بين الجنسين ،إذ أن الفتيات هن األكثر عرضه لعادم االلتحااقن بالمدرسة(أشاارت  %29مان الفتياات ،مقارناة ماع %19

ماان الفتيااان ،بعاادم حصااولهن أباادا علااى هااذه الفرصااة  .باإلضااافة إلااى ذلااك ،حاوالي  %20فقااط ماان المبحااوثين كااانوا ملتحقااين فااي
الماادارس الثانويااة ،وفقااط  %6ملتحقااين فااي الجامعااات 59.ماان الجاادير بالااذكر هنااا ب اان هنالااك افتقااار لمعلومااات شاااملة لاادى و ازرة
التربية والتعليم العالي أو جهاز اإلحصاء المركزي حول عادد الطلباة ذوي وذوات اإلعاقاة الملتحقاين فاي التعلايم العاالي ،وتاوزيعهم
حس

نوع اإلعاقة والجنس ،واحتياجااتهم األكاديمياة ،والمشااكل التاي يواجهونهاا فاي مسايرة تعلمهام ومادى مشااركتهم فاي األنشاطة

االجتماعيااة والثقافيااة والرياضااية فااي الجامعااات والكليااات ،ممااا يحااد ماان عمليااة صاانع سياسااات عامااة للتعلاايم العااالي مبنيااة علااى

معارف وتحليالت شاملة للطلبة ذوي وذوات اإلعاقة 60.ويعود تدني مشاركة الطال

التالية:

ذوي وذوات اإلعاقة في التعليم إلى األسبا

 1السياسات واإلجراءات الحالية في الجامعات ال تشاجع التحااق الطلباة ذوي وذوات اإلعاقاة ،حياث ال يوجاد حالياا أياة إجاراءات
خاصااة تشااجيعية أو امتيااازات بااالمنح والقااروض والمساااعدات الطالبيااة مقارة ومنفااذة لهاام ،ويااتم التعاماال معهاام بالتساااوي مااع الطلبااة

اآ خرين .كما ال تتضامن القا اررات الو ازرياة المقارة فاي و ازرة التربياة والتعلايم العاالي ولمجموعاة مان الجامعاة أياة اجاراءات موثقاة أو
معمول بها لتيسير قبول الطلبة ذوي وذوات اإلعاقة في التعليم العاالي ،كرفاع معادل عالماات شاهادة الثانوياة ،علاى سابيل المثاال،

الحااالت

علما بان و ازرة التربية والتعليم العالي تقوم بتيسير قبول الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعات ،كال حالاة علاى حادا ،وحسا

التي تردهم ،وبناء على التفاوض مع مؤسسات التعليم العالي ،وذلك لضمان عدم وجود تميياز أو انتهااك لحقهام فاي االلتحااق فاي
التعلاايم العااالي .أضااف إلااى ذلااك ،ال يوجااد أيااة إج اراءات أو ب ارامج خاصااة بتااوفير أجه ازة تساااعدهم فااي العمليااة التعليميااة .،معظاام

الطااال

ذوي وذوات اإلعاقااة الملتحقااين/ات فااي الجامعااات يقومااون بتااوفير أجه ازتهم الخاصااة (حواسااي

خاصااة ،أجه ازة تسااجيل،

سااماعات ،الااخ  .وأخي ا ار ،ال يوجااد أيااة إج اراءات خاصااة فااي الجامعااات تتعلااق بالترتيبااات التيس ايرية المعقولااة ومالءمااة المناااهج
الدراسية واألدوات التعليمية وتوفير مساعدين في االمتحانات والبحث أو الحركة داخل الجامعة والتنقل أو السكن ،الخ.

 2البيئة التعليمية غير مالءمة الستخدام الطاال

61

ذوي اإلعاقاة ،مان ماراحيض وممارات وماداخل ومنااهج مناسابة وأدوات وأجهازة

تعليميااة الزمااة .فعلااى ساابيل المثااال ،تشااير احصااائيات و ازرة التربيااة والتعلاايم العااالي للعااام الدارسااي  2015/2014بااان  %55ماان

المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة الغوث في الضفة الغربية وقطاع غزة توفر ممرات أو مداخل و %56توفر مراحيض

للطال

ذوي وذوات اإلعاقة ،ومن المالحظ أن مدارس قطااع غازة المختلفاة تاوفر هاذه المالءماات بنسا

الضافة الغربيااة.

57

62

وتباارز أهميااة هااذه المالءمااات لتمكااين الطااال

أعلاى مان المادارس فاي

ذوي اإلعاقااة ماان االلتحاااق فااي التعلاايم ،ال ساايما لإلناااث ،عناادما

دولة فلسطين ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،معدالت معرفة القراءة والكتابة لألفراد ( 15سنة فاكثر في فلسطين حس

الجنس والعمر،2000-2012 ،1997 ، 1995

إطلع على .http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education -1994-2012-11A1.htm

58
59

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،و ازرة الشؤون االجتماعية ،مسح األفراد ذوي إعاقة ،تقرير النتائج الرئيسية ،2011،صفحة .81

مؤسسة دياكونيا/ناد ،برنامج التاهيل ،دراسة على أساس أدلة بحثية :وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى التعليم الرسمي 20 ،كانون الثاني  ،2011صفحة .23

60

مؤسسة قادر للتنمية ال مجتمعية ،السياسات والتشريعات الناظمة للتعليم العالي والتحاق الشبا

ذوي اإلعاقة :إضاءات في أفضل الممارسات العالمية وتحليل الواقع السياساتي

61

مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية ،السيا سات والتشريعات الناظمة للتعليم العالي والتحاق الشبا

ذوي اإلعاقة :إضاءات في أفضل الممارسات العالمية وتحليل الواقع السياساتي

والتشريعي الفلسطيني واستجابته لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم 5 ،أ
والتشريعي الفلسطيني واستجابته لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم 5 ،أ

62

و ازرة التربية والتعليم العالي،الكتا

.2014
.2014

االحصائي الت ربوي السنوي للعام الدراسي  ،2015-2014حزيران  ،2015صفحة .58
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نالحااظ أن مااا يزيااد عاان خمااس األف اراد ذوي اإلعاقااة ( %22بقلياال ترك اوا التعلاايم بسااب

المعوقااات البيئيااة والماديااة %23( ،فااي

الضاافة الغربيااة و % 4.19فااي قطاااع غ ازة ،و% 7.21بااين الااذكور مقاباال % 9.22بااين اإلناااث  .وقااد يعااود ارتفاااع نساابة تاارك

اإلناث لمقاعد التعليم مقارنة بالذكور عند وجود معوقات مادية وبيئية له عالقة بتدني دافعية األهل وعادم تشاجيع بنااتهم فاي حاال
وجود عوائق.

 2نقص الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل مع متطلبات تعليم االشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.
 3صعوبة وصول الطال

ذوي اإلعاقة إلى المدارس والجامعات ،نتيجة بعد مكان إقامتهم وعدم توفر مواصالت مناسبة ،حياث

 %61م اان األطف ااال ذوي وذوات اإلعاق ااة م اان عم اار  17-10عام ااا ال يس ااتخدمون المواص ااالت العام ااة بس ااب

المعوق ااات البيئي ااة

والمادية .ويعتبر األطفاال ذوو وذوات اإلعاقاة الحركياة هام األكثار احتياجاا لمواءماة فاي المواصاالت الساتكمال تعلايمهم (، %50
تليه ا ااا إعاق ا ااات الت ا ااذكر والتركي ا ااز ( %25واإلعاق ا ااات البصا ا ارية ( %24.5وم ا اان ث ا اام الس ا اامعية ( %15.2واعاق ا ااة التواص ا اال

(. %12.5

63

كما أن اتجاهات السائقين السلبية تجاه األفراد ذوي وذوات اإلعاقاة ،وارتفااع التكااليف المالياة تحاد مان حاركتهم/ن

بشكل عام ،وتتاثر الفتيات والنساء بشكل خاص من جميع هذه العوامل.

 4التوجهات المجتمعية السلبية ،حيث يرفض العديد من األهالي إرسال أبنائهم ذوي اإلعاقة إلى المدارس ،ال سيما لإلناث ذوات
اإلعاقااة .كمااا تلع ا

إدارة المدرسااة عااامال رئيساايا فااي تشااجيع أو الحااد ماان التحاااقهم/ن .فعلااى ساابيل المثااال ،أعاار  %20ماان

المبحوثين في الدراسة التي أعادها مركاز د ارساات التنمياة فاي جامعاة بيرزيات عاام  2011باان إدارة المدرساة قاد رفضات التحااقهم

بالمدرسة ،وال سيما لألطفال ذوي صعوبات التعلم والتواصل والسمع.
 5الوضع االقتصادي للعائلة يحد من إمكانية التحاق الشبا

ذوي وذوات اإلعاقاة فاي التعلايم العاالي ،ويلعا

في إمكانية التحاق األطفال في التعليم األساسي والثانوي ،ال سيما حاين يتطلا

أيضاا عاامال ياؤثر

ذلاك تكااليف لمواءماة المنااهج واألدوات التعليمياة

الخاصة باالطفال وتكاليف المواصالت ،مما يمنع الفقراء والعائالت ذوي الدخل المحدود من تسجيل أبناءهم وبناتهم في المادارس

والجامعات والكليات.

 6التشريعات الفلسطينية ال تدعم وال تعازز التحااق األشاخاص ذوي اإلعاقاة فاي التعلايم العاالي بشاكل فاعال .حياث ال ياتم تفعيال
وتطبيق أحكام القانون رقام ( 4لسانة  1999بشاان حقاوق المعاوقين وكاذلك قارار مجلاس الاوزراء رقام( 40لسانة  2004بالالئحاة

التنفيذيااة للقااانون رقاام ( 4لساانة 1999م بشااان حقااوق المعاااقين ،أضااف إلااى افتقاااره إلااى عنصاار االلازام .ماان ناحيااة أخاارى ،يخلااو

قانون رقم ( 11لسنة  1998م بشان التعلايم العاالي النافاذ مان أي اشاارة الاى حقاوق األشاخاص ذوي اإلعاقاة باالتعليم العاالي ،أو
نصاوص ملزمااة لتوظيااف كاوادر تعليميااة لااديها القاادرة علاى التعلاايم والتعاماال مااع األشااخاص ذوي وذوات اإلعاقااة أو اعتماااد مناااهج
تعليميااة تناس ا

احتياجاااتهم/ن .كمااا هنالااك افتقااار لتعليمااات أو أنظمااة أو ق ا اررات تلاازم مؤسسااات التعلاايم العااالي بتااوفير األدوات

المساعدة للملتحقين/ات في مؤسسات التعليم العالي .كما تخلو التشريعات الفلسطينية من وجاو مالئماة وساائل نقال ومواصاالت
خاصة لنقل األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة من والى مؤسسات التعليم العالي ،باإلضافة إلى عدم تفعيل المواد القانونية التي تلزم

القطاع العام والخاص بتشغيل األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة.


تتدنى مشاركة وانخراط األشخاص ذوي اإلعاقة فةي العمةل ،حياث  %87مان األفاراد ذوي وذوات اإلعاقاة فاوق سان  15عاماا ال

يعملون وال يبحثون عن عمل ( %86في الضفة و %91في غزة  ،أي أنهم غير مشاركين بتاتا في سوق العمال ،بينماا ال تتعادى
نسبة األفراد ذوي وذوات اإلعاقة العاملين  ،%8ونسبة البطالة ال تتعدى ( %4متعطلون ال يبحثون عن عمل ومتعطلاون يبحثاون

عاان عماال .
63
64

64

ويعاازى ذلااك إلااى صااعوبة الوصااول إلااى أماااكن العماال وضااعف مواءمااة أم ااكن العماال ،65،باإلضااافة إلااى ضااعف

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،و ازرة الشؤون االجتماعية ،مسح األفراد ذوي إعاقة ،تقرير النتائج الرئيسية ،2011،صفحة .76 -59

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،و ازرة الشؤون االجتماعية ،مسح األفراد ذوي إعاقة ،تقرير النتائج الرئيسية ،2011،صفحة .81
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المهارات التقنية واألكاديمية ،ال سيما في ظل ضعف فرصاهم/ن فاي اإلنخاراط فاي بارامج التاهيال والتعلايم العاالي والمهناي المالئام

الحتياجاتهم/ن ،وضعف تفعيل وتطبيق والرقابة على تشغيلهم/ن في القطاع الخاص.

ضعف مشاركة األفراد ذوي وذوات اإلعاقة في الحيةاة االجتماعيةة ،إذ حاوالي نصافهم/ن مان عمار  17-10سانة ال يشااركون/ن



في مناسبات اجتماعية (افراح واحزان واكثر من الثلث ال يزورون االصدقاء واالهال فاي بياوتهم ،ومعظام مان عمارهم/ن  18سانة

ف اا كثر ال يااذهبون مااع االهاال واالصاادقاء لالماااكن االجتماعيااة او زيااارة االصاادقاء او المشاااركة فااي المناساابات االجتماعيااة مثاال
االفراح واألحزان(  ، %60.4،%56,4،%82.6وحوالي نصافهم/ن ( 18سانة فااكثر يواجهاون/ن صاعوبات فاي الوصاول أثنااء

تادية انشطة محددة خارج المنزل وذلك بسب
السيارات .

عدم موائمة االرصفة  ،الشوارع ،االشارات االرشادية ،الخادمات الترفيهياة ،ومواقاف

66

ضعف القدرات المؤسساتية التي تعنى باألشةخاص ذوي اإلعاقةة :تعةاني المؤسساات التاي تعناى باألشاخاص ذوي/ذوات اإلعاقاة



من تحديات جمة ،من أهمها قلة الكوادر وتخصصها في مجاالت التاهيل والتربية الفكرية والتوجيه واالرشاد المتخصاص لمختلاف
أنواع اإلعاقات .من جهة أخرى ،ال تالئم الخدمات المقدمة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة ،من حياث تمركزهاا بشاكل أساساي
فااي الماادن ،ووجااود فجااوة فااي تغطيااة بعااض الفئااات العمريااة ماان كبااار الساان ،وبعااض أناواع اإلعاقااة ،وتفاااوت القاادرات االسااتيعابية
للمؤسساات ،واالفتقااار إلااى خاادمات العااالج الصااحي والتشخيصااي والوقاائي والطا

التخصصااي بشااكل أكباار ماان قباال المؤسسااات.

أضااف إلااى ذلااك ،هنالااك افتقااار إلااى خاادمات تعليميااة متخصصااة لفئااات عمريااة معينااة ولألف اراد ذوي وذوات إعاق اة الااتعلم وبشااكل
مج اااني ويغط ااي كاف ااة المن اااطق الجغرافي ااة ،باإلض ااافة إل ااى محدودي ااة البا ارامج التمكيني ااة ،وال س اايما الت ااي تس ااتهدف النس اااء ذوات

اإلعاقة.

67

محدوديةةة المعةةةارف والتحلةةيالت السياسةةةاتية لصةةناع القةةةرار عةةةن واقةةع األشةةةخاص ذوي وذوات اإلعاقةةة واحتياجةةةات اإلعاقةةةات



المختلفةةة .مااا ازلاات قضااية تحديااد حجاام اإلعاقااة فااي فلسااطين وانتشااارها وخصائصااها غياار متفااق عليااه بشااكل كلااي بااين الباااحثين

والعاملين وصناع القرار المعنيين في هذا المجال.

ضعف انسجام التشريعات والسياسات مع الحقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة لألشةخاص ذوي وذوات اإلعاقةة :ويعازى ذلاك إلاى



وجود ثغرات قانونية في قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقام  4للعاام  ،1999باإلضاافة إلاى تعاارض قاانوني باين نصاوص
بعااض التشاريعات الناظمااة لحقااوق األشااخاص ذوي االعاقااة والقاوانين األخاارى مثاال قااانون الخدمااة المدنيااة ،وتقييااد اللاوائح التنفيذيااة

الخاصة باإلعفاء الجمركي على األشاخاص ذوي وذوات االعاقاة الحركياة فقاط فاي حاين جعلاه قاانون حقاوق المعاوقين حقاا مطلقاا

للجميع.

68

.6.4

القضايا والتحديات التي تواجه الشابات والشباب

يعتبر المجتمع الفلسطيني فتيا حيث تمثل فئاة الشابا
الخصوبة ،أصبح الشبا

والشاابات فياه أعلاى مساتويات الهارم الساكاني ،ماع االنخفااض الحاالي فاي معادل

والشابات من عمر  15إلى  29عاما يشكلون  %30من مجموع السكان وبناء على التقديرات الساكانية ،مان

المتوقع ارتفاع عددهم/ن من  1.5مليون إلى  1.9في عام  .2030وفاي ظال التغييار فاي الهيكلياة الساكانية ،أصابح العائاد الاديمغرافي
يمثاال فرصااة ماان أجاال تحقيااق المكاس ا

65
66

االقتصااادية المرتبطااة بانخفاااض معاادالت اإلعالااة وزيااادة نساابة السااكان فااي عماار اإلنتاااج.

كالسابق ،صفحة .27-26
كالسابق ،صفحة .23

67
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و ازرة شؤون المرأة ،مركز دراسات التنمية ،بناء روابط :نحو إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات.2013 ،

المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة ،إطار التخطيط االستراتيجي الوطني لقطاع اإلعاقة في فلسطين ،صفحة .2012 ،15

34

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017
ولالستفادة من العائد الديموغرافي ،يج

أن يملك السكان األصغر سنا قدرة أفضل على الوصول إلى التعليم النوعي ،والتغذية الكافياة،

والخدمات الصحية الجيدة ،وفرص عمل منتجة والسياسات الداعمة للشبا .

والشااابات ماان عماار  15إلااى  29عامااا  %30ماان إجمااالي السااكان ،يتوزعااون بواقااع

ففااي منتصااف العااام  ،2016بلغاات نساابة الشاابا

 %37فااي الفئااة العمريااة ( 19-15ساانة و %63فااي الفئااة العمريااة ( 29-20ساانة .التحااق بااالتعليم فااي العااام  2015مااا نساابته
69

 %36.9من الشبا

والشابات ضمن الفئة العمرية من( ، 29-15هذا وحصل  %11.2من الشبا

اإلناث على الشهادات الجامعياة.

70

تعااني هاذه الفئاة مان ارتفااع نسا

الذكور مقارنة مع  %14.3من

البطالاة فاي صافوفهم ،والتاي وصالت إلاى  %25( %30ذكاور

و %60.4إناث لنفس العام ،وظهرت أعلاى نسابة بطالاة للفئاات العمرياة ماا باين  22-18عاماا ( . %37.2ومان الجادير بالاذكر باان
ح اوالي  %28ماان الشاابا

والشااابات العاااطلين/ات عاان العماال كااانوا قااد أكمل اوا/ن  13ساانة علااى األقاال ماان التعلاايم ،و %38هاام/ن

خريجون/ات بشهادة دبلوم متوسط فاعلى.

وب ااالرغم م اان انخف اااض نس اابة االص ااابة ب اااألمراض المعدي ااة ب ااين ه ااذه الفئ ااة ،إال أن هنال ااك ارتف اااع ف ااي نس اابة االما اراض غي اار المعدي ااة،

كاألمراض العقلية ،والسكري ،وأمراض القل

والسرطان  ،حيث يعاني  %27.4من مشاكل نفساية ،وترتفاع نسابة التادخين بيانهم لتصال

إلى  %40.9( %23.5ذكور و %5.4لإلناث  .71هاذا وقاد كاان أكثار مان ربعهام/ن فاي العاام  2011عرضاة للعناف بواقاع %19.4

من الذكور مقابل  %22.1من اإلناث ،72علما بان  %18.4من الشابات قد تعرضن إلى مضايقات وتحرش في العام .2015

وفيمااا يتعلااق بمشاااركتهم/ن االجتماعيااة والسياسااية ،فمااا ازلاات ضااعيفة ،وخصوصااا انخ اراطهم/ن فااي العماال الطااوعي ،والتغيياار والح اراك
المجتمعي ،واالنتخابات في الهيئات المحلية ومختلف المؤسسات األهلية والقاعدية واألح از السياسية ،حيث نالحظ مشاركة منخفضاة

لإلناث في األنشطة الرياضية وادارة المؤسسات الرياضية مقارنة بالذكور .وفقا لبيانات  2013التاي وفرهاا المجلاس األعلاى الفلساطيني
للش اابا

والرياض ااة ،يبلا ا ع اادد ال ااذكور الناش ااطين ف ااي النا اوادي والم ارك ااز الرياض ااية تقريب ااا  10أض ااعاف ع اادد اإلن اااث .ت اانعكس الفج ااوة

اإلجتماعي ااة الكبيرة هذه في طاقم العمل في النوادي والماركز حي ااث ع اادد ال ااذكور  10أض ااعاف ع اادد اإلن اااث الناش ااطين ف ااي إدارة ه ااذه

المؤسسااات واألطاار .كمااا تحتل النوادي الرياضية أعلى مستوى عضوية ذكور من أي مؤسسة مدنية حيث بل معدل عضوية الذكور

( 29-15سنة  %5.7في الضفة و %7.4في غزة 73.أما عضوية اإلناث في النوادي الرياضية فهي قليلة ،فقد أظهر مسح الشبا
الفلسطيني لعام  ،2015أن  %6.3فقط من الشبا

باالناااث بنساابة .%1.6

74

ينتمون ألندياة وم اركاز رياضاية وهاذه النسابة أعلاى للاذكور بنسابة  %10.6مقارناة

كمااا أن مشاااركة اإلناااث والااذكور فااي االنشااطة التطوعيااة قليلااة ،فالشاابا

التطوعية مقارنة بالشابات اذ بلغت لدى الشبا

الذكور %1.7مقارنة بنحو  %6لدى الشابات.

الااذكور اكثاار مشاااركة باألعمااال

75

ماان ناحيااة أخاارى ،يالحااظ ضااعف الب ارامج الرياضااية والثقافيااة الموجااودة ومالءمتهااا الحتياجااات الشااابات والشاابا
بشكل خاص ،بسب

ذوي وذوات اإلعاقااة

عدم توفر االحتياجات المطلوبة في المرافق الحالية ،وتمركز معظم االندية والمرافق الرياضية والثقافياة فاي المادن

وتهميش القرى والمخيمات مما يصع

من الوصول الشبا

لتلاك الم ارفاق ،باإلضاافة إلاى عادم تواجاد امااكن رياضاية وثقافياة تساتهدف

جميع افراد العائلة ،ومن ضمنها الشابات .من ناحية أخرى ،هنالك قلة المدربين المتخصصين في المجاالت الرياضاية والفنياة والتركياز

على رياضات دون االخرى مثل كرة القدم وعدم توفر رياضات اخارى كافياة .كماا أن هنالاك اهتماماا رساميا محادودا بالرياضاة النساوية،
وعدم توفر أندية أو م ارفاق مختلفاة لممارساة األنشاطة النساوية الرياضاية ولألشاخاص ذوي اإلعاقاة ،وتااثير العاادات والتقالياد ومعارضاة
69

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،بيانا صحفية عشية اليوم العالمي للشبا .2016/08/12 ،

70

مسح الشبا

72

اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا صحفيا بمناسبة اليوم العالمي للشبا  2014/08/12 ،يمكن االطالع على المعلومات من خالل الرابط:

71

الفلسطيني لعام  ،2105الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،شباط .2016

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،مسح الشبا

الفلسطيني  ،2015النتائج الرئيسية ،شباط .2016

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1184&mid=3172&wversion=Staging

73

الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،مسح الشبا

75

كالسابق.

74

كالسابق.

الفلسطيني  ،2015النتائج الرئيسية ،شباط  ،2016صفحة .27
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استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017
العائلة والتي تحد من مشاركة المرأة واألفراد ذوي وذوات اإلعاقة فاي االنشاطة الرياضاة ،وعادم وعاي المجتماع باهمياة الرياضاة النساوية
ولألفراد ذوي اإلعاقة.

76

الفلسااطيني لألع اوام  2022-2017والتااي أعاادها المجلااس األعلااى للشاابا

أظهاارت اسااتراتيجية قطاااع الشاابا

الوضع يعزى إلى مجموعة من األسبا



دور محدود وسلبي لألح از

من أهمها:

والرياضااة 77،بااان هااذا

السياسية في مجال المساهمة االيجابية في تعزيز االنتماء والهوية الفلسطينية لدى الشبا

فضااال عاان ارتباااط االنتخابااات بالمصااالح الشخصااية والفئويااة بشااكل عااام؛ ممااا أدى الااى ضااعف ثقااة الشاابا

السياسية وساهم سلبا في تدني مشاركتهم/ن السياسية ،وبالتالي غيا

فرص المشاركة في صنع القرار.

والشاابات

والشااابات باااألح از



عدم وجود رؤية موحدة بين القطاع الرسمي واالهلي والمؤسسات الشبابية فيما يتعلق باولويات العمل الشابي واألهداف



العالقاة

والتدخالت المقترحة لمعالجة مشكالت الشبا .

ضعف انشطة التخطيط التشاركي مع فئات الشابا

والشركاء الرئيسيين.

والشاابات ومؤسساات المجتماع المادني وكافاة األطاراف مان أصاحا

والشابات على المشااريع الممولاة بشاكل كامال مان قبال جهاات تمويال خارجياة حياث



اعتماد البرامج المنفذة لصالح أنشطة الشبا



محدودية التنسيق والتشاور وتنفيذ التدخالت المشتركة بين المؤسسات المجتمعية التي تعمل في القطاع الشبابي.

ال يوجد موازنات مخصصة لدعم االنشطة الشبابية من الموازنة العامة.



اعتماد المنهاج التعليمي على التلقين ،وعدم استناده إلى منهجيات التفكير االبداعي والمشاركة والحوار والتدري



ضعف المهارات والمعارف لدى الكوادر التعليمية.

والطالبات أو تطوير اسالي




التعليم االلكتروني.

السياسات االقتصادية الوطنية غير مشجعة للشبا
االنقسااام السياسااي الفلسااطيني وغيااا

والشابات.

المؤسسااات القانونيااة وانتشااار الفساااد وغيااا

الرقابااة والمسااائلة ،واقصاااء الشاابا

والتعص  ،يقلص من دورهم/ن في الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ويصع

الوطنية.



عاادم إق ارار قااانون رعايااة الشاابا

الميداني للطال

والشااابات

مهمتهم/ن في الحفاظ على مستقبل الهوية

الفلسااطيني ،بااالرغم ماان تااوفر مسااودة قااانون رعايااة الشاابا

ياانص علااى تااوفير التااامين الصااحي،

فرص العمل ،الحق في تشكيل برلمان شبابي ،تخفايض الرساوم الجامعياة ،توزياع المانح بشاكل عاادل ،والساماح للشابا

والشاابات

بالمشاركة السياسية الفاعلة والحق في ممارسة السياسة وتشكيل األح از  ،إال أنه غير مقر وبحاجة إلى تعديالت ،باإلضافة إلاى

عدم وضوح اآليات حول كيفية تطبيق بنود القانون على أرض الواقع وتحويله من االطار النظري الى العملي.

.7.4

القضايا والتحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية

لعبت الجمعيات الخيرية وال تزال دو ار وطنيا هاما في عملية التنمية ،إال أنها تعاني من مجموعة من التحديات:


القضايا ذات العالقة بتسجيل ومتابعة الجمعيات ودور وزارة الداخلية والهيئات األخرى :هنالك ضعف في ليات التنسيق ما بين

و ازرة الداخلية وو ازرات االختصاص عند تسجيل الجمعيات ،78باإلضافة إلى ضعف ليات متابعة الو ازرات لعمل الجمعيات بسب

محدودية مواردها المالية والبشرية وافتقارها إلاى القادرة علاى تحليال التقاارير المالياة واإلدارياة بطريقاة مهنياة ،باإلضاافة إلاى تاداخل
76
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المجلس األعلى للشباب والرياضة ،اإلستراتيجة الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني ( ،)2023-2017صفحة .51
دولة فلسطين ،المجلس األعلى للشبا

والرياضة ،االستراتيجية الوطنية لقطاع الشبا

الفلسطيني لألعوام .2022-2017

78معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس  ،محمود دويدن ،تقييم أثر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم ) ( 1لسنة 2000والئحته التنفيذية على أداء
الجمعيات ،2016 ،صفحة .48

36

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017
صالحيات الهيئات واألجسام والمؤسسات الرسمية المختلفاة.

79

وتشاكو الجمعياات مان بعاض التادخالت فاي تعياين مجاالس اإلدارة
لتادخل الجهاات التنفيذياة فاي

واغالق مق ارت .كما أن إسناد مهمة التسجيل لوزارة الداخلية من وجهة نظر الجمعياات ،يفاتح الباا

العمل األهلي ،وخصوصاا أثنااء األزماات السياساية 80.تشاير  %94مان عيناة الجمعياات فاي دارساة معهاد مااس لعاام  2016باان

السلطة التنفيذية وأجهزتهاا األمنياة تتادخل غالباا أو أحياناا فاي توجياه عمال الجمعياة .هاذا وتشاير وحادة المنظماات األهلياة وحقاوق
اإلنسان في مجلس الوزراء بان تدخل و ازرة الداخلية هاذا مخاالف لصاالحياتها كماا ناص عليهاا القاانون ،ويجا

بالتسجيل فقط وافساح المجال للو ازرات ذات االختصاص بالمتابعة واإلشراف على عمل الجمعيات.


أن تكاون مختصاة

81

القضةةايا ذات العالقةةة ب ة دارة الجمعيةةات :الحوكمةةة والمسةةاءلة والشةةفافية :يخلااو القااانون ماان اإلشااارة إلااى مسااتويات اإلدارة وماادة
عضااوية مجلااس اإلدارة و ليااات المساااءلة والشاافافية ،حيااث لاام يتضاامن القااانون والئحتااه التنفيذيااة ماان بيااان ليااات المساااءلة داخاال
الجمعية ،ال سيما فيما يتعلق بآلياات لمسااءلة مجلاس اإلدارة ومعاييرهاا ومخرجاات عملياة المسااءلة ،باإلضاافة إلاى افتقاار القاانون

لقواعاد شافافية عمال الجمعيااات ،مثال نشار تقاريرهاا اإلداريااة والمالياة ومصاادر تمويلهاا والتبرعااات والمانح ،و لياات تنظايم ومكافااآت
أعضاااء مجلااس اإلدارة وتاادقيق السااجالت الماليااة والشااكاوى ،الااخ .وفيمااا يتعلااق بااإدارة الجمعيااات ،لاام يشاار القااانون إلااى المسااتويات
اإلدارية مثل اإلدارة التنفيدية والمالية وعالقتهاا بمجلاس اإلدارة وحادود المساؤولية ،باإلضاافة إلاى تحدياد لجاان مجلاس اإلدارة ومادة

عضويته ،ولم يمنع أو يقيد توظيف أقاار أعضااء مجلاس اإلدارة .ماا زال هنالاك جادل حاول ماا الاذي يجا
الوطنيااة فااي مجااال المساااءلة والشاافافية ،ومااا الااذي يجا

تبنياه فاي التشاريعات

تركااه لألنظمااة والمعااايير الخاصااة بالجمعيااة 82.ماان ناحيااة أخاارى ،هنالااك

ضااعف فااي ليااات الشاافافية واالفصاااح والمساااءلة لاادى الجمعيااات ،حيااث  %89ماان عينااة الجمعيااات فااي دارسااة معهااد ماااس لعااام

 2016ليس لديها مواقاع الكترونياة ،و %46فقاط مان باين الجمعياات التاي لاديها مواقاع تنشار تقاريرهاا المالياة واإلدارياة المصاادقة
ماان إدارة الجمعيااة وهيئتهااا العامااة .هااذا وال تفصااح  %84ماان الجمعيااات عاان نظامهااا األساسااي وال تتاايح االطااالع عليااه م ان قباال

العامة .كما أن  %36ليس لديها مدونات سلوك ،وفقط  %65تخضع الشواغر للمنافسة العادلة بشكل علناي دائماا .مان المالحاظ

أن  %60من الجمعيات يوظفون أقار ألعضاء مجالس إدارتهم.
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القضايا ذات العالقة بالنهج واالستراتيجيات والبرامج :يتمثل ذلك في ضعف التكامل ما بين المجتمع األهلي والحكومة فاي تنفياذ

الخطااط الحكوميااة للتنميااة ،وربااط ب ارامج الجمعيااات فااي الخط اط الوطنيااة ،باإلضااافة إلااى اقتصااار بعااض مجااالس إدارة الجمعيااات

ممارسة صالحياتها ومهامها على متابعة األمور المالية واإلدارية ووضع اإلجراءات الالزمة ،وغيا

الدور الرقابي واإلشارافي فاي

مراجعاة واعتماااد المعااامالت الماليااة 84.هااذا وال تقااوم الهيئااات الحاكمااة فااي الجمعيااات بعمليااة التخطاايط االسااتراتيجي وتجنيااد تموياال
للجمعي ااة وتعزي ااز التش اابيك م ااع األطا اراف الخارجي ااة وعم اال الجمعي ااات بش ااكل فاع اال ،يت ارف ااق ذل ااك م ااع ض ااعف عملي ااات التخط اايط

االستراتيجي بمشاركة المجتمع المحلي والماواطنين واألطاراف ذات العالقاة داخال الجمعياات .مان ناحياة أخارى ،هنالاك تفااوت فاي

تمكااين الجمعيااات للمتطااوعين ،وضااعف منهجيااات العماال واالفتقااار إلااى أدلااة عماال توجيهيااة فااي المجاااالت التااي تنفااذها الجمعيااات
وضااعف ليااات تصااميم المشاااريع لمتطلبااات المجتمااع وبااالتخطيط التشاااركي ،وضااعف ليااات الرقابااة والتقياايم للبارامج ،حيااث تشااير

 %67من عينة الجمعيات في دراسة ماس لعام  2016بانه ليس لديها ادوات محددة لقياس األثر.


القضايا ذات العالقة بالموارد المالية والبشرية :إن محدودية تنوع مصادر التمويل لدى الجمعيات واعتمادها بشاكل أساساي علاى

التمويال الخاارجي ورياع بعاض األنشاطة والمشااريع المنفاذة ياؤثر علاى اساتدامة الجمعياات وبرامجهاا ،حياث تشاير  %83مان عيناة
79و ازرة التنمية االجتماعية ،تقرير حول واقع الجمعيات الخيرية والمنظمات األهلي ،2016 ،صفحة .7
80كالسابق ،صفحة .50

81كالسابق ،صفحة .75-74
82

كالسابق ،صفحة .55

84

ديوان الرقابة المالية واإلدارية،المخالفات األكثر شيوعا في المؤسسات األهلية والمنظمات غير الحكومية ،التقرير ربع السنوي الثالث.2013 ،

83

كالسابق ،صفحة .57
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الجمعيااات فااي د ارسااة معهااد ماااس لعااام  2016إلااى عاادم قاادرتها علااى االسااتدامة الماليااة ،باإلضااافة إلااى انخفاااض ملحااوظ للاادعم
المالي أو العيني المقدم من أعضاء الهيئة العاماة ،واعتمااد الجمعياات علاى اشاتراكات األعضااء فاي تنفياد أنشاطتها ،مماا قاد يادلل
علاى ضاعف فلساافة العمال األهلااي الطاوعي لاادى األعضااء ماان جهاة ،ورمزيااة االشاتراكات الساانوية ،أو عادم التازام بعاض أعضاااء

الهيئة العامة في غالبية الجمعيات بتسديدها.

85

من ناحية أخرى ،تشير نصف الجمعيات في عينة دراسة معهد ماس لعام 2016

إلى عدم الحرص والجدية في تطوير كوادرها البشرية.

.8.4


القضايا والتحديات التي تواجه سكان المناطق المهمشة

سكان القدس الشرقية :منذ  ،1967يخضع سكان القدس الشرقية لوالية بلدية االحتالل االسارائيلي ويعاانون مان أوضااع معيشاية

صعبة وقيود عديدة بسب
سكانية عالية بسب

االحتالل تطال شتى مجاالت حياتهم .تعااني غالبياة األحيااء الفلساطينية فاي القادس الشارقية مان كثافاة

صعوبة الحصول على تصاريح للبناء وهدم البيوت ومصادرة األ ارضاي وتجمياد الملكياات مان قبال االحاتالل،

باإلضافة إلى عدم كفاية الم ارفاق والخادمات العاماة ،واعتقاال األطفاال والشابا  ،وارتفااع نسابة البطالاة باين الشابا

والتاي وصالت

إلى  %40في الرباع الثااني مان عاام  ،2016وارتفااع معادالت الفقار حياث يعايش حاوالي  %76مان ساكان القادس الشارقية تحات
خااط الفقاار المحاادد إسارائيليا ،ماانهم  %84ماان األطفااال.عالوة علااى ذلااك ،يعاايش أكثاار ماان  99,000فلسااطيني ماان سااكان القاادس
الشاارقية معاازولين خلااف جاادار الفصاال اإلس ارائيلي فااي ظااروف معيشااية ساايئة ،ويمنعااون ماان الوصااول إلااى الخاادمات وأ ارضاايهم

الزراعية ويضطرون إلى العبور عبر الحواجز والحصول على تصاريح.


86

التجمعات السكانية في مناطق ج :يعتبر "الفلسطينيون مان منااطق (ج مان الفئاات الساكانية األكثار تهميشاا فاي الضافة الغربياة،
خاصة مع زيادة انعدام األمن الغذائي ،وسوء التغذية ،وصعوبة الوصول إلى الخدمات الصحية والتعليمياة ،بساب

انعادام أو عادم

كفاية البنية التحتية األساسية للخدمات العامة ،واإلغالق وتدمير المرافق مان قبال قاوات االحاتالل اإلسارائيلية ،وعادم تاوفر الطارق

المناسابة والكافيااة أو وسااائل النقال .فضااال عاان محدودياة الوصااول إلااى الم ارعااي وماوارد المياااه الطبيعيااة ،وعادم القاادرة علااى البناااء.

يعاني ما يقار  532تجمعا فلسطينيا في مناطق ج 87من مصادرة أراضيهم مان قبال قاوات االحاتالل اإلسارائيلي ،وهادم مناازلهم،

وتهجي اارهم قسا اريا .معظ اام المجتمع ااات المحلي ااة ف ااي من اااطق (ج معرض ااة لش ااح المي اااه ،وتعتم ااد أساس ااا عل ااى مص ااادر المي اااه م اان
الصهاريج الخاصة ،باسعار تصل إلى خمسة إضعاف المياه المنقولة باألنابي  .وبالتالي ينتهك حقهم في التنقل والسكن والصحة

والتعليم والعمل والعيش الكريم.


التجمعات البدوية والرعوية في مناطق ج :تعتبر هذه التجمعات من األكثر تهميشا بين ساكان منااطق ج ،ويقادر عاددهم بحاوالي

 30,171فردا يعيشون في  183تجمعا بدويا ورعويا ، 88ويقدر أن  %70منهم هم الجئون و %90يعتمدون على الرعاي .تعماق
اإلج اراءات اإلس ارائيلية المفروضااة علاايهم فجااوة الفقاار وتحااد ماان ق ادرتهم علااى ممارسااة حقهاام فااي التنقاال والسااكن والصااحة والتعلاايم

والعمل .يعانون من التهديد المستمر للتهجير وعنف المستوطنين.
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معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني (ماس  ،محمود دويدن ،تقييم أثر قانون الجمعيات الخيرية والهيئات األهلية رقم ) ( 1لسنة 2000والئحته التنفيذية على أداء
الجمعيات ،2016 ،صفحة .72

 86فريق األمم المتحدة القطري ،األرض الفلسطينية المحتلة ،التحليل القطري المشترك "لكي ال يترك أحد خلف الركب :نظرة إلى الضعف
والحرمان الهيكلي في فلسطين ،2016 ،صفحة .61-59
 87مكت األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانيةhttps://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/VPP2013MMay21N- ،
Basic24/DashBasic

88
89

مكت

األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية ،تشخيص التهميش لمناطق (ج .2014 ،

األمم المتحدة ،تحليل وضع الدولة ،مسودة ليست للنشر ،2016 ،صفحة .32
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سةةةكان منةةةاطق  H2فةةةي الخليةةةل :تض ااعف امكاني ااة وص ااول س ااكان من اااطق  H2ف ااي الخلي اال ،وال ااذين يق اادر ع ااددهم
فلسطيني ،إلى الخدمات الصحية والتعليمية والثقافية واألنشطة االقتصادية ،بسب

40,000

عناف المساتوطنين المساتمر ،بحياث يقادر عادد

المسااتوطنين بح اوالي  800داخاال المنطقااة و 8000مسااتوطن مقيمااين فااي مسااتوطنة كريااات أربااع فااي ض اواحي الخلياال .يقاادر أن
هنالااك م ااا يق ااار  120حاااج از منص ااوبا م اان قباال االح ااتالل اإلسا ارائيلي وال ااذي يفصاال المنطق ااة ع اان بقيااة المدين ااة .ونتيج ااة له ااذه

اإلجاراءات التعسافية اإلسارائيلية ،توقفاات معظام األنشاطة االقتصااادية فاي المديناة القديماة والمناااطق المحيطاة بالمساتوطنين ،وشا ّارد

اآالف من الفلسطينين.


السةةكان فةةي المنةةاطق الحدوديةةة :يقطاان مااا يقااار  11,000فلسااطيني فااي مناااطق حدوديااة مغلقااة ومناااطق الجاادار ،بحيااث ماان

المتوقاع أيضاا أن يزيااد عاددهم

 25,000فلسااطيني عناد اكتمااال جادار الفصال اإلسارائيلي .يخضاع السااكان إلاى قيااود فاي التنقاال

ولزوم تصاريح لذلك ،حتى لو كانت منازلهم أو عائالتهم أو أراضيهم أو مصادر دخلهم في هذه المنااطق .تقتطاع هاذه التجمعاات

عاان أ ارضاايها الزراعيااة عناادما تكااون هااذه األخيارة فااي الجهااة اإلسارائيلية ماان الجاادار ،ويمنااع الفلسااطينيون ماان الوصااول إليهااا أثناااء
فت ارات الحصاااد ويخضااعون آليااة التصاااريح اإلس ارائيلية ،ممااا يفقاادهم ساابل عيشااهم ويااؤدي إلااى البطالااة والفقاار وحتااى المااوت فااي

حاالت الطوارا الطبية .كما يتعرض الفلسطينيون في المناطق الحدودية في غزة إلى هادم مناازلهم خاالل أعماال العادوان واطاالق

النار على المزارعين ،ويعانون من قلة حصولهم على حقوقهم المختلفة أسوة بوسط المديناة خاصاة البنياة التحتياة ومشااريع البنااء،
ال ساايما ألن الاابعض ماانهم يعاايش فااي مناااطق نائيااة ،كمااا أن وجااود االحااتالل فااي المناااطق الحدوديااة يااؤثر علااى تقااديم الخاادمات

المطلوبة لهم ،خاصة في مجال البنية التحتية للمناطق المتاخمة للحدود.


الالجئون الفقراء والالجئون في المخيمات :يمثل الالجئون  %41.2مان ساكان فلساطين ،ومانهم  %31.2يعاانون مان الفقار ،إذ

ترتفااع نساابة الفقاار والبطالااة والخصااوبة وانعاادام األماان الغااذائي بشااكل عااام مااا بااين الالجئااين فااي المخيمااات.
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ال يقاادر العديااد ماان

الالجئين على تحمل تكاليف الخدمات الصحية والتعليمية ،ويعتمدون بشكل رئيسي على خدمات األونروا والمسااعدات والمعوناات

من المؤسسات األخرى .معظم الالجئين الفقراء ال يملكون أصاول أو رأس ماال ،وهام عرضاة للتادهور فاي حاال تعرضاهم إلاى أياة
عواماال طارئااة خارجيااة .وبشااكل عااام يعاايش الالجئااون فااي ظااروف سااكن ساايئة ،مااع عاادم كفايااة وضااعف شاابكات المياااه والصاارف

الصحي واالزدحام .ويعانون من عمليات التوغل اإلسرائيلي.
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في بداية العام  ،2015كان هنالك  228,560الجئا يقطناون فاي

 19مخيماا فاي الضافة الغربياة ،بحيااث يشاكلون  %24.3مان مجماوع الالجئاين المسااجلين ،بينماا يقطان  560,964الجئاا فااي 8
مخيمات في قطاع غزة ويشكلون  %41.6من مجموع الالجئين المسجلين.
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90الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني ،بيان صحفي عشية اليوم العالمي لالجئين.2015/6/20 ،
91أنروا ،المخيمات.2015 ،

UNRWA in Figures 2015
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الجزء الثالث :توجهاتنا المستقبلية "إلى أين نتجه خالل األعوام الستة
القادمة؟"
 .1تطلعاتنا المشتركة لمستقبل مجتمعنا الفلسطيني :رؤية قطاع التنمية االجتماعية

مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع ،يوفر الحياة الكريمة لكل األسر
واألفراد ،ويحرر طاقاتهم ،ويؤمن بالحقوق واملساواة والعدالة والشراكة واإلدماج
نضا ااع نص ا ا

أعيننا ااا ها ااذه الرؤي ا اة لقطا اااع التنميا ااة االجتماعيا ااة الا ااذي يضا اام طيفا ااا واس ا اعا ما اان الشركاء:مؤسسا ااات رسا اامية ومجتما ااع

م ا اادني وقطا ا اااع خ ا اااص ومنظما ا ااات األما ا اام المتح ا اادة وغيا ا اارهم م ا اان الشا ا ااركاء الا ا اادوليين ،توج ا ااه طاقاتنا ا ااا وجهودن ا ااا المشا ا ااتركة ،لتؤكا ا ااد

تطلعاتن ا ااا الطموح ا ااة للمض ا ااي ق ا اادما نح ا ااو مجتم ا ااع فلس ا ااطيني متض ا ااامن ومتماس ا ااك ،تجم ا ااع أسا ا اره وأفا ا اراده عالق ا ااات مترابط ا ااة وقوي ا ااة،
ويعملا ا ااون معا ا ااا فا ا ااي السا ا ااعي لتحقيا ا ااق طموحا ا اااتهم االجتماعيا ا ااة واالقتصا ا ااادية والوطنيا ا ااة ،وما ا ااوجهين طاقا ا اااتهم الجماعيا ا ااة وما ا ااؤمنين

ار بانتاجيتا ااه وابداعا ااه
بحقا ااوق اإلنسا ااان وقا اايم المسا اااواة والعدالا ااة والش ا اراكة واإلدما اااج .نا اارى مجتمعا ااا فلسا ااطينيا نابض ا اا بالحيا اااة ومزدها ا ا
الع ا اااليين ،يت ا ااالق ب ا اارواده ورائدات ا ااه ومبدعي ا ااه ومبدعات ا ااه ،وي ارع ا ااي احتياج ا ااات أجيال ا ااه الحاضا ا ارة والمس ا ااتقبلية ويبن ا ااي عل ا ااى تنوعه ا ااا،

وينما ااي رأس مالا ااه االجتما اااعي ويعاما اال مواطناتا ااه ومواطنيا ااه بمسا اااواة وبإنصا اااف وب ا ااحترام دون أي تمييا ااز أو إقصا اااء .نصا اابو إلا ااى

مجتما ااع يتمتا ااع في ا ااه جميا ااع الفلسا ااطينين ،م ا اان نسا اااء ورجا ااال وفتي ا ااات وفتيا ااان وأشا ااخاص ذوي وذوات إعاق ا ااة وكبي ا ارات وكبا ااار الس ا اان
وأطف ا ااال بحي ا اااة كريم ا ااة وذات ج ا ااودة  ،بحي ا ااث يت ا ااوفر لجمي ا ااع المواطن ا ااات والما ا اواطنين كاف ا ااة الخ ا اادمات الحياتي ا ااة األساس ا ااية الالزم ا ااة

لهم من غذاء مالءم وصحة وتعليم ومياه وبنية تحتية مالئمة وعمل الئق وبيئة نظيفة.

تنطلا ااق ها ااذه الرؤي ا اة ما اان إيماننا ااا العميا ااق با ااان الحيا اااة الكريما ااة للجميا ااع لا اان تتحقا ااق دون مجتما ااع يعا اازز فا اارص وصا ااول الم ا اواطنين

المهمش ا ااين والفئ ا ااات الض ا ااعيفة واألكث ا اار حرمان ا ااا وعرض ا ااة للتهم ا اايش ،ك ا ااالفقيرات والفقا ا اراء واألش ا ااخاص ذوي وذوات اإلعاق ا ااة والنس ا اااء
والمس ا اانين واألطفا ا ااال وسا ا ااكان المنا ا اااطق المهمشا ا ااة ،كالقا ا اادس الشا ا اارقية والتجمعا ا ااات البدويا ا ااة والرعا ا اااة وسا ا ااكان منا ا اااطق (ج وسا ا ااكان
المنا اااطق الحدوديا ااة والمحاذيا ااة للجا اادار ،والالجئا ااون فا ااي المخيما ااات وسا ااكان غ ا ازة غيا اار المتصا االين بالميا اااه النظيفا ااة والمجا اااري ،إلا ااى

النظا ااام االجتما اااعي ،ما ااع التاكيا ااد علا ااى تما ااتعهم بكافا ااة حقا ااوقهم لضا اامان دمجها اام الكاما اال ومشا اااركتهم الفاعلا ااة علا ااى كافا ااة األصا ااعدة

وفا ااق ما ااا ورد فا ااي الق ا اوانين الوطنيا ااة واالتفاقيا ااات والمعاها اادات الدوليا ااة التا ااي التزما اات بها ااا دولا ااة فلسا ااطين .لا ااذلك تنطلا ااق ها ااذه الرؤيا ااة
م اان أرض ااية حقوقي ااة تع اازز العدال ااة االجتماعي ااة والمس اااواة وع اادم التميي ااز ،وه ااو م ااا م اان ش ااانه تعزي ااز عالق ااة الف اارد بالدول ااة ،ويع اازز

المواطن ا ااة الص ا ااالحة ،ويبل ا ااور مفهوم ا ااا ناض ا ااجا وحقيقي ا ااا للعق ا ااد االجتم ا اااعي ،بحي ا ااث يس ا ااتطيع تغيي ا اار واق ا ااع األس ا اار واألفا ا اراد ،ذك ا ااو ار
واناث ا ااا ،وينتش ا االهم م ا اان دوائ ا اار الفق ا اار والتهم ا اايش واإلقص ا اااء االجتم ا اااعي .نطم ا ااح للمس ا اااواة ف ا ااي تمت ا ااع ه ا ااذه الفئ ا ااات بجمي ا ااع حق ا ااوقهم
وب ا ااالحيز والحا ا اراك والع ا اايش الكا ا اريم وف ا ااي بيئ ا ااة العم ا اال االجتماعي ا ااة واالقتص ا ااادية والسياس ا ااية ،وض ا اامان التميي ا ااز اإليج ا ااابي لتحقي ا ااق

ذل ااك وا ازل ااة كافا ااة أش ااكال التميي ااز واإلقصا اااء له ااذه الفئ ااات .نشا اادد عل ااى عملي ااة اإلدما اااج م اان منطل ااق مفهومنا ااا للتنمي ااة بانه ااا عمليا ااة
مشا اااركة ديناميكيا ااة تطما ااح ليكا ااون "مجتمعنا ااا للجميا ااع" يحتا اارم االختالفا ااات ويحا ااافظ علا ااى التنا ااوع والفرديا ااة ،ويؤسا ااس أرضا ااية صا االبة

للتماس ا ااك االجتما ا ااعي ال ا ااذي يعط ا ااي ك ا اال فلس ا ااطيني ،بنس ا ااائ ه ورجال ا ااه وفتيات ا ااه وفتيان ا ااه وأطفال ا ااه وكب ا اااره حس ا ااا باالنتم ا اااء والتق ا اادير
والشرعية من منطلق احترامه للتنوع المجتمعي.
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تتحق ا ااق التنمي ا ااة ف ا ااي مجتمعن ا ااا بت ا ااوفر اإلرادة اإلجتماعي ا ااة الس ا ااتنهاض الطاق ا ااات اإلجتماعي ا ااة واإلنس ا ااانية الكامن ا ااة م ا اان ثقاف ا ااة وق ا اايم
ومعت ق ا اادات اجتماعي ا ااة وأم ا اان وبن ا ااى سياس ا ااية واجتماعي ا ااة ومنظم ا ااات .ول ا ااذلك س ا اان ركز عل ا ااى تحري ا اار الطاق ا ااات والمب ا ااادرات الفردي ا ااة
تحقيا ا ااق التنميا ا ااة اإلجتماعيا ا ااة

ارواد وال ارئا ا اادات والمبا ا اادعين والمبا ا اادعات .يتطل ا ا ا
اإلبداعيا ا ااة للشا ا اابا والشا ا ااابات والنسا ا اااء ،ودعا ا اام الا ا ا ّ
مس ا ااؤولية وطني ا ااة مش ا ااتركة ب ا ااين مختل ا ااف الف ا اااعلين األساس ا اايين م ا اان أفا ا اراد ومنظم ا ااات ومؤسس ا ااات ،والتركي ا ااز عل ا ااى العم ا اال المحل ا ااي
والما ا ا اوارد المحلي ا ا ااة ،ويتطلا ا ا ا

مس ا ا اااءلة اجتماعي ا ا ااة ومش ا ا اااركة المواطن ا ا ااات والما ا ا اواطنين .ل ا ا ااذلك نا ا ا ارى مجتمع ا ا ااا ف ا ا اااعال بمؤسس ا ا اااته

ومجموعات ا ااه الوطني ا ااة والمحلي ا ااة والمجتمعي ا ااة ،كش ا ااركاء رئيس ا اايين ف ا ااي التح ا اارر وف ا ااي التنمي ا ااة االجتماعي ا ااة ،مع ا ااا يح ا ااررون طاق ا ااات

األف ا اراد ويمكنا ا اوهم ما اان أداء أدواره ا اام االجتماعيا ااة واالقتص ا ااادية بشا ااكل فع ا ااال ،ليكون ا اوا ص ا ااادمين ومنيعا ااين وق ا ااادرين علا ااى الص ا اامود
ف ا ا ااي وج ا ا ااه االح ا ا ااتالل وق ا ا ااادرين عل ا ا ااى حماي ا ا ااة أنفس ا ا ااهم ومواجه ا ا ااة الص ا ا اادمات والض ا ا ااغوطات واألزم ا ا ااات السياس ا ا ااية واالقتص ا ا ااادية

والمدنيا ااة والسياسا ااية والطبيعيا ااة التا ااي قا ااد يتعرضا ااون لها ااا ،والتا ااي قا ااد تا ااؤثر علا ااى متطلبا ااات عيشا ااهم الك ا اريم وسا اابل معيشا ااتهم .نضا ااع
ه ااذه الرؤي ااة ب ااين أي ااديكم ل اانعلن ع اان إصا ا اررنا وعزمن ااا وهمتن ااا لمواص االة جهودن ااا الوطني ااة ليع اايش جمي ااع الفلس ااطينين بحري ااة وك ارم ااة

ومستوى معيشي الئق ،وأن يتمتعوا جميعهم بحياتهم االجتماعية والثقافية والسياسية واالقتصادية على قدم المساواة.

ينبع إص اررنا وعزمنا في هذه الرؤية من تمسكنا بوثيقة إعالن االستقالل الفلسطينية ،والتي تؤكد المساواة الكاملة في الحقوق وقايم العدالاة
االجتماعية والعايش الكاريم للماواطنين ،باإلضاافة إلاى التازام دولاة فلساطين باالتفاقياات والمعاهادات والبروتوكاوالت الدولياة ،وأهمهاا اتفاقياة

حقااوق الطفاال الدوليااة ،واتفاقيااة األشااخاص ذوي اإلعاقااة اتفاقيااة ،واتفاقيااة القضاااء علااى جميااع أشااكال التمييااز ضااد المارأة (ساايداو  ،والتااي

تحمي حقوق هذه الفئات.

 .2المحرك الرئيسي لشركاء التنمية االجتماعية :القيم الناظمة
يحكاام عماال جميااع شااركاء التنميااة االجتماعيااة ،ماان مؤسسااات رساامية ومجتمااع ماادني وقطاااع خاااص ومنظمااات األماام المتحاادة وغياارهم ماان
الشركاء الدوليين ،مجموعة من القيم الناظمة بحيث تشكل منظومة توجيهية لسياسات وبرامج وتدخالت هذه األطراف في عملهم في مجال
التنمية االجتماعية في فلسطين.


العدالة.



المساواة.



الحقوق.



الشراكة.



المشاركة



اإلدماج.

 .3األهداف االستراتيجية :ما هي التغييرات التي نصبو إلى تحقيقها خالل األعوام 2022-2017؟
.1.3

الهدف االستراتيجي األول :الحد من الفقر

محارب ااة ظا اااهرة الفق اار ها ااي مسا ااؤولية وطني ااة جماعيا ااة ،تتطل ا ا

تض ااافر جهودنا ااا جميع ااا ،كمؤسسا ااات رسا اامية وأهلي ااة ودوليا ااة وقطا اااع

خ ا اااص ،للح ا ااد م ا اان الفق ا اار ف ا ااي مجتمعن ا ااا الفلس ا ااطيني ،وذل ا ااك م ا اان خ ا ااالل الت ا اااثير ف ا ااي مجموع ا ااة م ا اان الت ا اادخالت والسياس ا ااات الت ا ااي
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تسا اااهم بشا ااكل مباشا اار أو غيا اار مباشا اار تعزيا ااز الصا اامود والمنعا ااة والتمكا ااين االقتصا ااادي للجمجتما ااع الفلسا ااطيني .نسا ااعى ضا اامن ها ااذا

الها اادف االسا ااتراتيجي الا ااى الحا ااد ما اان الفقا اار متعا اادد األبعا اااد والجا ااوع والحرما ااان ،وتعزيا ااز قا اادرة األسا اار الفقي ا ارة وجميا ااع أفرادها ااا ،بغا ااض
النظا اار عا اان الجا اانس والعم ا اار واإلعاقا ااة ،علا ااى ت ا ااامين متطلبا اااتهم الحياتيا ااة األساس ا ااية ،ما اان غا ااذاء ص ا ااحي ما ااالءم وملا اابس ومس ا ااكن

مناس ا اابين وعناي ا ااة طبي ا ااة وتعل ا اايم ورعاي ا ااة شخص ا ااية ومواص ا ااالت وخ ا اادمات وعالق ا ااات اجتماعي ا ااة الزم ا ااة .فم ا اان حا ا اق ك ا اال فلس ا ااطيني
وفلسا ااطينية فا ااي مسا ااتوى معيشا ااي كا ا ٍ
ااف للمحافظا ااة علا ااى الصا ااحة والرفاهيا ااة لا ااه/ها وألس ا ارته/ها ،والحا ااق فا ااي تا ااامين معيشا ااته/ها فا ااي
حا ا اااالت البطالا ا ااة والما ا اارض والعجا ا ااز والترما ا اال والشا ا اايخوخة ،وضا ا اامان عالقاتا ا ااه/ها االجتماعيا ا ااة ،وغيا ا اار ذلا ا ااك ما ا اان سا ا اابل ع ا ا ايش

الما اواطنين والمواطن ااات والت ااي يمك اان أن تفق ااد نتيج ااة ظ ااروف خارجي ااة وتعرض ااهم للوق ااوع ف ااي دائا ارة الفق اار .كم ااا يس ااعى ه ااذا اله اادف

إل ا ااى الح ا ااد م ا اان الفق ا اار الما ا ارتبط بع ا اادم ت ا ااوفر ال ا اادخل ال ا ااالزم ف ا ااي تحقي ا ااق جمي ا ااع متطلب ا ااات جمي ا ااع أفا ا اراد األسا ا ارة م ا اان طع ا ااام وغ ا ااذاء
وصحة وتعليم ،الخ ،وذلك الستدامة التنمية وتحقيق حياة كريمة للجميع.

يتقا ا اااطع ها ا ااذا الها ا اادف ما ا ااع جميا ا ااع القطاعا ا ااات المشا ا اامولة فا ا ااي االسا ا ااتراتيجيات القطاعيا ا ااة ،وخاصا ا ااة اسا ا ااتراتيجية إدارة الما ا ااال العا ا ااام
واالقتص ا اااد الا ا اوطني والتش ا ااغيل والتعل ا اايم والص ا ااحة والز ارع ا ااة والحك ا اام المحل ا ااي والطاق ا ااة والبيئ ا ااة ،وذل ا ااك م ا اان منطل ا ااق أن الح ا ااد م ا اان
الفقر يج

أن يتضمن وصول األسر الفقيرة إلى خدمات البنية التحتية والتعليمية والصحية واالجتماعية المالءمة.
الهدف االستراتيجي األول :الحد من الفقر

من نستهدف في هذا الهدف؟ الفقراء والفقيرات
من هم الشركاء لتحقيق هذا الهدف؟ المؤسسات الرسمية واألهلية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية.
ما هي التقاطاعات مع القطاعات في االستراتيجيات القطاعية؟ جميع القطاعات المشمولة في االستراتيجيات القطاعية ،وخاصة
استراتيجية إدارة المال العام واالقتصاد الوطني والتشغيل والتعليم والصحة والزراعة والحكم المحلي والطاقة والبيئة.
ما هي مبادئ النهج الحقوقي المتضمنة في هذا الهدف؟ اإللزامية القانونية ،عدم التمييز ،تمكين أصحا

.2.3

الحقوق.

الهدف االستراتيجي الثاني :إزالة كافة أشكال التهميش واإلقصاء االجتماعي في المجتمع الفلسطيني

م ا ا اان منطلا ا ا ااق ال ا ا اانهج الحقا ا ا ااوقي ،تتبنا ا ا ااى المؤسس ا ا ااات الرسا ا ا اامية واألهليا ا ا ااة والدولي ا ا ااة والقطا ا ا اااع الخا ا ا اااص ذات العالق ا ا ااة فا ا ا ااي ها ا ا ااذه
االسا ااتراتيجية ها اادفها الثا اااني ،أال وها ااو إ ازلا ااة كافا ااة أشا ااكال التهما اايش واإلقصا اااء االجتما اااعي فا ااي المجتما ااع الفلسا ااطييني .ويشا اامل ها ااذا
الها اادف القضا اااء علا ااى جميا ااع أشا ااكال التمييا ااز السا االبي فا ااي الحقا ااوق االجتماعيا ااة واالقتصا ااادية والثقافيا ااة والرياضا ااية والسياسا ااية ضا ااد
الفئا ااات المهمشا ااة ،ما اان فق ا اراء وفقي ا ارات ونسا اااء وأطفا ااال وشا اابا

وشا ااابات وكبي ا ارات وكبا ااار سا اان وأشا ااخاص ذوي وذوات إعاقا ااة ،وفا ااي

ف ا اارص وص ا ااولهم/ن إل ا ااى الما ا اوارد والمش ا اااركة االجتماعي ا ااة والسياس ا ااية واالقتص ا ااادية ،ألسا ا ابا

له ا ااا عالق ا ااة ب ا ااالتمييز عل ا ااى أس ا اااس

ال ا اادين أو الل ا ااون أو الج ا اانس أو اإلعاق ا ااة أو العما ا ار أو المك ا ااان الجغ ارف ا ااي أو المعتق ا اادات السياس ا ااية .كم ا ااا يرك ا ااز ه ا ااذا اله ا اادف عل ا ااى
مبا اادأ مسا اااءلة أص ا ااحا

الواجبا ااات ف ا ااي جميا ااع المج ا اااالت وتفعيا اال دور المؤسسا ااات والقي ا ااادات المحليا ااة وممثل ا ااي أصا ااحا

الحق ا ااوق

والمواطنات والمواطنين وتمكينهم في هذه العملية.
يتق ا ا اااطع ه ا ا ااذا اله ا ا اادف م ا ا ااع مجموع ا ا ااة م ا ا اان القطاع ا ا ااات المش ا ا اامولة ف ا ا ااي االس ا ا ااتراتيجيات القطاعي ا ا ااة ،وخاص ا ا ااة اس ا ا ااتراتيجية الن ا ا ااوع
االجتما ا اااعي والش ا ا ابا

واإلعاقا ا ااة والتعلا ا اايم والصا ا ااحة والتشا ا ااغيل واالقتصا ا اااد المحلا ا ااي وادارة الما ا ااال العا ا ااام والز ارعا ا ااة والحكا ا اام المحلا ا ااي

والطاقا ااة والبيئا ااة ،واالسا ااتراتيجية الوطني ا ااة الخاصا ااة بتطبيا ااق ق ا ارار مجل ا ااس األما اان1325بشا ااان الم ا ارأة والس ا ااالم واألما اان ،وذلا ااك م ا اان
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منطلا ااق أن إ ازلا ااة كافا ااة أشا ااكال التهما اايش واإلقصا اااء االجتما اااعي يج ا ا
ونس ا اااء وأطف ا ااال وش ا اابا

أن يتضا اامن وصا ااول الفئا ااات المهمشا ااة ما اان فقي ا ارات وفق ا اراء

وش ا ااابات وكبيا ا ارات وكب ا ااار س ا اان وأش ا ااخاص ذوي وذوات إعاق ا ااة إل ا ااى خ ا اادمات البني ا ااة التحتي ا ااة والتعليمي ا ااة

والصحية واالجتماعية والوصول إلى العدل وتعزيز مشاركتهم/ن االجتماعية واالقتصادية والسياسية.

الهدف االستراتيجي الثاني :إزالة كافة أشكال التهميش واإلقصاء االجتماعي في المجتمع الفلسطيني
مةةةةةن نسةةةةةتهدف فةةةةةي هةةةةةذا الهةةةةةدف؟ الفقيا ا ارات والنس ا اااء والش ا اابا

إعاقة.

والش ا ااابات واألطف ا ااال وكبيا ا ارات وكب ا ااار واألش ا ااخاص ذوي

من هم الشركاء لتحقيق هذا الهدف؟ المؤسسات الرسمية واألهلية والدولية والقطاع الخاص ذات العالقة.
مةةةةا هةةةةي التقاطاعةةةةات مةةةةع القطاعةةةةات فةةةةي االسةةةةتراتيجيات القطاعيةةةةة؟ اسا ااتراتيجية النا ااوع االجتما اااعي والشا اابا

واإلعاقا ااة

والتش ا ااغيل والتعل ا اايم والص ا ااحة والز ارع ا ااة والع ا اادل والحك ا اام المحل ا ااي والطاق ا ااة والبيئ ا ااة ،واالس ا ااتراتيجية الخاص ا ااة بتطبي ا ااق قا ا ارار

مجلي األمن .1325

مةةةةا هةةةةي مبةةةةادئ الةةةةنهج الحقةةةةوقي المتضةةةةمنة فةةةةي هةةةةذا الهةةةةدف؟ اإللزاميا ااة القانونيا ااة ،المسا اااءلة ،ع ا ادم التمييا ااز ،تمكا ااين
أصحا

.3.3

الحقوق ،المشاركة.

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز التماسك االجتماعي

التماسك االجتماعي يتمثل بقدرة المجتمع على تاامين الرفااه لجمياع األسار واألفاراد والتقليال مان الفاوارق فيماا بيانهم .ال يقتصار التماساك
االجتماعي على مكافحة اإلقصاء االجتماعي والفقر ،بل يتضمن تعزيز وحادة األسارة وتماساكها ،وخلاق التضاامن فاي المجتماع وتعزياز
العماال التطااوعي والمسااؤولية المجتمعي ااة وتطااوير سياسااات اقتصااادية عادل ااة ودامجااة للفئااات المهمشااة والفقيا ارة ،خااالل عملي اة التنمي ااة

االجتماعي ااة ،بحي ااث ن اارى تحس اان ف ااي ثق ااة المواطن ااات والما اواطنين ف ااي الحكوم ااة والقي ااادات المجتمعي ااة وزي ااادة ف ااي ع اادد المتطوع ااات

والمتطوعين المنخرطين/ات في مبادرات تنموياة لرعاياة الفقاراء والفئاات المهمشاة ،ت ارجاع فاي حااالت العناف المجتمعاي ،زياادة فاي عادد

الماواطنين والمواطنااات المنخاارطين/ات فااي مؤسسااات االجتماعيااة واالح ا از السياسااية ومجااالس واتحااادات ونقابااات ومؤسسااات لتمثيليااة
وأطاار أخاارى محليااة ووطنيااة ،باإلضااافة إلااى تحساان نظ ارة الفلسااطينين حااول أهاام القاايم االجتماعيااة االنسااانية فااي المجتمااع الفلسااطيني،

كالعدالة االجتماعية ،االنتماء للوطن ،التساامح ،التكافال ،احتارام األخار ،والتاي طالماا تمياز بهاا تاريخياا الشاع

الفلساطيني ،باالرغم مان

تراجعها .يتقاطع هذا الهدف بشكل رئيسي مع استراتيجية التعليم واألشخاص ذوي اإلعاقة واالستراتيجيات عبر القطاعية للشبا
االجتماعي.

والنوع

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز التماسك االجتماعي
من نستهدف في هذا الهدف؟ المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص ذات العالقة.

من هم الشركاء لتحقيق هذا الهدف؟ المؤسسات الرسمية واألهلية والدولية والقطاع الخاص ذات العالقة.
مةةةةةا هةةةةةي التقاطاعةةةةةات مةةةةةع القطاعةةةةةات فةةةةةي االسةةةةةتراتيجيات القطاعيةةةةةة؟ اسا ااتراتيجية النا ااوع االجتم ا اااعي والشا اابا

ذوي اإلعاقة والتعليم .ما هي مبادئ النهج الحقوقي المتضمنة في هذا الهدف؟ تمكين أصحا

الحقوق ،المشاركة.

واألش ا ااخاص
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 .4السياسات القطاعية :ما هي قواعد العمل التي ستحكم عمل جميع الشركاء؟
الهدف االستراتيجي األول :الحد من الفقر

السياسات القطاعية

 .1تنظيم وتنسيق المساعدات االجتماعية النقدية وغير النقدية :تستهدف هذه السياسة تطوير أنظمة للمساعدات االجتماعية،
المراعية للنوع االجتماعي ،بدال من البرامج لضمان عنصر االستدامة العتماد منهج مرتبط بالحقوق.

 .2ماسسة وتطوير برنامج التمكين االقتصادي لألسر الفقيرة ،بما يشمل توفير المصادر المالية وبرامج خدمات األعمال الالزمة بما
في ذلك تعزيز عملية التسويق وتعزيز التشريعات ذات العالقة.

 .3وضع تدابير تشريعية وومؤسساتية ومالية لتاسيس وتفعيل هيئات وصناديق واتحادات مختصة في الضمان االجتماعي والحماية
من الكوارث والتامينات.

 .4وضع تدابير مؤسساتية وتنظيمية تساعد الهيئات المحلية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والقيادات من خدمة الفقيرات والفقراء.
 .5تطوير وتوسيع عمل جمعيات حماية المستهلك في جميع المحافظات.

الهدف االستراتيجي الثاني :القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقصاء االجتماعي في المجتمع الفلسطيني

السياسات القطاعية

 .1تصميم خدمات اجتماعية مبينة على االحتياج :تاتي هذه السياسة لبناء الخدمات االجتماعية لتستجي
المستهدفة بناء على تحليل وضعها وأوضاع األفراد فيها وتحديد التدخالت المالئمة لها.

الحتياجات األسر

 .2تعزيز الالمركزية في تقديم الخدمات باعتماد خيارات مجتمعية ومحلية :تسعى هذه السياسة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع
المدني والمحلي والقطاع الخاص في تصميم وتقديم ومتابعة وتقييم الخدمات ،وصوال إلى سوق مختلط لتقديم الخدمات

االجتماعية وأنطمة تحويل على المستوى المحلي ،بما يعزز فاعليتها وضمان وصولها للفئات المستهدفة وباالستناد إلى
احتياجاتها الفعلية.

 .3ضمان شمول مناهج التعليم العام والتعليم العالي لمواد واهداف تعزز المساواة والعدالة بين الجميع وتعزز النهج المبني على
الحقوق

 .4إيجاد ليات وثقافة مجتمعية ومؤسساتية تعزز دور المؤسسات والقيادات المحلية وممثلي أصحا
مساءلة أصحا

الواجبات في جميع المجاالت.

الحقوق والمواطنين في

 .5وضع سياسات وتدابير من مؤسسات العدالة تم ّكن الفئات الفقيرة والمهشمة من الوصول الى القضاء الشرعي والنظامي من
خالل بناء نظام المساعدة القانونية.
 .6توفير وتطوير الخدمات االجتماعية والصحية والتعليم لجميع الفئات المستضعفة ،ال سيما النساء واألشخاص ذوي وذوات
اإلعاقة واألطفال وكبيرات وكبار السن والشبا

والشابات ،ووضع تدابير لوصول الجميع الى المياه والطاقة والمراكز الرياضية

والثقافية المناسبة ،وتطوير األعمال الريادية واالقتصادية.

الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز التماسك االجتماعي

السياسات القطاعية

 .1وضع تدابير وطنية ومحلية تشجع الشبا
وتعزز الترابط المجتمعي.

والشابات والقيادات المجتمعية لالنخراط في العمل التطوعي القائم على خدمة المجتمع

 .2تطوير نماذج بمشاركة الجميع لتعزيز مفهوم المسؤولية اإلجتماعية للقطاع الخاص والبلديات وماسستها.

 .3وضع ودعم األطر الوطنية والمحلية التي ترعى الحوار المجتمعي في قضايا الوحدة الوطنية وتعزيز القيم اإلنسانية والوطنية.
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 .4حوار وطني مستمر حول تاثير السياسات االقتصادية على معدالت الفقر والتهميش والتمييز والعدالة االجتماعية.

 .5تطوير البنية المؤسسية وبناء القدرات المالئمة للتنمية االجتماعية :تستهدف هذه السياسة رفع قدرة وكفاءة المؤسسات المزودة
للخدمات وتطوير مواردها البشرية وارساء مرجعيات وترتيبات مؤسسية شفافة وواضحة.

 .6تطوير نظام متابعة وتقييم لقطاع التنمية االجتماعية بمشاركة كافة الشركاء :تستهدف هذه السياسة العمل على تطوير نظام

للمتابعة والتقييم بما يعزز المساءلة والشفافية والحوكمة للقطاع بشكل عام ،وذلك لضمان سير العمل في مجاالت التنمية

االجتماعية وفق المعايير واإلجراءات السليمة ،وضمان فاعلية وكفاءة األداء ،وبالتالي في تعزيز كفاءة الخدمات وفاعلية تدخالت

الحماية والتنمية االجتماعية بمختلف أنواعها.

 .5النتائج القطاعية والمسؤوليات :ما هي النتائج التي نريد تحقيقها وما دور الشركاء؟
يعرض الجدول أدناه النتائج لكل هدف استراتيجي ودور الشركاء المختلفين.
وأدوار الشركاء المرتبطة بها

النتائج

دور وزارة التنمية االجتماعية

الدور المتوقع للمجتمع المدني

دور المؤسسات الحكومية الرئيسية

الهدف االستراتيجي األول :الحد من الفقر
 .1.1األسر

الفقيرة



توفير مساعدات نقدية.

والهشة

قادرة



توفير مساعدات غذائية منتظمة.

على

تامين



توفير مساعدات ماليه طارئة.

االحتياجات



تاهيل سكن.

األساسية بنوعية



إعفاءات.

وكمية كافيتين.





و ازرة الصحة – توفير الخدمات



الصحية المجانية.



توفير مساعدات نقدية وغذائية
ومساعدات ماليه طارئة.

و ازرة التربية والتعليم العالي – توفير



توفير المياه المناسبة والطاقة،

الخدمات التعليمية المجانية.

وخصوصا

و ازرة االقتصاد الوطني  -وضع

المهمشة.

المناطق

في

إنشاء منظومة معلومات MIS

سياسات وطنية لتشجيع االستثمار



تعديالت في السكن.

وقواعد بيانات موحدة حول األسر

وسياسات اقتصادية لمعالجة أسبا



حمالت مناصرة دولية لفضح

الفقيرة

واحتياجاتها

والخدمات

المقدمة لها.

الفقر وليس فقط محاربته ،وبناء

ممارسات االحتالل االسرائيلي

االحتياطات الوطنية من السلع

التي تؤدي بشكل مباشر إلى

األساسية ،وخصوصا الطحين.




و ازرة المالية:

وضع

تفاقم

السياسات

ظاهرة

الفقر

فلسطين.

المالية التي تضمن معالجة أسبا



معلومات ودراسات.

الفقر وليس فقط محاربته.



ارشاد

الجهاز

المركزي

في

لالحصاء

خدمات

نفسي

واجتماعي.

الفلسطيني -تطوير مفهوم الفقر
فلسطينيا ،بما ينسجم مع التوجهات
الوطنية ،توفير احصائيات حول
الفقر في فلسطين.


مكت

رئيس الوزراء :تطوير مفهوم

الفقر فلسطينيا ،بما ينسجم مع
التوجهات الوطنية.


و ازرة األشغال العامة واإلسكان –
مواءمة/توفير سكن مالءم للفقراء.

برامج تمكين اقتصادي لألسر

و ازرة العمل – برامج تمكين للعاطلين عن

 .2.1الرجال والنساء
والشابات في

الفقيرة ،تتضمن إقامة مشاريع

العمل.

الفقيرة ،تتضمن إقامة مشاريع

األسر الفقيرة منخرطون

جديدة وتطوير أعمال لألسر الفقيرة

و ازرة الزراعة – برامج تمكين جماعي

جديدة وتطوير أعمال لألسر

التي لديها مشاريع قائمة.

للم ازرعين.

الفقيرة التي لديها مشاريع

والشبا
في

مشاريع

تمكين





برامج تمكين اقتصادي لألسر

45

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017
وأدوار الشركاء المرتبطة بها

النتائج
اقتصادي

دور وزارة التنمية االجتماعية
فردي



وجماعي.



دور المؤسسات الحكومية الرئيسية

برامج تمكين جماعية لألسر الفقيرة

و ازرة االقتصاد – مراجعة التشريعات

والمزارعين.

والسياسات لوضع سياسات وتشريعات

توفير قروض لمشاريع اقتصادية

تشجيعية لصغار المنتجين والمشاريع

لألسر الفقيرة.

الصغيرة ،وتاسيس الشركات والمشاريع
مهني

قائمة.


قروض

اقتصادية لألسر الفقيرة.


مهني وتوظيف

برامج تدري

برامج

تدري

وتوظيف

التي تعنى بتسويق منتجات فقراء وصغار

للشبا

للشبا

والشابات واألشخاص ذوي

األسواق

ذوي

االسر

المنتجين،

واالستفادة

من

التضامنية العالمية في هذا المجال.

تشجيع تاسيس الشركات والمشاريع

اإلعاقة

من

الفقيرة.


القطاع الخاص  -تاسيس

التي تعنى بتسويق منتجات فقراء

مشاريع منتجة ومشغلة لأليدي

وصغار المنتجين ،واالستفادة من

العاملة الفقيرة.

األسواق التضامنية العالمية في هذا



المجال.


توفير

لمشاريع

والشابات واألشخاص

اإلعاقة من االسر الفقيرة.


الدور المتوقع للمجتمع المدني

تدري

مؤسسات اإلقراض  -تطوير
سياسات

كوادرها

لتمكينها

للفقراء،

تحفيزية

من

وذلك من خالل خفض قيم

االضطالع بدورها بشكل أفضل في

الربح/الفائدة وتسهيل عملية

مجال توجيه التدخالت لصالح

االقتراض

سلع

الفقراء على المستوى المحلي،

إقراض في مؤسسات اإلقراض

وتصميم وتنفيذ التدخالت أيضا.

تتالءم مع احتياجات الفقراء،

وتطوير

وخصوصا النساء.
 .3.1تدابير

حماية



اجتماعية وطنية
ومحلية

فاعلة

تحمي

الفئات



إنشاء صندوق وطني للطوارا
لتحسين االستجابة الوطنية للكوارث

صندوق درء المخاطر والتامينات

الحماية االجتماعية

الطبيعية.

الزراعية من النواحي التنظيمية

واالحتياجات المطلوبة.

دراسات

وتقارير

حول

تدابير

الفقيرة والمنكشفة

الحماية االجتماعية واالحتياجات

رجاال ونساء من

المطلوبة.

الهزات



مراجعة

والمالية والكوادر المختصة

منظومة
وتحديد

مؤسسة الضمان االجتماعي -إعداد

التشريعات

التشريعات الثانوية لقانون الضمان

التعديالت

االجتماعي واقرارها.

والصدمات
والكوارث.

الالزمة عليها لضمان إيجاد البيئة



المؤسساتية الالزمة لتنفيذ السياسات
والتدخالت التي يتم أو يمكن تبنيها

المدني :رفع الجهوزية وسرعة

لمكافحة الفقر وفق المفهوم الجديد.

االستجابة للكوارث الطبيعية وغيرها.

وتشريعات

لتوفير



حمالت ضغط ومناصرة
لوضع تدابير وطنية ومحلية.



القطاع الخاص – مساهمات
مالية.

الفريق الوطني إلدارة مخاطر
الكوارث/المجلس األعلى للدفاع

الضغط باتجاه وتبني سياسات



والتشريعات الناظمة.


الفلسطينية





و ازرة الزراعة  -تعزيز جاهزية



دراسات وتقارير حول تدابير

وانشاء صندوق للكوارث.

االحتياجات

األساسية (وفقا للمفهوم الحالي
والمستقبلي للفقر والتمكينية لألسر
الفقيرة ،يتضمن ذلك أيضا خفض
رسوم الكهرباء والمياه للفقراء.


رعاية وقيادة ملتقيات وطنية لتنسيق
جهود األطراف الفاعلة في هذا
القطاع.
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دور المؤسسات الحكومية الرئيسية

الدور المتوقع للمجتمع المدني

توحيد ليات االستهداف واحتسا
الفقر.



تطوير استراتيجية الوطنية لمكافحة
الفقر والتهميش مع نهاية عام
.2018



بناء أرضية الحماية االجتماعية
(تحديد

مخصصات

اجتماعية

للفئات

المهمشة

مسنين،

معاقين...،


إنشاء هيئة/جسم تنسيقي عالي
المستوى لوضع سياسات وطنية
(اقتصادية

واجتماعية

معالجة أسبا

تضمن

الفقر وليس فقط

محاربته.
الهدف االستراتيجي الثاني :القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقصاء االجتماعي في المجتمع الفلسطيني
 .1.2تشريعات



وسياسات حمائية
تعزز

لمراجعة

والتشريعات

العدالة

والمساواة

دراسات

السياسات

المتعلقة



بالفئات

المهمشة.


والحقوق للجميع.


تنظيم

و ازرة الصحة وو ازرة التربية والتعليم



حمالت ضغط ومناصرة.

وو ازرة األشغال العامة واإلسكان وو ازرة



دراسات وتقارير لمراجعة

المواصالت وو ازرة االقتصاد و ازرة
مع

ملتقيات

المؤسسات

شؤون المرأة والمجلس االعلى للشبا

الرسمية لنقاش التعديالت على

والرياضة-

السياسات والتشريعات.

والتشريعات ذات العالقة بكل و ازرة

السياسات

مراجعة

السياسات والتشريعات.

والتشريعات

السياسات

تعديل

والمتعلقة بحماية وتحقيق المساواة
لألطفال والنساء واألشخاص ذوي

المتعلقة بعمل الو ازرة ومراكزها.

اإلعاقة وكبار السن.
 .2.2ثقافة مجتمعية
تعزز
والمساءلة.



الحقوق

وأنشطة

حمالت

توعوية

حول



مناصرة قضايا الفئات المهمشة.


دراسات وتقارير حول الخدمات

العمل  -حمالت وأنشطة توعوية.


المقدمة.



جميع الو ازرات  -وبناء قدرات الكوادر

الواجبات.


العاملة في الو ازرات حول واجبات

جلسات مفتوحة للمواطنين حول

أصحا

الخدمات المقدمة.

والمساءلة ،وتطوير ليات عمل تفسح

بناء قدرات الكوادر العاملة في
الو ازرة

حول

واجبات

أصحا

الحقوق و ليات المساءلة والشفافية.


وزرة الصحة و ازرة
و ازرة شؤون المرأة ا



تطوير ليات عمل تفسح المجال
لمساءلة
المجتمعية

المجتمع
لعملية



والمؤسسات
تطبيق

التشريعات ،األنظمة واإلجراءات.



و ليات

الحقوق

جلسات مساءلة ألصحا
بناء

قدرات

الحقوق

الشفافية

أصحا
حقوقهم

حول

والمدنية

االجتماعية

واالقتصادية والسياسية.

المجال لمساءلة المجتمع والمؤسسات



حمالت وأنشطة توعوية.

المجتمعية لعملية تطبيق التشريعات،



حمالت ضغط ومناصرة.

األنظمة واإلجراءات.



دراسات وتقارير.



رصد لالنتهاكات.

المناهج.



برامج إعالمية.

و ازرة العمل  -حملة توعية للمشغلين



بناء قدرات اإلعالميين.

حول ميزات تشغيل األشخاص ذوي



برامج تثقيف مدني للشبا

و ازرة

اإلعاقة

التربية

واجراء

والتعليم

وتامين

–

مراجعة

الترتيبات

واألطفال واألشخاص ذوي

التيسيرية والمؤهلة لمختلف األشخاص

اإلعاقة بخصوص المواطنة
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النتائج

دور وزارة التنمية االجتماعية

الدور المتوقع للمجتمع المدني

دور المؤسسات الحكومية الرئيسية

والحقوق والحريات العامة

ذوي اإلعاقة دون تمييز على أساس
نوع اإلعاقة/الصعوبة.

اإلنسان

وحقوق
والديمقراطية.




بناء قدرات الشبا
مجال

في
ورصد

توثيق

انتهاكات حقوقهم والتعبير
عنها في منابر مجتمعية.
الفقيرة

 .3.2الفئات



والمهمشة
وضحايا

العنف

قادرين

على

الوصول

إلى



تهيئة وتوعية للحدث من قبل
المختصين قبل الدخول في إجراءات
المحاكمة.

لالهالي حول اإلجراءات القانونية.

توعية

لالهالي

وارشاد

حول

تتمتع
االجتماعية
البنية



بالخدمات
وخدمات
التحتية



اإلجراءات القانونية.





والتكنولوجيا.


قاعدة بيانات بالمؤسسات المعنية

المجانية للفقراء والمهمشين.

في الوصول إلى العدالة.

و ازرة شؤون الم أرة  -وضع خطة وطنية
الوصول إلى العدالة.

الوصول إلى العدالة.

جميع

الو ازرات

المقدمة

للخدمات



ارشاد نفسي واجتماعي

التحتية



خدمات دعم اجتماعي مقدمة للنساء
المتضررات (خطة قرار . 1325

وبنية تحتية للفئات المختلفة ،تطوير

في

أدلة

والبنية



حمالت ضغط ومناصرة.

والتعليمية ومواءمة السكن والمواصالت

قطاع

وتقارير

للتوعية حول حق النساء والفتيات من

(خطة قرار . 1325

تدري



دراسات

واجراءات

التنمية

بالخدمات

االجتماعية حول التعامل مع النساء

العاملين.

المقدمة،

العمل
وبناء

الخاصة

مواءمة

السكن



خدمات

توفير



قدرات

حمالت ضغط ومناصرة
تتعلق بوصول الفئات الى
الخدمات.



توثق

انتهاكات

واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار
السن.



حمالت توعية.

العمل

واألنظمة ،الخ الخاصة بالخدمات
المقدمة.


بناء قدرات العاملين.



دراسات وتقارير.



رقابة على الخدمات المقدمة من
المؤسسات األهلية.



شراء الخدمات من المؤسسات
األهلية.



وصول

الفئات الى الخدمات.


تطوير

رعائية

وتاهيلية وتجهيزات للفئات.

دراسات وتقاير.

أدلة

وتعليم

لألشخاص ذوي اإلعاقة.

خدمات مقدمة لألطفال والنساء

واجراءات

حول

انتهاك حقوق الفئات في

والتكنولوجيا– تقديم الخدمات الصحية

 25موظف من مقدمي



حمالت توعية مجتمعية

و ازرة العدل -توفير المساعدة القانونية

ببرامج الحماية للنساء وخدماتها

ضحايا العنف (خطة قرار . 1325





المهمشة.
حول حق الفئات المهمشة

االجتماعية

الخدمات



–

السياسات والتشريعات ،توعية وارشاد

منظومة العدالة.

 .4.2الفئات المهمشة



و ازرة

العدل

مراجعة

وتعديل



توفير دعم قانوني للفئات

ملتقيات دورية مع الشركاء حول
واقع الخدمات.
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دور وزارة التنمية االجتماعية

 .5.2مشاركة

دور المؤسسات الحكومية الرئيسية



برامج تمكين اقتصادي

اجتماعية



أنشطة اجتماعية.

للنساء

واقتصادية



دراسات وتقارير.

وسياسية

فاعلة







للفئات المهمشة.

الدور المتوقع للمجتمع المدني

و ازرة العمل– انشاء تعاونيات زراعية
وبناء

والشبا ،



قدرات

أنشطة

اجتماعية وثقافية وترفيهية.

الجمعيات التعاونية.



حمالت الضغط والمناصرة.

و ازرة االقتصاد – سياسات وتشريعات



تمكين اقتصادي للفئات.

تشجع تسويق منتجات صغار المنتجين



تنظيم المخيمات الصيفية

واقرار مواصفات تختص بالصناعات
التقليدية والصناعات الغذائية النسويه.


تنظيم

وبرامج

للشبا .


برامج لتشجيع المبادرات

و ازرة التربية والتعليم العالي – تطوير

الريادية واالنشطة التطوعية

والتاهيل المهني والتقني

من قبل الطلبة في المدارس

برامج التدري

والجامعات.

لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة ،من
خالل تخصصات تالءم احتياجات



برامج تعليم للكبار.

األشخاص ذوي اإلعاقة ومواءمات في



حمالت توعية لتعزيز

المنهاج والمرافق ،وتدري

االتجاهات والمبادرات التي

الكوادر

التعليمية على ذلك ،وتوفير تكاليف
المواصالت لوصول األشخاص ذوي

تدعم قيمة العمل المهني.


برامج تثقيفية وتوعوية وبناء

اإلعاقة للوصول إلى هذه المراكز.

قدرات



و ازرة الثقافة – انشاء مراكز ثقافية.

مفاهيم ثقافة وممارسات



و ازرة شؤون المرأة  -توفير الدراسات

العمل التطوعي والخيري

والتحليالت
الشبا

حول

وضعية

انخراط

والشابات والفتيان والفتيات في

والمؤسسات

األنشطة الثقافية والرياضية والعمل
التطوعي والمؤسسات المجتمعية وتقديم

التطوع.
مبادرات

تستهدف

للشابات.

تعزيز

وتفعيل

مشاركة

و ازرة الثقافة  -تطوير برنامج خاصة

الشبا

في الحياة المدنية

في دعم المبدعين الشبا
وتمكين الشبا



والشابات

والشابات من الهواة من

تنفيذ

والسياسية


االنخراط في مراكز وانشطة ثقافية

بناء قدرات العاملين في
المراكز الثقافية والرياضية

وابداعية مختلفة.


صفوف

والجامعات

الشبا

الشبابية ،من خالل الزامية

توصيات محددة لتفعيل المشاركة


لتنمية

بين

وتطوير

المحلية،

المجلس األعلى للشبا

 -تطوير

الرياضة النسوية ولألشخاص ذوي

المراكز.


اإلعاق وتوفير مراكز رياضية مالئمة
الحتياجات وظروف الشبا

والشابات

وتجهيز

هذه

إنشاء

صديقة

مساحات

لألطفال والشبا .


أسواق

دورية

محلية

في جميع القرى واالحياء والمخيمات

للمنتجات النسويه كاألسواق

ولألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع

الشعبية بالتعاون مع الحكم

اللجنة البارالومبية .كما سيعمل المجلس

المحلي

األشغال

والشابات لالنخراط

العامة.

على توعية الشبا

في العمل التطوعي والمجتمعي وتقديم
برامج لها عالقة في رعاية المبادرات



بناء

وو ازرة
قدرات

الجمعيات

التعاونية ،ال سيما التي
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دور وزارة التنمية االجتماعية

الدور المتوقع للمجتمع المدني

دور المؤسسات الحكومية الرئيسية

تستهدف النساء.

الشبابية التطوعية والمجتمعية وبناء
قدرات العاملين في األندية الرياضية

برامج



والمراكز الثقافية حول النوع االجتماعي

نوعية

تحسين

المنتجات للنساء وتسويقها.

وتطوير برامج مالءمة للفتيات والنساء.


الحكم المحلي وو ازرة األشغال العامة:
أسواق محلية دورية للمنتجات النسويه
كاألسواق

الشعبية

بالتعاون

مع

مؤسسات المجتمع المدني.
الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز التماسك االجتماعي
 .1.3مبا ا ااادرات العما ا اال



التط ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوعي
موسعة وفاعلة.

دراسة حول قانون جمع التبرعات



و ازرة التربي ا ا ااة والتعل ا ا اايم – سياس ا ا ااات



برامج التطوع الشبابية لدعم

والذي من المفترض أن ينظم عملية

وبا ا ارامج لتش ا ااجيع مب ا ااادرات تطوعي ا ااة

والعمل مع الفقراء والفئات

المستوى

محلي ا ااة ف ا ااي الم ا اادارس والجامع ا ااات،

المهمشة.

جمع

على

التبرعات

بالتعا اااون ما ااع الهيئا ااات والمؤسسا ااات

الوطني.



المحلية.

مبادرات تطوعية محلية في
المدارس والتجمعات ،بالتعاون
مع

و ازرة

والتعليم

التربية

والهيئات المحلية.


حمالت مناصرة إلقرار قانون
جمع التبرعات.

 .2.3نم ا ا ا ا اااذج فاعل ا ا ا ا ااة



للمسا ا ااؤولية االجتماعيا ا ااة
علا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااى المسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااتوى



المحلي والوطني.

دراسة

حول

واقع

المسؤولية



و ازرة الحكم المحلي  -برامج لبناء

االجتماعية.

قدرات الهيئات المحلية لتبني نهج

القطاع الخاص لدعم تنفيذ

حمالت تستهدف مؤسسات القطاع

التنمية المجتمعية وانشاء صندوق

برامج وخدمات حماية الطفل

الخاص لدعم تنفيذ برامج وخدمات

للتنمية المجتمعية.

والمرأة وكبار السن والفقراء

حماية الطفل والمرأة وكبار السن

واألشخاص

والفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة

والشبا .

والشبا .




حمالت تستهدف مؤسسات



اإلعاقة

ذوي

برامج لبناء قدرات الهيئات

توقيع اتفاقيات وطنية مع الشركات

المحلية لتبني نهج التنمية

الخاصة لتبنى نماذج مسؤولية

المجتمعية.

اجتماعية لمكافحة الفقر ورعاية
الفئات المهمشة.


مبادرات لحشد تمويل من أفراد
ومؤسسات فلسطينية تعمل في
الخارج.



إنشاء

صندوق

للمسؤولية

االجتماعية بالشراكة مع مؤسسات
القطاع الخاص.
إعداد دراسات وتقارير لتعديل أو

و ازرة االقتصا ا ا ا ا اااد – تعا ا ا ا ا ااديل السياسا ا ا ا ا ااات



مراجعة للسياسات االقتصادية.

 .3.3السياسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات
االقتصا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااادية

إقرار سياسات اقتصادية عادلة

االقتصادية.



ومناصرة

عادلا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

وادماجية للفقراء والفئات المهمشة.

وادماجية.





حمالت

ضغط

لتعديل السياسات االقتصادية.

الضغط مع الو ازرات المعنية لتعديل
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وأدوار الشركاء المرتبطة بها

النتائج

دور وزارة التنمية االجتماعية

الدور المتوقع للمجتمع المدني

دور المؤسسات الحكومية الرئيسية

السياسات االقتصادية.
 .4.3منظوما ااة التنشا اائة



االجتماعيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

حمالت توعية وارشاد بشان منظومة
القيم اإلنسانية.



و ازرة التربية والتعليم  -مراجعة



دراسات حول مدى تبنيى

المناهج الفلسطينية لتضمين قيم

المناهج

معا ا ا ا ا ا ااززة للقا ا ا ا ا ا اايم

المساواة والقيم اإلنسانية ،وتنفيذ

ومراجعتها بالتعاون مع و ازرة

اإلنسانية.

برامج ومبادرات توعوية مع مجالس

التربية والتعليم.

األهالي في المدارس حول قضايا



تربية األطفال والتعامل مع العنف
واحترام

االخرين

وقيم

للقيم

برامج توعوية في المدارس
والجامعات حول المساواة والقيم

التسامح

بالتعاون مع مؤسسات المجتمع

االنسانية

االنسانية.


المدني.

برامج إعالمية تشجع قيم
المساواة والقيم اإلنسانية.



برامج

ومبادرات

مجتمعية

تربوية

تستهدف

األطفال

والفتيات

والشبا

والفتيان

والشابات.


برامج توعوية لتحسين معارف
وممارسات وتوجهات األزواج
الشابة

في

تربية

قضايا

األطفال.


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

 .5.3المؤسسات ذات



بناء قدرات العاملين في و ازرة التنمية



برامج بناء قدرات للجمعيات

العالقة في

االجتماعية في كافة المجاالت

الخيرية

التنمية

المتعلقة بعمل الو ازرة.

والتخطيط

دراسات وتقارير حول مجاالت

البشرية والمالية.

االجتماعية كفوءة



وفعالة ومستجيبة
الحتياجات

الحوكمة

لتحسين
والبرامج

والموارد

التنمية.


المجتمع.

ماسسة وتعميم مجموعات التخطيط
ومجالس المستفيدين.



حملة

لدعم

اعالمية

الجهود

والتوجهات التنموية


تطوير األنظمة الداخلية الالزمة
لتحسين أداء الو ازرة.



تجنيد التمويل واستقطا

ممولين

للمشاريع.


ترخيص الجمعيات والرقابة على
عملها.



إجراء

مسح

وطني

للجمعيات
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وأدوار الشركاء المرتبطة بها

النتائج

دور المؤسسات الحكومية الرئيسية

دور وزارة التنمية االجتماعية

الدور المتوقع للمجتمع المدني

الخيرية لتصنيفها وتحديد واقع
الجمعيات (الحوكمة ،االستراتيجيات
والنهج ،البرامج والخدمات ،التغطية
واالنتشار،

المالية

المصادر

والبشرية .



توفير إعفاءات جمركية للجمعيات.
الدعم

توفير

المالي

واإلداري

للجمعيات.


تشكيل شبكات الحماية االجتماعية
المحلية ومتابعتها



التشريعات

مراجعة

الفلسطينية

الحالية لتتالءم مع مبادا العمل
األهلي ،ال سيما قانون الجمعيات
الخيرية (وادراج الجمعيات األجنبية
ضمنه ومراجعة الئحته التنفيذية
أيضا

لتوضيح

عملية

تسجيل

الجمعيات ودور وصالحيات و ازرة
الداخلية ودور جهة االختصاص،
والفترة الزمنية إلعطاء الترخيص
وفترة فعالية الجمعية بعد الترخيص،
باإلضافة

إلى

اإلشارة

إلى

المستويات اإلدارية ومدة عضوية
مجلس

اإلدارة

و ليات الشفافية

والمساءلة وقضايا الحاكمية (نمو
عضوية الهيئات العامة وتنوعها،
وتحديد الفترة الزمنية لتولي عضوية
مجالس االدارة ،مثال كحد أعلى
دورتين في وليس أكثر  ،قانون
العمل،

قانون

الشركات

غير

الربحية ،قانون الجمعيات التعاونية،
وتعديل النظام الضريبي.
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 .6مؤشرات الرصد والتقييم :قياس مدى التقدم نحو األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية
يوضح الجدول التالي مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية
المؤشرات

سلسلة النتائج

 .1نسبة الفقر المدقع المبني على
أنماط االستهالك.
 .2نسبة الفقر المدقع المبني على
الدخل.
 .3نسبة الفقر المبني على أنماط
االستهالك.
 .4نسبة الفقر المبني على الدخل.
.1

الهدف

االستراتيجي

األول:

الحد من الفقر

 .5نسبة السكان الذين يعيشون دون
خط الفقر الدولي.
جميع األعمار الذين يعانون الفقر
بجميع

أبعاده

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

الجا ا ا ا ا ا ا ا ا اانس ،العما ا ا ا ا ا ا ا ا اار،

الفلسطيني.

المنطقة

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

الج ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اانس،

الفلسطيني.

العمر،المنطقة

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

الجا ا ا ا ا ا ا ا ا اانس ،العما ا ا ا ا ا ا ا ا اار،

الفلسطيني.

المنطقة

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

الجا ا ا ا ا ا ا ا ا اانس ،العما ا ا ا ا ا ا ا ا اار،

الفلسطيني.

المنطقة

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

الجنس ،فئات عمرية،

2023 ،2018
2023 ،2018
2023 ،2018
2023 ،2018

البيانات
مسح
مسح
مسح
مسح

الفلسطيني.

 .6نسبة الرجال والنساء واألطفال من
وفقا

مسؤولية جمع المعلومات

مستوى التفصيل

دورية المؤشر

مصدر جمع

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

المنطقا ا ا ا ا ا ا ااة ،الجا ا ا ا ا ا ا اانس،

الفلسطيني

البعد (نوع الحرمان

2023 ،2018

مسح

للتعاريف

الوطنية.
 .7عدد األسر غير اآمنة غذائيا.
 .8الخسارة

االقتصادية

المباشرة

المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

الجا ا ا ا ا ا ا ا ا اانس ،العما ا ا ا ا ا ا ا ا اار،

الفلسطيني.

المنطقة

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

تا ا ا ا ا اام حا ا ا ا ا ااذف مسا ا ا ا ا ااتوى

الفلسطيني.

التفصيل

2022 ،2017
2022 ،2017

مسح
مسح

العالمي.
 .9نسبة األسر الفقيرة التي تستفيد من
المساعدات

االجتماعية

و ازرة التنمية االجتماعية.

المحافظ ا ا ااة

التي

والهشة قادرة على
تامين االحتياجات
األساسية بنوعية
وكمية كافيتين.

سنوي

إدارية

نا ا ا ااوع

الخدم ا ا ااة ،خا ا ا ااط الفقا ا ا اار،

تقدمها و ازرة التنمية االجتماعية.
 1.1األسر الفقيرة

جا ا ا ا ا ا اانس ر األسا ا ا ا ا ا ا ارة،

س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجالت

اإلعاقة
الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

 .10نسبة السكان الذين يعيشون في

الفلس ا ا ا ا ااطيني ،و ازرة التنميا ا ا ا ا ااة

أسر معيشية يمكنها الحصول على

االجتماعيا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،و ازرة

الخدمات األساسية.

الصا ا ا ا ا ا ا ا ااحة ،و ازرة التربيا ا ا ا ا ا ا ا ااة

المنطقةا الخدمة

2023 ،2018

مسوح

والتعليم
جا ا ا ا ا ا اانس ر األسا ا ا ا ا ا ا ارة،

،2017

 .11مدى رضا األسر الفقيرة المستفيدة

و ازرة التنمية االجتماعية.

من المساعدات المقدمة (حس

الفئا ا ا ا ا ا ا ا ا ااات العمريا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة،

2022

الكمية والنوعية .

المحافظة

،2019

دراسة خاصة
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المؤشرات

سلسلة النتائج

 .12نسبة إنفاق األسر على الصحة
من اإلنفاق اإلجمالي لألسرة.
 .13نسبة إنفاق األسر على الغذاء.
 .14نسبة األسر التي تلجا إلى
استراتيجيات للتاقلم مع مستواها

مسؤولية جمع المعلومات

مستوى التفصيل

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

جا ا ا ا ا ا اانس ر األسا ا ا ا ا ا ا ارة،

الفلسطيني.

المحافظة

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

جا ا ا ا ا ا اانس ر األسا ا ا ا ا ا ا ارة،

الفلسطيني.

المحافظة

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

جنس ر األسرة

دورية المؤشر
2023 ،2018

2023 ،2018
2022 ،2017

مصدر جمع
البيانات
مسح

مسح
مسح

الفلسطيني.

المعيشي.
و ازرة التنمية االجتماعية.

ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوع المش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااروع،

س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجالت

سنوي

إدارية

المنطق ا ا ا ا ا ااة الجغرافي ا ا ا ا ا ااة،
جا ا اانس المسا ا ااتفيد ،الفئا ا ااة
 .15عدد

العمريا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،طبيعا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

المستفيدين من التمكين

التا ا ا ا ا ا ا ا ا اادخل (منح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة،

االقتصادي.

قا ا ا ا ا ا ا ا ا اارض ،تش ا ا ا ا ا ا ا ا ا اغيل،

 .2.1الرجال والنساء
والشبا

والشابات في

األسر

الفقيرة

منخرطون/ات

أخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارى  ،طبيع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
المش ا ا ا ا ا ا ا ااروع (ف ا ا ا ا ا ا ا ااردي،
جماعي

في

مشاريع

تمكين

اقتصادي

فردي

وجماعي.

و ازرة التنمية االجتماعية.

ن ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااوع المش ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااروع،

،2017

المنطق ا ا ا ا ا ااة الجغرافي ا ا ا ا ا ااة،

2022

،2019

د ارسا ا ااة بش ا ا ااكل
دوري

جا ا اانس المسا ا ااتفيد ،الفئا ا ااة

 .16نسبة األسر الفقيرة المستهدفة في

العمريا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة ،طبيعا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

برامج التمكين االقتصادي والتي ال

التا ا ا ا ا ا ا ا ا اادخل (منح ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة،

زالت تدير مشاريعها االقتصادية

قا ا ا ا ا ا ا ا ا اارض ،تشا ا ا ا ا ا ا ا ا ااغيل،

بعد ثالث سنوات.

أخ ا ا ا ا ا ا ا ا ا اارى  ،طبيع ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
المش ا ا ا ا ا ا ا ااروع (ف ا ا ا ا ا ا ا ااردي،
جماعي

 .3.1تدابير حماية
وطنية

اجتماعية

ومحلية فاعلة تحمي
الفئات

الفقيرة

والمنكشفة

رجاال

ونساء

من

الهزات

والصدمات والكوارث.

 .17عدد تدابير الحماية االجتماعية

و ازرة التنميا ا ا ا ااة االجتماعيا ا ا ا ااة،

الوطنية التي تم وضعها خالل

و ازرة العما ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اال ،و ازرة

ال 12شه ار الماضية لحماية

الزراعة ،و ازرة شؤون المرأة

س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجالت

وصف نوع التدبير
سنوي

ادارية

الفئات الضعيفة والمهمشة.
 .18عدد

االستراتيجيات

الوطنية

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

من

مخاطر

الفلسطيني

والمحلية

للحد

وصف المحتويات
سنوي

سجالت

الكوارث.
األشخاص

 .19عدد
والمفقودين

المتوفين

والمصابين

نتيجة

الجها اااز المركا اازي لإلحصا اااء

المنطقة

سنوي

سجالت

الفلسطيني.

للكوارث لكل  100 000شخص.


 .20عدد

األفراد

المستفيدين

من

صندوق درء المخاطر والتامينات

و ازرة الزراعة

المحافظة ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا قيم ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة
المساعدات

سنوي

س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجالت
إدارية

الزراعية.
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المؤشرات

سلسلة النتائج

 .21عدد األفراد المسجلين في صندوق
الضمان االجتماعي وهيئة التقاعد

مسؤولية جمع المعلومات

مستوى التفصيل

صا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااندوق الضا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا اامان

الج ا اانس ،الفئ ا ااة العمري ا ااة

االجتماعي

 ،المحافظة

الدنيا/النظم

الخاصة

بالحماية

االجتماعية.
الهدف

.2

والعنف

واإلقصاء

االجتماعي

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني بالتعاون مع و ازرة

والعاطلين عن العمل

التنمية االجتماعية ،هيئة

والمسنين واألشخاص

التقاعد ،صندوق الضمان

ذوي اإلعاقة والحوامل

االجتماعي ،و ازرة الصحة،

/األطفال حديثي الوالدة

و ازرة العمل.

وضحايا إصابات العمل
حس

 .23نسبة األفراد الذين تعرضوا للعنف.

سنوي

سجالت إدارية

نوع العنف،

الجهاز المركزي لإلحصاء

الحالة الزواجية ،الحالة

،2019 ،2016

الفلسطيني.

التعليمية ،فئات العمر

2024

مسح

 ،الجنس ،جهة التعنيف

في

المجتمع الفلسطيني

الجنس ،مع

والفقراء والضعفاء

القضاء على كافة
أشكال

س ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااجالت
ادارية

التمييز بين األطفال

االستراتيجي الثاني:
التهميش

سنوي

البيانات

هيئة التامين والمعاشات
بحس

 .22نسبة السكان الذين تشملهم الحدود

دورية المؤشر

مصدر جمع

الجهاز المركزي لإلحصاء

 .24نسبة عمالة األطفال.
 .25نسبة

األطفال

الفلسطيني.

المتسربين

من

المدارس.
 .26نسبة األفراد الذين تزوجوا قبل
بلوغهم  18عاما.

و ازرة التربية والتعليم.

الجنس
الجنس ،المنطقة،
المرحلة التعليمية

سنوي

مسح

سنوي

سجالت

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني والمحاكم

الجنس ،المنطقة

سنوي

سجالت إدارية

الشرعية.

 .1.2تشريعات
وسياسات
تعزز

حمائية

األطفال ،الفتيات

 .27عدد التشريعات وسياسات الحماية

العدالة

للفئات المهمشة المعدلة أو الجديدة

والمساواة

التي تم إق ارراها.

و ازرة التنمية االجتماعية

والنساء ،األشخاص
ذوي اإلعاقة ،الشبا ،

سجالت

سنوي

كبار السن

والحقوق
للجميع.
 .2.2ثقافة مجتمعية
الحقوق

تعزز

 .28عا ا ا اادد شا ا ا ااكاوي الم ا ا ا اواطنين التا ا ا ااي
و ازرة التنمية االجتماعية

تمت معالجتها

والمساءلة
 .3.2الفئات الفقيرة
والمهمشة
العنف

وضحايا
قادرة

على

 .29عدد ضحايا العنف الذين تم

و ازرة التنمية االجتماعية،

الهيئات

مجلس القضاء األعلى،

الدفاع

عنهم

أمام

القضائية.

الوصول الى منظومة
العدالة

 .30عدد قضايا الميراث في المحاكم.

المحاكم

الجنس ،نوع الشكوى،
المنطقة

سجالت

سنوي

المنطقة ،الفئة ،نوع
العنف ،الجنس ،ضحايا
التعذي

(عنف

سجالت

سنوي

االحتالل

مجلس القضاء االعلى وو ازرة

الجنس ،نوع الحيازة،

العدل

العمر.

سجالت

سنوي
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سلسلة النتائج

مسؤولية جمع المعلومات

المؤشرات

مستوى التفصيل

دورية المؤشر

مصدر جمع
البيانات

 .31نسبة السكان البالغين الذين لديهم
حقوق مضمونة لحيازة األرض،

الجهاز المركزي لإلحصاء

الذين لديهم مستندات معترف بها

الفلسطيني وو ازرة الزراعة،

قانونا والذين يعتبرون حقوقهم في

الطابو

الجنس ،نوع الحيازة

سجالت

سنوي

األرض مضمونة.
 .32عدد األطفال الذين تم وقف
االعتداءات عليهم بعد تلقيهم

و ازرة التنمية االجتماعية

خدمات الحماية

الجنس ،نوع العنف،
اإلعاقة

سنوي

سجالت ادارية

 .33نسبة األطفال مجهولي النس
وغير الشرعيين المتواجدين في
مؤسسات الرعاية الخاصة بهم

و ازرة التنمية االجتماعية

الذين تم إصدار شهادات ميالد

الجنس ،نوع التدخل
(توفير الرعاية األسرية

سنوي

سجالت ادارية

لهم.
 .34عدد األيتام الذين حصلوا على
خدمة كفالة يتيم.
 .35عدد األحداث الذين تم رعايتهم
وتاهيلهم اجتماعيا.
 .1.2الفئات المهمشة
تتمتع
بالخدمات
االجتماعية
وخدمات البنية
التحتية
والتكنولوجيا.

 .36عدد

المستفيدين

التاهيل والتدري

من

و ازرة التنمية االجتماعية
و ازرة التنمية االجتماعية

الجنس ،نوع الكفالة،
المنطقة
الجنس ،المنطقة ،نوع
التاهيل

سنوي

سجالت

سنوي

سجالت

خدمات

في مراكز تاهيل

و ازرة التنمية االجتماعية

الجنس ،نوع التدري

سجالت

سنوي

الشبيبة.
 .37عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف
واالستغالل وتم تقديم خدمات

و ازرة التنمية االجتماعية

الحماية لهن.

العمر ،نوع العنف ،نوع
الخدمة ،المنطقة

سجالت

سنوي

 .38عدد النساء في مراكز اإلصالح
والتاهيل ،واللواتي تم تقديم خدمات
اجتماعية لهن خالل ال  12شه ار

و ازرة التنمية االجتماعية

نوع التهمة ،نوع الخدمة

سجالت

سنوي

الماضية.
 .39عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين
اإلعفاء

و ازرة التنمية االجتماعية،

حصلوا

على

خدمة

الجمركي خالل ال  12شه ار

و ازرة النقل والمواصالت

الجنس  ،نوع االعفاء

سجالت

سنوي

الماضية.
 .40عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين تم
توفير أدوات مساندة لهم خالل ال

و ازرة التنمية االجتماعية

الجنس

سجالت

سنوي

 12شه ار الماضية.
 .41عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين
حصلوا على خدمات في المراكز

و ازرة التنمية االجتماعية

الجنس

سجالت

سنوي

المتخصصة خالل ال  12شه ار.
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المؤشرات
 .42نسبة

مسؤولية جمع المعلومات
األفراد

والمشمولين

ذوي

اإلعاقة

بالتامين

الصحي

مستوى التفصيل

و ازرة الصحة

الجنس

دورية المؤشر

مصدر جمع
البيانات
سجالت

سنوي

المجاني
 .43نسبة

كبار

السن

المشمولين

بالتامين الصحي المجاني.

و ازرة الصحة

 .44عدد المقيمين والمستفيدين من
بيوت رعاية المسنين خالل ال 12

و ازرة التنمية االجتماعية

شه ار الماضية.
 .45معدل المشاركة في التعليم المنظم
قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق
الرسمي بالتعليم االبتدائي.

الجنس
الجنس ،نوع الخدمة
(ايوائي ،نهاري

سجالت

سنوي

سجالت

سنوي

الجهاز المركزي لإلحصاء
الجنس

الفلسطيني بالتعاون مع و ازرة

سجالت

سنوي

التربية والتعليم

 .46معدل المشاركة في قوة العمل.
 .47نسبة النساء العامالت في القطاع
الحكومي.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني

 .48نسبة األفراد الذين يمارسون أنشطة
ثقافية.

المنطقة ،الجنس ،العمر

سنوي

مسح

المنطقة ،العمر

سنوي

مسح

2022 ،2017

مسح

الجهاز المركزي لإلحصاء

النشاط ،الجنس ،العمر،

الفلسطيني

الفئات
الجنس ،العمر ،المرحلة

 .49معدل البطالة.
.5.2

الجهاز المركزي لإلحصاء

التعليمية ،المؤهل.

الفلسطيني

الفئات (الخريجين،

وسياسية فاعلة للفئات
المهمشة.

سنوي

الشبا  ،اإلناث

مشاركة

اجتماعية واقتصادية

مسح

 .50عدد األفراد ذوي اإلعاقة الملتحقين
بالتعليم.
 .51معدل مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة
العاملين في القوى العاملة.

و ازرة التربية والتعليم
الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني

الجنس ،المرحلة
التعليمية
حس

القطاع

سنوي

سجالت

2022 ،2017

مسح

 .52النسبة المئوية للسكان في فئة
عمرية معينة الذين يحققون على

الجهاز المركزي لإلحصاء

األقل مستوى ثابتا من الكفاءة في

الفلسطيني بالتعاون مع و ازرة

تصنيفات وظيفية تتناول األمية،

التربية والتعليم

الجنس ،المرحلة

سجالت

التعليمية

المهارات الحسابية.
 .53نسبة المشاركة في االنتخابات
على المستوى الوطني.
.3

الهدف

االستراتيجي الثالث:
تعزيز

االجتماعي

التماسك

 .54نسبة الشبا

(29-15

الفلسطيني بالتعاون مع لجنة
االنتخابات

الذين

لديهم رغبة في الهجرة إلى الخارج.
 .55عدد األفعال اإلجرامية المبل عنها
في مراكز الشرطة.

الجهاز المركزي لإلحصاء

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني
الشرطة ،النيابة العامة

برلمانية ،رئاسية ،هيئات
محلية
الجنس ،المنطقة
الجنس ،المنطقة ،نوع
الجريمة

مسح
سنوي

سجالت ادارية
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سلسلة النتائج

مسؤولية جمع المعلومات

المؤشرات

مستوى التفصيل

دورية المؤشر

مصدر جمع
البيانات

 .56تحسن في ثقة المواطنين في
الحكومة والقيادات المجتمعية ،في
نهاية العام  2019ونهاية العام

مراكز استطالعات

الجنس ،المنطقة

،2019 ،2017

مسح

2022

.2022
 .57نس ا اابة الزي ا ااادة ف ا ااي وجه ا ااة نظ ا اار
األف ا ا ا ا ا اراد حا ا ا ا ا ااول تحسا ا ا ا ا اان قا ا ا ا ا اايم
اجتماعيا ااة انسا ااانية فا ااي المجتما ااع
الفلسا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااطيني (العدالا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ا ااة

مراكز استطالعات الرأي

الجنس ،المنطقة

االجتماعي ا ا ااة ،االنتم ا ا اااء لل ا ا ااوطن،

،2019 ،2017

مسح

2022

التس ا ا ا ا ا ااامح ،التكاف ا ا ا ا ا اال ،احتا ا ا ا ا ا ارام
األخر .
 .1.3مبادرات العمل
التطوعي
موسعة وفاعلة
 .2.3نماذج فاعلة
للمسؤولية االجتماعية
على المستوى المحلي
والوطني.

 .58نسبة مشاركة األطفال والشبا

في

العمل التطوعي.

الجهاز المركزي لإلحصاء
الفلسطيني

 .59عدد نماذج المسؤولية االجتماعية
المنفذة على المستوى المحلي

الجنس ،المنطقة

حجم الدعم المالي،
و ازرة التنمية االجتماعية

والوطني.

واالتفاقيات الموقعة مع
المؤسسات والشركات

مسح

،2019 ،2017

دراسة

2022

 .60عدد السياسات االقتصادية التي
.3.3

السياسات

تتبنى توصيات التقارير ذات

عادلة

العالقة بتعديل أو إقرار سياسات

االقتصادية
وادماجية.

و ازرة التنمية االجتماعية

اقتصادية عادلة وادماجية للفقراء

نوع السياسات ،جهة
اإلقرار

سجالت

سنوي

والفئات المهمشة.
 .1.3منظومة التنشئة
االجتماعية
معززة

للقيم

اإلنسانية
.5.3
ذات

المؤسسات
العالقة

في

التنمية

االجتماعية

كفوءة

وفعالة

ومستجيبة الحتياجات
المجتمع

 .61عدد حاالت العنف المبل

عنها

لدى المرشدين التربويين داخل

و ازرة التربية والتعليم،

الجنس ،نوع العنف

سجالت

سنوي

المدارس.
 .62مدى

رضا

المستفيدين

من

الخدمات التي تقدمها و ازرة التنمية

و ازرة التنمية االجتماعية

الفئة ،نوع الخدمة

كل ثالث سنوات

دراسة خاصة

االجتماعية.
الجهاز المركزي لإلحصاء
 .63نسبة اإلنفاق الحكومي على برامج
الحد من الفقر.

الفلسطيني بالتعاون مع و ازرة

المنطقة ،البرنامج ،الفئة

التنمية االجتماعية ،و ازرة

المستهدفة

سجالت

سنوي

المالية
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سلسلة النتائج

مسؤولية جمع المعلومات

المؤشرات

مستوى التفصيل

دورية المؤشر

مصدر جمع
البيانات

الجهاز المركزي لإلحصاء
 .64نسبة

اإلنفاق

الخدمات

الحكومي

األساسية

على

(الضمان

االجتماعي ،الصحة ،التعليم .

الفلسطيني بالتعاون مع
مجلس ادارة صندوق
الضمان االجتماعي ،و ازرة

المنطقة

سجالت

سنوي

الصحة ،و ازرة التربية
والتعليم ،و ازرة المالية

 .65نسبة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي

الجهاز المركزي لإلحصاء

والمتكرر المخصص للقطاعات

الفلسطيني بالتعاون مع و ازرة

التي تفيد المرأة والفقراء والفئات

التنمية االجتماعية ،و ازرة

الضعيفة بشكل غير متناس .

المالية.

المنطقة

سجالت

سنوي

 مؤشر التنمية المستدامة
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الجزء الرابع :ارتباط االستراتيجية بالتوجهات الوطنية والعالمية
 .1الربط مع أجندة السياسات الوطنية
كون قطاع التنمية االجتماعية مرتبط بشكل وثيق مع مجموعة كبيرة من القطاعات األخرى ،كالصحة والتعليم والزراعة واالقتصاد

واألمن والعدل والبنية التحتية والثقافة ،ترتبط االستراتيجية بشكل عام مع تسع أولويات وطنية حددتها أجندة السياسات الوطنية ،وبشكل

خاص مع األولوية رقم (. 7

شكل رقم  :4التقاطعات مع مصفوفة األولويات الوطنية والسياساتية في مسودة األجندة الوطنية

األولوية الوطنية رقم ( :)2الوحدة الوطنية
ترتبط االستراتيجية باألولوية السياساتية "تحقيق وحدة األرض والشعب الفلسطيني" ،وذلك ضمن التدخل السياساتي الذي يتعلق
بتحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع االلتزامات الدولية لدولة فلسطين ،والمرتبطة بفئات التنمية االجتماعية،

كاألطفال والمسنين والفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة .كما ترتبط باألولوية السياساتية في العمل مع المؤسسات الدولية والدول المضيفة

لضمان توفير الخدمات لالجئين في كافة أماكن تواجدهم .أما على مستوى األولوية السياساتية الثانية "تجسيد الممارسة الديموقراطية

في دولة فلسطين ،فإن االرتباط يتعلق بضمان االنتخابات الديمقراطية على مستوى المؤسسات األهلية والقاعدية ،وتعزيز احترام
مبادا التعددية والمساواة وعدم التمييز في فلسطين وصون الحريات األساسية للمواطنين ،ال سيما للفقراء والفئات المهمشة.
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األولوية الوطنية رقم ( :)3تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
ترتبط االستراتيجية باألولوية السياساتية "تعزيز المشاركة في المنظومة الدولية" ،وذلك للوفاء بااللتزامات الدولية المترتبة إلى انضمام
دولة فلسطين لعدد من المعاهدات الدولية ذات العالقة بالفئات المستهدفة في قطاع التنمية االجتماعية ،ومنها اتفاقية األمم المتحدة

لحقوق الطفل ،اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة ،اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة ،وغيرها من االتفاقيات
والمعاهدات الدولية.

األولوية الوطنية رقم ( :)4الحكومة المستجيبة للمواطن
من منطلق النهج الحقوقي لعملية التنمية االجتماعية ،والذي يحدد أصحا

الحقوق ويتطل

إيالء المجموعات والفئات المهمشة

اهتماما خاصا  ،كالفقراء وسكان مناطق (ج والمحاذية لجدار الفصل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والمناطق الحدودية في قطاع غزة،
والقدس ،ال سيما استحقاقهم لخدمات أساسية ،فإن األولوية السياساتية التي تتعلق باالرتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين ترتبط

بشكل كبير ب االستراتيجية ،ال سيما من منظور التدخالت السياساتية المقترحة والمتمثلة في تطوير استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة
للمواطن على المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء ،واطالق بوابة الحكومة االلكترونية وتوفير الخدمات األساسية

للمواطنين من خاللها ،تعزيز الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص.
األولوية الوطنية رقم ( :)5الحكومة الفعالة
إن النهج الحقوقي يتطل

تعزيز الشفافية والمساءلة وفعالية ادارة المال العام في عمل الحكومة ،كاصحا

واج  ،وكجزء رئيسي

في عملية التنمية االجتماعية لتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين ،األمر الذي تركز عليه أولويتان سياساتيان ضمن هذه األولوية
الوطنية ،وذلك من خالل ماسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي ومكافحة الفساد ،تعزيز الشفافية في عمل

الحكومة بما يشمل الحق في الوصول للمعلومات ،تعزيز االدارة العامة المرتكزة على النتائج واألداء واستكمال عملية دمج التخطيط
بالموازنة والتحول لموازنة البرامج ،إدماج النوع االجتماعي في سياسات الحكومة وبرامجها وموازنتها .باإلضافة إلى ذلك ،تتضمن

التدخالت السياساتية لنجاعة وفعالية ادارة المال العام ،اصالح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام ،اصالح المؤسسات العامة واعادة

هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات ،إنشاء مؤسسات مزودي الخدمات العامة األساسية ،ال سيما خدمات المياه والكهرباء.
األولوية الوطنية رقم ( :)6استقاللية االقتصاد الفلسطينية

يعتبر "توفير فرص عمل الئقة للجميع" من أكثر األولويات السياساتية ارتباطا باالستراتيجية ،ال سيما من خالل اعتماد إجراءات تعنى
باإلسراع في اطالق المشاريع الريادية لتشغيل الخريجين ،دعم صندوق التشغيل الفلسطيني وتطويره ،ضمان بيئة عمل منة ومراعية

للمعايير الصحية السالمة المهنية.

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

الوطنية ،وبذلك تعتبر المرتكز الرئيسي لالستراتيجية .ويندرج ضمنها أوال األولوية السياساتية األولى المتمثلة في الحد من الفقر من

خالل تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للفقراء والمهمشين ،مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية الحتياجات الفقراء

والمهمشين ،االدماج االجتماعي وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة من (أفراد ذوي اإلعاقة ،الشبا  ،النساء ،االسرى المحررين .

كذلك تندرج هنا األولوية السياساتية الثانية توفير الحماية االجتماعية من خالل تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة ومتكاملة ووضع

حدود دنيا لها ،انفاذ قانون عادل للضمان االجتماعي ،تطوير المسؤولية االجتماعية وماسستها وتعزيز الحوار االجتماعي .من ناحية
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أخرى ،تساهم االستراتيجية بشكل مباشر في تحديد األهداف االستراتيجية والتدخالت السياساتية التي تحقق األولولية السياساتية

المتمثلة في تعزيز وصول المواطنين للعدالة ،والتي تشمل تدخالت سياساتية تتضمن تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق االنسان

وانفاذها ،ضمان فاعلية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية ،الوصول العادل الى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في

تقديمها ال سيما للنساء واألحداث .وأخي ار من منطلق استهداف استراتيجية التنمية االجتماعية للنساء ،فإنها ترتبط في األولوية

السياساتية الرابعة "تعزيز المساواة بين الجنسين وتمكين المرأة" وتدخالتها في إزالة كافة اشكال التمييز بين الجنسين والقضاء على

كافة اشكال العنف ضدهن ،وازالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في التنمية المجتمعية واالقتصادية والحياة

العامة .وأخي ار ،ومن منطلق استهداف الشبا  ،ستعمل االستراتيجية على تحديد أهداف ترتبط باألولوية السياساتية الخامسة "شبابنا،
مستقبلنا" ،والتي تندرج ضمنها تدخالت سياساتية متمثلة بتمكين الشبا

الفلسطينين من الحصول على فرص تؤمن لهم النجاح في

مستقبلهم والمشاركة الفعالة في الحياة العامة وبناء الدولة ،بالتركيز على الشبا

األقل حظا.

األولوية الوطنية رقم ( :)8تعليم جيد وشامل للجميع
يعتبر التعليم مكونا رئيسيا الستراتيجية التنمية االجتماعية ،والتي ترتبط مع األولوية السياساتية االولى "التعليم المبكر الطفالنا" ،من
خالل المساهمة في تحقيق التدخالت السياساتية المتمثلة في تطوير برامج رعاية الطفولة المبكرة والمتاحة للجميع ،وتوسيع نطاق

التعليم قبل المدرسي واالرتقاء بمستواه .كذلك ،ستعمل االستراتيجية على تحديد أهداف تساهم في تحقيق األولوية السياساتية "تحسين

نوعية التعليم" والتي يندرج ضمنها اصالح المناهج التعليمية وتطويرها وضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم خاصة المناطق
والفئات المهمشة ،واالولوية السياساتية " من التعليم إلى العمل"" والتي يندرج ضمنها مواءمة التعليم والتدري

العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل ،تطوير البنية التحتية ومرافق التعليم والتدري

المهني والتقني.

التقني والمهني والتعليم

األولوية الوطنية رقم ( :)9رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع
من منطلق توفير خدمات ألصحا

الحقوق وتحقيق رفاهيتهم ،ترتبط استراتيجية التنمية مع االولوية الوطنية التاسعة ،ال سيما من

خالل أولوياتها السياساتية التي تصبو إلى توفير خدمات الرعاية الصحية الشاملة للجميع واالرتقاء بصحة المواطن ورفاهيته بالتركيز

على الفئات الفقيرة والمهشمة ،من خالل المساهمة في اصالح نظام التامين الصحي العام ،تعزيز االستدامة المالية لنظام الرعاية
الصحية (تحسين نظام شراء الخدمات الطبية والتحويالت  ،االرتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية ،زيادة المساواة في الوصول
والحصول على خدمات الرعاية الصحية ،باإلضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي للمواطنين،

تبني نهج صحة العائلة ،تعزيز برامج إدارة األمراض المزمنة وتطبيق السياسات الوطنية بهذا الخصوص.
األولوية الوطنية رقم ( :)10مجتمع قادر على الصمود والتنمية

وأخي ار ،ترتبط االستراتيجية باألولوية الوطنية التي تناشد للوصول إلى مجتمع قادر على الصمود والتنمية ،من خالل توفير األمن
واألمان وتعزيز سيادة القانون توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكنية النهوض بالزراعة وبالمجتمعات الريفية.

 .2الربط مع غايات التنمية المستدامة
من منطلق التزام دولة فلسطين باهداف التنمية المستدامة (جدول أعمال  ، 2030والذي يضم  17هدفا و 169مؤش ار ،اعتمدته 193

دولة عضو في األمم المتحدة في سبتمبر  ،2015كرؤية تنموية عالمية من أجل مستقبل عالم أفضل بحلول عام  ،2030ستسترشد

االستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتنمية االجتماعية بهذه األهداف ،وخصوصا عشرة أهداف (أنظر جدول رقم . 5

جدول رقم  :5ارتباط استراتيجية التنمية االجتماعية الفلسطينية مع بعض أهداف وغايات التنمية المستدامة (جدول أعمال )2030

أهداف التنمية المستدامة
الهدف  :1القضاء على الفقر بجميع

التقاطعات مع أهداف ونتائج االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية
يتقاطع هذا الهدف مع الهدف االستراتيجي األول لالستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية (الحد من
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التقاطعات مع أهداف ونتائج االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية

أهداف التنمية المستدامة
أشكاله في كل مكان

نسبة الفقر  ،ونتائجه جميعها.

الهدف  :2القضاء على الجوع وتوفير

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي االول (الحد من الفقر .

المحسنة وتعزيز
األمن الغذائي والتغذية
ّ
الزراعة المستدامة
الهدف  :3ضمان تمتّع الجميع بانماط
عيش صحية وبالرفاهية في جميع

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي األول والثاني.

األعمار
الهدف  :4ضمان التعليم الجيد

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي األول (الحد من الفقر والثاني (إزالة كافة اشكال التهميش واالقصاء

المنصف والشامل للجميع وتعزيز

االجتماعي في المجتمع الفلسطيني

فرص التعلّم مدى الحياة للجميع

الهدف  :5تحقيق المساواة بين

الجنسين وتمكين كل النساء والفتيات

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي الثاني إزالة كافة اشكال التهميش واالقصاء االجتماعي في المجتمع
الفلسطيني بشكل كبير ،وال سيما في نتائجه وسياساته جميعها والتي تستهدف النساء ،حيث تم
تحديد النساء والفتيات كفئة مستهدفة ذات أولوية في االستراتيجية الوطنية.

الهدف  :6ضمان توفر المياه وخدمات
الصرف الصحي للجميع
الهدف  :8تعزيز النمو االقتصادي
المطرد والشامل للجميع والمستدام،

.5

يتقاطع مع النتيجة المرتبطة بالهدف االستراتيجي االول والتي تنص على األسر الفقيرة والهشة
قادرة على تامين االحتياجات األساسية بنوعية وكمية كافيتين.

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي االول وال سيما فيما يتعلق بمكون التمكين االقتصادي لألسر الفقيرة
والنساء والشبا

واألشخاص ذوي اإلعاقة.

والعمالة الكاملة والمنتجة ،وتوفير
العمل الالئق للجميع
الهدف  :10الحد من انعدام المساواة

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي األول والثاني

داخل البلدان وفيما بينها
الهدف  :11جعل المدن والمستوطنات

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي االول ال سيما فيما يتعلق بتوفر البنية التحتية والمساكن المناسبة

البشرية شاملة للجميع و منة وقادرة

وبالهدف االستراتيجي الثاني وفيما يتعلق بسياسة توفير وتطوير الخدمات االجتماعية والصحية

على الصمود ومستدامة

والتعليم لجميع الفئات المهمشة ووضع تدابير لوصول الجميع الى المياه والطاقة والمراكز الرياضية
والثقافية المناسبة ،وسياسة وضع تدابير وطنية تضمن دمج جميع الفئات المهمشة في المجتمع.

الهدف  :16السالم والعدل والمؤسسات

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي الثاني المتعلق بوصول الفئات المهمشة إلى العدالة ،وبالهدف
االستراتيجي الثالث.
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الجزء الخامس :بيان سياسة البرنامج:
"غايات وأهداف ومعايير البرامج لألعوام "2019-2017
للمساهمة ف ي تحقيق األهداف االستراتيجية المدرجة أعاله ،ستقوم و ازرة التنمية االجتماعية بتنفيذ ثالثة برامج رئيسية بموج

الموازنة:

برنامج التمكين ومكافحة الفقر ،برنامج تنمية وحماية الفئات المهمشة والضعيفة ،وبرنامج التنمية اإلدارية والتخطيط ،بحيث ترتبط هذه

البرامج بشكل وثيق مع األهداف االستراتيجية الثالث (أنظر الشكل رقم . 6

شكل رقم  :5ارتباط برامج الموازنة باألهداف االستراتيجية

1
الهدف االستراتيجي األول
الحد من الفقر

2
الهدف االستراتيجي الثاني
القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف
واإلقصاء االجتماعي في المجتمع

برنامج التمكين

الفلسطيني

ومكافحة الفقر

برنامج تنمية الفئات
المهمشة والضعيفة

3
الهدف االستراتيجي الثالث
تعزيز التماسك االجتماعي

برنامج التنمية
اإلدارية والتخطيط

 .1برنامج التمكين ومكافحة الفقر
يعما اال ها ااذا البرنا ااامج علا ااى تمكا ااين األسا اار الفقي ا ارة والمهمشا ااة ما اان إنتا اااج دخلها ااا باالعتما اااد علا ااى ذاتها ااا ،وتقا ااديم المسا اااعدات النقديا ااة
والعينيا ااة والمنتظما ااة والطارئا ااة والموسا اامية ،وتقا ااديم خدما ااة التا ااامين الصا ااحي واإلعفا اااءات المدرسا ااية وغيرها ااا ما اان التا اادخالت لألسا اار

الفقيرة والمهمشة ،وفقا للمعايير المعمول بها في الو ازرة.
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ينا اادرج ضا اامن ها ااذا البرنا ااامج ها اادفان (أنظا اار الجا اادول رقا اام  . 6يا اانص الها اادف األول علا ااى مسا اااعدة األسا اار الفقي ا ارة والمهمشا ااة علا ااى

توفير احتياجاتها األساسية ،أما الهدف الثاني فيسعى إلى تمكين االسر الفقيرة والمهمشة اجتماعيا واقتصاديا.
جدول رقم  :6أهداف سياسة برنامج التمكين ومكافحة الفقر
هدف سياسة البرنامج رقم 1

مساعدة االسر الفقيرة والمهمشة على توفير احتياجاتها األساسية
 159الف فرد حصلوا على بطاقة تموين
 118الف اسرة حصلت على مساعدة نقدية منتظمة

المخرجات

 80الف من الطلبة حصلوا على اعفاءات
 5000اآف اسرة حصلت على مساعدة طارئة
 120الف اسرة لديها بطاقة تامين طبي
 57الف في الضفة الغربية نفر حصلوا على مساعدات غذائية

هدف سياسة البرنامج رقم 2

تمكين االسر الفقيرة والمهمشة اجتماعياً واقتصادياً

 1000أسرة استفادت من المشروع

 250شخص من ذوي االعاقة حصلوا على قروض
المخرجات

 1000شا /ة استفادوا من مشاريع اقتصادية
 500إمرأه من مشاريع التمكين
 50مزارعا استفادوا من مشاريع التمكين الجماعي

 .2برنامج تنمية وحماية الفئات المهمشة والضعيفة
يتضا اامن ها ااذا البرنا ااامج إلا ااى تنميا ااة أوضا اااع الفئا ااات المهمشا ااة والضا ااعيفة ما اان خا ااالل العنايا ااة بجا ااودة الخا اادمات االجتماعيا ااة المقدما ااة
فا ااي مجا ااال الرعايا ااة وال حمايا ااة والتوعيا ااة والتاهيا اال والوقايا ااة للفئا ااات (الفق ا اراء واألشا ااخاص ذوي اإلعاقا ااة والنسا اااء واألطفا ااال والمسا اانين

وما ا اادمني المخا ا اادرات والسا ا ااجناء وعا ا ااائالتهم كخطا ا ااوة أولا ا ااة نحا ا ااو التمكا ا ااين بمعنا ا اااه الواسا ا ااع اقتصا ا اااديا واجتماعيا ا ااا نفسا ا اايا وسا ا ااكنيا،
والعما اال علا ااى حمايا ااة ها ااذه الفئا ااات ما اان العنا ااف واالسا ااتغالل وا القصا اااء والتهما اايش ما اان خا ااالل م اركا ااز متخصصا ااة لكا اال فئا ااة ،وفا ااق
معا ااايير جا ااودة وأنظما ااة اعتما اااد عصا ا ارية ،واالسا ااهام فا ااي تطا ااوير التاهيا اال االجتم ا اااعي والمهنا ااي والتا اادري
وت ا ااوفير الرعاي ا ااة األسا ا ارية لألطف ا ااال مجه ا ااولي النسا ا ا

وادارة الب ا ارامح الموس ا اامية

وغي ا اار الش ا اارعيين م ا اان خ ا ااالل لي ا ااات االحتض ا ااان ورعاي ا ااة األطف ا ااال ف ا ااي دور

الحضا ا ااانة وااليت ا ا ا ام واألحا ا ااداث وفاقا ا اادي الرعايا ا ااة الوالديا ا ااة والتوعيا ا ااة األس ا ا ارية واإلرشا ا اااد األسا ا ااري وتطا ا ااوير وتنسا ا اايق الخا ا اادمات ما ا ااع
مؤسسا ااات المجتما ااع والجمعيا ااات الخيريا ااة عبا اار تعزيا ااز الش ا اراكات وش ا اراء الخا اادمات وتنسا اايق التا اادخالت ،بما ااا يا ااتالءم ما ااع الق ا اوانين

واللوائح واألنظمة المعمول بها والمقرة رسميا.

ينا اادرج ضا اامن ها ااذا البرنا ااامج سا ااتة أها ااداف (أنظا اار الجا اادول رقا اام  . 7يا اانص الها اادف األول علا ااى حصا ااول  4000ما اان االشا ااخاص
ذوي االعاق ا ااة عل ا ااى خ ا اادمات الرعاي ا ااة والحماي ا ااة والتاهي ا اال والتوعي ا ااة خ ا ااالل ع ا ااام  ،2017أم ا ااا اله ا اادف الث ا اااني فيس ا ااتهدف االطف ا ااال

وأسا ا اارهم ما ا اان خا ا ااالل حما ا ااايتهم وتا ا اااهيلهم ورعا ا ااايتهم وتا ا ااوعيتهم وارشا ا ااادهم وكفا ا ااالتهم .ويسا ا ااتهدف الها ا اادف الثالا ا ااث النسا ا اااء ضا ا ااحايا
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العنا ااف وي ا اانص علا ااى ت ا ااوفير خا اادمات الحماي ا ااة والتمكا ااين والرعاي ا ااة والتاهيا اال النفس ا ااي واالجتما اااعي والق ا ااانوني لها اان .أم ا ااا المس ا اانون،
فه ا اام مس ا ااتهدفون ف ا ااي اله ا اادف ال ارب ا ااع وال ا ااذي ي ا اانص عل ا ااى ت ا ااوفير الحماي ا ااة واالرش ا اااد والرعاي ا ااة النهاري ا ااة وااليوائي ا ااة ل 1800مس ا اان.

وأخيا ا ا ار ،يرك ا ااز اله ا اادف الخ ا ااامس عل ا ااى تعزي ا ااز الشا ا اراكة والتكام ا اال م ا ااع الجمعي ا ااات الخيري ا ااة والمجتم ا ااع المحل ا ااي والم ا اادني لتحقي ا ااق
الحمايا ا ا ااة ال مجتمعيا ا ا ااة لكافا ا ا ااة الفئا ا ا ااات المهمشا ا ا ااة األكثا ا ا اار اسا ا ا ااتحقاقا ،ولتا ا ا ااوفير الخا ا ا اادمات االجتماعيا ا ا ااة ،فا ا ا ااي إطا ا ا ااار المسا ا ا ااؤولية

االجتماعية.

جدول رقم  :7أهداف سياسة برنامج تنمية وحماية الفئات المهشة والضعيفة
هدف سياسة
البرنامج رقم 1

 4000من االشخاص ذوي االعاقة حصلوا على خدمات الرعاية والحماية والتأهيل والتوعية خالل عام 2017
 650م ا اان األش ا ااخاص ذوي اإلعاق ا ااة سيحص ا االون عل ا ااى خدم ا ااة اإلعف ا اااء الجمرك ا ااي لشا ا اراء س ا اايارات تس ا ااهل وتيس ا اار ح ا ااركتهم
وتنقلهم ،وفق الشروط والمعايير الخاصة بالالئحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء
 500من األشخاص ذوي اإلعاقة سيحصلون على أدوات مسانده حس

معايير الو ازرة.

 50م ا ا اان األم ا ا اااكن العام ا ا ااة والمؤسس ا ا ااات األهلي ا ا ااة والخاص ا ا ااة س ا ا ااوف ي ا ا ااتم موائمته ا ا ااا وفق ا ا ااا الحتياج ا ا ااات األشا ا ا ااخاص ذوي
االعاقة ،من خالل حمالت الضغط والمتابعة والمراقبة بالتنسيق مع و ازرة االشغال والبلديات وشبكات حماية.
 %5م ا ا اان الوظ ا ا ااائف الحكومي ا ا ااة واألهلي ا ا ااة س ا ا ااوف ي ا ا ااتم تخصيص ا ا ااها لألش ا ا ااخاص ذوي اإلعاق ا ا ااة ،عب ا ا اار الض ا ا ااغط والمراقب ا ا ااة
لمدى االلتزام بالقانون بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.
المخرجات

 60من األشخاص ذوي اإلعاقة سيحصلون على خدمات من مشاريع التمكين االقتصادي
تشطي

المشروع وتجهيز المبنى ليقدم الخدمات للمكفوفين

 1000م ا اان األش ا ااخاص ذوي اإلعاق ا ااة وذويه ا اام ش ا اااركوا ف ا ااي ن ا اادوات و ورش ا ااات توعي ا ااة ومناصا ا ارة بحق ا ااوق األش ا ااخاص ذوي
اإلعاقة وفق قانون /4لعام .99
 200من االشخاص االمصابين بمرض التوحد وعائالتهم حصوال على توعية وارشاد حول كيفية التعامل معهم.
 1000م ا ا اان األش ا ا ااخاص ذوي اإلعاق ا ا ااة سيحص ا ا االون عل ا ا ااى خ ا ا اادمات اإليا ا ا اواء والرعاي ا ا ااة والحماي ا ا ااة والتاهي ا ا اال ف ا ا ااي م ارك ا ا ااز
متخصصة حس

المعايير واالجراءات المتبعة بالو ازرة

 100من ذوي االعاقة في محافظة الخليل حصلوا على تاهيل مهني
توقيع اربع اتفاقيات مع الو ازرات الشريكة لتنظيم تقديم الخدمات لالشخاص ذوي االعاقة....
هدف سياسة

البرنامج رقم 2

 18210من األطفال واسرهم قد تم حمايتهم وتأهيلهم ورعايتهم وتوعيتهم وارشادهم وكفالتهم.
 15ما ا اان األطفا ا ااال مجها ا ااولي النس ا ا ا

وغيا ا اار الشا ا اارعيين المتواجا ا اادين فا ا ااي مؤسسا ا ااات الرعايا ا ااة الخاصا ا ااة بها ا اام والما ا ااؤهلين

لالحتضان تم توفير الرعاية األسرية لهم خالل العام 2017
 15طفا ا اال مجها ا ااول النس ا ا ا

وغيا ا اار الشا ا اارعيين المتواجا ا اادين فا ا ااي مؤسسا ا ااات الرعايا ا ااة الخاصا ا ااة بها ا اام تا ا اام اصا ا اادار شا ا ااهادات

ميالد لهم وفقا لالصول
تم اإلشراف والرقابة على كافة الحضانات المرخصة وعددها (  200حضانة في الضفة الغربية
 7000من االيتام تم كفالتهم ومتابعتهم
 50س ا ا ااجين واس ا ا اارهم حص ا ا االوا عل ا ا ااى با ا ا ارامج تثقيف ا ا ااي  -توع ا ا ااوي  -ارش ا ا ااادي -نفس ا ا ااي – اجتم ا ا اااعي .وت ا ا ااوفير الخ ا ا اادمات
المخرجات

واالحتياجات االساسية
مركز لألحداث مجهز في جنو الضفة الغربية
بناء وتجهيز مجمع الخدمات االجتماعية في قلقيلية
 400م ا اان األطف ا ااال المتسا ا اربين م ا اان الم ا اادارس وض ا ااعاف التحص ا اايل العلم ا ااي حص ا االوا عل ا ااى خ ا اادمات التاهي ا اال االجتم ا اااعي
والمهني في مراكز التاهيل االجتماعي
 1000ما اان األطفا ااال ( ذكا ااور وانا اااث الا ااذين تا اام تا ااوعيتهم وارشا ااادهم حا ااول حقا ااوقهم ما اان المنا اااطق المهمشا ااة ضا اامن الفئا ااة
العمرية ( من  -10دون الا 18عام .
 7000طفل تم استهدافهم في فعاليات يوم الطفل
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 130من االطفال تلقوا خدمات الحماية في مراكز الحماية
 500طفل تلقوا الدعم النفسي واالجتماعي
 1100حدث تم تاهيلهم مهنيا واجتماعيا
انشاء محمكة احداث في جنو الضفة الغربية
 24ورشة توعية للمدمنين واسرهم للوقاية من المخدرات
 12من مراكز التاهيل المهني مجهزة ومؤهلة وقادرة على االستجابة الحتياجات سوق العمل.
 30من االحداث النزالء تم دمجهم بالنظام التعليمي
هدف سياسة

 4025من النساء  -ضحايا العنف  -حصلن على خدمات الحماية والتمكين والرعاية والتأهيل النفسي واالجتماعي

البرنامج رقم 3

والقانوني لهن.
 350ما اان النسا اااء ضا ااحايا العنا ااف سا اايتم إي ا اواءهن فا ااي م اركا ااز متخصصا ااة بحمايا ااة الم ا ارأة تابعا ااة للا ااو ازرة او ش ا اراء خا اادمات
لهن في المراكز المرخصة والمتخصصة بهذا المجال.
 3000امرأة شاركن في انشطة يوم المرأة العالمي
 50من النساء اللواتي تعرضن للعنف واالستغالل سيتم تقديم خدمات التدري

والتاهيل المهني لهن

 150من النساء الحاصالت على خدمة الحماية والتاهيل في البيوت اآمنة سيتم دمجهن بالمجتمع واالسرة
المخرجات

 100من النساء الناجيات من العنف تم تمكينهن
 600من النساء المعرضات للعنف تلقين خدمات االرشاد
 3وحدات ارشادية وقانونية فاعلة في يطا ودو ار وجنين
نظام تحويل ( 1قد تم وضعه موضع التنفيذ
 50نزيلة في مراكز االصالح والتاهيل تم تقديم خدمات اجتماعية لهن وتوفير احتياجاتهن االساسية.
قاع ا ا اادة بيان ا ا ااات ع ا ا اان المؤسس ا ا ااات العامل ا ا ااة عل ا ا ااى العن ا ا ااف الن ا ا اااتج ع ا ا اان االح ا ا ااتالل وخ ا ا اادماتها ف ا ا ااي مج ا ا ااال دع ا ا اام النس ا ا اااء
المتضررات قد تم انجازها

هدف سياسة
البرنامج رقم 4

 1800من المسنين تم توفير الحماية واالرشاد والرعاية النهارية وااليوائية لهم.
رعاية ايوائية ل 400مسن تتالئم مع االنظمة والقوانين واالتفاقيات الدولية
 1000مسن في مراكز المسنين والنوادي النهارية يحصلون على نشاطات ال منهجية مالئمة
 400ما ا اان المس ا ا اانين حصا ا االوا عل ا ا ااى التوعيا ا ااة بحق ا ا ااوقهم الص ا ا ااحية والتعلميا ا ااة والتثقيفي ا ا ااة والترفيهيا ا ااة واالجتماعي ا ا ااة والنفس ا ا ااية

المخرجات

المختلفة
 60اتفاقيا ا ااة ش ا ا اراء خدما ا ااة وفا ا اارت الرعايا ا ااة ما ا اان اف ا ا اراد ومؤسسا ا ااات المجتما ا ااع المحلا ا ااي لألشا ا ااخاص ذوي اإلعاقا ا ااة والمسا ا اانين
والنسا اااء ض ا ااحايا العن ا ااف والت ا ااي ال تت ا ااوفر با ااالو ازرة أو الم ارك ا ااز التابع ا ااة له ا ااا م ا ااع إعطا اااء األولوي ا ااة لالس ا اار والح ا اااالت الفقيا ا ارة
والمهمشة وفقا لتعليمات شراء الخدمة

هةةةةةةةةةدف سياسةةةةةةةةةة

البرنامج رقم 5

تعزيةةةةز الشةةةةراكة والتكامةةةةل مةةةةع الجمعيةةةةات الخيريةةةةة والمجتمةةةةع المحلةةةةي والمةةةةدني لتحقيةةةةق الحمايةةةةة المجتمعيةةةةة لكافةةةةة

الفئات المهمشة االكثر استحقاقا ،ولتوفير الخدمات االجتماعية ،في اطار المسؤولية االجتماعية
 50من الجمعيات تم مساعدتها في الحصول على إعفاءات الجمركية ضمن القانون والنظام

المخرجات

 400جمعية تم دعمها ماليا واداريا
 12مباردة محلية تطوعية تم دعمها
 50شبكة حماية اجتماعية محلية تم تشكيلها ومتابعتها

 .3برنامج التنمية اإلدارية والتخطيط
يركا ا ااز برن ا ا ااامج التنميا ا ااة اإلداري ا ا ااة والتخطا ا اايط عل ا ا ااى تقا ا ااديم ال ا ا اادعم اإلداري واللوجسا ا ااتي والق ا ا ااانوني والهيكلا ا ااي ف ا ا ااي إطا ا ااار الحداث ا ا ااة

واالبتكا ا ااار ،وبنا ا اااء نظا ا اام الرقابا ا ااة والتقيا ا اايم وتطا ا ااوير نظا ا ااام اال تمتا ا ااة والتا ا اارويج اإلعالما ا ااي لب ا ا ارامج الا ا ااو ازرة وتجنيا ا ااد التمويا ا اال ووضا ا ااع

الخطط واعداد التقارير وبناء القدرات ،لضمان تنفيذ برامج و ازرة التنمية االجتماعية بكفاءة وفاعلية.
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ينا اادرج ضا اامن ها ااذا البرنا ااامج ها اادف واحا ااد (أنظا اار الجا اادول رقا اام  8يركا ااز علا ااى تا ااوفير البيئا ااة الممكنا ااة والداعما ااة لتحا ااول ال ا او ازرة ما اان

الشؤون االجتماعية إلى التنمية االجتماعية.

جدول رقم  :8أهداف سياسة برنامج التنمية اإلدارية والتخطيط
هدف سياسة البرنامج رقم 1

توفير البيئة الممكنة والداعمة لتحول الوزارة من الشؤون االجتماعية الى التنمية االجتماعية .
 240موظف تعززت قدراتهم في كافة المجاالت
وثائق استراتيجية التنمية االجتماعية
اعداد خطة تنفيذية
انجاز دراستين في مجال التنمية االجتماعية ودراسة اخرى في مجال تمكين والتنمية
ثالث مجموعات تخطيط قد تم ماسستها وتعميمها
ثالث مجالس مستفيدين قد تم ماسستها وتعميمها
نظام شكاوي محوس

ونموذج شفاف تم انجازه

حملة اعالمية لدعم الجهود والتوجهات التنموية
انجاز شراكات محلية ودولية في مجال عمل الو ازرة
المخرجات

نظام رقابي حديث وفعال مبني على تقييم المخاطر
انجاز نظام متابعة وتنظيم كفوء وفعال
تجنيد أموال واستقطا

ممولين للمشاريع

تقرير احصائي منجز
 129موظف قد تم تعيينهم
بيئة قانونية داعمة لبرامج عمل الو ازرة
تطوير وبناء قدرات  45موظف /ة لتطوير الخدمات ....
 12مديرية تم دعمها لوجستيا للقيام بمهامها
و ازرة التنمية قادرة على حشد موارد مالية من خالل المنصة االلكترونيةcrowd funding،
أرضية حماية اجتماعية تحمي النساء واألطفال وكبار السن وذوي اإلعاقة والعاطلين عن العمل
المجتمع المحلي يساهم في تمويل التدخالت التنموية على مستوى المحافظات(صندوق التنمية المجتمعية
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الجزء السادس :مغلفات الموارد المالية وفجوة التمويل لألعوام 2019-2017
جدول رقم  :9التكاليف السنوية المتوقعة والفجوة التمويلية (بااللف شيقل)

ترعي ة خزي ة أ ر

البرنامج

مبلغ
الموازنة
2017

التكاليف
المتوقعة
2017

الفجوة
التمويلية
2017

مبلغ
الموازنة
2018

التكاليف
المتوقعة
2018

الفجوة
التمويلية
2018

مبلغ
الموازنة
2019/

التكاليف
المتوقعة 2019

الفجوة
التمويلية
2019

758,860

827,324

-68,464

781,477

828,286

-46,809

804,951

829,665

-24,714

التمكين ومكافحة
الفقر

تنمية وحماية
الفئات الضعيفة
والمهمشة

56,573

116,053

-59,480

58,320

102,091

-43,771

60,040

103,801

-43,761

10,948

11,013

-65

11,375

11,400

-25

11,717

11,730

-13

التنمية االدارية
والتخطيط
826,381

954,390

-128,009

851,172

941,777

-90,605

876,708

945,196

-68,488

المجموع

ة ف عة ة ترعيلي ل فق

ة تطعي ي (رليعب دعال ةر ي )

السنة

التكاليف التطويرية الفعلية

مخصص من الموازنة
العامة

فجوة النفقات التطويرية

2017

12.203

0.263

11.94

2018

5.939

0.271

5.668

2019

2.586

0.279

2.307

ةال ر

20.728

0.813

19..915

69

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017

الجزء السابع :خطة العمل
ما اان أجا اال تحقيا ااق األها ااداف االسا ااتراتيجية المنصا ااوص عليها ااا فا ااي ها ااذه اال سا ااتراتيجية ،ال با ااد ما اان مصا ااادقة مجلا ااس الا ااوزراء علا ااى

مجموع ا ااة م ا اان القا ا اوانين واألنظم ا ااة واللا ا اوائح ،سا ا اواء المتعلق ا ااة بالفئ ا ااات الت ا ااي سنس ا ااتهدفها أو بعم ا اال و ازرة التنمي ا ااة االجتماعي ا ااة .وم ا اان

ها ااذه المبا ااادرات نا ااذكر ما ااثال ضا اارورة المصا ااادقة علا ااى قا ااانون االشا ااخاص ذوي االعاقا ااة المعا اادل ولوائحا ااه ،وقا ااانون حمايا ااة المسا اانين

ولوائحا ااه ،ول ا اوائح قا ااانون األحا ااداث ،وأنظما ااة تا اارخيص واالش ا اراف علا ااى م اركا ااز حمايا ااة المعا اااقين والمسا اانين واألطفا ااال والم ا ارأة (أنظا اار

الجدول رقم . 10

جدول رقم  :10المبادرات المقترحة لمصادقة مجلس الوزراء خالل االعوام 2022-2017

الشهر/السنة

2017-2019
2017-2018

2018-2017
2019-2017
2017
2018

2018-2019
2017-2018

قانون

نوع الوثيقة

عنوان المبادرة

قانون و ازرة الشؤون االجتماعية

قانون

قانون االشخاص ذوي االعاقة المعدل

أدلة اجراءات

أدلة االجراءات لجميع عمليات الو ازرة

لوائح

لوائح قانون حماية المسنين

قانون

أنظمة ولوائح
لوائح

قانون حماية المسنين

أنظمة ترخيص واالشراف على مراكز حماية المعاقين -المسنين -األطفال -المرأة
لوائح وأنظمة قانون االشخاص ذوي االعاقة

وثيقة – نظام صندوق

نظام صندوق المسؤولية االجتماعية

2016-2017

لوائح

لوائح قانون األحداث

2019-2020

أنظمة

ماسسة وتصوي

2020-2021

تقارير

اعداد مسودة التقارير التفاقية حقوق الطفل –البرتوكول االختياري-حقوق

2017

المسؤولية االجتماعية

الئحة

اللوائح التنفيذية لقانون الطفل
ضوء االستراتيجية.

المجالس واللجان العليا للمجلس األعلى لالعاقة للطفل على

االشخاص ذوي االعاقة
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الجزء الثامن :خطة اإلدارة
تا ا اادرك و ازرة التنميا ا ااة االجتماعيا ا ااة ب ا ا اا ن التحا ا ااول ما ا اان الحمايا ا ااة الا ا ااى التنميا ا ااة سا ا اايكون لا ا ااه انعكاسا ا ااات لا ا اايس فقا ا ااط علا ا ااى السياسا ا ااات

والبا ا ارامج ،ب ا اال عل ا ااى ح ا اادود القطا ا اااع واألطا ا اراف الفاعل ا ااة ونه ا ااج ال ا ااو ازرة التنظيما ا ااي بجوانب ا ااه اإلداري ا ااة والمالي ا ااة والفني ا ااة .وبالتا ا ااالي،

سا ا ااتعمل و ازرة التنميا ا ااة االجتماعيا ا ااة علا ا ااى تفعيا ا اال دورها ا ااا القيا ا ااادي لقطا ا اااع التنميا ا ااة االجتماعيا ا ااة ما ا اان خا ا ااالل تعزيا ا ااز أدوات رسا ا اام

السياس ا ا ااات االجتماعي ا ا ااة وادارة المعرف ا ا ااة والتنس ا ا اايق الفع ا ا ااال ب ا ا ااين جمي ا ا ااع األطا ا ا اراف المعني ا ا ااة ف ا ا ااي التنمي ا ا ااة االجتماعي ا ا ااة وخاص ا ا ااة

المؤسس ا ا ااات الرس ا ا اامية ومؤسس ا ا ااات المجتم ا ا ااع الم ا ا اادني واالط ا ا اار التمثيلي ا ا ااة للفئ ا ا ااات األق ا ا اال حظ ا ا ااا ممثل ا ا ااة ف ا ا ااي النقاب ا ا ااات العمالي ا ا ااة

واالتحا ااادات الزراعيا ااة والنقابا ااات المهنيا ااة واي اطا اار تمثيليا ااة ديموقراطيا ااة وشا اافافة .وما اان أجا اال تضا اامين تا اادخالت فعالا ااة فا ااي خطا ااط

وب ا ارامج جميا ااع المؤسسا ااات تسا اااهم فا ااي تحقيا ااق الرؤي ا اة الوطنيا ااة للتنميا ااة االجتماعيا ااة ،سا ااتقوم و ازرة التننميا ااة االجتماعيا ااة بتنفيا ااذ ما ااا

يلي:

 .1تفعيةةةةةةل دور مجموعةةةةةةة التخطةةةةةةيط والموازنةةةةةةة داخةةةةةةل الةةةةةةوزارة فةةةةةةي إدارة بةةةةةةرامج الةةةةةةوزارة الثالثةةةةةةة :سا ا اايعمل وزيا ا اار التنميا ا ااة
االجتماعيا ااة علا ااى وضا ااع مجموعا ااة ما اان التا اادابير الداخليا ااة والتا ااي تضا اامن قيا ااام مجموعا ااة التخطا اايط والموازنا ااة بمها ااام الرصا ااد

والمتابع ا ااة والتقي ا اايم لبا ا ارامج ال ا ااوزراة الث الث ا ااة وتعزيزه ا ااا مس ا اااهمتها ف ا ااي تحقي ا ااق األه ا ااداف االس ا ااتراتيجية األربع ا ااة وبش ا ااكل مح ا اادد.
سيعمل الوزير على تفعيل المجموعة من خالل التدابير التالية.


تقيةةةيم نصةةةف سةةةنوي للتقةةةدم المحةةةرز فةةةي مخرجةةةات خةةةارج المشةةةاريع وداخةةةل المشةةةاريع للبا ارامج الثالث ااة ،وتقيا ايم س اانوي



مراجعةةةةةة بةةةةةرامج الةةةةةوزارة فةةةةةي نهايةةةةةة كةةةةةل سةةةةةنة  ،وتش ا اامل المراجع ا ااة د ارس ا ااة عالق ا ااة الغاي ا ااات وااله ا ااداف ف ا ااي األه ا ااداف

على مستوى المخرجات واالهداف والغايات وذلك من خالل مراجعة معايير األهداف والغايات.

االسا ااتراتيجية والنتا ااائج القطاعيا ااة ود ارسا ااة السا ااببية أي نظريا ااة التغييا اار التا ااي تتعلا ااق فا ااي الب ا ارامج الثالثا ااة وتعا ااديلها حيا ااث

يل ا ا زم األما ااور ،يمكا اان ان تكا ااون عمليا ااة المراجعا ااة ها ااذه مباش ا ارة بعا ااد إق ا ارار االسا ااتراتيجية الوطنيا ااة للتنميا ااة االجتماعيا ااة ما اان
مجلس الوزراء ويمكن ان يشمل التصميم المعدل على مؤشرات قياس أداء بدل معايير األداء .



تطةةةةوير نظةةةةام رصةةةةد وتقيةةةةيم بالمشةةةةاركة :س ااتعمل اإلدارة العام ااة للتخط اايط عل ااى تط ااوير نظ ااام متكام اال للرقاب ااة والتقي اايم.

يشا اامل النظا ااام مجموعا ااة ما اان األدوات والنما اااذج التا ااي سا ااتقيس مؤش ا ارات ومعا ااايير األداء للب ا ارامج الثالثا ااة ويشا اامل ايض ا ااا
وصف مفصل للتقارير واالجتماعات وخطوط االتصال ذات العالقة.



اعةةةةةداد خطةةةةةة سةةةةةنوية للبةةةةةرامج :س ا ااتعمل اإلدارة لعام ا ااة للتخط ا اايط م ا ااع م ا اادراء البا ا ارامج عل ا ااى وض ا ااع اط ا ااار ومنهجي ا ااة

للخطا ا ااة السا ا اانوية للب ا ا ارامج ويا ا ااتم مراجعتها ا ااا لضا ا اامان التكاما ا اال با ا ااين إدارة الب ا ا ارامج ،يمكا ا اان ايضا ا ااا ان يشا ا ااارك فا ا ااي عما ا اال
التخطا ا اايط السا ا اانوي ما ا اادراء ما ا ااديريات و ازرة التنميا ا ااة االجتماعيا ا ااة ووما ا اادراء الم اركا ا ااز وبعا ا ااض المؤسسا ا ااات الحكوميا ا ااة ذات

العالقة .

 .2تفعيةةةل دور الفريةةةق الةةةوطني فةةةةي الرصةةةد والتقيةةةيم لالهةةةداف والنتةةةةائج والتةةةدخالت القطاعيةةةة :س اايعمل وزي اار التنمي ااة
االجتماعي ااة علا ااى وض ااع مجموعا ااة ما اان الت اادابير والتا ااي تعا اازز عالق ااة الفريا ااق الا ااوطني ف ااي االسا ااتراتيجية وخا اااص ف ااي مجا ااال تفعيا اال
التوجي ا ااه وتعما ا اايم المعرفا ا ااة وتعمي ا ااق المسا ا ااائلة تجا ا اااه مكونا ا ااات االس ا ااتراتيجية وبشا ا ااكل محا ا اادد س ا ا ايعمل ال ا ااوزير علا ا ااى انفا ا اااذ التا ا اادابير

التالية:
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الفري ااق الا ااوطني يقا اادم المشا ااورة خا ااالل تطا ااوير نظا ااام رقابا ااة وتقيا اايم علا ااى مسا ااتوى األها ااداف والنتا ااائج والتا اادخالت القطاعيا ااة

وي حا ااث المؤسسا ااات علا ااى تا ااوفير المعلوما ااات الالزما ااة لنظا ااام الرصا ااد والتقيا اايم وخاصا ااة تقا ااديم تقا ااارير نصا ااف سا اانوية حا ااول

التدخالت المنفذة في مجال التنمية االجتماعية.


عق ا ااد اجتم ا اااع س ا اانوي لنق ا اااش التق ا اادم نح ا ااو األه ا ااداف والنت ا ااائج القطاع ا ااة واتخ ا اااذ قا ا ا اررات ف ا ااي تع ا ااديل أي م ا اان المس ا ااارات

االستراتيجية بناء على التقارير الميدانية.

 .3تطةةةةةةوير وظيفةةةةةةة الدراسةةةةةةات واألبحةةةةةةاث االجتماعيةةةةةةة كمرتكةةةةةةز للسياسةةةةةةات االجتماعيةةةةةةة :سا ا ااتعمل اإلدارة العاما ا ااة للتخطا ا اايط
والسياس ا ااات عل ا ااى تعزي ا ااز المص ا ااادر البشا ا ارية والمادي ا ااة الالزم ا ااة النت ا اااج د ارس ا ااات تحليلي ا ااة تس ا اااعد ص ا ااانع القا ا ارار لوض ا ااع سياس ا ااات

وتصميم برامج وتدخالت مبنية على األدلة تص

في أولويات جميع الفئات المهمشة والفقراء.

 .4تفعيةةةةل التكافةةةةل المجتمعةةةةي والةةةةدولي :سا ااتعمل ال ااو ازرة علا ااى وض ااع اس ااتراتيجية فرعيا ااة ته اادف الا ااى تط ااوير اسا ااتراتيجيات وأدوات
لحش ا ا ااد األما ا ا اوال والمص ا ا ااادر المحلي ا ا ااة واإلقليمي ا ا ااة والدولي ا ا ااة ل ا ا اادعم مب ا ا ااادرات المجتم ا ا ااع المحل ا ا ااي ف ا ا ااي مج ا ا ااال التنمي ا ا ااة والحماي ا ا ااة

االجتماعية .كما ستعمل على تطوير برامج المسؤولية االجتماعية تجاه التمكين االقتصادي للنساء والشبا

والرياديين.

 .5إعةةةةادة هيكلةةةةة الةةةةوزارة بمةةةةا ينسةةةةجم مةةةةع الوظةةةةائف الجديةةةةدة :ما اان خا ااالل مجموعا ااة ما اان المها ااام التا ااي تشا اامل حصا اار الم ا اوارد
البش ا ارية داخ ا اال الا ااو ازرة وتحدي ا ااد الفج ا اوات ب ا ااين ما ااا ه ا ااو مطلا ااو والوض ا ااع الحا ااالي وم ا اان ثا اام تق ا ااديم مقتا اارح هيكل ا ااي وخطا ااة تط ا ااوير

للكوارد البشرية بشقيها استقطا

كفاءات وتطوير كفاءات قائمة.
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المالحق
ملحق رقم  :1أعضاء الفريق الوطني لالستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية 2022-2017
ممثل المؤسسة

المؤسسة
.1

و ازرة التنمية اإلجتماعية

معالي الوزير/د .إبراهيم الشاعر /رئيس الفريق القطاعي

.2

و ازرة التنمية اإلجتماعية

وكيل الو ازرة/د .محمد أبو حميد

.3

و ازرة التنمية اإلجتماعية

الوكيل المساعد /داود الديك

.4

و ازرة التنمية االجتماعية

الوكيل المساعد/أنور حمام

.6

و ازرة التنمية االجتماعية

اعضاء مجموعة التخطيط والموازنة

.5
.7
.8

و ازرة التنمية االجتماعية
و ازرة المالية التخطيط
و ازرة األوقاف

مستشار الوزير /أيمن صوالحة
فادي البرغوثي
حسان طهبو

.9

و ازرة األسرى

كائنات جرادات

.10

و ازرة العمل

عبدالكريم دراغمة

.12

و ازرة الصحة

.11
.13
.14
.15

الصندوق الوطني للتشغيل والحماية االجتماعية للعمال

زياد كرابلية

و ازرة التربية والتعليم العالي

د .مامون جبر

و ازرة المرأة

أمين عاصي

المجلس األعلى للشبا

.16

و ازرة الزراعة

.18

و ازرة الحكم المحلي

.17

عالء أبو الر  ،عال عكر
نزار بصالت

مرام صوالحة

و ازرة األشغال العامة واإلسكان

نبيل ترزي

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

جواد الصالح

.20

اتحاد الجمعيات الخيرية

عبدهللا صبري

.22

الهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

.19
.21
.23
.24
.25
.26
.27
.28

محيي الدين العارضة

مركز تطوير المنظمات غير الحكومية

غسان كسابرة

جامعة بيرزيت

د .بدر األعرج

عائشة احمد

اتحاد الغرف الصناعية التجارية الصناعية

موسى سالمة

هيئة التقاعد الفلسطينية

نبيل العبوشي

مجموعة االتصاالت الفلسطينية

مؤسسة أسر الشهداء والجرحى
سلطة جودة البيئة

رانية مرعي

سعد جبران

بشائر كرابلية
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ملحق رقم  :2ارتباط استراتيجية التنمية االجتماعية مع أجندة السياسات الوطنية
األولوية الوطنية

األولوية

الوطنية

رقم ( : 2الوحدة
الوطنية

األولوية

الدولية

تحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع
 .1.2تحقيق وحدة األرض والشع

االلتزامات الدولية لدولة فلسطين ،العمل مع المؤسسات

والثاني

الفلسطيني

الدولية والدول المضيفة لضمان توفير الخدمات لالجئين في

األولوية

رقم ( : 4الحكومة
المستجيبة للمواطن

االستراتيجي

األول

كافة أماكن تواجدهم.
 .2.2تجسيد الممارسة الديموقراطية

االنتخابات ،تعزيز احترام مبادا التعددية والمساواة وعدم

في دولة فلسطين

التمييز في فلسطين وصون الحريات األساسية للمواطنين.

 .1.3تعزيز المشاركة في المنظومة
الدولية

لدولة فلسطين

الوطنية

التدخالت السياساتية ذات العالقة

الهدف

الوطنية

رقم ( : 3تعزيز
المكانة

األولوية السياساتية

أهداف استراتيجية التنمية

 .2.4االرتقاء بمستوى الخدمات
العامة للمواطن

الوفاء بااللتزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين
لعدد من المعاهدات الدولية  ،المشاركة الفاعلة في األطر

الهدف االستراتيجي الثالث
الهدف

االستراتيجي

االول

والثاني

الدولية.
تطوير استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن على

الهدف

المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء ،بالتركيز

والثاني

على المناطق المهمشة ال سيما المسماة (ج

االستراتيجي

االول

والقدس

الشرقية ،إطالق بوابة الحكومة االلكترونية وتوفير الخدمات
األساسية للمواطنين من خاللها ،تعزيز الشراكة والتكاملية في
تقديم الخدمات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع
الخاص.
ماسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي

الهدف االستراتيجي الثالث

ومكافحة الفساد ،تعزيز الشفافية في عمل الحكومة بما يشمل
 .1.5تعزيز المساءلة والشفافية
األولوية

الوطنية

الحق في الوصول للمعلومات ،تعزيز االدارة العامة المرتكزة
على النتائج واألداء واستكمال عملية دمج التخطيط بالموازنة
والتحول لموازنة البرامج ،إدماج النوع االجتماعي في سياسات

رقم ( : 5الحكومة

الحكومة وبرامجها وموازنتها.

الفعالة
 .2.5نجاعة وفعالية إدارة المال العام

اصالح نظام التقاعد لموظفي القطاع العام ،اصالح

الهدف

المؤسسات العامة واعادة هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم

والثالث

االستراتيجي

االول

الخدمات ،إنشاء مؤسسات مزودي الخدمات العامة
األساسية ،ال سيما خدمات المياه والكهرباء.

األولوية

الوطنية

رقم ( : 6استقاللية
االقتصاد

اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في اطالق المشاريع الريادية
 .2.6توفير فرص عمل الئقة للجميع

الفلسطينية

الهدف االستراتيجي الثاني

لتشغيل الخريجين ،دعم صندوق التشغيل الفلسطيني
وتطويره ،ضمان بيئة عمل منة ومراعية للمعايير الصحية
السالمة المهنية.
تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للفقراء

الهدف االستراتيجي االول

والمهمشين ،مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية
األولوية

الوطنية

 .1.7الحد من الفقر

الحتياجات الفق ارء والمهمشين ،االدماج االجتماعي وتوفير
فرص عمل للفئات المهمشة من (افراد ذوي اإلعاقة ،الشبا ،

رقم ( : 7العدالة

النساء ،االسرى المحررين .

االجتماعية وسيادة
القانون
 .2.7توفير الحماية االجتماعية

تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة ومتكاملة ووضع حدود

الهدف

دنيا لها ،انفاذ قانون عادل للضمان االجتماعي ،تطوير

والثالث

االستراتيجي

المسؤولية االجتماعية وماسستها وتعزيز الحوار االجتماعي.
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األولوية الوطنية

األولوية السياساتية
.2.7

وصول

تعزيز

المواطنين

للعدالة

التدخالت السياساتية ذات العالقة

أهداف استراتيجية التنمية

تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق االنسان وانفاذها ،ضمان

الهدف االستراتيجي الثاني

فاعالية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية،
الوصول العادل الى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في
تقديمها ال سيما للنساء واألحداث.
االستراتيجي

الثاني

إزالة كافة اشكال التمييز بين الجنسين والقضاء على كافة

الهدف

 .3.7تعزيز المساواة بين الجنسين

اشكال العنف ضدهن.

والهدف االستراتيجي الثالث

وتمكين المرأة

إزالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء
في التنمية المجتمعية واالقتصادية والحياة العامة
تمكين الشبا

 .4.7شبابنا ،مستقبلنا

الفلسطينين من الحصول على فرص تؤمن

لهم النجاح في مستقبلهم والمشاركة الفعالة في الحياة العامة
وبناء الدولة ،بالتركيز على الشبا

األولوية
رقم

(: 8

تعليم

األقل حظا.

تطوير برامج رعاية الطفولة المبكرة والمتاحة للجميع ،وتوسيع

 .1.8التعليم المبكر ألطفالنا
الوطنية

اصالح المناهج التعليمية وتطويرها ،ضمان العدالة في

 .2.8تحسين نوعية التعليم

مواءمة التعليم والتدري

التقني والمهني والتعليم العالي مع

المهني والتقني.

اصالح نظام التامين الصحي العام ،تعزيز االستدامة المالية
 .1.9توفير خدمات الرعاية الصحية
الشاملة للجميع

لنظام الرعاية الصحية (تحسين نظام شراء الخدمات الطبية
والتحويالت  ،االرتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية،
الصحية .

ومتاحة

للجميع

الهدف االستراتيجي الثاني

زيادة المساواة في الوصول والحصول على خدمات الرعاية

صحية شاملة ذات
جودة

الهدف االستراتيجي الثاني

احتياجات التنمية وسوق العمل ،تطوير البنية التحتية ومرافق
التعليم والتدري

رقم ( : 9رعاية

الهدف االستراتيجي الثاني

الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات المهمشة.

 .3.8من التعليم الى العمل

األولوية

الهدف االستراتيجي الثاني

نطاق التعليم قبل المدرسي واالرتقاء بمستواه.

جيد وشامل للجميع

الوطنية

الهدف االستراتيجي الثاني

تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك
.2.9

االرتقاء

بصحة

المواطن

ورفاهيته

الهدف االستراتيجي الثاني

الصحي للمواطنين ،تبني نهج صحة العائلة ،تعزيز برامج
إدارة األمراض المزمنة وتطبيق السياسات الوطنية بهذا
الخصوص.

 .1.10توفير األمن واألمان وتعزيز
سيادة القانون

تطوير مؤسسات قطاع االمن.
ربط التجمعات السكنية بشبكات المياه النظيفة وشبكات

الهدف االستراتيجي الثاني
الهدف االستراتيجي الثاني

الصرف الصحي ،ربط التجمعات السكنية بمصادر الطاقة
األولوية

الوطنية

رقم ( : 10مجتمع

 .2.10توفير االحتياجات األساسية

التي يمكن االعتماد عليها ،تحسين المواصالت العامة ورفع

للتجمعات السكنية

مستوى األمان على الطرق،
توفير اإلسكان لألسر ميسورة التكلفة ،ضمان األمن الغذائي

قادر على الصمود

للسكان.

والتنمية
.4.10

النهوض

بالزراعة

حماية المزارعين ودعهم ال سيما في المناطق المهددة

وبالمجتمعات الريفية

والمهمشة.

 .5.10حماية الهوية والتراث الثقافي

دعم االبداع واإلنتاج الثقافي ،حماية التراث الثقافي الفلسطيني

الفلسطيني

وتطويره ،تطوير الصناعات الثقافية والسياحية.

الهدف االستراتيجي االول
الهدف االستراتيجي الثالث

75

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017

ملحق رقم  :3قائمة التدخالت السياساتية حسب األهداف والنتائج

الهدف االستراتيجي األول :الحد من الفقر
التدخالت السياساتية

الهدف/النتيجة


توفير مساعدات نقدية منتظمة عبر البطاقات (بطاقة دعم مواصالت عامة ،بطاقة كهرباء ،بطاقة



توفير مساعدات غذائية منتظمة.

دعم مياه ،بطاقة شراء احتياجات استهالكية غذائية وغير غذائية ،بطاقات خصم معينة ،إلخ .

.1.1

الفقيرة

األسر

والهشة قادرة على تامين

االحتياجات

األساسية

بنوعية وكمية كافيتين.






توفير مساعدات ماليه طارئة.

توفير الخدمات الصحية المجانية ،لتشمل خدمة التامين الطبي،

توفير الخدمات التعليمية المجانية ،لتشمل إعفاءات من الرسوم المدرسية واثمان الكت

اعتماد سياسات التدعيم  fortificationللمواد األساسية كالطحين والملح ،والتغذية المدرسية (مثال:
المدرسي  ،وبناء االحتياطات الوطنية من السلع األساسية ،وخصوصا الطحين (بناء

كو الحلي

صوامع مثال .



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



برامج تمكين جماعية لألسر الفقيرة والمزارعين.

التي لديها مشاريع قائمة.


 .2.1الرجال والنساء

والشابات في

والشبا

األسر الفقيرة منخرطون
في

مشاريع

اقتصادي

وجماعي.

تمكين
فردي

توفير قروض لمشاريع اقتصادية لألسر الفقيرة تتالءم مع احتياجاتهم بشكل عام ،ومع احتياجات

النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن بشكل خاص.


برامج تدري

مهني وتوظيف للشبا

والشابات واألشخاص ذوي اإلعاقة من االسر الفقيرة.



تاسيس مشاريع منتجة ومشغلة لأليدي العاملة من قبل القطاع الخاص ،ال تزاحم صغار المنتجين



تاسيس الشركات والمشاريع التي تعنى بتسويق منتجات فقراء وصغار المنتجين ،واالستفادة من



برامج بناء قدرات المؤسسات والشبكات القاعدية لتمكينها من االضطالع بدورها بشكل أفضل في



تطوير سياسات تحفيزية للفقراء في مؤسسات اإلقراض ،وذلك من خالل خفض قيم الربح/الفائدة

على أرزاقهم.

األسواق التضامنية العالمية في هذا المجال.

مجال توجيه التدخالت لصالح الفقراء على المستوى المحلي ،وتصميم وتنفيذ التدخالت أيضا.

وتسهيل عملية االقتراض وتطوير سلع إقراض في مؤسسات اإلقراض تتالءم مع احتياجات الفقراء،
وخصوصا النساء.

 .3.1تدابير حماية



إنشاء جسم تنسيقي عالي المستوى لوضع سياسات وطنية تضمن معالجة أسبا



مراجعة منظومة التشريعات الفلسطينية وتحديد التعديالت الالزمة عليها لضمان ايجاد البيئة

اجتماعية وطنية ومحلية
فاعلة تحمي الفئات

محاربته.

الفقيرة والمنكشفة رجاال

المؤسساتية الالزمة لتنفيذ السياسات والتدخالت التي يتم أو يمكن تبنيها لمكافحة الفقر وفق المفهوم

ونساء من الهزات

والصدمات والكوارث.

الفقر وليس فقط

الجديد ووفقا للتوجه نحو التنمية االجتماعية.

الفقر وليس فقط محاربته ،بما يشمل سياسات



وضع السياسات الوطنية التي تضمن معالجة أسبا



الضغط باتجاه تبني سياسات وتشريعات لتوفير االحتياجات األساسية (وفقا للمفهوم الحالي



إنشاء منظومة معلومات موحدة حول احتياجات األسر الفقيرة.

تشجيع االستثمار والسياسات االقتصادية والمالية للدولة.

والمستقبلي للفقر والتمكينية لألسر الفقيرة ،يتضمن ذلك أيضا خفض رسوم الكهرباء والمياه للفقراء.
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التدخالت السياساتية

الهدف/النتيجة


تاسيس ملتقيات وطنية ترعاها وتقودها و ازرة التنمية االجتماعية لتنسيق جهود األطراف الفاعلة في



تطوير مفهوم الفقر فلسطينيا ،بما ينسجم مع التوجهات الوطنية وتوحيد ليات االستهداف



تطوير استراتيجية الوطنية لمكافحة الفقر والتهميش مع نهاية عام .2018

هذا القطاع.

واحتسا

الفقر



برامج دعم فني للحكومة لتحسين جهود مكافحة الفقر ،وذلك من خالل التدري



حمالت مناصرة دولية لفضح ممارسات االحتالل االسرائيلي التي تؤدي بشكل مباشر إلى تفاقم



إنشاء صندوق وطني للطوارا لتحسين االستجابة الوطنية للكوارث الطبيعية.

ودعم االبحاث والدراسات.

والمشورة الفنية

ظاهرة الفقر في فلسطين.



تعزيز جاهزية صندوق درء المخاطر والتامينات الزراعية من النواحي التنظيمية والمالية والكوادر



تعزيز المصادر المالية لصندوق درء المخاطر والتامينات الزراعية.

المختصة والتشريعات الناظمة.




اعداد التشريعات الثانوية لقانون الضمان االجتماعي واقرارها.

اتاسيس أرضية حماية االجتماعية social protection floor
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الهدف االستراتيجي الثاني :القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقصاء االجتماعي في المجتمع الفلسطيني
التدخالت السياساتية حسب الفئات

الهدف/النتيجة

األطفال

الفتيات والنساء

ضمان شمولية التامين الصحي

النوع االجتماعي.

الخدمة المدنية لزيادة العالوات والحوافز

الحتياجات كبار السن ،بما في

الفلسطيني

تعديل قانون الخدمة العامة والعمل

الممنوحة للعاملين والعامالت في القطاع

ذلك تعديل قانون الصحة لهذا

المالئمة واألمنة والعمل الالئق.

تحكم عمل و ازرة الصحة والعمل

الدراج نسبة توظيف النساء ذوات

الحكومي مجال األشخاص ذوي اإلعاقة

الغرض.

الصحي لتغطي الخدمات التي

األعاقة ضمن نسبة التشغيل في

وكبار السن.

تقدم لألطفال وخاصة من األسر

القطاع الحكومي واألهلي والخاص،

المهمشة.

والرقابة على تطبيق المؤسسات لهذه

واألشخاص ذوي اإلعاقة من منظور النوع

تطوير سياسات الكشف المبكر

النسبة.

االجتماعي.



مراجعة القوانين واألنظمة التي

عن
.1.2
العدالة

والمساواة





تاسيس لجنة وطنية لقطاع كبار

والوقاية منها.

والحضانة والوصاية عند غيا

وبما يضمن الحقوق االجتماعية والثقافية

وموائمة

والسياسات

اعداد بروتوكوالت وطنية خاصة

الزوج.

واالقتصادية والسياسية والمدنية لألشخاص

والبرامج الوطنية مع احتياجات

النساء

األرامل

ذوي اإلعاقة ،وذلك ضمن األولويات

وحقوق كبار السن بكافة فئاتهم.

قانون

الضمان

التالية:

لإلساءة

واالهمال



دراسة

لمراجعة

قضايا

تضمين
والمطلقات

السياسات

في

االجتماعي.


المدرسة.



المنظومة التشريعية الخاصة به.

لتمكينهن من التصرف باألموال

والتشريعات اللزام التعليم ما قبل


السن

الفلسطيني

بما ينسجم مع االتفاقيات والمواثيق الدولية،

األطفال المهمشين.


المتعلقة

بالمسنين

-

سياسات وتشريعات لخفض رسوم
الكهرباء والمياه للنساء المهمشات

وضع لوائح تنفيذية لقانون حماية

(الفقيرات،

األحداث.

ذوات

اإلعاقة،

-

كبار



قانون حقوق المعوقين رقم ( 4لعام

توسيع

الخطط

منظومة

الضمان

االجتماعي لتلبية احتياجات كبار

.1999

السن

قانون العمل الفلسطيني وقانون

واالجتماعي تتوائم مع االحتياجات

الخدمة المدنية.

والواقع الذي يعيشه كبار السن .

السن ،زوجات الشهداء واألسرى،

-

المهشمة

-

قانون التعليم العام وقانون التعليم

تضمن توفير األماكن المالئمة

العالي.

والحاضنة لكبار السن كالمساحات

قانون الصحة العامة وقانون التامين

العامة ،ووسائط النقل ،وغيرها.

في

التجمعات

حملة إلقرار المجلس الوطني
للطفل.

(مناطق ج  ،النساء اللواتي يرأسن
أسر ،الخ .
سياسات لتسهيل اجراءات الترخيص

-



الضغط

(التامين

على

الصحي

قانون الطفل الفلسطيني.

النساء





وتوفير

بيئة

العمل

واستكمال

العتماد وتنفيذ القانون من جهة،

بعمل و ازرة الصحة مع فئات

والحقوق للجميع.



مراجعة

التشريعات



تطبيق

قانون

العمل

إقرار مشروع قانون رعاية كبار

مراجعة وتعديل القوانين الفلسطينية الحالية



ق اررات وتعليمات خاصة بالنساء



مراجعة القوانين واللوائح ذات العالقة في



السن تتولى الضغط والمناصرة

يتعرضون

تشريعات

وسياسات حمائية تعزز

حاالت

األطفال

الذين



موائمة القوانين لضمان المساواة بين

كبار السن

ضمان




األشخاص ذوو اإلعاقة

الشباب

وتبني

سياسات

الصحي.

78

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017

الهدف/النتيجة

التدخالت السياساتية حسب الفئات
الفتيات والنساء

األطفال


األشخاص ذوو اإلعاقة

والتسجيل لمشاريع النساء.

-

قانون المواصالت العامة.

مراجعة قانون الشركات ومسودة

-

قانون التنظيم والبناء.

قانون المنتج المحلي من منظور نوع



اجتماعي.


العمل على مراجعة قانون االستثمار

مستقلة بما يضمن دوره في صياغة
التشريعات واإلجراءات والمسائلة والرقابة

الصغيرة والصغيرة جدا (المشاريع
النسويه بعدالة مقارنة مع المشاريع

على تنفيذها


الكبيرة .
وضمان

تعديل اللوائح التنفيذية للقوانين الفلسطينية

الحالية بالنظر الى االتفاقيات والمواثيق

التوعية بحقوق المرأة في الميراث
إجراءات

تحقيق استقاللية المجلس األعلى لشؤون
األشخاص ذوي اإلعاقة كمؤسسة عامة

بحيث يتم منح امتيازات للمشاريع



كبار السن

الشباب

الدولية ،وبما يضمن الحقوق االجتماعية

وتسهيالت

والثقافية واالقتصادية والمدنية لألشخاص

ومساعدة قانوينة تمكن المرأة من

ذوي اإلعاقة :بناء على المقترح أعاله،

الحصول على حقها.

تعديل اللوائح التنفيذية للقوانين أعاله.



مراجعة وتعديل خطط جميع الو ازرات
وموازناتها لتكون حساسة ودامجة لحقوق
األاشخاص ذوي اإلعاقة.



استحداث تعديالت في الهيكليات التنظيمية
لدى المؤسسات الرسمية ذات العالقة ،بما
ينسجم مع االقتراحات في القوانين واللوائح
التنفيذية المعدلة.



وضع سياسات لمواءمة المرافق العامة بما
يناس

احتياجات الوصول لألشخاص ذوي

اإلعاقة ،ليتضمن ذلك أيضا الوصول إلى
المعلومات.


تطوير

منظومة

اللوائح

التوضيحية
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التدخالت السياساتية حسب الفئات

الهدف/النتيجة

األطفال

األشخاص ذوو اإلعاقة

الفتيات والنساء

الشباب

كبار السن

والتنفيذية للقانون وأنظمة العمل بما يشمل
اآليات واإلجراءات الالزمة إللزام تطبيق
التشريعات واللوائح والرقابة على ذلك.


إقرار نظام/قانون يلزم القطاع الخاص
بتحمل مسؤوليتهم المجتمعية تجاه الفقراء
والفئات المهمشة ،ومن ضمنها األشخاص
ذوي اإلعاقة.



وضع سياسات واضحة ومحددة ومقَّرة
وم ْعلَنة حول المعايير والمواصفات التي
يج أن تتسم بها الخدمات المختلفة
المقدمة لالشخاص ذوي اإلعاقة ونظام
اعتماد وطني لمزودي الخدمة.



وضع سياسات واضحة وم ْعلَنة ومحددة
حول ليات واجراءات المتابعة والرقابة
على مدى التزام القطاع بمعايير جودة
الخدمات وبالتعاطي مع قضايا اإلعاقة
بمنظور حقوقي وتنموي.



وضع

ليات مؤسساتية إللزام



القطاع الخاص والمنظمات غير
الحكومية باإلبال

 .2.2ثقافة مجتمعية
تعزز

العنف وتبلي

الحقوق

والمساءلة.


الواج

عن حاالت

الجهات المعنية

جلسات استماع ومساءلة ألصحا
من

قبل

النساء



حول

الخدمات المقدمة لهم.


برامج وحمالت توعية للفتسيات



جلسات استماع ومساءلة ألصحا
الخدمات المقدمة لهم.

الخدمات المقدمة لهم.

الشبا

برامج وحمالت توعية كبار السن

المقدمة لهم.

برامج وحمالت توعية األشخاص ذوي

بالتنسيق مع الجهات ذات العالقة

والنساء باالتفاقيات والمواثيق الدولية

اإلعاقة

(مثل نقابة األطباء ،الخ .

المتلعقة بحقوق اإلنسان والحقوق

المتلعقة

بحقوق

تنظيم حمالت إعالمية وتوعوية

االجتماعية والمدنية والسياسية.

االجتماعية والمدنية والسياسية.

لألسر في الحضانات ورياض



تطوير

برامج

إعالمية

لمناصرة

حول

الخدمات

من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة حول

والمواثيق
اإلنسان



الدولية

باالتفاقيات

والحقوق

تطوير المهارات والتوجهات لدى الكوادر

من قبل كبار السن حول

ألصحا

الواج

من قبل

الواج

باالتفاقيات



الواج



جلسات استماع ومساءلة ألصحا



جلسات

استماع

ومساءلة

والمواثيق

الدولية

المتلعقة بحقوق اإلنسان والحقوق




برامج وحمالت توعية الشبا
باالتفاقيات والمواثيق الدولية
بحقوق

االجتماعية والمدنية والسياسية.

المتلعقة

وضع رؤية واستراتيجية إعالمية

والحقوق االجتماعية والمدنية
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التدخالت السياساتية حسب الفئات

الهدف/النتيجة

الفتيات والنساء

األطفال
األطفال المرخصة.


تعزيز

دور

قضايا

مجالس

التعليم

المجتمعي.


برامج
حقوقهم

توعوية

لألطفال

وحمايتهم

من

حول



العنف

أشكال

البشرية في المؤسسات الرسمية المعنية،

مشتركة للتثقيف المجتمعي بحقوق

المرأة

التهميش واإلقصاء والمساواة بين

حول قضايا وحقوق األشخاص ذوي

كبار السن ،ولمنع كافة ضرو

الجنسين.

اإلعاقة،

ودور

بناء قدرات اإلعالميين في مجال

الرسمية،

كاصحا

الصحافة

واالستغالل والتهميش.


األشخاص ذوو اإلعاقة
ومحاربة

االستقصائية

لمناصرة

واج ،

لاللتزام

بواجباتهم ومسؤولياتهم فيما يتعلق بتقديم





بمفوم

توعية فئات الشبا

العنف واإلساءة الموجهة بقصد أو

المساواة بين الجنسين ومفاهيم

بغير قصد.

النوع االجتماعي


في انشطة

اشراك الشبا

قضايا المرأة.

الخدمات االجتماعية لألشخاص ذوي

توعية ممثلي المؤسسات الدينية نحو

اإلعاقة.

الجنسين والحمالت المجتمعية

حمالت توعية مجتمعية حول حقوق

ذات الصلة.



في التوعية المجتمعية.
تنظيم

برامج

توعوية

األشخاص ذوي اإلعاقة ،ال سيما حقهم في
تستهدف



برامج

تهتم

اعالمية

العمل ،والحقوق األخرى.

باحتياجات

الشبا

برامج تثقيف مدني بخصوص المواطنة

ومتطلباتهم

وادوراهم

قضايا النوع االجتماعي والصحة

والحقوق والحريات العامة وحقوق اإلنسان

المجتمعية.

االنجابية ومناصرة قضايا المرأة.

والديمقراطية ،وحقوق األشخاص ذوي

مراجعة المناهج لتعزيز صورة المرأة

اإلعاقة.

على

حملة توعية للمشغلين حول ميزات تشغيل

ومبادرات الشبا

المجتمع والذكور بشكل خاص حول



الو ازرات

والمؤسسات

والسياسية.

دعم وتعزيز المساواة بين

أهمية مناصرة قضايا المرأة ودورهم


كبار السن

الشباب

القيادية

ذات

الدور

االجتماعي





األشخاص ذوي اإلعاقة واجراء وتامين

والسياسي واالقتصادي.

الترتيبات





التيسيرية

والمؤهلة





برامج إعالمية تسلط الضور
الشابة

المواه

المبدع.

برامج تثقيف مدني بخصوص

لمختلف

المواطنة والحقوق والحريات

األشخاص ذوي اإلعاقة دون تمييز على

العامة

اإلنسان

أساس نوع اإلعاقة/الصعوبة.

والديمقراطية،

بناء قدرات اإلعالميين في مجال تغيير

األشخاص ذوي اإلعاقة.

وحقوق

وحقوق

المنوطة باألشخاص ذوي
الصور النمطية َ
اإلعاقة

توثيق

برامج إعالمية مجتمعية لتغير الصور

حقوقهم والتعبير عنها في

النمطية

واألفكار

واألحكام

الم ْسَبقة



بناء قدرات الشبا

في مجال

ورصد

انتهاكات

منابر مجتمعية.

المغلوطة اتجاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

81

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017
التدخالت السياساتية حسب الفئات

الهدف/النتيجة

الفتيات والنساء

األطفال

األشخاص ذوو اإلعاقة


كبار السن

الشباب

بناء قدرات وتطوير عمل أجسام الرصد
القائمة في الو ازرات والتشبيك فيما بينها
وبين المؤسسات الناشطة في القطاع،
لرصد انتهاكات حقوق األشخاص ذوي
اإلعاقة االجتماعية واالقتصادية والسياسية.



تطوير ليات عمل تفسح المجال لمساءلة
المجتمع والمؤسسات المجتمعية لعملية
تطبيق التشريعات ،األنظمة واإلجراءات.



حمالت توعية لألشخاص ذوي اإلعاقة
وأهاليهم حول حقوقهم والخدمات المتوفرة
والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات وكيفية
الوصول إليها.



توعية وتدري

لمؤسسات المجتمع المدني

والمؤسسات الخاصة حول دورهم في تلبية
احتياجات

األشخاص

ذوي

اإلعاقة

وتمكينهم ،وحقهم في العمل.


إنشاء صندوق مشترك بين مؤسسات
القطاع الخاص لدعم األشخاص ذوي
اإلعاقة ،كجزء من برامج المسؤولية
المجتمعية للمؤسسات.

 .3.2الفئات الفقيرة
والمهمشة
العنف

وضحايا
قادرين

المختصين

على

الوصول إلى منظومة
العدالة.



تهيئة وتوعية للحدث من قبل
الدخول

قبل



في

إجراءات المحاكمة.


توعية

وارشاد

لالهالي

اإلجراءات القانونية.

حول



وضع خطة وطنية للتوعية حول حق



حمالت

توعية

مجتمعية

حول

حق



حمالت توعية مجتمعية حول حق

النساء والفتيات من الوصول إلى

األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول إلى

كبار السن في الوصول إلى

العدالة.

العدالة.

العدالة.

توفير دعم قانوني للفتيات والنساء



توفير دعم قانوني.



توفير دعم قانوني.

المهمشات في األغوار والفتيات



توعية وارشاد لألشخاص ذوي اإلعاقة حول



توعية وارشاد لكبار السن حول
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الهدف/النتيجة

األطفال


الفتيات والنساء

توفير المساعدة القانونية المجانية

األشخاص ذوو اإلعاقة

والنساء ذوات اإلعاقة.

وخصوصا لألطفال الفقراء.



المحور االول :حق األطفال في في



كبار السن

اإلجراءات القانونية.

الشباب

اإلجراءات القانونية.

حمالت توعية مجتمعية حول حق
الفتيات والنساء في الوصول إلى
العدالة.
واالجتماعية

التنمية االجتماعية ومؤسسات المجتمع

تتالئم

االجتماعية

برامج التوعية واإلرشاد االسري في

والصحية والنفسية للنساء اللواتي

المحلي لشراء الخدمات لألشخاص ذوي

واالتفاقيات الدولية.

مراكز الرعاية الصحية األولية

يتعرضن ألي من االنتهاكات وأي

اإلعاقة والتي ال تتوفر بالو ازرة أو المراكز

شكل من أشكال التمييز ،ال سيما

التابعة لها مع إعطاء األولوية لألسر

العنف (خطة قرار . 1325

والحاالت الفقيرة والمهمشة وفقا لتعليمات

خدمات دعم اجتماعي وصحي

التمتع بأعلى مستوى صحي


والمدارس

ورياض

والحضانات

ومراكز

األطفال
الحماية

االجتماعية.


تطوير

متابعة

برامج



القانونية

الحماية

ونفسي مقدمة للنساء المتضررات.

إعداد نظام معلومات على صعيد

 .4.2الفئات المهمشة
بالخدمات

ضمن النظام الوطني يتضمن

و ازرة التنمية االجتماعية ومؤسسات

وجود مؤشرات واضحة حس

المجتمع المحلي لشراء الخدمات

االجتماعية
البنية

وخدمات
التحتية



للفتيات والنساء والتي ال تتوفر

الجنس والمنطقة والعمر ونوع

والتكنولوجيا.

اإلساءة.


تدري

الكوادر في المؤسسات ذات

ضحايا العنف.


تطوير وماسسة الخدمات الصحية



العالقة باألحداث.


تطوير

انظمة

داخلية

لدى

المؤسسات ذات العالقة بحماية



برامج التعليم االستكمالي.


(وخصوصا

توعية الشبا

توقيع اتفاقيات شراء خدمة ما بين

الصحة اإلنجابية وتزويدهم

شراء الخدمة.

و ازرة التنمية االجتماعية ومؤسسات

بالخبرات واكسابهم المعرفة

توفير خدمة اإلعفاء الجمركي لشراء

المجتمع المحلي لشراء الخدمات

الضرورية.

سيارات األشخاص ذوي اإلعاقة.

لكبار السن والتي ال تتوفر بالو ازرة

توفير األدوات المساندة لألشخاص ذوي

أو المراكز التابعة لها مع إعطاء

اإلعاقة.

األولوية لالسر والحاالت الفقيرة



بالو ازرة أو المراكز التابعة لها مع

الخدمات للمكفوفين .واستكمال مركز شديد

إعطاء األولوية لالسر والحاالت

االعاقة وتشغيله.


والمنقطعين عن التعليم ضمن

مراكز المسنين والنوادي النهارية.

الخدمة.



مع

الطلبة

العمال في اسرائيل في مجال

تجهيز مركز المصادر وتشغيله ليقدم


خدمات اإليواء والرعاية والحماية والتاهيل

الخدمة.

لألشخاص

إيواء النساء ضحايا العنف في مراكز

متخصصة.

متخصصة بحماية المرأة تابعة للو ازرة

والنفسية العالجية والوقائية ذات





االنظمة

والقوانين

تنظيم أنشطة ال منهجية مالئمة في

والمهمشة

الفقيرة والمهمشة وفقا لتعليمات شراء

العالقة على التعامل مع األطفال



توقيع اتفاقيات شراء خدمة ما بين

و ازرة الصحة والقطاع الصحي

تتمتع



توقيع اتفاقية شراء خدمة ما بين و ازرة



توفير رعاية ايوائية لكبار السن



تاهيل

المتسربين

ذوي اإلعاقة

في

وفقا



بمفاهيم الصحة المجتمعية


لتعليمات شراء

دراسة مسحية لواقع المسنين في

رفع درجة الوعي فيما يتعلق
توسيع خدمات الدعم واالرشاد
المتعلقة بالصحة المقدمة
للشبا .



فلسطين.

التوعية
والسلوكيات

مراكز

المخاطر

حول

السلبية،

مثل

المخدرات.


دعم الخدمات الصحية التي

توقيع اربع اتفاقيات ما بين و ازرة التنمية

تستهدف

او شراء خدمات لهن في المراكز

االجتماعية والو ازرات الشريكة لتنظيم تقديم

الصحة اإلنجابية والصحة

المرخصة والمتخصصة بهذا المجال.

الخدمات لالشخاص ذوي االعاقة.

الجنسية والتثقيف الصحي

حمالت ضغط والعمل على مواءمة المراكز

والتشخيص المبكر لألمراض

توفير خدمات التدري

والتاهيل





الشبا ،
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الهدف/النتيجة

الفتيات والنساء

األطفال
تستند

الطفل

لنظام

التحويل

الوطني (و ازرة الصحة ،الخ .


ماسسة نظام التحويل داخل و ازرة
للتعامل

الصحة

مع



األطفال

ضحايا العنف واالستغالل لينظم



العملية داخل مراكز و ازرة الصحة
وتدري


الرقابة على األغذية والمشروبات


المحور الثاني :حق األطفال في التعليم


توفير خدمات التاهيل االجتماعي



والمواصالت لتسهيل وصول االشخاص

التكنولوجي للخريجين وتبنيها

ذوي اإلعاقة ،وبما يالءم احتياجاتهم.

وتطويرها.

تطوير

قدرات

وبناء

الوحدات

لو ازرة

التابعة

التنمية



برامج موائمة المناهج التعليمية المدرسية

االجتماعية.

وفي التعليم العالي وتوفير التجهيزات

وضع نظام تحويل في و ازرة التنمية

والمعدات الالزمة للطلبة ذوي اإلعاقة

االجتماعية.

لتالءم احتياجاتهم من مختلف األعمار.

توفير خدمات اجتماعية واالحتياجات



إنشاء قاعدة بيانات عن المؤسسات

نوع اإلعاقة ،باإلضافة إلى توثيق هذه

تطوير نظام الرقابة والمساءلة

العاملة على العنف الناتج عن

القاعدة لجميع الخدمات المتوفرة والمتاحة

القانونية للحضانات لألطفال دون

االحتالل وخدماتها في مجال دعم

سن الرابعة.

النساء المتضررات قد تم انجازها

ص َّممة لوصول واستخدام األشخاص
والم َ
ذوي اإلعاقة على مستوى الوطن.

وضعاف

التحصيل

تاهيل الطاقم التربوي في المدارس





التحتية للشوارع والمنشآت والمرافق
والمواصالت

ذوي اإلعاقة.

العامة

ذات

توفير سكن مالءم لألزواج
الشابة.

تطوير دليل إرشادي لألشخاص ذوي
من اإلعاقة/الصعوبة.


وتدري

برنامج

لتحسين

وتعديل

بيئة

سكن

المدارس.

للنساء اللواتي يعتنين بذوي اإلعاقة

األشخاص ذوي اإلعاقة من األ َسر الفقيرة
والمنكشفة يضمن وصولهم لكافة

إنشاء ملتقيات ومنتديات خاصة

وكبار السن بالتحديد ،ولجميع النساء

التسهيالت المختلفة في المنازل.

بالتعليم والتنشئة االجتماعية تجمع

المهمشات (النساء زوجات األسرى،



برامج

ترفيهية

وتوعوية



الطابع

اإلعاقة حول الخدمات المتوفرة لكل نوع

لمالءمة

احتياجات الفتيات والنساء.

تطوير قدرة الكوادر التعليمية على
تشخيص حاالت اإلعاقة في

العمل

والمطالبة

بمواءمة

البنية





دعم

المشاريع

والمبادرات

تطوير قاعدة بيانات شاملة تحصر من

والتاهيل.

وتوعيته حول التعامل مع األطفال



بالمجتمع واالسرة.

واألبنية الحكومية والمرافق العامة والشوارع

الريادية

مستوى الوطن ،وتحدد احتياجاتهم حس

العلمي.



برامج لدمج النساء في البيوت اآمنة

المدرسة واألساسية والثانوية والجامعية

األساسية للنساء في مراكز االصالح

المدارس



واالستغالل.

التعليمية في جميع المراحل (ما قبل

صديقة للشبا .

جهة جميع األشخاص ذوي اإلعاقة على

والمهني لألطفال المتسربين من



المهني للنساء اللواتي تعرضن للعنف

الصحية والمستشفيات ،والمرافق المرافق

المزمنة ،ومن ضمنها عيادات

وجنين

الضارة بصحة األطفال.

األشخاص ذوو اإلعاقة

االرشادية والقانونية في يطا ودو ار

الكوادر عليه.

كبار السن

الشباب



تطوير

منظومة

للتشخيص

المبكر
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الهدف/النتيجة

الفتيات والنساء

األطفال

األشخاص ذوو اإلعاقة

الشركاء من و ازرة التربية والتعليم

وزوجات

العالي والمؤسسات األهلية.

المحررات ،الخ .

استباقي قبل تفاقمها.




وضع إجراءات للحد من العنف

المنزلية للنساء كبيرات السن وذوات

في المدارس.

األعاقة.

مؤسسات

تقديم الدعم واإلرشاد النفسي للنساء

التشخيص عن اإلعاقة والمتابعة والتحويل.



تطوير برامج نوعية لصعوبات



التعلم عند األطفال تتضمن زيادة
وتاهيل

والشهداء

غرف

المصادر

وزوجات

الكوادر.
تطوير إجراءات التوظيف في

الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة من



إنشاء مراكز تاهيلية وظيفية وتعليمية
ومهنية وثقافية لتعزيز الوصول إلى
األشخاص ذوي اإلعاقة في المناطق

المؤسسات ذات العالقة لتتضمن

في خطر واللواتي ال يتم استقبالهن

إعاقات/صعوبات ال يتوفر لديها خدمات

معايير توظيف لها عالقة بقضايا

في مراكز الحماية.

حاليا ،مثل اإلعاقات/الصعوبات النفسية،

برامج تمكين اقتصادي للنساء اللواتي

وغيرها.





يخرجن من البيوت اآمنة ،واألسيرات

زيادة الموزانات المخصصة لدعم
ذوي صعوبات التعلم.

تطوير نظام التقويم.




مجهولي النس

واألسرى والنساء ذوات األعاقة.

والطفولة والصحة المدرسية.

تطوير المرصد الوطني حول العنف.



الخاصة

اإلعاقة.


مجهولي النس

والمجتمع المحلي.


إصدار شهادات ميالد لالطفال
وغير الشرعيين

برامج ومبادرات لتقديم الخدمات التاهيلية
لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل البلديات

والمؤهلين

لالحتضان.

توفير األجهزة المساعدة والمسلتزمات
الطبية والخدمة المنزلية لألشخاص ذوي

المتواجدين في مؤسسات الرعاية
بهم

برنامج الوقاية والتدخل والكشف المبكر عن

المحررات ،ونساء زوجات الشهداء

توفير الرعاية األسرية لألطفال
وغير الشرعيين

والنائية،

ال

سيما

ألنواع

اإلعاقات ،من خالل برامج األمومة

الحماية



المجتمع

المدني،

ويتضمن

إنشاء مراكز خاصة للنساء اللواتي

المحور الثالث :حق األطفال في


تطوير نظام موحد وخاص لعملية شراء

الريفية

الطال


األسرى



واألسيرات.

التعامل مع االطفال.


الرعاية

الصحية

المهمشات ،ال سيما ضحايا العنف

عدد


برامج

لألمراض ،مما يتيح التعامل معها بشكل

زيادة عدد المرشدين في المدارس.



تطوير

الشهداء،

واألسيرات

كبار السن

الشباب

دعم

وتمكين

المدارس

المتخصصة

باإلعاقات (االعاقات السمعية ،البصرية،
الخ .
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التدخالت السياساتية حسب الفئات

الهدف/النتيجة

الفتيات والنساء

األطفال
المتواجدين في مؤسسات الرعاية.



اإلشراف

على

والرقابة

كافة

كفالة االيتام ومتابعتهم.

الفريق تخصصات في العالج الوظيفي

واجتماعية

توفير

والجسدي والدعم النفسي وتوفير المعينات،



لألطفال

على غ ارر النموذج المطبق من قبل و ازرة

واسرهم.

التربية والتعليم في بعض المناطق في

الخدمات

واالحتياجات

االساسية لألحداث.



تعليمي متخصص في و ازرة التربية والتعليم

الحضانات المرخصة.

ونفسية



الضفة الغربية.


تجهيز مركز لألحداث في جنو
الضفة الغربية

الذهنية.

بناء وتجهيز مجمع الخدمات



توفير خدمات الحماية لألطفال في





التاهيل



واالجتماعي




توفير الدعم الحكومي لألشخاص ذوي
اإلعاقة لتعزيز وصولهم إلى التعليم

لألحداث في مراكز األحداث.


توفير برامج مالءمة لإلعاقات الذهنية فوق
سن  16عاما.

توفير الدعم النفسي واالجتماعي
المهني

توفير خدمات التامين الصحي لكل من
ينطبق عليه تعريف اإلعاقة.

مراكز الحماية.


تطوير

شبكات

الحماية

االجتماعية

لألشخاص ذوي اإلعاقة ،خاصة اإلعاقة

االجتماعية في قلقيلية.


تعميم نماذج تعليمية لتوفير فريق تاهيلي
ليتابع االطفال ذوي اإلعاقة ،ويتضمن

برامج تثقيفية وارشادية وتوعوية



األشخاص ذوو اإلعاقة


كبار السن

الجامعي ،بالشراكة مع المجتمع المدني.

إنشاء محمكة احداث في جنو



وضع سياسات مؤسساتية تستند إلى قاعدة

الضفة الغربية

األفضلية (التحيز االيجابي

ورشات توعية للمدمنين واسرهم

التعليم العالي للطلبة ذوي اإلعاقة سواء

للوقاية من المخدرات
تجهيز وتاهيل مراكز التاهيل
قادرة

على

بمنحهم نقاط إضافية للقبول أو اإلعفاء
بنِ َس معينة من الرسوم ،وتوفير ِمَنح
حكومية لألشخاص غير القادرين على

الحتياجات

سوق

الدفع ،مع أهمية التاكيد على مبدأ

المهني
االستجابة

لتكون

الشباب

بفتح با

86

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017
التدخالت السياساتية حسب الفئات

الهدف/النتيجة

الفتيات والنساء

األطفال

األشخاص ذوو اإلعاقة

العمل.



تطوير وتحسين ومواءمة مراكز









تطوير أنظمة واضحة ومحددة وشمولية في

تطوير وبناء قدرات العاملين في

الجامعات تضمن وصول الطلبة ذوي

مجال الحماية.

اإلعاقة للمرافق العامة داخل الحرم

توفير الدعم اللوجستي للعاملين في

الجامعي ووصولهم كذلك للمعلومات ،كما

مجال الحماية.

تقوم برصد الترتيبات التيسيرية المعقولة
الواج

بناء قاعدة بيانات وطنية لقضايا
األحداث.



توفير

غرف

المصادر

الصفية

في

المدارس.

الرعاية والحماية القائمة.



كبار السن

المواءمة.

زيادة عدد دور الرعاية والحماية.



الشباب



توفرها وحشد الموارد لتوفيرها.

توفير مرجعية ونظام شمولي موحد على

بناء وتاسيس وحدة لحماية األسرة

مستوى وطني يتعلق بتوفير األدوات

ذات تخصصات شاملة (نفسية،

واألجهزة المساندة والتي تمكن األشخاص

صحية ،الخ .

ذوي اإلعاقة من الوصول والحصول على

تطوير وماسسة نظام إدارة الحالة

الخدمات والحقوق المختلفة.

مع الشركاء على الصعيد الوطني.


تطوير
الطفولة،

عمل

شبكات

لتتضمن

حماية
الضغط

والمناصرة وحشد جهود المؤسسات
لتمويل

برامج

لسد

احتياجات

األطفال.


عقد اجتماعات ولقاءات دورية
واتفاقيات لرفع مستوى التنسيق بين
شركاء التنمية والشرطة والنيابة
والقضاء.

 .5.2مشاركة



تنظيم أنشطة الشراك األطفال في



تعزيز دور الفكر التعاوني في



حمالت

الضغط

والمتابعة

والمراقبة



تدري

المؤسسات التنموية حول

في العمل:
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الهدف/النتيجة

األطفال

الفتيات والنساء

اجتماعية واقتصادية

عمليات التخطيط وتصميم ومتابعة

وسياسية فاعلة للفئات

وتقييم البرامح.

المهمشة.





فعاليات وبرامج اجتماعية وثقافية
وترفيهية

ومخيمات

صيفية

لألطفال وأسرهم.




المجال االقتصادي .

بالتنسيق مع و ازرة االشغال والبلديات

توفير الدعم الجمعيات التعاونية ذات

وشبكات حماية لموائمة األماكن العامة

حقوق كبار السن في منهجيات

المشاريع االقتصادية الريادية وتوزيع

والمؤسسات األهلية والخاصة

عمل ومعايير الخدمة المقدمة في

حمالت الضغط والمراقبة لمدى التزام

مؤسسات القطاع العام (بما فيها

اقرار مواصفات تختص بالصناعات

المؤسسات

ذوي

هيئات الحكم المحلي  ،لضمان أن

التقليدية والصناعات الغذائية النسويه

اإلعاقة بالتعاون مع ديوان الموظفين العام.

عمل جميع المؤسسات العامة ياخد

الخريجين في القطاع الخاص

برامج تمكين اقتصادية لألشخاص ذوي

حقوق واحتياجات المسنين بعين

باجور رمزية وتوظيف نسبة



اإلعاقة.

االعتبار

منهم.

أسواق

محلية



دورية

للمنتجات



بتوظيف

األشخاص

بناء قدرات العاملين في المراكز

النسويه كاألسواق الشعبية بالتعاون

الثقافية لألطفال.

مع الحكم المحلي وو ازرة األشغال

إنشاء مرافق ومساحات عامة

العامة

بحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة وفق قانون

التشجيع على االعمال الريادية لزيادة

/4لعام .99

والترفيهية

برامج توعوية لالشخاص المصابين بمرض

المختلفة.

ترفيهية لألطفال وأسرهم.




كبار السن
النهج الحقوقي الذي يركز على

قاعدتها كما ونوعا.

تطوير البنية التحتية وتجهيزات
ومصادر المراكز الثقافية لألطفال.

األشخاص ذوو اإلعاقة

الشباب



نسبة انخراط النساء في سوق العمل.

برامج موسيقية لألطفال.




تطوير نظام التعليم المهني لمراعاة
قضايا النوع االجتماعي.





التوحد وعائالتهم.



واالجتماعية

دعم مشاريع اقتصادية تخدم كبار

تمكين

للشبا .




تطوير

لتدري

سياسات

تشكيل أجسام تربط الشبا
بسوق العمل.



حمالت

ومناصرة

ضغط

لتشغيل الخريجين.


سياسات لتشجيع االستثمار

إشراك األشخاص ذوي اإلعاقة وممثليهم

خلق قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع

في عملية مراجعة وتعديل التشريعات ،بما

لهم أو تمكنهم من االستمرار في

للنمو فيما يتعلق بعمالة

النسويه من حيث تمركزها في أي

يضمن تمثيل جميع أنواع اإلعاقات وممثلي

االنتاج والعمل إن كانوا قادرين

الشبا .

بحيث تشمل القطاع

عن اإلعاقات الذهنية في كافة اللجان

وراغبين.

برامج وأنشطة اجتماعية وثقافية



الوطنية والمحلية التي تعنى بالقوانين.




حمالت للرقابة على تطبيق قانون حقوق

ملتقيات للتشبيك والتواصل وتناقل

والمتناهية الصغر للشبا

الخبرات بين مؤسسات المجتمع

والتي تحفزهم على المبادرة

المدني (بما فيها القطاع الخاص

واالبتكار واالعمال الريادية.

وموسيقية وترفيهية للنساء ،ال سيما
في المناطق المهمشة والريفية.

األشخاص ذوي اإلعاقة في المؤسسات

من جهة ،والمؤسسات التعليمية

برامج وانشاء اندية رياضية خاصة

الرسمية واألهلية والخاصة.

والجامعات ذات العالقة من جهة

برامج تاهيل مهني لألشخاص ذوي االعاقة

أخرى.

الدعم

ايجاد وتشجيع برامج التطوع لخدمة

والريادين.



والمهمشة.
بناء قدرات العاملين في األندية

بما يضمن تشغيل



برامج لدعم المشاريع الصغيرة

المعوقين رقم (4

بالنساء ،ال سيما في المناطق الريفية




برامج

اقتصادي

السن سواء من حيث تقديم الخدمة

المنظم وغير المنظم



للشبا .

حقوقهم الصحية والتعلمية والتثقيفية
والنفسية

انشاء

والشراكات في قطاعات قابلة

القطاعات


ندوات وورشات توعية ومناصرة مجتمعية



برامج

التوعية

للمسنين

حول



تشجيع

تعاونيات

تتالءم مع احتياجاتهم.


تطوير برامج التدري


والتاهيل المهني

كبار السن ورعايتهم.



بناء هياكل االعمال وتطوير
حاضنات االعمال والتي توفر



والتدري

للمبادرين

توفير التمويل والموارد التي

88

استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 2022-2017

الهدف/النتيجة

التدخالت السياساتية حسب الفئات
األطفال

الفتيات والنساء





األشخاص ذوو اإلعاقة

الشباب

كبار السن

الرياضية والمراكز الثقافية حول النوع

والتقني لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة ،من

االجتماعي وتطوير برامج مالءمة

خالل

احتياجات

للفتيات والنساء.

األشخاص ذوي اإلعاقة ومواءمات في

الحكومي تتيح لكبار السن الراغبين

الكوادر التعليمية

والقادرين على االستمرار بالعمل

التجهيزات الالزمة لألندية الرياضية

على ذلك ،وتوفير تكاليف المواصالت

واالنتاج والخدمة المجتمعية للقيام

والمراكز الثقافية الحتياجات الفتيات

لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة للوصول

بذلك.

والنساء.

إلى هذه المراكز.

مواءمة

وضع

البنية

سياسات

التحتية

لتحفيز

وتوفير

تخصصات

المنهاج والمرافق ،وتدري

تالءم

مشاركة



برامج محو أمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.

الفتيات والنساء في الهيئات الحاكمة



ب ارمج وأنشطة اجتماعية وثقافية وموسيقية

(مجالس اإلدارة والهيئات العامة

وترفيهية تشجع دمج األشخاص ذوي

وأنشطة وبرامج األندية الرياضية.

اإلعاقة ،ال سيما في المناطق المهمشة



ايجاد برامج تطوعية بالشراكة مع
القطاع



العام

والخاص

تزيد

وغير

في التعليم والتدريب:




بناء قدرات العاملين في األندية الرياضية
والمراكز الثقافية حول قضايا اإلعاقة



المخيمات

برامج

المبادرات

لتشجيع

العمل على انشاء وقفيات عربية

الريادية واالنشطة التطوعية

واسالمية ومن القطاع الخاص إن

من قبل الطلبة في المدارس

أمكن لدعم خدمات كبار السن.

والجامعات.



برامج تعليم للكبار.
حمالت

لتعزيز

توعية

االتجاهات والمبادرات التي
تدعم قيمة العمل المهني.
في

المجتمعية

المشاركة

والسياسية



وتطوير برامج مالءمة لهم.


تنظيم

الصيفية

للشبا .

مواءمة البرامج والمراكز الرياضية والثقافية
لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة.

قدرات

اإلنتاجية والتنافسية

والريفية.


من

الشبا

برامج تثقيفية وتوعوية وبناء
قدرات لتنمية وتطوير مفاهيم

وضع سياسات لتحفيز مشاركة األشخاص

ثقافة

ذوي اإلعاقة في الهيئات الحاكمة (مجالس

وممارسات

التطوعي

اإلدارة والهيئات العامة وأنشطة وبرامج

والخيري

صفوف الشبا

المؤسسات األهلية والقاعدية.

والمؤسسات

العمل
بين

والجامعات
الشبابية،

من

خالل الزامية التطوع.


تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز
وتفعيل مشاركة الشبا
الحياة المدنية والسياسية
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الهدف/النتيجة

التدخالت السياساتية حسب الفئات
األطفال

الفتيات والنساء

األشخاص ذوو اإلعاقة

كبار السن

الشباب


برامج تثقيفية وتوعوية وبناء
قدرات لتعزيز ثقافة التسامح
تقبل االخر والتعددية بين
الشبا

المجتمع

في

الفلسطيني


برامج تثقيفية وتوعوية وبناء
قدرات لتعزيز ثقافة السلم
األهلي لدى الشبا .

في الرباضة والثقافة:


برامج لتطوير قدرات ودعم
المبدعين والمتميزين من فئات
الشبا .



تاهيل األدنية الرياضية بما
يتالئم
األشخص

احتياجات

مع
ذوي

اإلعاقة

والفتيات والنساء.


تنظيم المسابقات والمخيمات
الكشفية واالنشطة الرياضية
المختلفة.

في االعالم وتكنولوجيا المعلومات:


برامج

اعالمية

تهتم

باحتياجات

الشبا

ومتطلباتهم

وادوراهم

المجتمعية


تسليط الضوء اعالميا على
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التدخالت السياساتية حسب الفئات
األطفال

الفتيات والنساء

األشخاص ذوو اإلعاقة

كبار السن

الشباب
المواه
الشبا


الشابة

ومبادرات

المبدع

برامج تنمية قدرات الشبا
وتبادل المعرفة والخبرات في
المجال التقني والتكنولوجي
دائرة

وتوسيع

المبادرات

الريادية العلمية


دعم

المشاريع

الريادية

والمبادرات
الطابع

ذات

التكنولوجي للخريجين وتبنيها
وتطويرها
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الهدف االستراتيجي الثالث :تعزيز التماسك االجتماعي
التدخالت السياساتية

الهدف/النتيجة


 .1.3مبادرات العمل التطوعي
موسعة وفاعلة.



االجتماعية على المستوى

المحلي والوطني.




حمالت مناصرة إلقرار قانون جمع التبرعات.



إجراء دراسة عن واقع المسؤولية االجتماعية في فلسطين.

المستوى الوطني.




توقيع اتفاقيات وطنية مع الشركات الخاصة لتبنى نماذج مسؤولية اجتماعية لمكافحة الفقر



إنشاء صندوق للمسؤولية االجتماعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص.

وكبار السن والفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة والشبا .
ورعاية الفئات المهمشة.



اإلنسانية.

برامج لبناء قدرات الهيئات المحلية لتبني نهج التنمية المجتمعية.




إعداد دراسات وتقارير لتعديل أو إقرار سياسات اقتصادية عادلة وادماجية للفقراء والفئات



مراجعة للسياسات االقتصادية.

المهمشة.



حمالت ضغط ومناصرة لتعديل السياسات االقتصادية.



مراجعة المناهج الفلسطينية لتضمين قيم المساواة والقيم اإلنسانية.



االجتماعية معززة للقيم

مبادرات لحشد تمويل من أفراد ومؤسسات فلسطينية تعمل في الخارج.
إنشاء صندوق للتنمية المجتمعية.

 .3.3السياسات االقتصادية

 .4.3منظومة التنشئة

نماذج للمسؤولية االجتماعية منفذة على المستوى المحلي والوطني.

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



عادلة وادماجية.

مبادرات تطوعية محلية في المدارس والتجمعات ،بالتعاون مع الهيئات والمؤسسات المحلية.

دراسة حول قانون جمع التبرعات والذي من المفترض أن ينظم عملية جمع التبرعات على



 .2.3نماذج فاعلة للمسؤولية

تطوير برامج التطوع الشبابية لدعم والعمل مع الفقراء والفئات المهمشة.




برامج توعوية في المدارس والجامعات حول المساواة والقيم االنسانية.
برامج إعالمية تشجع قيم المساواة والقيم اإلنسانية.

برامج ومبادرات مجتمعية تربوية تستهدف األطفال والفتيات والفتيان والشبا

والشابات.



برامج توعوية لتحسين معارف وممارسات وتوجهات األزواج الشابة في قضايا تربية



برامج ومبادرات توعوية مع مجالس األهالي في المدارس حول قضايا تربية األطفال

األطفال.

والتعامل مع العنف واحترام االخرين وقيم التسامح.
فيما يتعلق بوزارة التنمية االجتماعية:

 .5.3المؤسسات ذات العالقة
في التنمية االجتماعية كفوءة

وفعالة ومستجيبة الحتياجات

المجتمع.








بناء قدرات العاملين في و ازرة التنمية االجتماعية في كافة المجاالت المتعلقة بعمل الو ازرة,
اعداد خطة تنفيذية

انجاز دراسات وتقارير حول مجاالت التنمية االجتماعية.

برامج لماسسة وتعميم مجموعات التخطيط.
برامج لماسسة وتعميم مجالس المستفيدين.
حوسية نظام الشكاوي

حملة اعالمية لدعم الجهود والتوجهات التنموية
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التدخالت السياساتية

الهدف/النتيجة







بناء نظام رقابي حديث وفعال مبني على تقييم المخاطر
انجاز نظام متابعة وتنظيم كفوء وفعال

أنشطة لتجنيد أموال واستقطا

ممولين للمشاريع

توفير الدعم اللوجستي للمديريات.

تشكيل شبكات الحماية االجتماعية المحلية ومتابعتها

فيما يتعلق بالجمعيات الخيرية:


مراجعة التشريعات الفلسطينية الحالية لتتالءم مع مبادا العمل األهلي ،ال سيما قانون

الجمعيات الخيرية (وادراج الجمعيات األجنبية ضمنه ومراجعة الئحته التنفيذية أيضا

لتوضيح عملية تسجيل الجمعيات ودور وصالحيات و ازرة الداخلية ودور جهة االختصاص،

والفترة الزمنية إلعطاء الترخيص وفترة فعالية الجمعية بعد الترخيص ،باإلضافة إلى اإلشارة
إلى المستويات اإلدارية ومدة عضوية مجلس اإلدارة و ليات الشفافية والمساءلة وقضايا

الحاكمية (نمو عضوية الهيئات العامة وتنوعها ،وتحديد الفترة الزمنية لتولي عضوية مجالس

االدارة ،مثال كحد أعلى دورتين في وليس أكثر  ،قانون العمل ،قانون الشركات غير
الربحية ،قانون الجمعيات التعاونية ،وتعديل النظام الضريبي ليكون تصاعدي.




توفير إعفاءات جمركية للجمعيات.

توفير الدعم المالي واإلداري للجمعيات.



إجراء مسح وطني للجمعيات الخيرية لتصنيفها وتحديد واقع الجمعيات (الحوكمة،



والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة في الهيئات العامة ومجالس اإلدارة.

االستراتيجيات والنهج ،البرامج والخدمات ،التغطية واالنتشار ،المصادر المالية والبشرية .




تعزيز مشاركة الشبا

ضمان التزام الجمعيات الخيرية بإجراء انتخابات في موعدها.

تفعيل مدونات السلوك في الجمعيات الخيرية.
توعية وتدري

أعضاء مجالس اإلدارة والهيئات العامة حول الحياة الديمقراطية واالدارة

الرشيدة وقضايا الحوكمة والفساد والمساءلة والشفافية في الجمعيات والدور القيادي لمجالس

اإلدارة والهيئة اإلدارية.


تفعيل المساءلة المجتمعية لعمل الجمعيات ،من خالل عقد اجتماعات دورية مع المواطنين



تمتين العالقة بين الهيئات العامة ومجالس اإلدارة في الجمعيات من خالل لقاءات



اإلشراف المنتظم على أداء المؤسسات ومتابعة أنشطتها من قبل و ازرة االختصاص.

(جلسات استماع ومناقشة مع المواطنين وتشكيل مجالس المواطنين ،الخ .

واجتماعات دورية ،وأنشطة وجلسات اجتماعية.



دعم الجمعيات في تطوير ومراجعة استراتيجياتها بمشاركة مجتمعية فاعلة ،ليتضمن ذلك

مراجعة الرؤية والرسالة واالهداف االستراتيجية بناء على تقييم سنوي للبرامج واحتياجات
الفئات المستهدفة والموارد المتوفرة لدى الجمعيات .على عملية المراجعة االستراتيجية أن

تتضمن تعزيز مشاركة أعضاء الهيئة العامة والفئات المستفيدة والمؤسسات واألطراف ذات
العالقة في عمل الجمعية في عملية التخطيط االستراتيجي ووضع الخطط المستقبلية

للجمعية.



تعميم التوجهات االستراتيجية للمجتمع المحلي واألطراف الرسمية واألهلية ذات العالقة بعمل
الجمعيات والمؤسسات التمويلية المحتملة ،وذلك بدعم من االتحاد العام للجميعات الخيرية.
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الهدف/النتيجة



دعم الجمعيات في تطوير أطر وأنظمة الرقابة والتقييم ،باالعتماد على االستراتيجيات.



مراجعة االستراتيجيات بشكل دوري ،وتقييم تجار الجمعية وبناء الدروس المستفادة كجزء



تفعيل العمل التطوعي/مبدأ العونة كنهج لعمل الجمعيات الخيرية ،من خالل التوعية

من المراجعات االستراتيجية السنوية ،وبمشاركة المجتمع المحلي واألطراف الفاعلة.

المجتمعية والتشبيك مع المدارس والجمعيات ،وتفعيل برامج العمل التطوعي بالشراكة

المجتمعية.



تصميم البرامج باالعتماد على تحليل لالحتياجات المجتمعية للفئات المستهدفة ،وتضمن



تطوير أنظمة وخدمات تحويل بين األطراف الفاعلة الرسمية واالهلية لتغطية االحتياجات



إنشاء بوابة موحدة لتنظيم المساعدات والخدمات االجتماعية المقدمة من كافة مزودي



تطوير أنظمة اإلجراءات والبرامج في الجمعيات.

ادماج الفئات المستهدفة وأولويات المناطق المهمشة والقدس وغزة.

المختلفة للفئات المهمشة (الفتيات والنساء ضحايا العنف ،الفقراء ،األشخاص ذوي اإلعاقة .
الخدمة في قطاع التنمية االجتماعية.



تطوير أنظمة إدارية ومالية ولوائح داخلية واضحة ومصادق عليها من قبل مجلس اإلدارة



تطوير الهيكليات التنظيمية للجمعيات للتالءم مع عمل الجمعية والمصادر المالية والبشرية



تطوير برامج العمل التطوعي في الجمعيات.

ومعممة بين الموظفين.
المتوفرة لديها.







تطبيق مبدأ التقييم المهني والحوافز في إدارة المصادر البشرية.

تاسيس صندوق لدعم الجمعيات الخيرية.
التدقيق على الموازنات و ليات الصرف.

الرقابة المالية على عمل الجمعيات.
توعية وتدري

الجمعيات على حشد التمويل المحلي والخارجي.

تطوير خطط لحشد التمويل المحلي.
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