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 تقديم معالي الوزير
أن التنمية اإلجتماعية هي باألساس "من الشؤون االجتماعية إلى التنمية"  عملية تحول خوضتدرك وزارة التنمية اإلجتماعية وهي ت

بين األبعاد االقتصادية واالجتماعية والثقافية والبيئية. وتتطل   . وهي إطار مفاهيمي وسياساتي يحقق تكامال  عملية وليست برنامجا  
فردي  عملية إبداع إنسانيباألساس ما هي إال أن التنمية بر إننا نعتسياسات اقتصادية واجتماعية متآزرة، وهي قضية سياسات كلية. 

مصدر التنمية ، وهو للمجتمع أن يكتشف طاقاته اإلبداعية عندما يقتنع أن اإلنسان هو مصدر كل الطاقاتوجماعي. وأنه يمكن 
 اإلجتماعية وهو العنصر الحاسم فيها.

من ثقافة وقيم  الكامنةاعية الستنهاض الطاقات اإلجتماعية واإلنسانية توفر اإلرادة اإلجتم في المجتمع يتطل  التنمية إن تحقيق
ومعتقدات اجتماعية وأمن وبنى سياسية ومنظمات. كما أن أية استراتيجية تنمية ينبغي أن تركز على تحرير الطاقات والمبادرات 

يق التنمية اإلجتماعية يتطل  مسؤولية وطنية مشتركة أن تحقكما وندرك تمام اإلدارك، الفردية واإلبداعية، وتدعم الرّواد والمبدعين. 
مساءلة و بين مختلف الفاعلين األساسيين من أفراد ومنظمات ومؤسسات، ويتطل  كذلك التركيز على العمل المحلي والموارد المحلية، 

 . والمواطنات اجتماعية ومشاركة المواطنين

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

تعكف من هذا المنطلق، فإن وزارة التنمية اإلجتماعية و  .االحتالل، يبقى تعزيز صمود ومنعة المجتمع الفلسطيني هو البوصلة الرئيسية
فقر الدخل فقط، بل الفقر د الفقر بالنسبة لنا . لم يعات جديدة لمكافحة الفقر قوامها التمكين االقتصادي واالجتماعيعلى بناء مقارب

لتقديم المساعدات والخدمات مقاربات خاّلقة إننا نسعى إلى تطوير متعدد األبعاد الذي يعالج الفقر والحرمان واالقصاء االجتماعي. 
 . بما يعزز األثر التنموي االجتماعية

ذ ننطلق من حق شعبنا الفلسطيني في التنمية وفي تقرير المصير،  ناإن ومن األولويات الوطنية التي تبنتها الحكومة في أجندة وا 
وفي مقدمتها االحتالل اإلسرائيلي. هذه االستراتيجية،  ندرك حجم التحديات التي تعترض سبيلنا في تطبيقالسياسات الوطنية، 

هيكلة الوزارة، والغالف المالي الضيق. لكن ذلك ال يمنعنا وا عادة الموارد البشرية، و سواء على مستوى البناء المؤسسي، وتحديات أخرى 
في خياراتنا المحلية والمجتمعية، وبقدرة اإلنسان وتوجهاتنا االستراتيجية ويحدونا أمل كبير في ترجمة رؤيتنا التنموية  من المضي قدما  

 الفلسطيني على تحقيق المعجزات.

ال يسعني إال أن اتقدم بالشكر والتقدير إلى جميع الشركاء الذين ساهموا في إعداد هذه االستراتيجية من وزارات ومؤسسات حكومية، 
الفريق الوطني اء وأكاديميين. وأتقدم بالشكر إلى ومؤسسات مجتمع مدني، وقطاع خاص، ومؤسسسات ومنظمات دولية، وخبر 

منظمة األمم المتحدة للطفولة "اليونيسف"، وبرنامج األغذية العالمي على مساعدتهم لنا في الستراتيجية التنمية االجتماعية، والشكر ل
دعم الشركاء المحليين والدوليين إلى ونتطلع إلى جميع لشركة السهل وخبرائها. كذلك والشكر  إخراج االستراتيجية إلى حيز الوجود.

 . مسيرة التنمية في فلسطين

 

 د. إبراهيم الشاعر   

 وزير التنمية اإلجتماعية
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 مقدمة
ملياة إعاداد الخطاط االساتراتيجية القطاعياة، جنباا  الاى جنا  ماع الفلساطينية بعحكومة الشرعت ، 2016منذ بداية الربع الثاني من العام 

، وذلاااك وفقاااا  لمنهجياااة عمااال أقرهاااا مجلاااس الاااوزراء لااادمج عملياااات التخطااايط 2019-2017المااادى لألعاااوام  إعاااداد الموازناااة متوساااطة
وبرنااامج )اليونيسااف   منظمااة األماام المتحاادة للطفولااةدعم ماان ، وبااوضاامن هااذا اإلطااارالقطاااعي مااع إعااداد الموازنااة متوسااطة الماادى. 

لألعاوام  لقطااع التنمياة االجتماعياة االساتراتيجي الاوطنيعملياة التخطايط ود االجتماعياة قياادة جها التنمياةوزارة  تولات األغذية العاالمي،
مااع تحااول جااذري تشااهده الااوزارة فااي توجهاتهااا هااذه عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي لقطاااع التنميااة االجتماعيااة  تزامناات .2017-2022

 وصااادقاعيااة إلااى وزارة التنميااة اإلجتماعيااة، وزارة الشااؤون اإلجتمتحوياال  2016فااي شااهر  ذار المسااتقبلية، حيااث أقاار مجلااس الااوزراء 
بمفهومهااا  حمايااة وا غاثااة إلااى تنميااة اجتماعيااةفااي ظاال توجهااات التحااول القطاااعي ماان . علااى ذلااك بمرسااوم رئاساايالفلسااطيني  الاارئيس
وتنفااذه ، ومااةتتبناااه الدولااة والحك مفاااهيمي وسياساااتيالتنميااة االجتماعيااة هااي باألساااس إطااار وماان منطلااق منظورنااا إلااى أن ، الشااامل

العديادة تقاطعاات الفإنناا نادرك ، والثقافية والبيئيةاالقتصادية و األبعاد االجتماعية شتى بين  وترابطا  قويا   حقق تكامال  ، ويمختلف أجهزتها
 لشبا ، الخ. والبنية التحتية والثقافة والطفل والمرأة واواالقتصاد والعمل  والزراعة كالصحة والتعليم التنموية،قطاعات مختلف المع 

، وباالساتناد إلاى تحليال وطنياةبين أيديكم استراتيجية قطاع التنمياة االجتماعياة، والتاي تام تطويرهاا مان خاالل مشااورات  نضعيسرنا أن 
اع باإلضااافة إلااى مراجعااة تقييمااة لالسااتراتيجية الوطنيااة لقطاالمفاااهيم األساسااية لالنتقااال ماان الحمايااة واإلغاثااة إلااى التنميااة االجتماعيااة، ل

القطاااع، وتحديااد أولااي لشااركاء التغيياار الااذين سنسااتهدفهم كفئااات ذات أولويااة فااي  ةولرؤياا 2016-2014الحمايااة االجتماعيااة لألعااوام 
 ، 2030على أجندة السياسات الوطنياة، وأهاداف وغاياات التنمياة المساتدامة )جادول أعماال بشكل أساسي رتكاز الوبا، المراحل القادمة

  المعاهدات الدولية الملزمة لدولة فلسطين.تفاقيات واألطر و االو 

 منهجية التخطيط: عملية تشاركية مع األطراف الفاعلة في مجال التنمية االجتماعية .1

وقطاع غزة، من أجل وضع الغربية ، جرت مشاورات مكثفة وموسعة في الضفة 2016 ولاألمنذ بداية شهر نيسان وحتى شهر كانون 
ذات العالقاة وممثلاي والرسامية مشاركة كافة الشركاء من المؤسسات والهيئات الحكومية ت العملية على هذه االستراتيجية، بحيث استند

  .2أنظر الشكل رقم ضمنها مجموعة من األنشطة ) اندرجرئيسية  مراحل القطاع خاص. تضمنت المنهجية ثالثالمجتمع المدني و 

 رحة إلعداد االستراتيجية وأنشتطها الرئيسيةمراحل العمل المقت: 1 رقم شكل

 

دارتةةهالتحضةةير ) المرحلةةة األولةةى خااالل مراجعااة تقييمااة لالسااتراتيجية الوطنيااة للحمايااة ، تاام عماال (لعمليةةة التخطةةيط االسةةتراتيجي وا 
ي ضااامت فاااي ، تالهاااا تشاااكيل مجموعاااة التخطااايط والموازناااة، والتااا2016فاااي بداياااة شاااهر نيساااان  2016-2014االجتماعياااة لألعاااوام 

 .عضويتها ممثلين عن صناع القرار واإلدارة العليا في الوزارة، لإلشراف على عملياة التخطايط واتخااذ القارار بشاان بياان سياساة البارامج
والرسامية مماثال  عان المؤسساات والهيئاات الحكومياة  37أوكال إلياه اإلشاراف والتوجياه لفرياق الاوزارة، وضام  كما تم تشكيل فرياق وطناي

. قااام الفريااق  1أنظاار الملحااق رقاام )ت المجتمااع الماادني والقطاااع الخاااص والجامعااات وخبااراء ذات عالقااة بالتنميااة االجتماعيااةومؤسسااا
   .1أنظر الجدول رقم ) عضوا   31الوطني بإقرار منهجية وخطة العمل إلعداد االستراتيجية خالل اجتماع حضره 
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 التشاورية إلعداد ومنافشة االستراتيجية مع الشركاءاللقاءات : 1الجدول رقم 
 عدد الحضور التاريخ اللقاء

 31 13/10/2016 االجتماع االول للفريق الوطني
 33 23/10/2016 ورشة حول قضايا وأولويات األطفال )الضفة الغربية 
 27 24/10/2016 ورشة حول قضايا وأولويات الفقراء )الضفة الغربية 

 35 25/10/2016 ضايا وأولويات الفتيات والنساء )الضفة الغربية ورشة حول ق
 19 26/10/2016 ورشة حول قضايا وأولويات الشبا  )الضفة الغربية 
 38 30/10/2016 ورشة حول قضايا وأولويات األشخاص ذوي اإلعاقة

 29 31/10/2016 ورشة حول قضايا وأولويات كبار السن )الضفة الغربية 
 30 1/11/2016 قضايا وأولويات الجمعيات الخيرية )الضفة الغربية ورشة حول 

 24 2/11/2016 ورشة حول قضايا وأولويات التنمية المجتمعية وسكان المناطق المهمشة )الضفة الغربية 
 38 2/11/2016 مجموعة التخطيط المشترك للخدمات االجتماعية )القدس 

 34 2/11/2016 ماعية )الخليل مجموعة التخطيط المشترك للخدمات االجت
 11 2/11/2016 مجموعة التخطيط المشترك للخدمات االجتماعية )نابلس 

 22 7/11/2016 اجتماع مع مجموعة عمل الحماية االجتماعية لنقاش مقترح االطار االستراتيجي
 16 16/11/2016 الفقراء واالطفال والمسنين والفتيات والنساء )غزة  ورشة حول قضايا وأولويات

 16 16/11/2016 عرض مسودة االستراتيجية لمراكز المسؤولية في وزارة التنمية االجتماعية
 35 17/11/2016 الشبا  والجمعيات الخيرية واألشخاص ذوي اإلعاقة وسكان المناطق المهمشة )غزة   ورشة حول قضايا وأولويات

 50 20/11/2016 التمكين االقتصادي عرض مسودة االستراتيجية للمؤسسات الشريكة في برنامج
 30 28/11/2016 )عّمان  المستدامة التنمية ألهداف الوطني للفريق االستراتيجيةمسودة  عرض

 518  مجموع المشاركين في لقاءات إعداد ومناقشة االستراتيجية

ك من خالل مراجعة لألدبيات والدراسات والخطط إلى تحديد التدخالت السياساتية ، وذل المرحلة الثانية )تحديد أولويات العمل( هدفت
عماال فااي الضاافة الغربيااة وقطاااع غاازة حساا  الفئااات المسااتهدفة  اتورشاا ةاالسااتراتيجية القطاعيااة وعباار القطاعيااة المتااوفرة، وعقااد عشاار 

المشاترك ومجموعاة وبمشاركة المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني واألطراف الدولياة، باإلضاافة إلاى لقااءات ماع مجموعاات التخطايط 
 . بناء 1أنظر الجدول رقم شخصا  ) 518العمل للحماية االجتماعية واجتماعات داخلية لمراكز المسؤولية في الوزارة. بالمجمل، شارك 

المرحلةة  تام خااللف والسياساات والتادخالت. وأخيارا ، على نتاائج هاذه الورشاات واللقااءات، تام عقاد اجتماعاات مصاغرة لصاياغة األهادا
قراراها من جميع األطراف المعنية. الثة إعداد تقرير االستراتيجيةالث  وا 

 محتويات التقرير .2

القطااع ووصاف لهاذا قائاد ودور وزارة التنمياة االجتماعياة كنباذة عان قطااع التنمياة االجتماعياة،  الجازء األولبعد هذه المقدماة، يعارض 
دارة الموازناة. نونباذة عاموجز عنه وتقاطاعات التنمية عبر القطاعاات األخارى،  ، الجازء الثاانيأماا  مجموعاة االساتراتيجية والتخطايط وا 

يلخاص  الاذيو  والجازء الراباعالخااص بسياساات القطااع  الجازء الثالاثالقطاع والقيم الناظمة واألهاداف االساتراتيجية، يلياه  ةفيوضح رؤي
، والسياق العام والعوامل الخارجية الماؤثرة ووضاع الفئاات 2016-2014نتائج تقييم االستراتيجية القطاعية للحماية االجتماعية لألعوام 

فيوضاح عالقاة االرتبااط ماا باين هاذه االساتراتيجية واجنادة السياساات الوطنياة واالساتراتيجيات القطاعياة،  الجزء الخامسالمستهدفة. أما 
والجاازء مغلفااات المااوارد الماليااة للقطاااع، ، 2022أهااداف القطاااع والنتااائج المتوقااع تحقيقهااا بحلااول عااام يبااين الااذي الجاازء السااادس يليااه 
خطاة العمال أماا الجازء التاساع، فيوضاح  الاذي يعارض المغلفاات المالياة وفجاوة التمويال.الثاامن الجازء بيان سياسة البارامج، يلياه  السابع

خطاة  الجازء العاشار ويعارض والتي تشمل مجموعة الوثاائق )تشاريعات أو اتفاقياات  التاي يلازم موافقاة مجلاس الاوزارء عليهاا أو إقرارهاا.
مااا بااين  الجاازء الحااادي عشاارالتاادابير الالزمااة لتطبيااق االسااتراتيجية القطاعيااة واإلدارة الفضاالى لباارامج الموازنااة. وأخياارا ، يااربط ب اإلدارة

 أهداف هذه االستراتيجية وأهداف وغايات التنمية المستدامة واالتفاقيات واألطر الدولية الملزمة.
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 بذة عن قطاع التنمية االجتماعيةن: األولء ز الج

 إلى التنمية االجتماعية والحماية إلغاثة اتحول جذري نحو االنتقال من  :مفهوم التنمية االجتماعية .1

لتغيياار الواقاع التنماوي للفئاات الفقيارة والمهمشاة ولتعزيااز  متفاائال  توجهاا  عكاس إلاى التنمياة يوالحمايااة اإلغاثاة الرغم مان أن االنتقاال مان با
وليتضامن ، ، كجازء أساساي مان منظوماة حقاوق اإلنساان الدولياةحق شةعبنا الفلسةطيني فةي التنميةةماسك االجتماعي، إال أننا نؤكد الت

ل بهاا البيئاة التاي نعمال إنناا نادرك التحاديات التاي تثقا .السايادة الكاملاة علاى الثاروات والماوارد الطبيعياةو الحق في تقريار المصاير  أيضا  
ومان هاذا المنطلاق، فإنناا تمرار االحاتالل اإلسارائيلي، والاذي يقاوض إعماال الحاق فاي التنمياة للشاع  الفلساطيني. فيها، وعلى رأساها اسا

مؤسسااته، بباافراده و باساره و نتبنى مفهوما  فلسطينيا  للتنمية االجتماعية منطلقين بانها عملية تغيير مجتمعي تركز على تمكين المجتماع، 
 لتمكينهاا مان والمنكشافة الخدمات األساسية للعائالت الفقيرةالحماية االجتماعية و ياة الجميع، توفير تحسين وتعزيز نوعية حإلى  وتهدف

، ال 1باإلضافة إلاى رعاياة وتعزياز االدمااج االقتصاادي واالجتمااعي والسياساي للفئاات المهمشاة، التمتع بحياة كريمة وفرص عمل الئقة
، وسكان المناطق المهمشة والشبا  والشاباتالسن،  وكبار وكبيراتوذوات اإلعاقة،  يذو سيما األطفال، والفتيات والنساء، واألشخاص 

لتحقيااق ، ، الاخ والمخيماات الفلسااطينيةفاي الخلياال،  H2ساكان مناااطق ج فاي الضاافة الغربياة، وقطاااع غازة، ومناااطق القادس الشاارقية، )
المسااواة باين الجنساين و عطااء صافة التنمياة بالمشااركة ا  قادماة و جياال الظ علاى حقاوق األللحفابين جميع فئات المجتمع  المساواة الكاملة

 .الموارد والسيطرة عليها إلىفي تكافؤ الفرص والوصول 

، والشااعور بااالعجز، والتفكااك االجتماااعي، وانتهاااك والتهماايشاإلقصاااء و اه ليشاامل ال يقتصاار الفقاار والحرمااان علااى الاادخل فقااط، باال يتعااد
التنمياااة االجتماعياااة بتعزياااز االدمااااج والمشااااركة االجتماعياااة واالقتصاااادية  ىالسياساااية. وباااذلك، تعنااالحقاااوق االجتماعياااة واالقتصاااادية و ا

والسياساااية للفئاااات الفقياااارة والمهمشاااة، وتعزيااااز الصااامود والتماسااااك االجتمااااعي للمجتماااع الفلسااااطيني فاااي ظاااال الصااادمات االجتماعيااااة 
مان التضاامن فاي  حالاةاهضاة اإلقصااء والفقار، بال يتضامن أيضاا  خلاق واالقتصادية والسياسية. فالتماسك االجتماعي يتعدى مسالة من

وتعزيااز التنميااة المحليااة والعماال التطااوعي والمسااؤولية المجتمعيااة ووجااود سياسااات اقتصااادية عادلااة ودامجااة للفئااات المهمشااة ي المجتمعا
لرعاياااة الفقاااراء  التطوعياااة تزدهااار المباااادراتوالقياااادات المجتمعياااة و  فاااي الحكوماااة بحياااث تااازداد ثقاااة المواطناااات والماااواطنين 2والفقيااارة،

، باإلضااافة إلااى ازدهااار القاايم االجتماعيااة بكاال أبعادهاااوالمهمشااين، وياازداد األمااان المجتمعااي، وينخاارط المواطنااون فااي العمليااة التنمويااة 
والتاااي طالماااا تمياااز بهاااا شاااعبنا خااار، احتااارام اآو التساااامح، التكافااال، و طن، االنتمااااء للاااو و االنساااانية فاااي المجتماااع، كالعدالاااة االجتماعياااة، 

 . على مر التاريخ الفلسطيني

تكااامال  بااين األبعاااد االقتصااادية وسياساااتي يحقااق التنميااة االجتماعيااة علااى إطااار مفاااهيمي  عمليااة أن تعتماادضاامن هااذا اإلطااار، ال بااد 
ل والزراعااة والحااد ماان الفقاار ورعايااة الفئااات كااالتعليم والصااحة والعماا، أساسااية   محاااوريتضاامن ، والثقافيااة والبيئيااة والسياساايةواالجتماعيااة 

ويتطلاا  سياسااات اقتصااادية واجتماعيااة متااآزرة، تضاامن التكاماال بااين جميااع األطااراف الفاعلااة فااي هااذا المجااال ماان  ،المهمشااة وغيرهااا
 سم فيها.مصدرا  رئيسيا  للتنمية وهو العنصر الحا رأس المال االجتماعيمؤسسات حكومية وأهلية ودولية وقطاع خاص. ويعتبر 

  تتحاق التنميااةو  .اإلنساان مصاادر كال الطاقااات يكااونطاقاتاه اإلبداعيااة عنادما فيهااا المجتماع ، يكتشااف هااي عملياة إبااداع إنساانيالتنمياة ف
ماان ثقافااة وقاايم ومعتقاادات اجتماعيااة وأماان وبنااى  الكامنااة واإلنسااانية اإلرادة السااتنهاض الطاقااات اإلجتماعيااة تااوفرتفااي المجتمااع عناادما 

 الرائادات والاروادن أية استراتيجية تنمية ينبغي أن تركز على تحرير الطاقات والمبادرات الفردية واإلبداعية، وتادعم إ. منظماتسياسية و 
المبدعين.  كما أن تحقياق التنمياة اإلجتماعياة يتطلا  مساؤولية وطنياة مشاتركة باين مختلاف الفااعلين األساسايين مان أفاراد المبدعات و و 

مواطناااات جتماعياااة ومشااااركة الاالمسااااءلة وال، التركياااز علاااى العمااال المحلاااي والماااوارد المحلياااةتطلااا  كاااذلك ومنظماااات ومؤسساااات، وي
  :التركيز أيضا  على ما يلي لى التنمية االجتماعيةإتداعيات االنتقال من الحماية  تتطل  مواطنين.وال

                                                           
 .2016مية اإلجتماعية: الدالالت والتطبيقات، وزارة التنمية االجتماعية، ورقة مفهوم بشان تغيير إسم الوزارة إلى وزارة التن 1 
 .28/05/2016-26وزارة التنمية االجتماعية، ورشة عمل من الشؤون االجتماعية إلى التنمية االجتماعية: استحقاقات ودالالت،   2 
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 الشاركاء ية والسياساية واالجتماعياة وتطاوير اساهامات االستمرار في تعزيز األمن الغذائي وتحقيق التكامل في السياسات االقتصاد
ات تاوفير سار فاي  الطاوارا واألزمافاراد واألأللير الخادمات المسااندة بماا يشامل مان تطاو  ،للقضااء علاى الفقار في العملياة التنموياة

فااة التااي تعتمااد علااى تغيياار الثقا جنبااا  الااى جناا  مااع ،ماان تعلاايم وصااحة ومسااكنساار الفقياارة والمهمشااة، ساسااية لألاالحتياجااات األ
 .وصوال  للتمكين بكافة مناحيه سرمساعدات األ

 اسااتهداف أفااراد األساارة بغااض ليشاامل  ،وزارة التنميااة االجتماعيااةوتطااوير نهااج التااي تتعاارض ألزمااات واهتاازازات  ساارالعماال مااع األ
 .والفقر متعدد الجوان  الجغرافي ، واالستهدافوالعمر واإلعاقة النظر عن الجنس

  ماان اسااتثمار  تمكااين المجتمعااات المحليااةو  للمسااؤولية االجتماعيااة اكات مااع القطاااع الخاااص والمجتمااع المحلااي وصااوال  تعزيااز الشاار
 .المشاريع القائمةو عمل الجمعيات الخيرية و  االجتماعيةوالخدمات  تطوير السياساتو والمحلية  الموارد البشرية

 كسا  ثقاة الماانحين والاداعمين لعملياة و  لى الشراكة في عملية التنمياةز القطاع الخاص عيتحف في قوانينالتشريعات و تعزيز دور ال
 .االستثمار في الموارد الذاتية المتاحةو  التنمية عبر سياسات قائمة على الشفافية والنزاهة

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

  وفرص الفئات المهمشة، وتطوير الخدمات بشكل نوعيتنمية قدرات. 

  ألساارةاتمكااين وتماسااكه، وتعزيااز قاادرات مؤسسااة الاازواج واألساارة والحفاااظ علااى قيمهااا، بمااا يشاامل حمايااة و  ساارياألالبناااء تعزيااز 
اإلعاقااة  ذواتو الساان واألشااخاص ذوي وكبياارات والطفاال وكبااار ة للماارأ ل عااام، و بصاافتها الوحاادة الطبيعيااة األساسااية للمجتمااع بشااك

  .بشكل خاصوالشابات والشبا  

عباار نهااج   transformative)التحويليااة تعزيااز باارامج الحمايااة االجتماعيااةالتفكياار الحااالي فااي وزارة التنميااة االجتماعيااة علااى  يرتكااز
والتنشاائة  رةألساالعاايش لزيااز اسااتمرارية ساابل اوتع المسااتدامة التمكااين والتكاماال فااي السياسااات بااين جميااع األطااراف المعنيااة فااي التنميااة

ساس التنمياة المجتمعياة مان خاالل مباادا وأ ات المحلياة فاي تنمياة مجتمعاتهااتعزياز دور المؤسساات والقياادلاى إ باإلضافة ،االجتماعية
  التالية: 

صاوت ا عالء الفقيرة و تمكين المجتمعات على القدرة  المجتمعيةتمتلك التنمية : والمهمشين للفقيرات والفقراء والمهمشاتاًل، االنحياز أو 
ولوياااات أن تتجااااو  ماااع أااللتااازام بهاااذه القااادرة وااليفااااء بهاااا يتوجااا   علاااىالمجموعاااات المهمشاااة فاااي اتخااااذ القااارارات. ولتكاااون قاااادرة 

دمااج وتضمن انخراط ومشاركة المجموعات الفقيرة  مساؤولية اتخااذ القارار للنسااء، تعطاي الصاوت و  ، بحياثةجتماعيااال جمياع الفئااتوا 
 يؤكد مفهوم التنمية االجتماعياة. اإلعاقة، الخ وذوات واألشخاص ذويقليات الدينية والثقافية واأل والشابات والشبا  السنر وكبا يراتكب

علااى عاادم اإلقصاااء والتمييااز اتجاااه فئااات ومجموعااات معينااة، ال ساايما الفئااات المهمشااة تاريخيااا  والتااي تقصااى ماان اتخاااذ القاارارات التااي 
 اإلعاقاة. يرتكاز هاذا المبادأ علاى ساماع صاوت وذوات والفقاراء واألشاخاص ذويوالشاابات هم، كالنسااء والشابا  تخص تنمياتهم ومشااكل

باإلضااافة إلااى ضاامان صااوت الفئااات المجتمعيااة غياار التااي ال تعتاارف القيااادات المحليااة فااي قاادراتها أو إمكانياتهااا،  ولألفااراد لفقااراء أوال  ا
 وكبيارات وكبااراألطفاال والنسااء  ، أي ساماع أيضاا  أصاوات ومطالا عائلياةالن الجاالأو  اتجمعياالأو  ةسياساياألعضاء في األحزا  ال

 . واألشخاص ذوي وذوات اإلعاقة السن

اإلعاقااة والفئااات المهمشااة  وذوات ن وذويات والمحااروميوالمحروماا رات والفقااراءيااالفققضااايا العماال التنمااوي فااي يهاادف : ثانيةةًا، التمكةةين
ماان الوصااول إلااى مختلااف المصااادر خاصااة فااي ظاال محدوديااة المصااادر المتاحااة للمجتمعااات وفااي ظاال يعااا  إلااى تمكياانهم جم ،األخاارى
مان ملكياة المصاادر أو القادرة علاى  هاذه الفئااتتمكاين إن . حرمان بقية الفئات منهااالمصادر وبالتالي على معظم فئات قليلة استحواذ 

 يتركز التمكين في:ئرة فقرهم أو تهميشهم. وبشكل عام، من دا هملية يخرجاستخدامها والمتاجرة بها بشكل مالئم وفعال وبكفاءة عا



  2022-2017استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 

 

9 

 باإلضافة إلى التحكم بالعوائد الماليةمثل القروض والمنح التعليمية والوظائف العامة، الوصول إلى المصادر المالية ،. 
 .الوصول إلى المعرفة والخبرات المالئمة لسوق العمل 
 والهبات المباشرة. الوصول إلى المساعدات الغذائية 
 الخ.المياه، الصيد المراعي، مثل األراضي الزراعية، ،الوصول إلى المصادر الطبيعية ، 
 المراكاااز االجتماعياااة،  الصااارف الصاااحي، المواصاااالت واالتصااااالت، مثااال الميااااه، الكهربااااء، ،الوصاااول إلاااى الخااادمات المالئماااة

 ، الخ.المؤسسات التعليمية
  عمليات التخطيط الوطنية والمحلية، الخ.ات التي تخصهم وخاصة االنتخاباتالمشاركة الفعالة في القرار ، 
 من خالل عضويتها ومشااركتها فاي تنظيماات ، تنظيم طاقات وجهود الفئات الفقيرة والمهمشة من تمثيل نفسها والدفاع عن حقوقها

 ، كمؤسسات قاعدية ومجالس وهيئات ولجان، الخ.محلية فاعلة
 ضاحايا العناف المبناي علاى الناوع والنسااء خارى، بحياث ياتم تمكاين النسااء الفقيارات، اصة كما الفئات األالخروف النساء ظ مراعاة

  اجتماعية أخرى. غير المتزوجات ومن هن بحاجة لخدمات و ذوات االعاقة، و ، االجتماعي

)نسااء  ورجااال   للنهاوض الشاامل راد المجتماع فهو قيامها على نهج تشاركي يقوم به أ حد مرتكزات التنميةأ: ثالثًا، المشاركة المجتمعية
  طي يضاامن مبااادى العدالااة والمساااواة ويضاامن االسااتجابة الحتياجااات الفقياارات والفقااراء والمهمشااات والمهمشااينكاماال باانهج ديمااوقراوالمت

 هاااذهياااث تكاااون فاااي عملياااة التخطااايط بح جمياااع هاااذه الفئاااات مشااااركةلهادفاااة للقضااااء علاااي الفقااار وضااامان ا التااادخالت مااان خاااالل بنااااء
  3أنظر الشاكل رقام ) التعبئة الذاتية مستوىالوصول إلى تفعيل قيمة المشاركة في  يكمن. ولذلك االحتياجات ناتجة عن حوار تشاركي

يساتدعي تادعيم قيماة المشااركة ، مماا في تقديم الخدمات التنموية واالستمرارعزز قدرة المجتمع المحلي على قيادة عملية التنمية التي تو 
 المشاريع وتنفيذها والرقابة عليها وتقييمها. و  خطط التنميةتصميم تحديد االحتياجات المجتمعية و  ال سميا عندع القيادات المجتمعية، م

 : مستويات المشاركة المجتمعيات2 شكل رقم

 
والمتمثال  المحلاياالعتمااد علاى رأس الماال االجتمااعي  علاى ةالمجتمعيامفهاوم التنمياة يركاز : ، االعتماد علةى المصةادر المحليةةرابعاً 

 ات وكباارر ياوالنسااء وكبالمازارعين والحرفياات والحارفين و  للمزارعااتالمحلية واساتغالل المعاارف التقليدياة والطاقات بالكفاءات والخبرات 
مااد علاى الشابكات والمؤسساات والعالقاات االعتو مان شابا  وطاال ،  المتطوعاات والمتطاوعينتجنياد بشاكل عاام، باإلضاافة إلاى  السن

على اساتغالل وتنمياة الماوارد الطبيعياة والفيزيائياة  تركز التنمية المحليةاالجتماعية كجزء من رأس المال االجتماعي. من ناحية أخرى، 
 والمادية المتوفرة للسكان في تجمعاتهم.

عمال عالقاات ماع المؤسساات الخارجياة لالمجموعاات  علاى تشاجيع ياةالمجتمعمفهاوم التنمياة يركاز : تشةكيل الةروابط الخارجيةةخامسًا، 
  القاااادرة للمجموعااااات المجتمعيااااة حيااااث يصاااابح البنااااوك، المؤسسااااات األهليااااة والتمويليااااة، التعاونيااااات، وخاصااااة المؤسسااااات الحكوميااااة،

زم لهام وبعاض الماواد واألدوات التاي الادعم الفناي والتقناي الاالوتجنيد التمويال، وحشاد  واإلمكانية لالستفادة من فرص التمويل الخارجي،
خاذ باالعتباار مصاالح لتحقيق التنمية البشرية المستدامة ماع األو  ، وذلك لخدمة مصالح الفئات المختلفة في تجمعاتهم المحليةقد تلزمهم

 .مةاألجيال القاد
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 قطاع التنمية االجتماعية  تقودالتنمية االجتماعية  وزارةلقطاع: قائد ا .2

تتولى ، جتماعيةخدمات امساعدات و للحماية االجتماعية من  ةرئيسي ةمزودو  نمية االجتماعية في فلسطينطاع التبصفتها قائدة ق
دارةلوزير التنمية االجتماعية، معالي برئاسة  ،وزارة التنمية االجتماعية قيادة عملية التخطيط االستراتيجي  الموازناة مجموعاة التخطايط وا 

ياا فاي وزارة ضام مجموعاة التخطايط والموازناة فاي عضاويتها ثمااني ممثلاين عان صاناع القارار واإلدارة العل. تفي الاوزارة والفرياق الاوطني
اإلشاراف علاى عملياة التخطايط مساؤولية  هاذه المجموعاةبوتنااط . وكيال الاوزارةمعاالي الاوزير عطوفاة ، بحياث يسااند التنمياة االجتماعياة

وزير التنمية االجتماعية بصفته مساؤول عان التخطايط القطااعي ورئيساا  للفرياق. تعتبار وتنفيذ المهام الواردة في منهجية العمل ومساندة 
موازناة. كاذلك، يسااند عمال مجموعاة التوزياع أساقف إعاداد و  همخرجاتاو ، لقرار بشان بيان سياسة البرنامجالمجموعة مسؤولة عن اتخاذ ا

كماا  العالمياة. االغذياةالذين تم استقطابهم بدعم من يونيسف ومنظمة ين يالتخطيط والموازنة في المراحل المختلفة فريق الخبراء الخارج
وأناايط بالوكياال المساااعد للتخطاايط والتنميااة اإلداريااة تنساايق جميااع العمليااات واألنشااطة المتعلقااة بإعااداد االسااتراتيجية بااين مختلااف الفاارق 

 والخبراء.والجهات 

 رياق الاوزارة أثنااء مراحال التخطايط، اإلشاراف والتوجياه لفمهمتاه  فريٍق وطنٍي،تم تشكيل ، مشاركة األطراف الفاعلة للقطاعولتعزيز مبدأ 
ممثال  عن المؤسساات والهيئاات الحكومياة ومؤسساات المجتماع المادني والقطااع الخااص والجامعاات وخباراء ذات  36يتكون من بحيث 

قااارار منهجياااة وخطاااة عمااال التخطااايط  . يتاااولى الفرياااق الاااوطني مساااؤول1أنظااار الملحاااق رقااام عالقااة بالتنمياااة االجتماعياااة ) ية مراجعاااة وا 
االساااتراتيجي، تقاااديم الااادعم والمسااااندة فاااي مراحااال تحدياااد األولوياااات وخاصاااة فاااي مجاااال تحليااال الوضاااع والعمااال علاااى زياااادة مشااااركة 

قرار االستراتيجية بصورتها النها اتالمؤسسات المعنية في ورش  ئية. العمل التشاورية المختلفة، باإلضافة إلى مراجعة وا 

 والشركاء الفاعلين التنمية االجتماعيةوصف قطاع  .3

كالصااحة والتعلاايم والزراعااة والعماال واالقتصاااد والبنيااة ، وتتقاااطع مااع عاادة قطاعااات تنمويااة، قطاااع التنميااة االجتماعيااة تتسااع مجاااالت
، بحياث يمكان تصانيفها ضامن هاذا المجاالالمقدماة فاي  التدخالت والخادماتالتحتية والثقافة والطفل والمرأة والشبا ، الخ. وبذلك تتنوع 

 : محاور رئيسية كاآتي ةثماني

قارار ويشمل هذا التشريعات الناظمة للقطاع في شتى المجاالت التنموية،و  التوعية الحقوقية أوالً، والمصاادقة علاى  مان جهاة إعاداد وا 
ة وبعمل المؤسساات والهيئاات الرسامية ذات العالقاة، وذلاك مان األنظمة المتعلقة بالقوانين المرتبطة بالتنمية االجتماعيالقوانين واللوائح و 

قباال المجلااس التشااريعي ومجلااس الااوزراء. وماان جهااة أخاارى، يتضاامن جميااع األنشااطة والتاادخالت التااي تقااوم بهااا المؤسسااات الحقوقيااة، 
 واالقتصادية.والمدنية عية والثقافية كالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان والمؤسسات األهلية في مجال التوعية المجتمعية بالحقوق االجتما

علااى التخفيااف ماان فقاار الاادخل المباشاار هااذه التاادخالت والخاادمات  تركااز رزمةةة خةةدمات وتةةدخالت شةةبكة الحمايةةة االجتماعيةةة:ثانيةةاً، 
والمزارعين عاقة واألشخاص ذوي اإللألسر الفقيرة واأليتام المساعدات النقدية وذلك من خالل  ،والفئات المهمشةومساعدة األسر الفقيرة 

 والتاهيال، وخادمات الرعاياة بارامج التشاغيل المؤقتاةمدرساية و الومساعدات لترميم الساكن، واإلعفااءات  المساعدات الغذائيةو  المتضررين
 .والضمان االجتماعي التامينات االجتماعية، و واألطفال والنساء لألشخاص ذوي اإلعاقة والمسنين

وهااي الخاادمات العامااة التااي توفرهااا الدولااة بمؤسساااتها الرساامية المختلفااة لمواطنيهااا، والتااي تتضاامن  ة:ثالثةةاً، الخةةدمات العامةةة األساسةةي
تاحتها للعاملين والفقاراء والمعرضاين للفقار والمسانين واألشاخاص ذوي اإلعاقاة، باإلضاافة  خدمات التعليم األساسي، والرعاية الصحية وا 

من خالل توفير شبكات المياه والصرف الصحي في المناطق األقال حظاا ، وخادمات البنياة المياه والمياه العادمة الكهرباء و إلى خدمات 
 التحتية واإلسكان. 
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طااابع تنمااوي أكثاار ماان اإلغاااثي كباارامج اإلقااراض والمشاااريع الصااغيرة، وهااي الخاادمات التااي تتّساام ب :االقتصةةادي مكةةينالتبةةرامج  رابعةةاً،
. كمااا تقادم األونااروا برناامج إقااراض، االجتماعياة ومراكااز التاهيال المهنااي التابعاة لهاا التنمياةوالتادري  المهناي والتقنااي التاي تقاادمها وزارة 

خاادمات ماليااة  فااي تقااديم، وكااذلك القطاااع الخاااص األهليااةالعديااد ماان المؤسسااات وتنشااط  وزارة العماال التاادري  والتاهياال المهناايتقاادم و 
 .والنساء والشبا  دود والفقراءلذوي الدخل المحوبرامج تطوير األعمال والتدري  والتسويق 

برامج الاتعلم والتعلايم والتربياة التاي تهادف إلاى إكساا  األفاراد تشمل  :والثقافة المجتمعية ة االجتماعيةئ، تدخالت وبرامج التنشخامساً 
 ىمؤسسات التاي تعناعمل ال. ويتضمن هذا بالتالي المجتمعيةمن أطفال ومراهقين وبالغين سلوكيات واتجاهات ومعارف تتعلق بادوارهم 

والجامعاااات والمراكاااز التعليمياااة ووزارة األوقااااف والشاااؤون الدينياااة ، كاااوزارة التربياااة والتعلااايم ونظااام التعلااايمالمنااااهج، بتطاااوير  مااان جهاااة
 والحشد المجتمعي.  والتدري التثقيف المجتمعي من جهة أخرى بو والمؤسسات األهلية، 

: يشامل هاذا المحاور وصاول األطفاال لمشةاركة االجتماعيةة والسياسةية للفئةات المهمشةةمرتبطة بتحقيق الرفاه واال خدماتال، سادساً 
تتضمن األنشطة التي تتنفذها التي و  الترفيهية والثقافية والرياضية، إلى الخدماتواألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن والنساء والشبا  

األندية لى للشبا  والرياضة، ووزارة الثقافة والمؤسسات األهلية الثقافية و الرياضية والثقافية، كالمجلس األع والهيئات الرسمية المؤسسات
الرياضية. ومن جهة أخرى، يشمل هذا المحور أيضا  جميع التدخالت التي تعزز مان المشااركة االجتماعياة والسياساية للفئاات والمراكز 

 المهمشة في عملية صنع القرار الديمقراطية وحرية الرأي والتعبير.

أطرافه العاملة من مؤسسات حكومية وأهلية وخاصة ودولية، جميعهاا تعمال لخدماة تعدد وتداخل بكثرة و قطاع التنمية االجتماعية ز تامي
أنظار جادول رقام )بغاض النظار عان اخاتالف تخصصاات هاذه المؤسساات وطارق عملهاا وانتشاارها الجغرافاي  ،المهشامةالفقيرة و الفئات 

 موارد القطاع ومصادره وتحديا  لتوجيه فلسفة عمله.  مما يعني صعوبة السيطرة على ، 2

 األطراف الفاعلة الرئيسية في قطاع التنمية االجتماعية: 2جدول رقم 
 عالقتها في التنمية االجتماعية الخصائص المؤسسة/المجموعة

وزارة التنمية 
 االجتماعية

بمااا يتوافااق مااع  مكلفااة بالعماال علااى تحقيااق تنميااة اجتماعيااة
اجندة السياسات الوطنية والتوافقات الوطنية والتزاماات دولاة 
فلساااااطين نحاااااو االتفاقياااااات والمعاهااااادات الدولياااااة، وأهاااااداف 

 ذات العالقة. 2030التنمية المستدامة 

قائااد ومنسااق وماانظم قطاااع التنميااة االجتماعيااة بمااا يشاامله ذلااك ماان 
الرقابااة واإلشااراف  وضااع السياسااات والتوجهااات، باإلضااافة إلااى مهااام

 ، بغاااض النظااار عااان الجااانسالفقيااارة ألفاااراد األساااروتاااوفير الخااادمات 
 15مديريااااة و 17والفئااااات المهمشااااة ماااان خااااالل  ،والعماااار واإلعاقااااة
 واألشاااخاص ذوي إعاقاااةمركاااز لرعاياااة األطفاااال  33مكتباااا  فرعياااا ، و

 والمسنين واألحداث والمرأة والشبيبة والفتيات.

المؤسسات الوزارية 
 ئات الرسمية والهي

تتولى مجموعة من الوزارات والهيئات الحكومياة ومؤسساات 
الدولااااة مسااااؤولية التنميااااة االجتماعيااااة واالقتصااااادية ويحكاااام 
عملهااااا تشااااريعات خاصااااة بهااااا، او قااااانون منظمااااة التحرياااار 
الفلساااااااطينية، او تتباااااااع بشاااااااكل مباشااااااار لمؤسساااااااة الرئاساااااااة 

 الفلسطينية.

لهيئاات الرسامية ذات عالقاة تعمال المؤسساات والاوزارات الحكومياة وا
بالتنمياااة االجتماعياااة، والفئاااات المهمشاااة، ومااان أهمهاااا وزراة الصاااحة 
ووزارة التربيااااة والتعلاااايم العااااالي ووزارة الزراعااااة، ووزارة شااااؤون الماااارأة، 
ووزارة األشااااغال العاماااااة واإلسااااكان، ووزارة العمااااال، ووزارة االقتصااااااد 

ف، والمجلاااس األعلاااى الاااوطني، ووزارة الحكااام المحلاااي، ووزارة األوقاااا
للشبا  والرياضة، هيئة شؤون األسرى والمحررين، الاخ، علاى تقاديم 
مجموعة من الخدمات األساسية فاي مجاال التعلايم والصاحة والساكن 
والزراعاااااة وتنمياااااة الشاااااابا  والمااااارأة، واالقتصاااااااد والثقافاااااة والرياضااااااة 
وخااادمات البنياااة التحتياااة وتعمااال علاااى انفااااذ السياساااات والتشاااريعات 

 طنية في جميع ما يخص التنمية االجتماعية واالقتصادية.الو 

مؤسسات المجتمع 
 المدني

تعماال مؤسسااات المجتمااع الماادني المختلفااة، بشااقيها الفاعلااة 
علاااى المساااتوى الاااوطني والمؤسساااات الفاعلاااة علاااى مساااتوى 
المجتماااع المحلاااي القاعااادي، فاااي مجااااالت التنمياااة المختلقاااة 

مان خاالل تقاديم خادمات  تعمل على قضايا وحقوق الفئاات المهمشاة
اجتماعيااااة واقتصااااادية متنوعااااة، تتفاااااوت بااااين المؤسسااااات وتتضاااامن 

وعي والتثقياااااف الصاااااحي واالجتمااااااعي والحقاااااوقي، أنشاااااطة رفاااااع الااااا
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 عالقتها في التنمية االجتماعية الخصائص المؤسسة/المجموعة
م بشاااااااان 2000  لسااااااانة 1ويحكااااااام عملهاااااااا قاااااااانون رقااااااام )

الجمعيات الخيرية والهيئات األهلياة. تنبثاق هاذه المؤسساات 
ماان روح العضااوية الطوعيااة ويحكاام عملهااا هيئااات عموميااة 

 ومجالس إدارة منتخبة.

والتااادري  وبناااااء القااادرات للفئااااات المهمشااااة، وتقاااديم خاااادمات إغاثيااااة 
ورعائياااة وحمائياااة وتميكنياااة اجتماعياااة وصاااحية وتعليمياااة ورياضاااية، 
باإلضااافة إلااى أنشااطة اجتماعيااة وثقافيااة وترفيهيااة. لاادى العديااد منهااا 

ن هااذه المؤسسااات، ال شاابكات وأجسااام تنساايقية. هااذا وينشااط عاادد ماا
ساايما تلااك التااي تعماال علااى المسااتوى الااوطني، فااي إعااداد الدراسااات 
حاول قضااايا الفئاات المهمشااة، والضااغط والمناصارة إلقاارار تشااريعات 

 وسياسات في مجاالت التنمية االجتماعية واالقتصادية. 

الهالل االحمر 
 الفلسطيني

 جمعيااااة وطنيااااة فلسااااطينية ذات شخصااااية اعتباريااااة مسااااتقلة
تساااااعد الساااالطات العامااااة فااااي  .1968تاسساااات فااااي عااااام 

الميااادان االنسااااني فاااي أراضاااي دولاااة فلساااطين، وفاااي الااابالد 
العربياااااااة المضااااااايفة لالجئاااااااين الفلساااااااطينيين، وذلاااااااك وفقاااااااا  

، والبروتوكااااوالت المضااااافة، 1949التفاقيااااات جنيااااف لعااااام 
 وبموج  القانون الدولي االنساني.

حية واألهليااااة والصااااحة تقاااادم خاااادمات متنوعااااة فااااي المجاااااالت الصاااا
النفسااااية واالجتماعيااااة وخاصااااة لألشااااخاص ذوي اإلعاقااااة والمساااانين 

فاااارق  6مركاااازا ووحاااادة تاهيليااااة و 27والجرحااااى واألطفااااال. للجمعيااااة 
مركاااازا للصااااحة  47تاهليااااة خاصااااة بااااذوي اإلعاقااااة، كمااااا أن هناااااك 

 في غزة ومستشفيات عديدة. 4األولية منها 

وكالة غوث وتشغيل 
ينين الالجئين الفلسط

 )األونروا 

لتقاااديم العاااون  1948هيئاااة تابعاااة لألمااام المتحااادة تاسسااات 
 واإلغاثة والحماية والتشغيل لالجئين الفلسطينيين 

خاادمات صااحية وتعليميااة وتشااغيلية وتميكينيااة لالجئااين  تااوفر األنااروا
كمااا تشاارف علااى مراكااز التاهياال والتاادري   ،عامااة وللفئااات المهمشااة

  .والنساءوالرعاية لألطفال والشبا  

مؤسسات القطاع 
 الخاص

هنالااك عاادد كبياار ماان مؤسسااات القطاااع الخاااص والمتمثلااة 
بالشاااااركات الكبيااااارة والصاااااغيرة واتحاااااادات الغااااارف التجارياااااة 

 والصناعية واتحادات المقاولين والمؤسسات التمويلية.

هاما في التطاور االقتصاادي والتشاغيل ومواجهاة البطالاة،  الع  دور ت
واضاح وضاعيف فاي مجااالت التنمياة االجتماعياة  إال أن دورها غير

وتزايد القبول بمفهوم المسؤولية االجتماعية للقطاع الخااص. كماا أن 
هنالاااك بعاااض المؤسساااات التمويلياااة فاااي القطااااع الخااااص التاااي تقااادم 

 خدمات اإلقراض للفئات المهمشة والفقيرة.

 المؤسسات الدولية

حااااادة ينااااادرج ضااااامن هاااااذه المجموعاااااة منظماااااات األمااااام المت
والمؤسسات األهلية الدولية العاملاة فاي فلساطين، باإلضاافة 
إلاااى المماااولين الرئيسااايين لقطااااع التنمياااة االجتماعياااة، مثااال 
االتحاااااااد األوروبااااااي، برنااااااامج األغذيااااااة العااااااالمي، منظمااااااة 

البنااك اإلسااالمي للتنميااة، األغذيااة والزراعااة، البنااك الاادولي، 
نيساف، منظمااة ماة اليو برناامج األمام المتحادة اإلنماائي، منظ

ندوق صاااندوق األمااام المتحااادة للساااكان، صااا، دولياااةالعمااال ا
 ، الخ.االمم المتحدة للمرأة ووكاالت التنمية الدولية

قضاااايا التنمياااة االجتماعياااة، ال بالعدياااد مااان هاااذه المؤسساااات  عناااىت
علااى سالم أولوياتهاا. تماول المؤسسااات  سايما قضاايا الفئاات المهمشاة

ت وهيئااااات حكوميااااة، ومؤسسااااات الفلسااااطينية، ماااان وزارات ومؤسسااااا
مجتمااع ماادني، لبناااء قاادراتها وتقااديم خاادمات ماان أجاال تفعياال دورهااا 

 في مجاالت التنمية المختلفة. 
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 "ما هو واقعنا التنموي الحالي؟" : تحليل الوضعالثانيالجزء 

 ؟ 2016-2014 الحماية االجتماعية لألعوام تحقيق استراتيجيةوتحديات نجازات إما هي أهم  :وقفة تقيمية .1

قطااااع التنمياااة  ةهاماااا  لمراجعاااة رؤيااا ا  مرجعيااا ا  طاااار إ 2016-2014يعتبااار تقيااايم ماااا الاااذي تحقاااق وماااا الاااذي لااام يتحقاااق مااان اساااتراتيجية 
 القادمة.   ةاالجتماعية وتحديد األهداف والسياسات والنتائج القطاعية المتوقع تحقيقها لألعوام الست

 مساعدات اجتماعية وتمكينية للفقراء والمهمشين الهدف االستراتيجي األول: تطوير أنظمة 

التاي سااهمت فاي تحقياق الهادف االساتراتيجي األول  2016-2014خاالل األعاوام تظهر المؤشرات إلاى تحقياق العدياد مان اإلنجاازات 
أخااذها بعااين  متااالتااي حااددت كاولويااات سياسااات، مااع بااروز بعااض الفجااوات والتحااديات التااي  ةيساايالرئ ةمجاااالت الثالثااال ضاامنجزئيااا  

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

تم بناء أنظمة للمساعدات وتطوير قواعاد البياناات الخاصاة بقطاعاات : النقدية وغير النقدية االجتماعية المساعدات وتنسيق تنظيمأوال ، 
أساارة وبيانااات  200,000الااوزارة حيااث تاام بناااء قواعااد بيانااات فااي مجاااالت المساااعدات النقديااة تتضاامن بيانااات تفصاايلية لحااوالي عماال 

ربااط قوعااد البيانااات مااع . كمااا تاام اإلعفاااءات الجامعيااةإلااى إضااافة  ،االحتضااان والتمكااين االقتصااادي وحمايااة الطفاال ومسااح اإلعاقااة
خدمااة وعماال النماااذج  52 تاام إنجاااز دلياال اجااراءات يشااملأضااف إلااى ذلااك، علاايم والداخليااة. الصااحة والت وزارة مؤسسااات شااريكة مثاال

. من ناحية أخرى، عداد النماذج الالزمة لتقديم هذه الخدماتوا  للمساعدات الطارئة والمساعدات الغذائية والتامين الصحي،  الخاصة بها
دعاام فاااتورة الكهرباااء لألساار الفقياارة أساارة، و  120,000لحااوالي تظمااة تقااديم رزمااة ماان المساااعدات النقديااة منهااا مساااعدات دوريااة منتاام 

أساارة، وا عفاااء أبناااء األساارة الفقياارة ماان التبرعااات المدرسااية، وتقااديم  65,000شاايقل، وتقااديم بطاقااة التااامين الصااحي لحااوالي  50بمبلاا  
 .االت لأليتاموكف ،اجتماعية وصحية واقتصادية طارئة المساعدات النقدية لألسر التي تتعرض لهزات

، 2016العااام  بدايااة فااي 115,000، و2015أساارة فااي العااام  122,129و 2014أساارة مساااعدات نقديااة فااي العااام  115,951تلقاات 
أساارة كااان ماان المخطااط تقااديم المساااعدات لهااا بشااكل ساانوي.  120,000ماان أصاال  2016أساارة نهايااة عااام  111,000وصاالت الااى 

خصوصاا فاي ظال التقليصاات فاي العاام  لاه امخططالكان بتفااوت مقارناة ماع ماا كاان المؤشار  األمر الذي يدل على نسبة تحقيق  لهاذا
تعاازى بشااكل أساسااي إلااى تقلاايص مخصصااات البرنااامج ماان قباال وزارة الماليااة والعجااز بالتااالي عاان دفااع مساااعدات نقديااة والتااي  2016
، فقاد اساتطاعت الاوزارة التفاوق فاي تحقياق 2015 . أما في العاام2016أسرة في العام  5,000و 2014أسرة في العام 4,049 لحوالي

أسرة كان من المخطط تقديم المساعدات لها. من ناحية  120,000أسرة من أصل  122,129هذا المؤشر حيث تم تقديم مساعدات ل
 639لأساارة، وماانح تعليميااة ودورات تاادري   141أساارة، وا عاشااة وماانح ساالع منزليااة معماارة ل 331أخاارى، تاام تقااديم خاادمات صااحية ل

طفااال   18,637كمااا تلقااى. ة/طالاا  6,400درسااية و لباااس مدرسااي ل حقائاا  مخااريج/ة وعمااال، و  1,409طالاا /ة، وتشااغيل مؤقاات ل
 . 2016طفال  في العام  4000، و2015طفال  في العام  18,979، 2014مساعدات مالية من الوزارة والشؤون االجتماعية في العام 

وارد المالياااة للحكوماااة فاااي تاااوفير الموازناااات المخصصاااة وسياساااات االحاااتالل اإلسااارائيلي بوقاااف محدودياااة المااا وكاااان مااان أهااام الفجاااوات
 . تورة الكهرباء للحاالت المستفيدةعلى فاشيقل  50الية الخاصة بإضافة مبل  العائدات الضريبية وتعثر في تنفيذ اإلتفاقية مع وزارة الم

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

لغاياة نهاياة شاهر كاانون األول مكون التمويال الصاغير   أسرة من خالل 5,581أسرة من خالل مكون المنح، و 8,153لألسر الفقيرة )
 2016-2014فااي ظاال عاادم تااوفر دراسااات تقييميااة، ماان الصااع  تقياايم ماادى خااروج األساار ماان فقرهااا خااالل األعااوام لكاان . و 2015

شاخص  100أسارة و 50أسارة تام تمكينهاا،  500مان أصال أناه والتاي توضاح  2016بشكل تراكمي، حيث تتوفر فقاط معلوماات للعاام 
 من دائرة الفقر.  خرجواذوي إعاقة 
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تعااديل ألساابا  تتعلااق ب 2014مااا يتعلااق ببرنااامج التمكااين لألشااخاص ذوي االعاقااة، فقااد تاام تجميااد صاارف القااروض خااالل العااام يأمااا ف
، إلااى حااين وعاادم وجااود حااواالت ماان المااانحين وتاخرهاااماانح القااروض الخاصااة باألشااخاص ذوي اإلعاقااة  النظااام األساسااي لصااندوق

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

العاالمي، حياث تام توزياع ماواد غذائياة  االغذياةتمول هاذه السياساة مان قبال برناامج : والمهمشة الفقيرة لألسر الغذائي األمن تعزيزثالثا ، 
شااخص ساانويا . وماان المالحااظ الثبااات فااي اسااتهداف عاادد األفااراد الااذين يتلقااون  217,000الموساامية لحااوالي وعينيااة فااي المناساابات 

كماا هاو مخطاط لاه فاي الخطاط  المساعدات بسب  محدودية التمويل من قبل برنامج الغذاء العالمي وعدم القدرة على إضافة أفراد جادد
دراسات تقييمياة مان قبال الاوزارة لقيااس مادى التحقاق فاي تحساين مساتويات هذا ولم يتم عمل شخصا .  600,000لتوسيعها لتصل إلى 

  األمن الغذائي لدى األسر الفقيرة.

 تطوير الخدمات االجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشةالهدف االستراتيجي الثاني: 

 بعض الصعوبات:  برزتبالرغم من المساهمة في تحقيق الهدف الثاني، 

، كماا لام لم يتم تصاميم نظاام خااص بالخادمات اإلجتماعياة المبنياة علاى اإلحتيااج: االحتياج على مبينة تماعيةاج خدمات تصميمأوال ، 
يتم . كما و ولكن يتم تقديم الخدمات إستنادا  على الصالحيات الممنوحة للوزارة .إعادة هيكلة شبكات الحماية االجتماعية المحليةيتم 

اإلعاقاااة وذوات وذوي  للنسااااءلمجتماااع األهلاااي وتقاااديم خااادمات الحماياااة والتاهيااال واإلياااواء شاااراء الخااادمات االجتماعياااة مااان مؤسساااات ا
حيااث تاام تحقيااق ومراكزهااا فااي المحافظااات المختلفااة،  وذلااك ماان خااالل مااديريات الشااؤون االجتماعيااةواألطفااال،  وكبياارات وكبااار الساان

 اإلنجازات التالية: 

 ل قشي 4،647،400قيع اتفاقيات بقيمة تو ، تم 2014العام  فيحلية: تخصيص مبالغ لشراء خدمات اجتماعية من مؤسسات م
شيكل  324،532وتم صرف  شيكل 4،330،850 اتفاقيات بقيمةتوقيع ، تم 2015وفي العام  .لقشي 2،580،301صرف و 

اقيات بسب  مليون شيكل، بسب  تخوف الجمعيات من توقيع اتف 7لم يتم تحقيق المؤشر المخطط له بشراء خدمات بقيمة  . فقط
 .قطاع غزةمكانية شراء خدمة من إالمستحقات، وظروف االنقسام وعدم التاخر في دفع 

 بينما لم تتمكن الوزارة مان متابعاة واإلشاراف علاى الغربية في الضفةجمعية  740اإلشراف على تم  :ترخيص الجمعيات الخيرية ،
 .جمعية 55جمعية وحل  75ص تم ترخيجمعية في قطاع غزة، بسب  اإلنقسام. هذا وقد تم  530

  544تام تقاديم خدماة اإلياواء خاالل العاامين لحاوالي : ضحايا العنف المبني علةى النةوع االجتمةاعيتقديم خدمات حماية للنساء 
 إضافة لحمالت توعية اجتماعية بحقوق النساء وخدمات قانونية وتاهيل مهني وتوفير فرص عمل. مرأةإ

  ي شااخص ذو  2198تقااديم خاادمات الحمايااة والتاهياال واإليااواء لحااوالي : عاقةةةوذوات اإلي لألشةةخاص ذو تقةةديم خةةدمات الحمايةةة
 .إعاقة وذوات

  :مسنة ومسن 860الحماية والرعاية واإليواء ل تقديم خدمات تقديم خدمات الحماية للمسنين الذين يحتاجونها. 
  :كفالااة  4000)طفاال ماانهم  5968رعايااة واإليااواء لتقااديم خاادمات الحمايااة والتقةةديم خةةدمات الحمايةةة لألطفةةال الةةذين يحتاجونهةةا

 .وذوات اإلعاقةكفالة لألطفال ذوي  26 ،كفالة لألسر 83 ،لاليتام
  مان  /ةمتسار  /ةطالا  350ل هيال واالرشااديتاام المتفاوقين وخادمات التامان األ /ةجاامعي /ةل طا 47لتقديم المساعدة المالية

 المدارس.
 650تقاديم خادمات التاهيال واإلرشااد النفساي واإلجتمااعي لحاوالي  نات الذين يحتاجونها:تقديم خدمات الرعاية للسجناء والسجي 

 .باإلضافة إلى تغطية المواصالت ألسر النزيالت لزيارة مراكز االصالح والتاهيل ،يلة من نزالء المراكز اإلصالحيةنز  40مهنم 
 :مان متعااطي المخادرات 98د والوقاياة والتحويال لحاوالي تقاديم خادمات اإلرشاا تقديم خدمات الرعاية لجميةع متعةاطي المخةدرات، 

 .نشرة بالتوعية 500وتوزيع  إضافة إلى برامج توعية لفئة الشبا  حول أضرار المخدرات و ثارها على الفرد والمجتمع
 :حضانة. 184تم منح ترخيص لحوالي  ترخيص حضانات األطفال 
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نقااص فااي الموازنااات ، باإلضااافة إلااى م خاادمات الحمايااة للقطاعااات المهمشااةنقااص المراكااز المتخصصااة لتقااديوكااان ماان أهاام التحااديات 
الحماياااة للقطاعاااات المختلفاااة مااان حياااث الخااادمات اللوجساااتية وضاااعف البنياااة التحتياااة الالزماااة لتقاااديم الخااادمات  ألنشاااطةالمخصصاااة 

جهزة والمعدات ونقص الكادر والموظفين مثل السيارات واأل ،اإلجتماعية للفئات الضعيفة والمهمشة في المراكز المتخصصة والمديريات
زداوجية العمل للمرشدين والباحثين في الميدان.  وا 

تركازت الجهاود فاي مجاال تعزباز الالمركزياة علاى : ومحلياة مجتمعياة تاراخيا باعتمااد الخادمات تقاديم فاي الالمركزياة تعزيازثانياا ، 
 اإلنجازات التالية:

  لتركيز على تقديم الخدمات االجتماعيةبا زارةللو تطوير خطة لتعزيز البيانات المتوفرة. 
  عكس تقديم الخدمات االجتماعية في فلسطينسيوالذي  للوزارةتطوير خطة لتطوير نظام متابعة. 
 ثالث محافظات تجريبية )نابلس، القدس، الخليل .مجموعات التخطيط المشترك في  تشكيل 
 طة اتخاذ القرارات من الوزارة لمكات  المديريات.تطوير نموذج الالمركزية للخدمات االجتماعية لنقل سل  
 تطوير أنظمة معايير جوده للخدمات االجتماعية المقدمة لألشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة. 
 .تطوير نظام اعتماد اامؤسسات التي تقدم خدمات لألاشخاص شديدي االعاقة 
 انجاز خطه للعمل على إدارة الحالة. 
 تخطيط المشترك في باقي المديرياتانجاز خطه لتعميم مجموعات ال. 
 انجاز خطه النجاز نظام التحويل للخدمات االجتماعية. 
 بناء وتطوير قدرات موظفي الوزارة العاملين في مجال اإلعاقة والجمعيات الخيرية. 
 تدري  وتشكيل فريق إحصائي في الوزارة والمديريات. 

 إدارة الحالة والتدري  عليها.ية، أو نظام تحويل كامل للخدمات االجتماعلكن لم يتم انجاز 

 الهدف االستراتيجي الثالث: تطوير نظام ضمان اجتماعي وطني

 ، باإلضااافة إلااى2016تشاارين األول  4فااي للعاااملين فااي المؤسسااات غياار الحكوميااة  اإلجتماااعيالمصااادقة علااى قااانون الضاامان  تتماا
دعم فناي مان منظماة العمال الدولياة وانضامام خماس مؤسساات أهلياة وبلاديات دراسة إكتوارية للنظام ودراسة أخرى لهيئة التقاعد با إعداد

 أهم التحديات. من ضعف التنسيق وتبادل المعلومات بين الجهات ذات العالقةوكان مؤسسة.  50لهيئة التقاعد ليصل العد إلى 

 م وأسر الشهداء والجرحىدعم ورعاية وحماية وتأهيل وتمكين األسرى والمحررين وأسرهالهدف االستراتيجي الرابع: 

 تم تحقيق هذا الهدف كما هو مخطط له، حيث:

اساير، وتاوفير متابعاات  6450تام تقاديم إعاناات اجتماعياة لحاوالي  :وأسارهم لألسارى االجتماعياة الخادمات تقاديم وتنسايق أوال : تنظايم
تقاااديم إعاناااة ، باإلضاااافة إلاااى ينااااأساااير وصااارف مخصصاااات كانت 594ل  أساااير )أتعاااا  محامااااة  وتساااديد غراماااات 679قانونياااة ل 
 .أسير فور خروجه من السجن 1341ل  اجتماعية

أساير محارر  4950تقاديم إعاناات لحاوالي تام  :وأسارهم المحاررين لألسارى والادمج التاهيال وا عاادة الحماياة خادمات وتنسيق ثانيا ، تنظيم
خدمات تدري  مهني ل و ،  690ت تعليم جامعي ل مساعداو ، شيكل 198.900أسير بكلفة وقدرها  32وتغطية مصاريف عالجية ل 

 .بطاقة تامين صحي 4268أسير وصرف  294

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

 4300تاام تقااديم إعانااات اجتماعيااة لحااوالي كمااا تاام  شااهيد خااارج الااوطن. 13000شااهيد فااي الضاافة ،  و 5500المؤسسااة المعنيااة   و 
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 2012مي جااريح خااالل حاارو  عااا 5000جااريح فااي قطاااع غاازة) علمااا بوجااود  1000، ماانهم   $2,519,713جااريح بكلفااة وقاادرها 
صااارف  اساااتمر ،2015خاااالل العاااام  جاااريح فاااي الضااافة الغربياااة. 3300، ويااار معتمااادين لااادى المؤسساااة المعنياااة ماااا زالاااوا غ 2014و

 .المخصصات الشهرية السر الشهداء والجرحى بشكل منتظم

 الهدف االستراتيجي الخامس: تعزيز حوكمة قطاع الحماية االجتماعية وتطوير الترتيبات المؤسسية

المراجعاة التشاريعية والقانونياة للتشاريعات والقاوانين ذات العالقاة بالحماياة بقيق هذا الهدف بشكل جزئي فقط، ال سايما فيماا يتعلاق تم تح
مشااورات ماع االجتماعياة أو عقاد  مجال الحماياة الحكومية العاملة في الهيكلة للمؤسسات مقترح إلعادة، لكن لم يتم تطوير االجتماعية
ي أو االجتمااع وتقيايم وطناي للحماياة البادء ببنااء نظاام متابعاة، أو ساتهدفين ومؤسساات المجتماع علاى المساتوى المحلايوالم المستفيدين

 . 2016-2014االستراتيجية الوطنية للحماية االجتماعية لألعوام  متابعة وتقييم تحضير  لية وأدوات

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

ز األحاداث، وتعاديل النظاام الاداخلي الخااص باإقراض المعااقين، وتفعيال تعليمات شراء الخدمة واالائحة التنفيذية لقانون األحداث ومراكا
عمال مسااودة دلياال إجاراءات األطفااال مجهااولي النسا  ودلياال إجااراءات حماياة األحااداث، ونظااام كمااا تاام  نظاام التحوياال الااوطني للنسااء.

قاارار قااانون المخاادرات، وت وقااانون  فااديم مسااودة قااانون حمايااة األساارةالمجلااس الااوطني للطفاال، باإلضااافة إلااى إصاادار قااانون األحااداث وا 
تااتم حوساابة دلياال لكاان لاام . ال التمييااز كافااةت وتعااديالت حقيقيااة للقضاااء علااى أشااكحااوال الشخصااية والعقوبااااألالضاامان االجتماااعي و 

ماع وزارة الخارجياة  عمال ماذكرة تفااهم أونظاام األسار الحاضانة الوزارة، ولم يتم االنتهاء مان االجراءات المعيارية للخدمات التي تقدمها 
  خاصة بطلبات االحتضان لألسر المقيمة خارج فلسطين.

لخلاق وتاسايس وتطاوير بنااء نظاام للمعلوماات الجغرافياة تام االجتماعياة للحماياة المالئماة تدراالقا وبنااء المؤسساية البنياة تطاويرثانياا ، 
تهدفت معظام ير الكاادر البشاري ورفاع مهاارات الماوظفين اساتطاو ، باإلضافة إلاى تاسيس فريق نظم معلومات جغرافيةخرائط الكترونية و 

الشااروع فااي مشااروع اسااتمالك ارض ماان بلديااة قلقيليااة  و  تحسااين البنيااة التحتيااة للمااديريات والمراكااز االجتماعيااة، و قطاعااات عماال الااوزارة
ز فااي محافظااة اليف بغاارض عماال مركاااالنتهاااء ماان اعتمااد المخططااات الهندسااية والتكااتاهياال االجتماااعي للشاابيبة عليااه، و لبنااء مركااز ال

كاز مصاادر لاذوي تحويال المدرساة العالئياة إلاى مر و  كاز تاهيال شاديدي اإلعاقاة فاي ناابلسإنهااء المرحلاة األولاى مان مر كما تام  .نابلس
ي تجهيااز قساام التجمياال فااتاام  ،أضااف إلااى ذلااك اسااتالم قطعااة أرض ماان بلديااة حااوارة إلنشاااء مركااز لرعايااة المساانين.و اإلعاقااة البصاارية 

نظااام خاااص لمعالجااة شااكاوي تاام بناااء  ،ماان ناحيااة أخاارىمركااز محااور وتزويااد مشااغل الخياطااة فيااه بااالمواد الخااام واللااوازم الضاارورية. 
  .المواطنين

لام ياتم بنااء نظاام متابعاة وتقيايم وطناي للحماياة  :الشاركاء كافاة بمشااركة االجتماعياة الحماياة لقطااع وتقيايم متابعاة نظاام تطاويرثالثاا ، 
تاام إعااداد . لكاان 2016-2014يااة االجتماعيااة لالعااوام ماعيااة أو تحضااير  ليااة وأدوات متابعااة وتقياايم االسااتراتيجية الوطنيااة للحمااالجت

 االغذيااةاالجتماعيااة باادعم فنااي وتموياال ماان برنااامج  التنميااةمقتاارح أولااي لنظااام متابعااة وتقياايم خاااص ببرنااامج مكافحااة الفقاار فااي وزارة 
الجاااري العماال علااى بناااء نظااام متابعااة وتقياايم للباارامج األخاارى باادعم ماان برنااامج الغااذاء العااالمي واألتحاااد  وساايتم خااالل العااام .العااالمي

إضاافة إلاى تطاوير إطاار منطقاي خااص بمكافحاة  ،العمل على تطوير نظاام متابعاة وتقيايم خااص باألشاخاص ذوي اإلعاقاةو األوروبي 
 .الفقر

المسااتفيدين  ال ساايما فيمااا يتعلااق بالتشاااور مااعلتقاادم فااي إنجاااز األنشااطة المخطااط لهااا، لاام يااتم ا: االجتماعيااة المساااءلة تعزياازرابعااا ، 
ثالثاااة  مجاااالس مساااتفيدين كمرحلاااة تجريبياااة فاااي كااال مااان . تااام فقاااط تاسااايس والمساااتهدفين ومؤسساااات المجتماااع علاااى المساااتوى المحلاااي

 اسة التقييمية لبرنامج التحويالت النقدية.محافظات بيت لحم وقلقيلة ونابلس وذلك  استجابة للتوصيات التي كانت ضمن الدر 
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بنااء قواعاد بياناات مان حياث  ،كترونياة فاي الاوزارةتم العمال علاى تعزياز اإلدارة االليا: كترونياةلالاوزارة اإل إلاى التادريجي التحاولخامساا ، 
ن أهام التحاديات فاي هاذا المجاال هاو . مابنااء البواباة االلكترونياة للاوزارةبعاد ياتم . لكان لام متخصصة في مجاالت عمل الوزارة المختلفاة

 .كتروني بين الوزارة والمؤسساتتمام التبادل البيني والربط االلعدم جاهزية المؤسسات الشريكة وضعف بنيتها التحتية إل

 العوامل الرئيسية المؤثرة على تحقيق أهداف التنمية االجتماعية وتدابير التعامل معها  .2

قطااااع التنمياااة  يئياااة والتكنولوجياااة علاااى تحقياااق رؤياااةواالجتماعياااة واالقتصاااادية والقانونياااة والب تاااؤثر مجموعاااة مااان العوامااال السياساااية
  . 3 أنظر الجدول رقماالجتماعية وأهدافه االسترتيجية )

 ثر علر رؤيا القطاع وأهدافه االستراتيجيةالعوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والبيئية والتكنولوجية التي تؤ  :3جدول رقم 
 التدابير المؤسساتية السلبية على التنمية االجتماعيةالتأثيرات  العوامل الخارجية

العوامةةةةةةةةةةةةةل 
 السياسية

 االحتالل اإلسرائيلي

االحاااااتالل اإلسااااارائيلي فاااااي ممارسااااااته العنصااااارية  يساااااتمر
للفلسااطينين، اإلنسااانية  الحقااوقكافااة المتمثلااة فااي انتهاااك 

مااان خاااالل تنفيااااذ سياساااات العقوبااااات الجماعياااة والتمييااااز 
 . ما زال االحتالل:والتوسع االستيطانيالعنصري 

  ومواردهاا مان أراضاي وميااه  جعلى مناطق يسيطر
الحركااااة فيهااااا  وتقيياااادومصااااادرة أراضااااي المااااواطنين 
التنميااة االجتماعيااة  ومشاااريع البنيااة التحتيااة وعمليااة

 فيها بشكل عام. واالقتصادية
 تقل األطفال والنساء ويعرضهم للعناف، باإلضاافة يع

 .للفلسطينينأسر واعتقال تعسفي  إلى
 يق ويضاااويساااح  هويااااتهم المقدسااايين  يهااادم مناااازل

ويمنااع لاام شاامل العااائالت  العمرانااي هموسااعت عمليااة
 المقدسية.

  ،ساااااااااااااتتخذ وزارة التنمياااااااااااااة االجتماعياااااااااااااة
تااااااااادابير  بالتعااااااااااون ماااااااااع وزارة الخارجاااااااااة

وااللتاازام  المهمشااة الفئاااتلضاامان حمايااة 
 باالتفاقيات الدولية، وعلاى رأساها المتعلقاة
بللفئااااات المهمشااااة ماااان النساااااء واألطفااااال 
واألشااااااااااخاص ذوي اإلعافااااااااااة والمساااااااااانين 

 وسكان المناطق المهمشة.
  بالتعاون مع المؤسسات األهلياة والرسامية

توثياااااااااااق الفلسااااااااااطينية والدوليااااااااااة، ساااااااااايتم 
المتعلقاااااة بالفئاااااات المهمشاااااة االنتهاكاااااات 

كان المناطق المهمشة )ساكان منااطق وس
ج، والمناااااااااطق الحدوديااااااااة فااااااااي الضاااااااافة 

فاااااي  H2الغربيااااة وقطاااااع غاااازة ومناااااطق 
 حمالت مناصرة دولية . الخليل  ضمن

 المجلس التشريعيتعطل 
إقاارار القااوانين الحاليااة واسااتمرار وجااود نظاااميين فااي تاااخر 

تشااااااريعيين مختلفااااااين )الضاااااافة وغاااااازة  وعاااااادم االساااااااتقرار 
 التشريعي

ريعات األكثار الحاحاا  التركيز على اصادار التشا
همياااااة لمعالجاااااة المشاااااكالت الحالياااااة وتاجيااااال أ و 

 ت األقااااال تااااااثيرا  علاااااى حقاااااوق النسااااااءالتشاااااريعا
 واألطفال.

اإلنقساااااام الاااااداخلي ماااااا باااااين 
 الضفة وغزة

  سياسااااااات وتشااااااريعات وأهااااااداف لباااااارامج بتوجهاااااااات
 مختلفة، ويضعف عملية تحقيق األثر. 

 نشااااطة التابعااااة لاااابعض المؤسساااااات إعاقااااة تنفيااااد األ
غاالق  األهلية، وخصوصا  النسوية في قطاع غازة، وا 

 المؤسسات، وانتهاك الحريات العامة.
 ال ازدواجياااة فاااي التشاااريعات ماااا باااين الضااافة وغااازة ،

ساااايما فيمااااا يتعلااااق بقااااوانين التعلاااايم وتانيااااث التعلاااايم 
، وقاااااااانون األحاااااااوال الشخصاااااااية وقاااااااانون العقوباااااااات

 التااااي لهااااا عالقااااة خصوصااااا  وغيرهااااا ماااان القااااوانين 
 .بحقوق المرأة وقضايا النساء، ولكنها ال تدعم ذلك

تعزياااااااز عملياااااااة التشااااااااور والتنسااااااايق ماااااااا باااااااين 
 اإلدارات. 

ضااااااااااااااااعف دور األحاااااااااااااااازا  
 السياسية 

ضااعف مشاااركة الماارأة والشاابا  فااي عمليااة صاانع القاارار، 
بسب  عادم توحياد رؤى األحازا  وتتراجاع اإلنجاازات التاي 

قبال المؤسساات واألطار النساوية والشابابية تم تحقيقهاا مان 

تعزياز حمااالت الضااغط علاى صااناع القاارار فااي 
األحاااازا  السياسااااية ودعاااام المبااااادرات الشاااابابية 

 والنسوية في هذا المجال.



  2022-2017استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 

 

18 

 التدابير المؤسساتية السلبية على التنمية االجتماعيةالتأثيرات  العوامل الخارجية
 فيما يتعلق بتمكين المرأة اجتماعيا  وسياسيا  

اإلنتخاباااااااااااات عقاااااااااااد تعثااااااااااار 
 الرئاسية والتشريعية 

صدار أو   تعديل القوانينتعثر عملية التشريع وا 
 

إلنهاااااااااء اإلنقسااااااااام حماااااااالت مناصاااااااارة وطنيااااااااة 
حيااااااااء وتفعيااااااال و  عقاااااااد االنتخابااااااااتوالضااااااغط ل ا 

 المجلس التشريعي
 

أولويااات التموياال للمؤسسااات 
 التمويلية

يااااؤثر التغيياااار فااااي أولويااااات التموياااال لاااابعض المؤسسااااات 
التمويليااة، بسااب  توجهااات دولهاام السياسااية، سااواء باتجاااه 

لحاااد مااان التمويااال لفلساااطين باتجااااه قطاعاااات أخااارى، أو ا
 دول وقضايا أخرى.

 حشد مصادر تمويلية من ممولين جدد. 
 تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع الخاص.

 الفلساطينينولياة حاول حقاوق دحمالت مناصرة 
 .في التنمية

العوامةةةةةةةةةةةةةل 
 االجتماعية

لااى إالعااادات والتقاليااد تااؤدي 
مشاة، الفئات المه تمييز ضد

اء واألشااخاص ال ساايما النساا
 اإلعاقة ذوي

تغييبببش ركببب     عااادم مطالباااة هاااذه الفئاااات بحقاااوقهم و

كببب يو  عة بببأ  ربببب ات ببب ت عت ببب   ة ر ترببب   ببب  
 ر  ال  ة ت ري  ة رختلف  ةالقتص دي  عةال تر عي .

 

حقاااوق حماااالت التوعياااة المجتمعياااة حاااول تنفياااذ 
تأزيببز ركبب     اببئا ة ف بب    بب  الفئااات المهمشااة، و

عتبببع ي     ببب  ةالر   يببب    ت ببب ي      ببب  ر ببب و  ة ت ريببب 
 رك   ت  

انتشااار العااادات االجتماعيااة 
التاااااي تهااااادد تماساااااك السااااايئة 

 األسر ووحدتها.

ساافاح القربااى والساارقات والساالوك العنااف و انتشااار حاااالت 
، ارتفااع معادات ي القاساي مان الرجاال اتجااه النسااءالجنس

الطالق والتهر  مان قضاايا النفقاة والتسار  مان المادارس 
 والزواج المبكر

لتوعياااااااة والخااااااادمات الوقائياااااااة تنفياااااااذ حماااااااالت ا
للشابا  والشااابات، انشاااء مراكااز عااالج وحمايااة 
وتطبياااااااااق القاااااااااوانين الرادعاااااااااة للمتعااااااااااطين/ات 

 والمروجين/ات لها.

العنف في المجتماع والتادخل 
 العشائري

عااااااادم اإلباااااااال  عااااااان الحااااااااالت ضاااااااد النسااااااااء واألطفاااااااال 
 واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

القيادات المجتمعياة والمكلفاين بإنفااذ القاانون اتجااه تساهل 
 مرتكبي العنف

العنااف حمااالت التوعيااة المجتمعيااة حااول تنفيااذ 
 ضد الفئات المهمشة.

 العوامةةةةةةةةةةةةةل
 االقتصادية

 الصاااااغيرة المشااااااريع منتجاااااات باااااين عادلاااااة غيااااار منافساااااة السوق المفتوح   سياسة
والشاااابا  واألشاااخاص ذوي اإلعاقااااة وكباااار الساااان  للنسااااء
 .الكبيرة الشركات ومنتجات المستورة المنتجات وبين

والشابا  واألشاخاص  النساء تمكين على العمل
ذوي اإلعاقاااااااة المنتجاااااااين وأصاااااااحا  األعماااااااال 

 مااااااع عادلاااااة بياااااع عقااااااود توقياااااع مااااان الصاااااغيرة
 جاااااودة وتحساااااين ودولياااااة فلساااااطينية مؤسساااااات
 . المنتجات ومواصفات

الماااادارس والمراكاااااز المهنياااااة 
ؤهلااااااااة والجامعااااااااات غياااااااار م

لااااااااااااااادمج األشاااااااااااااااخاص ذوي 
 اإلعاقة في سوق العمل

عامااااا  ال  15ماااان األفااااراد ذوي اإلعاقااااة فااااوق ساااان  87%
 %91فاي الضافة و %86يعملون وال يبحثون عن عمل )

في غازة ، أي أنهام غيار مشااركين بتاتاا  فاي ساوق العمال، 
 ،%8بينما نسبة األفراد ذوي اإلعاقة العاملون ال تتعدى 

ادي لألشااخاص ذوي العماال علااى تمكااين اقتصاا
اإلعاقااة ودمجهاام فااي التعلاايم المدرسااي والعااالي 

 والمهني.

 الجامعات في التخصصات
 لعمل المرأة   محددة

 وتخصصاااااات جامعياااااة تخصصاااااات فاااااي تلتحاااااق النسااااااء
 فاااي للمااارأة النمطياااة الصاااورة ترساااخ التاااي المهناااي التااادري 
 . الخريجات النساء بطالة في يزيد مما العمل قطاع

 التخصصاات حول المدارس في اتللشاب توعية
 .عمل سوق لها والتي الواعدة

فااتح تخصصااات للشااابات فااي التاادري  المهنااي 
 مرتبطة في توجهات سوق العمل.

العوامةةةةةةةةةةةةةل 
 القانونية

قياااود علااااى نفااااذ التشااااريعات 
 في جميع المناطق

عااادم القااادرة لوصاااول مؤسساااات العدالاااة لمحافظاااة القااادس 
سااارائيل ياااؤدي الاااى والمنااااطق جاااا او الاااذين يعيشاااون فاااي إ

االفالت من العدالاة لابعض مرتكباي العناف والجارائم بحاق 
 المجتمع واالسرة الفلسطينية.

ايجاااد تاادابير خاصااة فااي ظاال الرصااد والتوثيااق و 
لتمكااااااااااين مؤسسااااااااااات العدالااااااااااة  1325خطااااااااااة 

الفلسطينية مان القياام بادورها تجااه الهااربين مان 
 العدالة أينما كانوا.

انقطااااااع الكهرباااااااء اساااااتمرار العوامةةةةةةةةةةةةةل 
فااي غاازة واسااتخدام المولاادات 

التااااثير علاااى صاااحة الساااكان، ال سااايما النسااااء واألطفااااال 
 وكبار السن

حماااالت مناصااارة دولياااة للضاااغط علاااى إسااارائيل 
فااي تااوفير الكهرباااء لسااكان المناااطق المهمشااة، 
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 ال سيما مناطق )ج  وقطاع غزة.  الكهربائية البيئية

قة تنفيااااذ مبااااادرات السااااتخدام طاقااااة بديلااااة صاااادي
 للبيئة. 

فاااااااي  شاااااااح الماااااااوارد المائياااااااة
المنااااااطق المهمشاااااة وقطااااااع 

وعاااااادم تااااااوفر شاااااابكات  غاااااازة
 الصرف الصحي.

والزراعيااااة نقااااص فااااي المياااااه المتاحااااة لألغااااراض المنزليااااة 
مما يؤثر على نظافاة ورفااه الرجاال  الوصول لها وصعوبة
ملياااون شاااخص فاااي قطااااع غااازة  1.2. أكثااار مااان والنسااااء

عادم  ه أثناء الحار  علاى غازة.منع من الوصول إلى الميا
تااوافر شاابكات الصاارف الصااحي فااي العديااد ماان المناااطق 

 المهمشة له  ثار سلبية على البيئة واالنسان

حمالت مناصرة دولياة حاول حقاوق الفلساطينين 
وتطااوير البنيااة المياااه فااي المياااه وتنااادي بتااوفير 

للمناااااطق المهمشااااة وخاصااااة المناااااطق التحتيااااة 
 )ج .

العوامةةةةةةةةةةةةةل 
 لوجيةالتكنو 

اساااااااااتخدام مواقااااااااااع انتشاااااااااار 
 التواصااااااااااااااااال االجتمااااااااااااااااااعي

 والجرائم االلكترونية.

ضاااااااعف اهتماااااااام الشااااااابا  بالعمااااااال التطاااااااوعي، والتنمياااااااة 
تعماااايم أفكااااار تعمااااق النظاااارة النمطيااااة للماااارأة المجتمعيااااة و 

 وتحرض على مبادرات حقوق النساء والمؤسسات النسوية

وضع تادابير خاصاة لرصاد تااثير ماا ينشار فاي 
 لكترونياااااااااااااة ومواقاااااااااااااع التواصااااااااااااالالمواقاااااااااااااع اال

ومعاقبااة  االجتماااعي ووضااع  ليااات للتصاادي لااه
 .االلكترونية مرتكبي الجرائم

 يات متشابكة معاً وتحد التحوالت الديمغرافية: فرص .3

في قطاع  مليون نسمة 1.8وفي الضفة الغربية مليون نسمة  2.86، بواقع مليون 4.7حوالي  2015 عاملقد بل  عدد سكان فلسطين 
، ومااا ال ياازال أعلااى بماارتين عمااا هااو فااي البلاادان العربيااة، 20144فااي  4.06 إلااى معاادل الخصااوبة الكليااةبااالرغم ماان انخفاااض . و 3غاازة

سانة  14 –)صافر  حصاة صاغار السان انخفااضيظهار التحاول الاديمغرافي الفلساطيني إلاى . ا  متساارع ا  ساكاني ا  زالت تشهد فلسطين نمو 
إلاى  %2.3سانة فااكثر  مان  65، وارتفاع حصاة كباار السان )2015في العام  %40نينات إلى منذ بداية الثما %50من العمر  من 

، مان حصة المعالين إلى تشير والتي، 2014 عام في 74.6 إلى 1997 في 101.3 من عالةاإل نسبة ضبالرغم من انخفا. و 3.2%
 عالياةنسابة إعالاة  تواجاه زالت فلسطين ما، ف عاما   64 -15المعتمدين على السكان في الفئة العمرية العاملة )و  ،صغار السن ومسنين

فااي الوقاات ذاتااه، طاارأت زيااادة حااادة فااي ظاااهرة أخاارى كثياارا  مااا تظاال مغفلااة، وهااي "تضااخم كتلااة األخاارى. و  العربيااة مااع البلاادان مقارنااة
  2016.5من مجموع سكان في العام  %30 والتي بلغت، سنة 29-15الشبا " أي حصة الفئة العمرية 

ملياون نسامة فاي  4.75سانة، أي مان  35على تنبؤات النمو السكاني في فلسطين، يرجح أن يتضاعف عدد الساكان فاي غضاون  بناء
مليااون  1.3، ممااا يعنااي أن قطاااع غاازة عليااه اسااتيعا  2050فااي ساانة  9.5لااى أكثاار ماان إو  2030فااي ساانة  6.9إلااى  2015ساانة 

وساوف  6، بينماا تتجااوز هاذه األرقاام قلايال  الضافة الغربياة.2050ي العاام ، وأكثر من ضعف هذا الرقم فا2030فلسطيني إضافي عام 
نخفض تفي الفئات الساكانية حياث سا ا  ديمغرافي ، وبذللك سينتج تحوال  تحدث هذه الزيادة على الرغم من االنخفاض المتوقع في الخصوبة

نسابة  دة طفيفة لكبار السن، بينما ساترتفعمع زيا ،2050في  %25 إلىقد تصل و  2030في  %35 إلى  14-0نسبة صغار السن )
ممااا ، 2050فااي  %67 إلااى وستسااتمر باالرتفاااع بشااكل ملحااوظ لتصاال 2030فااي  %61إلااى  %57.8 ماان  64-15ملااة )الفئااة العا

 الفئاات ماع بالمقارناة المعتمادة الفئاات وانخفااض العمال، سان فاي الساكان نسابة ارتفااع الاديمغرافي نتيجاة العا ء نسابةض يعناي انخفاا
   7المنتجة.

                                                           
 .2015، حالة السكان في فلسطين في الفلسطيني جهاز االحصاء المركزي  3
 .2014، المسح العنقودي متعدد المؤشرات، طينيالفلس جهاز االحصاء المركزي 4 
 .2016جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني، احصائيات التقديرات السكانية   5
 .2016: النمو السكاني واألثر على التنمية، نتائج رئيسية من الدراسة، 2030صندوق األمم المتحدة للسكان، فلسطين  6 
 2016وطنية و صندوق االمم المتحدة للسكان، النمو السكاني في فلسطين و أثره على القطاعات االجتماعية و االقتصادية، مكت  رئيس الوزراء/ لجنة السكان ال7 
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مكانيااتو  معه، من جهة، تحوال  ديمغرافيا  يشاكل فرصاة ا  يجل سكاني ا  تواجه نمو ال شك بان فلسطين   عاملاة قاوةلحشاد مواطناة و  كبيارة ا 
 المسااتقبل أجيااال تزوياادقااادرة علااى  قويااة عامااة خاادمات تطلاا يحماال معااه تحااديات جمااة ت . وفااي نفااس الوقاات،بالحياااة نابضااة عريضااة
، ويرافقااه عماال الئقاة للجمياع فارصو  وظاائف يضامن ياقتصاااد اساتقرار عان فضااال   العمال، ساوق فاي النجاااح لتحقياق اتوقادر  بمهاارات

 توليادو  اإلمكاناات هاذه الخطار فاي تبدياد يكمان والتهمايش، والبطالاة الفقار معادالت الرتفااعونظارا   ،الحاالي الساياق في. استقرار سياسي
تنميااة  أي، عائااد ديمغرافاايإلااى  هااذه الفرصااة الديمغرافيااة يمكاان تسااخير .الشاابا  صاافوف فااي ، ال ساايماواإلحباااط بالياااس عااام شااعور

والنسااء واألشاخاص ذوي  تمكاين الشابا حماية األطفاال و الطفولة المبكرة وفي  في إذا ما تم االستثمار جيدا   ،ونمو اقتصادياجتماعية 
د وفاارص متساااوية للااذكور واإلناااث لصااحية الجياادة، والتعلاايم الجياابمااا فااي ذلااك الحصااول علااى الرعايااة ا اإلعاقااة وكبااار الساان والفقااراء،

 . العمالة المنتجة والمواطنة الفاعلةو 

فةةي فلسةةطين ومةةا هةةي  والمتركةةون خلةةف الركةةب ذات األولويةةة: مةةن هةةم المهمشةةون المسةةتهدفةوالمنةةاطق الفئةةات  .4
 محددات التغيير التي يواجهونها؟

ماان  للتهماايش واالسااتبعادكثاار عرضااة األ األفاارادماان مجتمعيااة مجموعااات والتااي تمثاال  ذات أولويااةمهمشااة فئااات حااددت االسااتراتيجية 
تتفاااوت ماان فاارد أو مجموعااة إلااى أخاارى، وماان منطقااة إلااى أخاارى، حالااة نساابية ك اآخاارين. وماان هااذا المنطلااق، نعتباار التهماايش أقاارانهم

ويصااحبها مؤشاارات ذات داللااة علااى الضااعف،  التغيياار، تحااد ماان اجتماعيااة واقتصااادية وسياسااية وبيئيااة وغيرهااا، وتاارتبط عااادة بتاااثيرات
والتميياز السالبي المجتمعاي واالنقطااع  والعنف )عنف االحتالل اإلسرائيلي والعنف المبني علاى الناوع االجتمااعي، الاخ كالبطالة والفقر 

غيرهاا، لوصاول إلاى المصاادر، و ضاعف قادرتهم لعن التعليم وممارسة السالوكيات السالبية، وضاعف المشااركة السياساية واالجتماعياة، و 
عرضااة والهااا ماان أكثاار المجموعااات األكثاار ضااعفا  واألكثاار قابليااة جعلوالتااي ماان شااانها أن تااؤثر ساالبا  علااى واقااع وحياااة تلااك الفئااات وت

 . 4الجدول رقم و  4الشكل رقم  نظرأ) 8واالستبعاد واالنكشاف للمخاطراإلهمال والحرمان للتهميش و 
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، 2016ن"، ان الهيكلي في فلسطيفريق األمم المتحدة القطري، األرض الفلسطينية المحتلة، التحليل القطري المشترك "لكي ال يترك أحد خلف الرك : نظرة إلى الضعف والحرم8 

 .13صفحة 

 الفتيات والنساء الفقراء كبار السن

 األطفال
 الشباب األشخاص ذوي اإلعاقة

في الخليل، املخيمات الفلسطينية، سكان املناطق   H2القدس الشرقية، سكان مناطق ج، سكان مناطق 

 الحدودية في غزة
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 9الفئات المهمشة ومحددات التغييرتفاصيل : 4جدول رقم 

تقديرات  الفئات
 10األعداد

 محددات التغيير

التعرض  منطقة
 للعنف

الوصول 
 قتصادياال

عوامل سياسية 
 ومؤسساتية

عوامل اجتماعية 
 وثقافية

   50,000 األطفال الذين يواجهون مشاكل في الوصول إلى التعليم
  

 
 39,644 األطفال العاملين

 
    

   1,992,065 األطفال المعرضين للعنف
 

  
      123,219 األطفال خارج التعليم
تام واألطفال الذين بحاجة إلى األطفال االحداث واألي

 حضانات 
      

األسر التي تعاني من انعدام االمن الغذائي والتي 
 ترأسها النساء

175,000 
 

    

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

 من الحد األدنى لألجور 
>250,000 

 
    

    619,133 الالجئون الذين يعيشون في الفقر المدقع
 

 
    111,310 صغار المزارعين والرعاة غير البدو صيادي السمك

 
 

      102,000 تحويالت طبية طارئةاألفراد الذين يحتاجون إلى 
 530,000 الفتيات المراهقات

 
 

 
  

 998,583 ع االجتماعيالنساء المعرضات للعنف المبني على النو 
 

    
 130,045 األشخاص ذوي اإلعاقة

 
    

 216,742 كبار السن
 

    
      1,440,000 الشبا 

تجمع بدوي  183) التجمعات البدوية في المناطق ج
  2013ورعوي في العام 

30,171    
 

 

    297,986 التجمعات في مناطق ج
 

 
    1,787,078  ون وصول إلى مياه نظيفةمن دسكان غزة 

 
 

في الخليل الخاضعة للسيطرة  H2 سكان منطقة 
 اإلسرائيلية

40,000    
 

 

    11,000 سكان المناطق الحدودية
 

 
    789,524 الالجئون في المخيمات

 
 

 القضايا والتحديات التي تواجه األسر الفقيرة .1.4

اجتماعياة  مشااكللمجابهتهاا والحاد منهاا وذلاك لماا تساببه مان  فلسطين من الظواهر الرئيسية التي تسعى الحكومة تعد ظاهرة الفقر في 
وتااتي جهاود الحكوماة فاي الحاد مان الفقار فاي ساياق يتزاياد  من جهة، ولتاثيرها السلبي المباشر على كال مان الرعاياة الصاحية والتعلايم.

مساببات ضاين للفقار والتهمايش نتيجاة الساتمرار االحاتالل اإلسارائيلي وسياسااته التاي تبقاي علاى فياه عادد الفقاراء وتتساع فياه دائارة المعر 
 .  إضعاف القاعدة اإلنتاجية لالقتصاد الفلسطيني وزيادة اعتماديته على االقتصاد اإلسرائيليتعمل على الفقر، و 

                                                           
 .30صفحة  ،2016، األراضي الفلسطينية المحتلة، Common Country Analysis يل الدولة المشتركلاألمم المتحدة، تح  9 
 .2016تقديرات لألعداد معتمدة على اإلحصائيات السكانية للعام ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني 10 
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المعيشااة، والااذي يعنااي عاادم تااوفر القاادرة الماليااة علااى بعاادم المقاادرة علااى الحفاااظ علااى المسااتوى األدنااى ماان فلسااطينيا  يعاارف الفقاار و 
سااكن، إضااافة إلااى الحااد األدنااى ماان االحتياجااات األخاارى موال بسة والتااي تتكااون ماان الغااذاء والملااالحصااول علااى ساالة الساالع األساسااي

جاااءت  دية واجتماعيااةعواماال سياسااية واقتصااالتفاعاال عاادة  هااو نتيجااة مجتمعناااوالفقاار فااي  11 م.كالرعايااة الصااحية والمواصااالت والتعلااي
وما رافق ذلك من احتالل وحرمان من حقوقه األساسية منذ العام  ،اقتالعه وتشريده من أرضهمحاوالت من  شعبناما تعرض له نتيجة ل
لاة عدد من العوامل التاي رافقات سياساات الحكوماة اإلسارائيلية المتمث إلىوحتى يومنا هذا. وترجع جذور الفقر في الفترة األخيرة  1948

والتااي   ،ج)بسياسااات اإلغااالق ومنااع وتقييااد حريااة حركااة لألفااراد والبضااائع ومنااع وا عاقااة مختلااف أشااكال التنميااة فااي المناااطق المصاانفة 
والتاي ماا زالات تخضاع للسايطرة اإلسارائيلية الكاملاة وفاي منااطق التمااس فاي قطااع ، من مسااحة الضافة الغربياة %62تشكل مساحتها 

  غزة. 

والحاارو  التااي تعاارض لهااا القطاااع خااالل الساانوات التسااع  2007ي تفرضااه إساارائيل علااى قطاااع غاازة منااذ العااام ويشااكل الحصااار الااذ
لى تفشي ظاهر أهم األسبا  التي أدت إلى تدم ةالماضي في قطاع غازة وجعال غالبياة األسار تي الفقر والبطالة ير فرص كس  العيش وا 

إلااى فقاادان  الف ماان األساار مصااادر  2014ياار علااى قطاااع غاازة فااي العااام عرضااة للصاادمات. هااذا وقااد أدى العاادوان اإلساارائيلي األخ
ومنازلهااا )فااي ظاال تعاارض  الف المنااازل للتاادمير أو التضاارر ، وفقاادان أكثاار ماان  )بسااب  الوفاااة أو اإلعاقااة أو بطالااة العمااال(دخلهااا 
ت جسادية دائماة، وهاو ماا يضايف شاخص أصايبوا فاي العادوان إلعاقاا 1000طفل ألحد الوالدين أو كالهما وتعرض أكثر مان  1500

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

ماان األفااراد فااي  %25.8، فقااد عااانى وفقااا  آخاار تقااديرات لجهاااز اإلحصاااء المركاازي الفلسااطيني حااول الفقاار فااي األراضااي الفلسااطينية
فاي الضافة  %17.8، حياث بلغات هاذه النسابة 2011لفلسطيني من الفقار وفقاا  ألنمااط االساتهالك الشاهري لألسارة فاي العاام المجتمع ا
مان األفاراد الفلساطينيين يعاانون مان الفقار الشاديد )المادقع   %12.9في قطاع غزة.  كماا أشاارت التقاديرات إلاى أن  %38.8الغربية و

بالمائة في قطاع غزة.  أما على مستوى الدخل، فقد  21.1في الضفة الغربية و %7.8ة، بواقع  وفقا ألنماط االستهالك الشهري لألسر 
مان األفاراد عان خاط  %47.6فقر الشديد؛ في حين يقال دخال من األفراد الفلسطينيين يقل دخلهم الشهري عن خط ال %36.4تبين أن 

   13ل هي أعلى بكثير من نس  الفقر وفقا  ألنماط االستهالك.الفقر الوطني وهو ما يشير إلى أن نس  الفقر وفقا  لمستوى الدخ

ذا ما حلّ و  لنا انتشار الفقر داخل األسر الفقيرة من منظور النوع االجتماعي استنادا  إلاى بياناات الجهااز المركازي لإلحصااء  نفاة الاذكر، ا 
 ساها ذكاور، بينماا تظهار بياناات الضافة الغربياة توجهاا  أر مان األسار التاي ي سها نساء في قطاع غزة أقل فقارا  أاألسر التي تر فإننا نجد أن 

ان األسار ب تقديم المساعدات االجتماعية للفقراءمجاالت  المؤسسات العاملة فيإلى افتراضات  جزئيا   عائدة. وهذه حالة خاصة معاكسا  
الحصاول فاي للنسااء عطااء أولوياة إ  فعها إلاى، وهو ما يدمن األسر التي يرأسها ذكور، وتعاني من فقر أشد التي ترأسها نساء أكثر فقرا  

ساها أ، وهو ما يساهم في رفع مستوى اساتهالكها، ويقلال مان نسا  الفقار فاي صافوفها. وقاد بلغات نسابة األسار التاي تر على المساعدات
 14.%9.3نساء في األراضي الفلسطينية المحتلة 

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

  فااراد بااين األ 2011الفقاار لعااام تزيااد نساابة الفئااات األكثاار عرضااة للفقاار بااين األفااراد الااذين يقيمااون فااي المخيمااات، فقااد بلغاات نساابة
وحساا  مؤشاار الفقاار  .%19.4، وفااي الريااف بنساابة %26.1ليهااا المناااطق الحضاارية بنساابة ت %35.4القاااطنين فااي المخيمااات 

                                                           
 .1998فلسطين. تقرير الفقر اللجنة الوطنية لمكافحة الفقر.  11 
عادة إعمار غزة،  12   . 2014دولة فلسطين، الخطة الوطنية لإلنعاش المبكر وا 
 .2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح إنفاق واستهالك األسرة،  13 
حصاءا ،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 14   ,2012ت، المرأة والرجل في فلسطين: قضايا وا 
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 %16.2و %13.7ن أعلاى مان المنااطق الريفياة، المدقع، نجد أن نسبة األفراد الفقراء في التجمعات الحضرية ومخيماات الالجئاي
 .على التوالي%7.4و

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

وا األشاد فقارا  يابن بااقي فئاات األسار مان حياث الحجام.  و كاان أدناى معادل انتشاار للفقار باين األسار ، وكان2011لعام  49.6%
كما تبين أن هذه الفئة من األسر تتميز بوجود أدنى معدل لمؤشر  2011لعام  %8.8أفراد حيث بلغت النسبة  3-2ن المكونة م

 فجوة الفقر وشدة الفقر.    
  متسق باين األسار بازديااد عادد األطفاال بينهاا، حياث نجاد أن األفاراد الاذين يقعاون فاي األسار التاي تزداد نسبة انتشار الفقر بشكل

فاي حاين أن  نسابة انتشاار الفقار باين األفاراد الاذين يقعاون فاي األسار   ،%18.3) لديها طفل أو اثنين أقل عرضة النتشاار الفقار
 .%23التي تضم لغاية أربعة أطفال تبل  

 ن األفراد لألسر التاي أربابهاا غيار مشااركين فاي القاوى العاملاة، حياث يبلا  معادل الفقار الساائد باين األفاراد فاي تزداد نسبة الفقر بي
بين أفراد األسر التاي أربابهاا مشااركون فاي القاوى العاملاة. وبطبيعاة الحاال، فاإن نسابة  %24.4 بالمائة، مقارنة با 33هذه األسر 

باين أفاراد األسار التاي أربابهاا  %21.9، مقارناة باا %48.4بابهاا متعطلاين عان العمال بلا  الفقر بين أفراد األسار األخيارة والتاي أر 
 عاملون، أي بنحو الضعف، وهو ما يؤشر إلى أهمية العمل ووجود مصدر للدخل في مكافحة الفقر.

 ( األسار التاي تعتماد علاى   فاي معيشاتها، ويلهاا %34.1تزداد نس  الفقر بين أفراد األسر التي تعتمد بشكل أساسي على الزراعاة
 ، فاي حاين أن نسا  الفقار باين األسار التاي تعتماد فاي معيشاتها علاى العمال فاي القطااع الخااص %30التحويالت والمساعدات )

  . %20.4   أعلى من تلك األسر التي تعتمد معيشتها على العمل في القطاع العام )30.7%)

رة في المجتمع الفلسطيني، فإنها تلجا لعادد مان االساتراتيجيات واآلياات للتكياف ماع للظروف الصعبة التي تعاني منها األسر الفقي نظرا  
هذه الظروف الصاعبة وللحفااظ علاى البقااء واالساتمرارية. وتتناوع  هاذه االساتراتيجيات باين االعتمااد علاى مصاادر الادخل المتاوفرة لادى 

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

أو عادم دفاع الفاواتير المساتحقة عليهااا.  وباائعي الخضاار وغيارهم ، وعلاى خفاض النفقاات للتااقلم ماع نقاص الاادخل، بماا فاي ذلاك تاجيال 
بيع المصا  الذهبي والمجوهرات المتوفرة لديها أو على األقل جزء منهاا.  وبالمقابال، فاإن عادد تعتمد بعض األسر في العادة على  كما

تربيااة الحيوانااات األساار التااي  تعتمااد علااى اسااتراتيجيات أخاارى ماان نااوع إنشاااء مشاااريع أو االلتحاااق بسااوق العماال أو زراعااة األرض و 
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.

زماات التاي يتعارض لهاا الفقاراء، ية االجتماعية الوطنية، فهي ما زالت غير كافياة، ال سايما فاي ظال األوبالرغم من أهمية شبكات الحما
 فلساااطيني تحااات خاااط الفقااار الشاااديد، بينماااا تصااال المسااااعدات النقدياااة إلاااى 750,000فاااي قطااااع غااازة والاااذي يعااايش فياااه وخصوصاااا  
وتترافااق ظاااهرة الفقاار فااي المجتمااع الفلسااطيني مااع  ية لألساارة.فلسااطيني وتعتباار قيمتهااا متدنيااة لتغطااي االحتياجااات األساساا 450,000

وجااود حالااة ماان غيااا  األماان الغااذائي بااين األساار الفلسااطينية، وخصوصااا  تلااك األساار التااي تعاايش فااي قطاااع غاازة، حيااث تتثماال هااذه 
ألساواق المحلياة.  فتشاير نتاائج الظاهرة بشكل أساساي فاي انحساار القادرة المالياة لألسار الفلساطينية لشاراء احتياجاتهاا مان الطعاام مان ا

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

ألااف شااخص  يصاانفون علااى أنهاام "شااديدي انعاادام األماان الغااذائي"  أي أنهاام  875أو  %13منااين غااذائيا ، نصاافهم تقريبااا  )غياار   هاام
من فجاوة كبيارة فاي االساتهالك ال يمتلكاون القادرة علاى سادها مان خاالل ماواردهم االقتصاادية أو باساتخدام اساتراتيجيات التااقلم.  ن يعانو 
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نهاا مقر، فان ظاهرة انعدام االمن الغائي فاي فلساطين تتسام بكونهاا أكثار انتشاارا  باين االسار فاي  قطااع غازة وكما هو الحال بالنسبة للف
 15في الضفة الغربية، وبين األسر الالجئة في الضفة الغربية وغير الالجئة في قطاع غزة، ويبن األسر التي ترأسها نساء.

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

 ،تراكم وتتالي الصدمات التي تتعرض لها األسر والتي تبقيها في دائرة الفقر وتعمق من شدته في كثير من األحيان 
 مكين نفسها،م كفاية المساعدات التي تتلقاها لسد احتياجاتها األساسية، مما يبقيها غير قادرة للعمل ولالستثمار في تدع 
 ،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  أو إنشااء مشااريع مادرة

 فرادها،  للدخل أل
  على فرص عمل هموهو ما يحد من امكانية حصولوارتفاع ظاهرة االغترا  المجتمعي بين الفقراء انخفاض مستوى المهارة. 
 ،ظهور وانتشار األمراض وانخفاض مستوى الرعاية الصحية، مما يؤدي في الكثير من االحيان لفقدان رأس المال البشري 
 من متطلبات العيش الكريم، ىلى توفير الحد األدنتدني مستوى االسكان وعدم القدرة ع 
  ظهور المشكالت االجتماعية كالتفكك األسري والعنف والذي عادة ما ينتج عن عدم قدرة ر  األسرة على تحمال المساؤولية لبااقي

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

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

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

 القضايا والتحديات التي تواجه االطفال .2.4

 مان عشارة الثامناة ياتم لام نساانإ   باناه "كال1)الماادة  2004لعاام  7باالعتماد على تعريف الطفل حس  قانون الطفال الفلساطيني رقام 
عمااره"، وليشاامل الطفاال الااذي لاام يولااد بعااد وكاال شااخص لاام يااتم الثامنااة عشاارة ماان عمااره، واسااتنادا  إلااى التقرياار األولااي لدولااة فلسااطين 

تحليااال وضاااع األطفاااال ، وتقريااار 201417، وتقريااار واقاااع حقاااوق األطفاااال فاااي العاااام 201616والخااااص باتفاقياااة حقاااوق الطفااال للعاااام 
  والخطااااة 2013 – 2011الخطااااة اإلسااااتراتيجية لحمايااااة الطفاااال )، باإلضااااافة إلااااى 201618ينين فااااي دولااااة فلسااااطين للعااااام الفلسااااط

مجموعاة  ، نلخص فيماا يلاي 2022-2017والخطة االستراتيجية للطفولة المبكرة ) 2012االستراتيجية الوطنية لحماية األحداث للعام 
ساطين، وذلاك مان منطلاق حقاوقهم األساساية، كماا هاي منصاوص عليهاا فاي اتفاقياة حقاوق من أبرز القضايا التي تواجه األطفال فاي فل

  :19الطفل الدولية

 هاباالرغم مان انخفاضا، مساتويات وفياات األطفاال الرضاع عالياة نسابيا   ال تازال :حق الطفل في التمتع بأعلى مستوى صحي 
خامسااة )أي احتمااال الوفاااة مااا بااين الااوالدة وساان الماضاايين، حيااث بلغاات معاادالت وفيااات األطفااال دون ساان ال العقاادين خااالل

                                                           
ألمن الغذائي لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ، برنامج األغذية العالمي، منظمة األغذية والزراعة لألمم المتحدة، المسح االجتماعي واالقتصادي واة 15 

 .2016، أيار 2014
 .2016منشورة، فلسطين، ، مسودة غير نهائية وغير 2016جنة حقوق الطفل، التقرير األولي المقدم من الدول األطراف المقرر في عام ل16 
 .2013دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واقع حقاااوق الطفاااااااااااال الفلسطيني،     17 
 .53-52، غير منشور، صفحة 2016، 2016يونيسف، تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين 18 
 .1990السامي، اتفاقية حقوق الطفل، األمم المتحدة، حقوق اإلنسان، مكت  المفوض  19 
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 18، باإلضاافة إلاى 20وفاة لألطفال الرضع )الوفاة ماا باين الاوالدة والشاهر األول  11، و2015وفاة في العام  14الخامسة  إلى 
ترتفاع معادالت وفياات  هنالك ارتباط قوي ما بين وفيات األطفال والفقر، حيث 21وفاة لألطفال الجدد ما بين الوالدة والسنة األولى.

 ، كانت أهم األسبا  الطبية المباشرة للوفااة باين الرضاع هاي2015حديثي الوالدة وبعد الوالدة في الشرئح األكثر فقرا . وفي العام 
 ، والموالياد %12وتلتاه تسامم الادم )  ،%15ثام الخاداج ) ومان  %17)  ، أماراض الجهااز التنفساي%25(الخلقياة  التشاوهات
أماا األسابا  الكامناة الرتفااع معادالت وفياات األطفاال، فعزيات   22 .%9)  الرضايع المفااج  ماوت  ، ومتالزماة%11األماوات )

مااا قباال الااوالدة ولألطفااال حااديثي الااوالدة، متمثلااة بخااروج األمهااات باااكرا  ماان  أوال  إلااى أوجااه القصااور فااي خاادمات الرعايااة الصااحية
بعااد الااوالدة فااي المرافااق الصااحية والمنااازل، وسااوء إدارة حاااالت وأمااراض الجهااااز المستشاافى بعااد الااوالدة، والرعايااة غياار الكافيااة 

التنفسااي، وعاادم كفايااة المشااورة والتثقيااف الصااحي مااا قباال الااوالدة، وضااعف المهااارات االرشااادية لمقدمااة الرعايااة الصااحية، ونقااص 
الخادج، ونقاص المعادات الطبياة فاي أقساام  ال سيما فيما يتعلق عدد األطباء المتخصصين في رعاية األطفال 23الكوادر الصحية،

االمومة وحديثي الوالدة وأسرة األمومة وأسرة األطفال في العناية المركازة فاي المستشافيات العاماة والخاصاة واألهلياة، ونقاص عادد 
لصاحي داخال الحاضانات والمعادات المرتبطاة بهاا، مقارناة ماع عادد الموالياد فاي جمياع أنحااء الدولاة، وأخيارا  ضاعف فاي التثقياف ا

  24المدارس ورياض األطفال.

من جهة أخرى، يعتبر افتقار النساء الحوامل واألمهات واألزواج واألسر بشكل عام إلى المعرفة الالزمة والسلوك الصحي المالءم 
لسوء التغذياة مان ال األطفتعرض يهذا و  25حول الرعاية الكافية ما قبل الوالدة وبعدها سببا  رئيسيا  ثانيا  يؤدي إلى وفيات األطفال.

ويكاون األطفاال فاي التجمعاات المهمشاة عرضاة  .تادني نسا  الرضااعة الطبيعياةتالقاماة و  الدم والهزال وقصار وفقر  الوزن نقص
ماان األطفااال الااذين يعيشااون فااي التجمعااات الرعويااة فااي  %29الوجااه سااوء التغذيااة علااى وجااه الخصااوص. أظهاارت دراسااة بااان 

من نقاص الاوزن. كماا بلغات معادالت ساوء التغذياة المازمن فاي غازة  %6انون من قصر القامة، ومناطق ج في الضفة الغربية يع
   2010.26بين األطفال دون سن الخامسة في العام  %10إلى 

 محدودية التحاق األطفال من الذكور واإلناث وذوي وذوات اإلعاقاة الاى تعتبر : الحق في التعليم والترفيه واألنشطة الثقافية
، بينمااا فااي غاازة %46ماان االطفااال فااي الضاافة الغربيااة و %54 حيااث يلتحااقماان إحاادى التحااديات،  علاايم قباال المدرساايمرحلااة الت

نسابة االلتحااق فاي  ىتادنمان ناحياة أخارى، تعلى التعلايم . طفال ذوي االعاقة بسن االلتحاق في التعليم لم يحصلوا من األ 35%
 %83للاذكور و %73في المدارس الثانوياة مان  27عدالت االلتحاق اإلجماليانخفضت م ، حيثالمدارس الثانوية للفتيان والفتيات

تزيااد نساا  هااذا و . 2013/2014لإلناااث خااالل العااام الدراسااي  %80للااذكور و %61إلااى  2008/2007لإلناااث للعااام الدراسااي 
 لدراساي العاام ة خااللالنساب بلغات حياث  ،التسر  في المراحل الثانوية عن ثالثاة أضاعاف نسابة التسار  فاي المراحال األساساية

  28في المرحلة الثانوية. %3.5في المرحلة األساسية، لتصل إلى  %0.7و %1.3في فلسطين إلى  2013/ 2012

                                                           
 مولود حي. 1000لكل 20 
 .2013دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واقع حقاااوق الطفاااااااااااال الفلسطيني،     21 
، 2016، تشرين أول 2015، التقرير الصحي السنوي فلسطين دولة فلسطين، وزارة الصحة، اإلدارة العامة للسياسات الصحية والتخطيط، مركز المعلومات الصحية الفلسطيني22 

 .93صفحة 
 .52، صفحة 2013، 2013يونيسف ووزارة التخطيط والتنمية، تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين 23 
 .17 ، صفحة 2022-2017إلستراتيجية الوطنية لتطوير رعاية الطفولة المبكرة )دولة فلسطين، ا24 
 .53-52، صفحة 2013، 2013ووزارة التخطيط والتنمية، تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين يونيسف 25 
 .56، صفحة 2013، 2013يونيسف ووزارة التخطيط والتنمية، تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين 26 
-16غض النظر عن السن معبرا عنه بنسبة مئوية من عدد السكان في سن االلتحاق في المرحلة الثانوية )  ب12-11مجموع عدد الطلبة المسجلين في المرحلة الثانوية )الصفوف 27 

 سنة  . 17
 .32، صفحة 2013دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واقع حقاااوق الطفاااااااااااال الفلسطيني،     28 
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التحاااااق الفتيااااات فااااي التعلاااايم المهنااااي ، تتاااادنى نساااا  مسااااتويات التحصاااايل األكاااااديمي للطلبااااة وخصوصااااا  للفتيااااان كمااااا تاااانخفض
ضاااعف البيئاااة التعليمياااة أضاااف إلاااى ذلاااك  للاااذكور. %4.1مقارناااة   %0.6اث اإلنااا حياااث بلغااات نسااابة مشااااركة، والتكنولوجيااا

الغاارف التخصصااية )مكاتاا ، وارتفاااع الكثافااة الصاافية، وعاادم تااوفر  المدرسااية، ماان حيااث ارتفاااع معاادل عاادد الطلبااة لكاال معلاام،
 ، وعادم كفاياةمرحااضمشاربية و  لكال الطلباة عادد معادل وارتفااعمختبارات علاوم ومختبارات حاساو ، الاخ  فاي جمياع المادارس، 

ونوعية الخدمات، باإلضافة إلى عدم مالءمتها مع احتياجات األطفال ذوي  29خدمات اإلرشاد المدرسي، من حيث عدد المرشدين
ويتفاقم وضع البيئة التعليمية المدرسية في غزة بسب  الحرو  األخير من قبل جيش االحاتالل اإلسارائيلي الاذي دمار ماا  اإلعاقة.
، االمار الاذي يعناي ان هنالاك ضارورة لبنااء ماا يقاار  2012-2008مدرساة خاالل  200رسة وخار  ماا يقاار  مد 300يقار  
المبنااي علااى النااوع  العناافومااا زالاات نساا    30، وذلااك للمواءمااة أيضااا  مااع احتياجااات التزايااد السااكاني.2020بحلااول العااام  275

مااان الطلباااة تعرضاااوا للعناااف  %76.5ياااة، حياااث يقااادر أن لكاااال الجنساااين وبشاااكل خااااص فاااي المرحلاااة الثانو  ة،االجتمااااعي عاليااا
 %6هذا وتصل نس  عمالة األطفال إلى  31لالناث في المرحلة األساسية. %71.3للذكور و %81.6  ، بواقع 1320/2014)

 بشاكل وتتمركاز ، فهاي محادودة،المساحات واألنشطة الترفيهية العاماة لألطفاالأما على مستوى  14.32-5بين األطفال من عمر 
 نقص كبير في الكاوادر المدرباة فاي العمال ماع فئاة األطفاال، خصوصاا فاي المنااطق الريفياة، باإلضافة إلى عام في مراكز المدن

 . والنائية

 صاابة األطفاال  ،للقتل وعنف واستغالل اإلحتالل اإلسرائيلي الفلسطينيون تعرض األطفالي: الحق في الحماية الذي يقوم بقتال وا 
رية أثناااء االجتياحااات العسااكرية للماادن والقاارى والمخيمااات الفلسااطينية، واعتقااالهم واحتجااازهم فااي سااجون واسااتخدامهم كاادروع بشاا

ومعتقالت اسرائيلية فاي ظاروف غيار إنساانية حياث تظهار تقاارير الحركاة العالمياة للادفاع عان األطفاال إلاى تعارض األطفاال إلاى 
سااعة،  12ن مان الناوم ومان الطعاام والمااء لفتارة قاد تصال أحياناا إلاى الضر  والتعذي  والعزل االنفرادي داخل الزناازين والحرماا

باإلضافة إلى الحرمان من الرعاية الصحية والتعليم. هذا يتم االعتداء على األطفال من قبال المساتوطنين فاي الضافة الغربياة. إن 
ن، فهام و اة الكريمة. أما األطفال المقدساييهدم منازل الفلسطينين في القدس وقطاع غزة من قبل االحتالل يحرمهم من الماوى والح

يعااانون ماان حرمااان ماان الهويااة، خالفااا  مااع حقهاام األساسااي الااذي يناادرج تحاات حقااوق الطفاال فااي الحمايااة والحصااول علااى جنسااية 
األطفااال للقتاال واالعتااداءات الجسااادية ماان ناحيااة أخاارى، يتعاارض  33 وهويااة كمااا نصاات عليااه االتفاقيااة العالميااة لحقااوق الطفااال.

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

ماان ناحيااة أخاارى، تشااير التقااارير الساانوية لشاابكة حمايااة الطفولااة فااي األعااوام  2015.34ل عااام واعمااال تخرياا  الممتلكااات خااال
أن عااادد األطفاااال الاااذين تعرضاااوا  لشاااكل مااان أشاااكال االعتاااداء الجنساااي أو االعتاااداء الجسااادي أو االساااتغالل  2015و  2014

فاي ازديااد مان ناحياة أخارى، هنالاك إنااث.  438مانهم ذكاور و  572طفال  1010االقتصادي أو اإلهمال وسوء المعاملة قد بل  
. وعلاى الارغم مان المصاادقة علاى قاانون حماياة االحاداث، ال تازال مماا يبعاث علاى القلاق حاالت األطفال في خالف مع القانون،

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

 يااتم إشااراك االطفااال بصااورة منهجيااة فااي خطااط واسااتراتيجيات المؤسسااات الحكوميااة الخاصااة بالطفاال، ال :الحةةق فةةي المشةةاركة 
بالرغم من وجود مبادرات لمشاركة االطفال مان قبال بعاض المؤسساات غيار الحكومياة، والتاي بادأت تانعكس علاى بعاض الجهاات 

                                                           
 .36، صفحة 2013طيني، واقع حقاااوق الطفاااااااااااال الفلسطيني،    دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلس 29 
 .56، صفحة 2013، 2013يونيسف ووزارة التخطيط والتنمية، تحليل وضع األطفال الفلسطينين في دولة فلسطين 30 
 .91، صفحة 2013    دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واقع حقاااوق الطفاااااااااااال الفلسطيني، 31 
 .2010دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح األسرة الفلسطينية، 32 
 ، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني بالتعاون مع مؤسسة انقاذ الطفل.2010تقرير حول تنفيذ اتفاقية حقوق الطفل الدولية  33 
 ديسمبر. 31يناير حتى  1، في الفترة ما بين 2015حول "االنتهاكات الداخلية ومظاهر غيا  سيادة القانون" في قطاع غزة خالل العام تقرير  \المركز الفلسطيني لحقوق االنسان 34 
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طفاال ضاحايا االساتغالل أو العناف الجنساي أو الباادني أو خاد  راء االكماا ال يااتم أ مثال وزارة التربياة ومحافظاة الخليال وبيات لحام.
ن تتاااح للطفاال قااانون الطفاال الفلسااطيني، والتااي تاانص علااى أفااي  12المااادة نتيجااة اإلهمااال ماان قباال القضاااء، وذلااك خالفااا  مااع 

 35الفصاح عن رأيه في االجراءات القانونية.لالفرصة 

 القضايا والتحديات التي تواجه النساء .3.4

فاي نهاياة عاام  ردملياون فا 4.75ن والمقادر بحاوالي مليون أنثاى  مان عادد الساكان فاي فلساطي 2.34) %49.2ساء ما نسبته تشكل الن
ارتفاااع نساا  الفقاار فااي المجتمااع الفلسااطيني أكثاار ماان الرجااال، حيااث كاناات معاادالت فقاادان األماان بوتتاااثر النساااء والفتيااات  2015.36

. هاذا وتعااني النسااء مان مشااكل 2012نساء مقارناة باألسار التاي يرأساها ذكاور فاي العاام  الغذائي أعلى في أوساط األسر التي ترأسها
في ع تفاصحية تتمثل بارتفاع معدالت اصابتهم بابعض األماراض غيار المعدياة المزمناة ونسابة السارطان، وخاصاة سارطان الثادي، وار

 سايما فاي مؤسساات العدالاة ومراكاز صانع القارار والمجاالس زيادة الوزن. أما من حيث مشااركتها السياساية، فماا زالات ضاعيفة، النسبة 
 المحلية. 

وبنااااء علاااى ورشاااات  2022،37-2017أبااارزت االساااتراتيجية الوطنياااة لتعزياااز المسااااواة والعدالاااة باااين الجنساااين وتمكاااين المااارأة لألعاااوام 
جوات المرتبطاة فاي تعزياز المسااواة والعدالاة تشاورية مع جميع األطراف الفاعلة في هذا المجال،  بان هنالك مجموعة من المشاكل والف

 بين الجنسين وتمكين المرأة والتي يج  ان تتصدى لها االستراتيجيات القطاعية، ومن أهم هذه القضايا ذات األولية: 

 تقناايالمهنااي و ال تاادري التعلاايم و المنظومااة و ، والعماال، لتشااريعات والقااوانين المتعلقااة باالقتصاااد والماليااة، ال تراعااي ااالقتصااادفااي مجااال 
، كما أن هنالك محدودية لوصول النساء إلى مصادر التمويل والمعرفة المناسبة إلقامة وتطوير مشاريع صغيرة قضايا النوع االجتماعي

بشااكل عااام وفااي المجااال الزراعااي بشااكل خاااص. هااذا وتواجااه النساااء الرياديااات معيقااات مختلفااة فااي تسااويق منتجاتهااا باسااعار عادلااة. 
يعكس ضعفا  فاي مسااهمتها فاي تشاغيل النسااء داء الجمعيات التعاونية الزراعية بشكل عام والنسوية بشكل خاص ضعيفا ، مما ويعتبر أ

 والرجال وضعف العائد المادي الذي يعود على األعضاء نتيجة مشاركتهم في الجمعية.

 . فعلااى سابيل المثاال، تسااتمرية علاى صاحة المارأةبعااض المؤشارات الرئيساية تشاير إلااى مخااطر وتااثيرات ساالب، المجاال االجتمااعيفاي 
أن نسابة النسااء فاي  2014عاماا ، حياث أشاارت بياناات المساح العنقاودي متعادد المؤشارات  18ن مظاهرة تزويج الفتيات اللواتي لم يتم

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

، بينماا 2014عاماا فاي العاام  18من النساء تازوجن قبال سان  19.3في قطاع غزة. كما أن  %28في الضفة الغربية و %21حوالي 
مان إجماالي حااالت السارطان  %52.5كماا تبلا  نسابة إصاابة النسااء باامراض السارطان  3839عاما. 15ن سن تزوجن قبل بلوغه 2.0

 %34صاي  اإلنااث، حياث بلغات نسابته بين أنواع السرطان الذي يالمرتبة األولى  ، ويحتل سرطان الثدي2015العام المبل  عنها في 
 ، حياثمعادالت إصاابة النسااء بابعض األماراض غيار المعدياة والمزمناةع هذا وترتف 40من مجموع حاالت السرطان الموثقة لنفس العام.

مان الساكان اإلنااث، مقارناة    100,000لكال  206.1إلاى   2015وصل عدد الحاالت المسجلة لإلناث بمارض الساكري فاي العاام 
نة ربالمقا %25بنسبة  ريلسكمارض اصابة بر اكثأ 60-51من السكان الذكور، علما  بان النسااء فاي عمار  100,000لكل  196.6

                                                           
 مجلس القضاء االعلى. 35 
 . 08/03/2016ينية، يانا  صحفيا  بمناسبة يوم المرأة العالمي: أوضاع المرأة الفلسطدولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  36 
 . 2016 ، مسودة أولى، تشرين األول 2022-2017دولة فلسطين، وزارة شؤون المرأة، االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة ) 37 
 ورقة حقائق حول الزواج المبكر في فلسطين ، وزارة التنمية االجتماعية.38 
 .16، صفحة 2015، النتائج الرئيسية، شباط 2014الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، المسح العنقودي متعدد المؤشرات دولة فلسطين،  39 
 .88، صفحة 2015وزارة الصحة، التقرير الصحي السنوي 40 
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 ، وباذلك %25.2، )الضافة الغربياة %23حياث تصال فاي فلساطين إلاى نسابة الاوالدات القيصارية، كماا ترتفاع  41من الرجال. 16% 
 42تتخطى ما توصي به منظمة الصحة العالمية.

الخادمات الصاحية، ال سايما فيماا  ومحدودياة وصاولهن إلاى ماا بعاد الاوالدةلاقبال النسااء علاى خادمات الرعاياة  ا  فيضعفكما أن هنالك 
السان وغيار المتزوجاات وغيار الحوامال والنسااء  كبيراتيتعلق ببعض جوان  الصحة اإلنجابية واإلعاقة ولفئات معينة من النساء، مثل 

أة المقدساية ، باإلضاافة إلاى مواجهاة المار المارأة تتعارض لجمياع أشاكال العناف داخال االسارةتزال  . هذا والمناطق )ج في  اللواتي يسكن
اقباال ، تتمثال صعوبة وصول اإلناث إلى التعلايم األساساي والعاالي والمهناي بفاعلياةاالحتالل. وفي التعليم، هنالك  عنفوالمرأة االسيرة 

دوار انمط بااال زال ي ااتعاازز الصااورة النمطيااة وادوار النااوع االجتماااعي السااائدة فااي المجتمااع، فمحتااوى المناااهج تخصصااات  علااىالفتيااات 
  43الرجل في المجتمع.الفتى/المرأة و  لصورة ودور كل من الفتاة/ تعزز الثقافة السائدة والمعلمات المعلمين توجهاتو  وع االجتماعيالن

االعاقة، وخصوصية النساء  ذوات والمرافق العامة غير مواءمة للنساء الطرق والشوارع وقطاع االسكان، تعتبر مجال البنية التحتيةفي 
وفر مساكن بشاكل عاام. هاذا وال يتا راعي قضايا الناوع االجتمااعيتللمباني ال  ةميم الهندسيالتصاات مع اطفال صغار، فالحوامل واألمه

لمياااه تمااايز بااين التجمعااات السااكنية ماان حيااث الوصااول والتكلفااة والنوعيااة ل، كمااا أن هنالااك صااحي مالئاام للشاارائح الضااعيفة والمهمشااة
 .على النساء بشكل مباشر المخصصة الستخدامات المنزل والتي تؤثر

، وخاصااة عاادم تعااديل او إقاارار القااوانين لتشااريعات الحاليااة تعيااق وصااول الرجااال والنساااء الااى العدالااة، فااإن امجااال الحكاام والعاادلوفااي 
اللكترونياة، قانون الط  الشرعي، قانون العقوبات، قانون حماية االسرة مان العناف، قاانون المسااعدة القانونياة، قاانون  الجارائم ا التالية،

قاااانون الخدماااة العساااكري والمااادني، قاااانون االحاااوال ، قاااانون العقوباااات، قاااانون األحاااوال الشخصاااية، قاااانون قاااوى االمااان، قاااانون الرساااوم
في الجوان  اإلجرائية أضف إلى ذلك، فإن  الشخصية، قانون العقوبات واالجراءات الجزائية، قانون الشرطة )مراجعة وتعديل القوانين .

خادمات القضااء الشارعي غيار قاادرة علاى انفااذ حقاوق المارأة فاي ة وماا زالات تعيق الوصول للعدالاة النظامياة والشارعيلعدالة مؤسسات ا
ال تزال . أما على مستوى الثقافة المجتمعية، ال يراعي قضايا النوع االجتماعي في الحكم المحلي االطار القانوني والمؤسساتي، الميراث

وفااي المؤسسااات الااى الهيئااات المحليااة.  ثقااة االحاازا  السياسااية بترشاايح النساااءلضااعف النساااء، وهنالااك  غياار داعمااة لقضااايا وحقااوق
البنيااة األمنيااة، ال يعطااي صااناع القاارار أهميااة إلدماااج النااوع االجتماااعي ومشاااركة الماارأة فااي قطاااع األماان، باإلضااافة إلااى عاادم مواءمااة 

. وأخياارا ، فااإن وعااي النساااء الحتياجااات النساااء ،رف التوقيااف ومراكااز اإلصااالحمثاال غاارف المنامااة وغاا ،األمنيااة اتالتحتيااة فااي المؤسساا
  من محدود جدا .  بخدمات األ

 السن لقضايا والتحديات التي تواجه كبيرات وكبارا .4.4

 عاماا   60) سانكباار ال حياث وصالت نسابة  ،السكان عددنسبة قليلة من  فيهشكل كبار السن يجتمعنا الفلسطيني مجتمعا  فتيا  مال يزال 
. ومان المتوقاع أن 2016منتصف العام في من مجمل السكان   في قطاع غزة %3.8في الضفة الغربية و %5)بواقع  %4.5  كثراف

 2020تبقى هذه النسبة منخفضة وفي ثبات خالل سنوات العقد الحالي، بحيث لن تتجاوز النسبة الحالية، في حاين قاد ترتفاع بعاد عاام 
 470,000الاى  2015فاي  215,000فما فاوق  مان ماا يقاار   60)والمسنات المسنين عدد يتضاعفحيث من المقدر أن 

،  مااع كاال مااا يترتاا  علااى هااذا %6.8إلااى  %4.5فااي الفتاارة ذاتهااا ماان  المساانات والمساانين، و سااتزداد نساابة 203044فااي 
المساانات مقاباال المساانين، حيااث نساابة  . هااذا وترتفااعالوضااع الجديااد ماان تبعااات ماان ناحيااة الرعايااة الصااحية والحمايااة االجتماعيااة

                                                           
ء روابط: نحو إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات، أيار معهد دراسات المرأة، جامعة بيرزيت، بالتعاون مع وزارة شؤون المرأة وهيئة األمم المتحدة للمرأة، بنا41 

2013. 
 .2016    10، مادة عرض، األربعاء 2015وزارة الصحة الفلسطينية، الدكتور جواد البيطار، مدير مركز المعلومات الصحية الفلسطيني، مؤشرات عن صحة المرأة فلسطين،  42 
 .20-18، صفحة 2016، مسودة أولى، تشرين األول  2022-2017ن المرأة، االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة )دولة فلسطين، وزارة شؤو 43 
 2016الجتماعية و االقتصادية، اللجنة الوطنية للسكان وصندوق االمم المتحدة للسكان، النمو السكاني في فلسطين و أثره على القطاعات ا، مكت  رئيس الوزراء 44 
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كمااا أن  أنثااى. 100ذكاار لكاال  84.8 بنساابة جاانس مقاادارهالإلناااث،  %5، مقاباال 2016فااي العااام  %4.1وصاالت هااذه األخياارة إلااى 
مقابل  ،متزوجونالمن الذكور المسنين  %90 هناكبين كبار السن الذكور، حيث  %9حوالي نصف اإلناث المسنات أرامل، مقارنة  

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

فاي الضافة  %18.0 بواقاعمن األسر في فلساطين  %17) سر في فلسطين يرأسها مسنأسرة من بين كل ست أإلى أن  2016 الثاني
  45فردا . 3.2 ، ويكون عادة متوسط حجم األسرة صغير نسبيا ، يصل إلى في قطاع غزة %15.0الغربية و

ط االساتراتيجي ، كاسااس لولاوج عملياة التخطاي201546عاام  تحليل أوضاع حقوق كباار السان واحتياجااتهم فاي فلساطينأظهرت دراسة 
، أن الوضع الحالي لكبار السن في فلسطين يتعارض مع القيم الحقوقية التي نصت عليها 202047-2016لقطاع كبار السن لألعوام 

الاذي اعدتاه الهيئاة الدولياة ، 48معياار العمار العاالميلمرتبة فلسطين في التصنيف الادولي  تتدنكما . االتفاقيات الدولية لحقوق االنسان
 السن من القضايا التالية: وكبيرات . ويعاني كباردولة 96من  93ت في المرتبة جاءحيث  ،2015كبار السن في ايلول  لرعاية

 13كمااا أن  ، فااي الضاافة %17.8مقاباال فااي غاازة  %38.8الفلسااطينية ماان الفقاار ) األساار ماان %26تعاااني : الفقاار% 
الاذين نسابة كباار السان تص   49 ثالثة اضعاف الضافة.من االسر تعاني من الفقر المدقع وهي ايضا في غزة تقتر  من 

هااذا وتكااون فااي الضاافة الغربيااة .  %16.5فااي قطاااع غاازة و %35.5) %22إلااى  2011ساار فقياارة فااي عااام أيعيشااون فااي  كااانوا
ذا ها  .%16) الفقار المادقع  و %27عاماا فاي حاالتي الفقار ) 60نسبة الفقر اعلى بقليل لدى اربا  االسر الذين يزيد عمرهم عن 

 ن في سوق العمل. دعمهم وتحميهم علما  بانهم مشاركو برامج اقتصادية تيوجد وال 

 :هنالك انتشار عالي لألمراض المزمنة بين كبار السان، مقارناة بمعادل انتشاارها باين كافاة األعماار، إذ أظهارت  المشاكل الصحية
نسابة ماان لااديهم  وقاد صاالت ى األقال. هااذاماان كباار الساان يعاانون ماان مارض ماازمن واحاد علاا %71باان  2010إحصاائيات عااام 

 وكانااات نسااابةكثر. افااا عاماااا   18باااين مااان هااام  %7.7   مقارناااة ،جماااالي كباااار السااانإمااان  %43.2إلاااى ضاااغط الااادم المرتفاااع 
 إلاااىماااراض القلااا  الوعائياااة ، بينماااا بلغااات نسااابة أكثراعاماااا فااا 18باااين مااان هااام  %5.9مقارناااة باااا  %30.2المصاااابون بالساااكري 

ويعاني كباار السان بشاكل أكبار مان عادة أماراض مزمناة،  كثر.اف عاما   18بين من هم  %2.4مقارنة با ن بين كبار الس 15.2%
مان باين مجماوع  %70.7سانة  60+قل في الفئاة العمرياة بلغت نسبة من ابلغوا انهم يعانون من مرض مزمن واحد على األحيث 

وماان الجاادير بالااذكر أن بااين الااذكور.  %64.6نساابة  بينمااا بلغاات %75.3حيااث بلغاات  اإلناااثكباار بااين أالحاااالت، وهااي نساابة 
حالاة وفااة ناتجاة عان  599، 2014ساجلت الضافة الغربياة فاي االمراض المزمنة هي السب  الرئيسي لوفياات كباار السان، حياث 

 .فوق الستينألفراد أعمارهم في وفاة  503مضاعفات مرض السكري كان منها 

  عتماااد بشااكل أساااس علااى العائلااة وارتفاااع نساابة الفقاار بااين األساار التااي يرأسااها كبااار واال فااي قااوة العماال المشاااركةانخفاااض نساابة
. وتاتي بيوت الرعاية االيوائية واألندية النهارية في المقام الثاني الحتضان من ال ماوى وال معيل لهم رغم قلة عاددها وتادني السن

 طاقتها االستيعابية وضعف بنيتها التحتية. 

                                                           
 .01/10/2016دولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانا  صحفيا  عشية اليوم العالمي للمسنين،  45 
 .0152مؤسسة هيل  أيج انترناشينال، تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحتياجاتهم في فلسطين، مسودة نهائية، اللغة العربية، تشرين أول  46 
 .2020-2016وزارة التنمية االجتماعية، الخطة االستراتيجية لقطاع كبار السن في فلسطين  47 

قمية الواردة بهذا الخصوص هي من نشرة معيار العمر العالمي يقيم العوامل التي تحدد درجة الرفاه االجتماعي واالقتصادي الذي يعيشه كبار السن في العالم. كافة البيانات الر   48
 .2015الصادر في ايلول  7هيئة الدولية لرعاية كبار السن تقرير ال

 االحصاء الفلسطيني. -2011مسح انفاق واستهالك االسر في  49 
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  ال سيما فاي قطااع غازة، بساب  الظاروف السياساية واالمنياة واالقتصاادية الساائدة السنوكبيرات نحو كبار  العنفانتشار مظاهر ،
اناااث،  %18.3، بواقااع %17تعاارض كبااار الساان إلااى االهمااال الصااحي )، 2011فااي العااام والحاارو  االساارائيلية المتواصاالة. 

 50ذكور . %9.3اناث،  %13.2، بواقع %11.4)لعنف نفسي اذكور ، تليها  15.5%

 السن. الحتياجات كبيرات وكبار البنية التحتية في السكنمواءمة  ضعف 

 السن في فلسطين: ات وكبارر الصحي واالجتماعي واالقتصادي لكبيوتعزى األسبا  التالية إلى تردي الوضع 

  ،خار غيار ن ناقصاة والابعض اآفابعض القاوانيالمنظومة التشريعية والسياسات الفلسطينية ال تراعي احتياجات وحقاوق كباار السان
بناوده، كماا ال يحتاوي ي مان ابا لهاماعتباارات مباشارة  2004لسانة  20قانون الصحة العامة رقام مقر. فعلى سبيل المثال، لم يول 

الخااص. باالرغم مان تاوفر مساودة التقاعاد فاي القطااع سان قاانون ولام يحادد  ،نظام التامين الصحي الحكاومي علاى الكثيار بشاانهم
بالتعاااون مااع الشااركاء فااي اللجنااة الوطنيااة العليااا ، 2012انون كبااار الساان، والااذي أعدتااه وزارة التنميااة االجتماعيااة عااام مشااروع لقاا

برنامجي رسمي  توجه سياساتي رسمي اون بسب  تعطل المجلس التشريعي. كما ال يوجد آفإنه لم يقر حتى ا، لرعاية كبار السن
حقوقهم المختلفة، عدا عن المعاشات التقاعدية التي يتلقاها نسبة قليلة مانهم وتضمن ن كبار الس دعم مشاركةتأو سياسات وطنية 

 ال توجاادأضااف إلااى ذلااك، فقااط، ضاامن قااانون التقاعااد العااام والماارتبط بالمعاشااات التقاعديااة فااي القطاااع العااام الماادني والعسااكري. 
، باالرغم استمرار مشااركة كباار السان فاي قاوة العمال ىتدعو إل سياساتأو حول تمويل مشاريع مدرة للدخل لكبار السن، سياسات 

علاى المشااركة والعطااء من توجه كبار السن إلاى العمال للحصاول علاى دخال وتحساين وضاعهم االقتصاادي، أو لشاعورهم بالقادرة 
 .  وتحقيق الذات واالستمرار في العمل المنتج والتنمية

 ذكرها فيضمن منازلهم عوضا  عن إدخالهم إلى دور المسنين، باستثناء  ال تتوفر اية سياسات تشجع على بقاء تواجد كبار السن
مثال تخفايض أجاور المواصاالت، ال تتاوفر سياساات تشاجع كباار السان علاى التنقال خاارج مناازلهم . كماا مسودة قانون كبار السان

هيااة واجتماعيااة خاصااة سااليمة مواءمااة، مااراحيض عامااة مواءمااة، ساايارات أو مركبااات مخصصااة لكبااار الساان، باارامج ترفي طاارق
 51بالمسنين، مباٍن حكومية يسهل الوصول والدخول إليها...الخ.

  .باالرغم إجراءات عمل وبرامج األطراف الفاعلة في مجال التنمية االجتماعية والجامعات ال تعكاس احتياجاات وحقاوق كباار السان
ت الحكومية واألهلية والدولياة لتعزياز الوضاع الصاحي من توفر العديد من الخدمات والبرامج والتدخالت المقدمة من قبل المؤسسا

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

وزارة الصحة والمؤسسات األهلية واألونروا برامج األمراض المزمنة والتي تستهدف كافاة األعماار، ومان ضامنها كباار السان، لكان 
جاراءات عمال تعناى بكباار السان بشاكل خااص. أضاف إلاى ذلاك، تعدا عن هذا تف ال قر هذه المؤسسات إلى توجهاات سياسااتية وا 

، تساتهدف كباار السان بشاكل محادد، كالتوعية والتثقيف والرعاياة وغيرهااعيادات وزارة الصحة،  في وقائية أويتوفر برامج عالجية 
. خاصاة كهشاشاة العظاام ماثال والتغذياة...الخ تقدم للنساء في مراحل العمر المتقدمة )سن الياس وبعده  رعاية وفحوصاتكما ال 

 صة بكبار السن وموجهة لهم بشكل خاص. برامج متخصإلى  في وزارة الصحةدائرة صحة المجتمع هذا وتفتقر 

 :ال يوجاد تخصاص على صعيد المؤسساات األكاديمياة والجامعاات،  التخصصات األكاديمية المتوفرة ال تراعي مجاالت الشيخوخة
باارامج التااامين كمااا تفتقاار  ن فااي طاا  الشاايخوخة.و أطباااء متخصصااحتااى ال يوجااد و فااي مناااهج كليااات الطاا ،  طاا  الشاايخوخةل

                                                           
 .2011الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني،  50 
 .57-50، صفحة 2015ياجاتهم في فلسطين، مسودة نهائية، اللغة العربية، تشرين أول مؤسسة هيل  أيج انترناشينال، تحليل ألوضاع حقوق كبار السن واحت 51 
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 الماؤهلينخصائيين فاي الطا  النفساي أ إلىمثل داء الزهايمر والخرف، ، األمراض العقلية المزمنة والتي تغطي ميةالصحي الحكو 
 في ط  الشيخوخة. 

 عدم توفر دراسات  السن: وكبيرات شح في المعارف والدراسات التي تعنى بوضع والحقوق االجتماعية واالقتصادية والثقافية لكبار
حية وانماااط المعيشااة ماان مثاال الساالوك الغااذائي او ممارسااة الرياضااة والنشاااط الباادني وغيرهااا سااوى متخصصااة بالساالوكيات الصاا
 ات وكباارر ياكبلدراساات تساتهدف احتياجاات الصاحة النفساية هنالاك افتقاار ل. كماا أن السانوكبيارات احصائية المدخنين مان كباار 

ذلك، هنالك شح فاي البارامج التاي تشاجع العمال التطاوعي  أضف إلى 52.بعض الدراسات القليلة التي تمت في غزةالسن باستثناء 
 .مؤسسيبشكل  هذه الفئةمع 

 تمركزهاا فاي و ال تتالءم مع االحتياجات المتزايدة، والتي وضعف بنيها التحتية  واإليوائية للمسنينلمراكز والمؤسسات التاهيلية قلة ا
 ، باإلضافة إلى ضعف بنيتها التجتية.والمهمشة مستثنّية الريف والمخيمات والمناطق البعيدةبشكل أساسي المدن 

 اإلعاقة وذوات القضايا والتحديات التي تواجه األشخاص ذوي .5.4

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

"الفرد ذو اإلعاقة على أنه الفارد الاذي  يعرفوالذي وفقا  للتعريف الموسع،  الفاعلة والكاملة في المجتمع على قدم المساواة مع اآخرين.
والاذي اساتخدم فاي مساوح األسارة والتعاداد العاام للساكان والمنشاآت ساتطيع مطلقاا"، يعاني من بعاض الصاعوبة، أو صاعوبة كبيارة، أوال  ي

نفس النسابة فاي الضافة الغربياة وقطااع با، %7بحاوالي  2011، تم تقادير نسابة انتشاار اإلعاقاة فاي األراضاي الفلساطينية لعاام  2007
أكثار أناواع اإلعاقاة  هاي اإلعاقاة الحركياة، وأن رتفاع العمرارتفاع نسبة اإلعاقة باكما أظهرت نتائج مسح األفراد ذوي اإلعاقة ب 53غزة.

أماا فاي قطااع غازة، فاإن ، علاى مساتوى الضافة الغربياة.  أعلى نسبة إعاقة في محافظاة جناين وأدناهاا فاي محافظاة القادس، وأن انتشارا  
  . %2.2)في محافظة خانيونس   ، وأدناها%2.5) محافظة غزة كانت فيأعلى نسبة 

  :التي تواجه األفراد ذوي اإلعاقة لي أهم المشاكل والتحدياتونلخص فيما ي

 تبلاا  نساابة إذ ، اإلعاقةةة فةةي التعلةةيم المبكةةر واألساسةةي والثةةانوي والعةةالي وذوات تتةةدنى مشةةاركة وانخةةراط األطفةةال والشةةباب ذوي
 3998في المادارس الحكومياة ) طالبا   7552، التحق 2014/2015. في العام ، وهي نسبة قليلة%5.9الملتحقين حاليا  بالتعليم 

 ، ومااان ثااام الطاااال  ذوي اإلعاقاااة البصااارية الجزئياااة 2221إنااااث ، بنسااا  أعلاااى للطاااال  ذوي إضااارابات نطاااق ) 3554ذكاااور و
طالبااا  ممان لااديهم اعاقاة عقليااة،  505 ، والتحاق فقاط 1107 ، والسامعية الجزئيااة )1611، ويليهاا األفاراد ذوي اإلعاقااة ))1889)
طفاااال ذوي مااان األ %35فمااان المالحاااظ أن  54ممااان لاااديهم إعاقاااة بصااارية كلياااة. 100إعاقاااة سااامعية كلياااة، وممااان لاااديهم  119و

عاماا  فااكثر لام يلتحقاوا  15اإلعاقاة وذوات مان األفاراد ذوي  %38و ،55االعاقة بسن االلتحاق في التعليم لم يحصلوا علاى التعلايم
فاااي الضااافة،  %0.37ن التحقاااوا فاااي التعلااايم تساااربوا مناااه )مااان الاااذي %8فاااي غااازة ، كماااا أن  %2فاااي الضااافة،  %5فاااي التعلااايم )

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

                                                           
 كالسابق. 52 

 .25-21، صفحة 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي إعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،   53
 .61، صفحة 2015، حزيران 2015-2014االحصائي التربوي السنوي للعام الدراسي  وزارة التربية والتعليم العالي،الكتا  54 
، 2016 ، مسودة أولى غير نهائية، اكتوبر 2022-2017دولة فلسطين، وزارة المرأة، االستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسين وتمكين المرأة ) 55 

 .18صفحة 
 .22، صفحة 2011لوطنية الفلسطينية، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي إعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،لسلطة ا ا 56
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 التحاق باالتعليم وتخارج %23. مان ناحياة أخارى، فقاط 201257فاي العاام  %96 والاذي بلا  فاي فلساطين لمعرفاة القاراءة والكتاباة
  58في غزة . %25في الضفة و 22%)

ان من حقهم ب ونعتقدي اإلعاقة وذوات ذوي من المبحوثين %97.2على الرغم من أن  2011جامعة بيرزيت عام  أظهرت دراسة
ماااا بااين الضااافة وغااازة، ،وظهاااور فروقااات جغرافياااة فرصةةةة للتعلةةةيمب لةةةم يحظةةةوا قةةةط هممةةةن %18.5 فةةة نالحصااول علاااى التعلاايم، 

 ، فاي الضافة الغربياة %15.5 معبالمقارنة  ،فرصة للتعليمبقط لم يحظوا انهم بيشيرون عة  راؤهم في غزة من المستطل 22.5%)
 %19 ماع مقارناةمان الفتياات،  %29 أشاارت)بالمدرسة نكثر عرضه لعادم االلتحااقاألالفتيات هن أن وفروقات بين الجنسين، إذ 

فقااط ماان المبحااوثين كااانوا ملتحقااين فااي  %20ضااافة إلااى ذلااك، حااوالي . باإل ، بعاادم حصااولهن أباادا  علااى هااذه الفرصااةالفتيااانماان 
ان هنالااك افتقااار لمعلومااات شاااملة لاادى وزارة بااماان الجاادير بالااذكر هنااا  59ملتحقااين فااي الجامعااات. %6الماادارس الثانويااة، وفقااط 

قاين فاي التعلايم العاالي، وتاوزيعهم اإلعاقاة الملتحوذوات التربية والتعليم العالي أو جهاز اإلحصاء المركزي حول عادد الطلباة ذوي 
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 

اإلعاقة في التعليم إلى األسبا   وذوات ويعود تدني مشاركة الطال  ذوي 60اإلعاقة. وذوات معارف وتحليالت شاملة للطلبة ذوي
 التالية:  

حياث ال يوجاد حالياا  أياة إجاراءات  اإلعاقاة، وذوات   السياسات واإلجراءات الحالية في الجامعات ال تشاجع التحااق الطلباة ذوي1
ي مااع الطلبااة ، ويااتم التعاماال معهاام بالتساااو لهاامامتيااازات بااالمنح والقااروض والمساااعدات الطالبيااة مقاارة ومنفااذة خاصااة تشااجيعية أو 

خرين. كما ال تتضامن القارارات الوزارياة المقارة فاي وزارة التربياة والتعلايم العاالي ولمجموعاة مان الجامعاة أياة اجاراءات موثقاة أو اآ
اإلعاقة في التعليم العاالي، كرفاع معادل عالماات شاهادة الثانوياة، علاى سابيل المثاال، ت وذوامعمول بها لتيسير قبول الطلبة ذوي 

علما  بان وزارة التربية والتعليم العالي تقوم بتيسير قبول الطلبة ذوي اإلعاقة في الجامعات، كال حالاة علاى حادا، وحسا  الحااالت 
لك لضمان عدم وجود تميياز أو انتهااك لحقهام فاي االلتحااق فاي التي تردهم، وبناء على التفاوض مع مؤسسات التعليم العالي، وذ

. معظاام تساااعدهم فااي العمليااة التعليميااة،التعلاايم العااالي. أضااف إلااى ذلااك، ال يوجااد أيااة إجااراءات أو باارامج خاصااة بتااوفير أجهاازة 
صااة، أجهاازة تسااجيل، فااي الجامعااات يقومااون بتااوفير أجهاازتهم الخاصااة )حواسااي  خا /اتاإلعاقااة الملتحقااينوذوات الطااال  ذوي 

رية المعقولاااة ومالءماااة المنااااهج يساااماعات، الاااخ . وأخيااارا ، ال يوجاااد أياااة إجاااراءات خاصاااة فاااي الجامعاااات تتعلاااق بالترتيباااات التيسااا
  61الدراسية واألدوات التعليمية وتوفير مساعدين في االمتحانات والبحث أو الحركة داخل الجامعة والتنقل أو السكن، الخ.

ومنااهج مناسابة وأدوات وأجهازة ممارات وماداخل مان ماراحيض و  يمية غير مالءمة الستخدام الطاال  ذوي اإلعاقاة،  البيئة التعل2
ماان  %55بااان  2014/2015تعليميااة الزمااة. فعلااى ساابيل المثااال، تشااير احصااائيات وزارة التربيااة والتعلاايم العااالي للعااام الدارسااي 

توفر مراحيض  %56وممرات أو مداخل في الضفة الغربية وقطاع غزة توفر المدارس الحكومية والخاصة والتابعة لوكالة الغوث 
اإلعاقة، ومن المالحظ أن مدارس قطااع غازة المختلفاة تاوفر هاذه المالءماات بنسا  أعلاى مان المادارس فاي  وذوات للطال  ذوي

لتعلاايم، ال ساايما لإلناااث، عناادما وتباارز أهميااة هااذه المالءمااات لتمكااين الطااال  ذوي اإلعاقااة ماان االلتحاااق فااي ا 62الضافة الغربيااة.
                                                           

، 2000-2012، 1997،  1995الجنس والعمر في فلسطين حس  سنة فاكثر  15) معدالت معرفة القراءة والكتابة لألفراددولة فلسطين، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  57 
 . 11A1.htm-2012-1994-http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Educationإطلع على 

 .81، صفحة 2011، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي إعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 58
 .23، صفحة 2011كانون الثاني  20مؤسسة دياكونيا/ناد، برنامج التاهيل، دراسة على أساس أدلة بحثية: وصول األشخاص ذوي اإلعاقة إلى التعليم الرسمي،  59 
قع السياساتي مجتمعية، السياسات والتشريعات الناظمة للتعليم العالي والتحاق الشبا  ذوي اإلعاقة: إضاءات في أفضل الممارسات العالمية وتحليل الوامؤسسة قادر للتنمية ال 60 

 .2014أ   5والتشريعي الفلسطيني واستجابته لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، 
سات والتشريعات الناظمة للتعليم العالي والتحاق الشبا  ذوي اإلعاقة: إضاءات في أفضل الممارسات العالمية وتحليل الواقع السياساتي مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، السيا 61 

 .2014أ   5والتشريعي الفلسطيني واستجابته لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، 
 .58، صفحة 2015، حزيران 2015-2014ربوي السنوي للعام الدراسي وزارة التربية والتعليم العالي،الكتا  االحصائي الت 62 

http://www.pcbs.gov.ps/Portals/_Rainbow/Documents/Education-1994-2012-11A1.htm
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فااي  %23) ،بقلياال تركااوا التعلاايم بسااب  المعوقااات البيئيااة والماديااة  %22)مااا يزيااد عاان خمااس األفااراد ذوي اإلعاقااة نالحااظ أن 
. وقااد يعااود ارتفاااع نساابة تاارك  بااين اإلناااث% 9.22بااين الااذكور مقاباال % 7.21و، فااي قطاااع غاازة % 4.19الضاافة الغربيااة و

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

 اإلعاقة.  وذوات   نقص الكوادر المؤهلة القادرة على التعامل مع متطلبات تعليم االشخاص ذوي2

نتيجة بعد مكان إقامتهم وعدم توفر مواصالت مناسبة، حياث  امعات،  صعوبة وصول الطال  ذوي اإلعاقة إلى المدارس والج3
 عاماااا  ال يساااتخدمون المواصاااالت العاماااة بساااب  المعوقاااات البيئياااة 17-10اإلعاقاااة مااان عمااار  وذوات األطفاااال ذويمااان  61%

 ، %50تعلايمهم ) ساتكمالال المواصاالت فاي واءماةكثار احتياجاا  لماألاإلعاقاة الحركياة هام  وذوات ويعتبر األطفاال ذوووالمادية. 
  واعاقااااااة التواصاااااال %15.2  وماااااان ثاااااام الساااااامعية )%24.5  واإلعاقااااااات البصاااااارية )%25تليهااااااا إعاقااااااات التااااااذكر والتركيااااااز )

تحاد مان حاركتهم/ن لتكااليف المالياة وارتفااع ا، اإلعاقاة وذوات السلبية تجاه األفراد ذوي أن اتجاهات السائقين كما  63 .12.5%)
 فتيات والنساء بشكل خاص من جميع هذه العوامل.بشكل عام، وتتاثر ال

لإلناث ذوات إلى المدارس، ال سيما  ذوي اإلعاقة هالي إرسال أبنائهميرفض العديد من األ حيث  التوجهات المجتمعية السلبية، 4
مااان  %20أعااار   . فعلاااى ساابيل المثاااال،هم/نفاااي تشاااجيع أو الحااد مااان التحااااق ااإلعاقااة. كماااا تلعااا  إدارة المدرساااة عااامال  رئيساااي

باان إدارة المدرساة قاد رفضات التحااقهم  2011دراساات التنمياة فاي جامعاة بيرزيات عاام  المبحوثين في الدراسة التي أعادها مركاز
 والسمع. التعلم والتواصلصعوبات  لألطفال ذويبالمدرسة، وال سيما 

عاقاة فاي التعلايم العاالي، ويلعا  أيضاا  عاامال  ياؤثر اإل وذوات يحد من إمكانية التحاق الشبا  ذوي   الوضع االقتصادي للعائلة5
دوات التعليمياة ذلاك تكااليف لمواءماة المنااهج واأل في إمكانية التحاق األطفال في التعليم األساسي والثانوي، ال سيما حاين يتطلا 

في المادارس  وبناتهم بناءهمأالخاصة باالطفال وتكاليف المواصالت، مما يمنع الفقراء والعائالت ذوي الدخل المحدود من تسجيل 
 والجامعات والكليات. 

تفعيال حياث ال ياتم  تعازز التحااق األشاخاص ذوي اإلعاقاة فاي التعلايم العاالي بشاكل فاعال.ال   التشريعات الفلسطينية ال تدعم و 6
بالالئحاة  2004   لسانة40)بشاان حقاوق المعاوقين وكاذلك قارار مجلاس الاوزراء رقام 1999  لسانة 4وتطبيق أحكام القانون رقام )

. ماان ناحيااة أخاارى، يخلااو االلاازام عنصاارإلااى ، أضااف إلااى افتقاااره بشااان حقااوق المعاااقين م1999  لساانة 4التنفيذيااة للقااانون رقاام )
أو  ي اشاارة الاى حقاوق األشاخاص ذوي اإلعاقاة باالتعليم العاالي،نافاذ مان أال العاالي التعلايم بشان م 1998 لسنة  11) رقم قانون

ماااد مناااهج اإلعاقااة أو اعت وذوات يااف كااوادر تعليميااة لااديها القاادرة علاى التعلاايم والتعاماال مااع األشااخاص ذوينصاوص ملزمااة لتوظ
أو أنظمااة أو قاارارات تلاازم مؤسسااات التعلاايم العااالي بتاااوفير األدوات  . كمااا هنالااك افتقااار لتعليماااتتعليميااة تناساا  احتياجاااتهم/ن

خلو التشريعات الفلسطينية من وجاو  مالئماة وساائل نقال ومواصاالت كما ت ي.في مؤسسات التعليم العال /اتلملتحقينلالمساعدة 
لى مؤسسات التعليم العالي، وذوات اص ذوي خخاصة لنقل األش عدم تفعيل المواد القانونية التي تلزم باإلضافة إلى اإلعاقة من وا 

 اإلعاقة.   وذوات القطاع العام والخاص بتشغيل األشخاص ذوي

 عاماا  ال  15اإلعاقاة فاوق سان  وذوات مان األفاراد ذوي %87حياث خراط األشخاص ذوي اإلعاقة فةي العمةل، تتدنى مشاركة وان
ال تتعادى ، بينماا غير مشاركين بتاتا  في سوق العمالفي غزة ، أي أنهم  %91في الضفة و %86يعملون وال يبحثون عن عمل )

)متعطلون ال يبحثون عن عمل ومتعطلاون يبحثاون  %4ة ال تتعدى ، ونسبة البطال%8ن ياإلعاقة العاملوذوات نسبة األفراد ذوي 
، باإلضااافة إلااى ضااعف 65كن العماال،اويعاازى ذلااك إلااى صااعوبة الوصااول إلااى أماااكن العماال وضااعف مواءمااة أماا 64عاان عماال .

                                                           
 .76 -59، صفحة 2011الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفراد ذوي إعاقة، تقرير النتائج الرئيسية، 63 

 .81، صفحة 2011اد ذوي إعاقة، تقرير النتائج الرئيسية،الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، وزارة الشؤون االجتماعية، مسح األفر  64
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لمهناي المالئام فاي اإلنخاراط فاي بارامج التاهيال والتعلايم العاالي وا /ن، ال سيما في ظل ضعف فرصاهمواألكاديمية المهارات التقنية
 في القطاع الخاص. هم/ن، وضعف تفعيل وتطبيق والرقابة على تشغيل/نالحتياجاتهم

 نسانة ال يشااركون 17-10مان عمار  هم/نإذ حاوالي نصاف ،اإلعاقة في الحيةاة االجتماعيةة وذوات ضعف مشاركة األفراد ذوي/ 
سانة  18 /نعمارهممان  صدقاء واالهال فاي بياوتهم، ومعظامالثلث ال يزورون االتماعية )افراح واحزان  واكثر من في مناسبات اج

كثر ال ياااذهبون مااع االهااال واالصاادقاء لالمااااكن االجتماعيااة او زياااارة االصاادقاء او المشااااركة فااي المناسااابات االجتماعيااة مثااال افاا
ثنااء أصاعوبات فاي الوصاول  /نيواجهاون  سانة فااكثر 18)  هم/ن ، وحوالي نصاف%60.4،%56,4،%82.6االفراح واألحزان) 

دية انشطة محددة خارج المنزل وذلك بسب  عدم موائمة االرصفة ، الشوارع، االشارات االرشادية، الخادمات الترفيهياة، ومواقاف ات
  66السيارات .

 :اإلعاقاة  /ذواتالمؤسساات التاي تعناى باألشاخاص ذوي تعةاني ضعف القدرات المؤسساتية التي تعنى باألشةخاص ذوي اإلعاقةة
من أهمها قلة الكوادر وتخصصها في مجاالت التاهيل والتربية الفكرية والتوجيه واالرشاد المتخصاص لمختلاف من تحديات جمة، 

الخدمات المقدمة احتياجات األشخاص ذوي اإلعاقة، من حياث تمركزهاا بشاكل أساساي تالئم أنواع اإلعاقات. من جهة أخرى، ال 
ماان كبااار الساان، وبعااض أنااواع اإلعاقااة، وتفاااوت القاادرات االسااتيعابية فااي الماادن، ووجااود فجااوة فااي تغطيااة بعااض الفئااات العمريااة 

للمؤسساات، واالفتقااار إلااى خاادمات العااالج الصااحي والتشخيصااي والوقاائي والطاا  التخصصااي بشااكل أكباار ماان قباال المؤسسااات. 
الااتعلم وبشااكل  ةإعاقاا وذوات أضااف إلااى ذلااك، هنالااك افتقااار إلااى خاادمات تعليميااة متخصصااة لفئااات عمريااة معينااة ولألفااراد ذوي

مجااااني ويغطاااي كافاااة المنااااطق الجغرافياااة، باإلضاااافة إلاااى محدودياااة البااارامج التمكينياااة، وال سااايما التاااي تساااتهدف النسااااء ذوات 
  67اإلعاقة.

  اإلعاقةةة واحتياجةةةات اإلعاقةةةات وذوات محدوديةةة المعةةةارف والتحلةةيالت السياسةةةاتية لصةةناع القةةةرار عةةةن واقةةع األشةةةخاص ذوي
قضااية تحديااد حجاام اإلعاقااة فااي فلسااطين وانتشااارها وخصائصااها غياار متفااق عليااه بشااكل كلااي بااين الباااحثين  مااا زالاات المختلفةةة.

 ن في هذا المجال. يوالعاملين وصناع القرار المعني

 ويعازى ذلاك إلاى  اإلعاقةة: وذوات ضعف انسجام التشريعات والسياسات مع الحقةوق االقتصةادية واالجتماعيةة لألشةخاص ذوي
،  باإلضاافة إلاى  تعاارض قاانوني باين نصاوص 1999للعاام  4ونية في  قانون حقوق المعوقين الفلسطينيين رقام وجود ثغرات قان

بعااض التشااريعات الناظمااة لحقااوق األشااخاص ذوي االعاقااة والقااوانين األخاارى مثاال قااانون الخدمااة المدنيااة، وتقييااد اللااوائح التنفيذيااة 
فقاط فاي حاين جعلاه قاانون حقاوق المعاوقين حقاا  مطلقاا   االعاقاة الحركياةت وذواالخاصة باإلعفاء الجمركي على األشاخاص ذوي 

  68للجميع.

 الشابات والشبابالقضايا والتحديات التي تواجه   .6.4

ماع االنخفااض الحاالي فاي معادل فياه أعلاى مساتويات الهارم الساكاني،  والشاابات ا  حيث تمثل فئاة الشابا المجتمع الفلسطيني فتييعتبر 
الساكانية، مان رات يوبناء على التقد من مجموع السكان %30يشكلون  عاما   29إلى  15من عمر والشابات شبا  الخصوبة، أصبح ال

. وفاي ظال التغييار فاي الهيكلياة الساكانية، أصابح العائاد الاديمغرافي 2030في عام  1.9 إلىمليون  1.5من المتوقع ارتفاع عددهم/ن 
المرتبطاااة بانخفااااض معااادالت اإلعالاااة وزياااادة نسااابة الساااكان فاااي عمااار اإلنتااااج. يمثااال فرصاااة مااان أجااال تحقياااق المكاسااا  االقتصاااادية 

                                                                                                                                                                                     
 .27-26كالسابق، صفحة  65
 .23كالسابق، صفحة  66
 .2013وزارة شؤون المرأة، مركز دراسات التنمية، بناء روابط: نحو إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات،  67 
 .2012، 15إطار التخطيط االستراتيجي الوطني لقطاع اإلعاقة في فلسطين، صفحة قة، المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعا 68 
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ولالستفادة من العائد الديموغرافي، يج  أن يملك السكان األصغر سنا  قدرة أفضل على الوصول إلى التعليم النوعي، والتغذية الكافياة، 
 والسياسات الداعمة للشبا . فرص عمل منتجةو  والخدمات الصحية الجيدة،

ماان إجمااالي السااكان، يتوزعااون بواقااع  %30 عامااا   29إلااى  15ماان عماار  والشااابات الشاابا  لغاات نساابة، ب2016ففااي منتصااف العااام 
ماااا نسااابته  2015عاااام فاااي ال باااالتعليمالتحاااق  69.  سااانة29-20فاااي الفئاااة العمرياااة ) %63  سااانة و19-15فاااي الفئاااة العمرياااة ) 37%

من  %14.3من الشبا  الذكور مقارنة مع  %11.2، هذا وحصل   29-15)من ضمن الفئة العمريةوالشابات من الشبا   36.9%
ذكاور  %25) %30مان ارتفااع نسا  البطالاة فاي صافوفهم، والتاي وصالت إلاى  تعااني هاذه الفئاة 70الجامعياة.  اتالشهاد على ناثاإل
 . ومان الجادير بالاذكر باان %37.2عاماا  ) 22-18إناث  لنفس العام، وظهرت أعلاى نسابة بطالاة للفئاات العمرياة ماا باين  %60.4و

 /نهااام %38سااانة علاااى األقااال مااان التعلااايم، و 13/ات عااان العمااال كاااانوا قاااد أكملاااوا/ن العااااطلينوالشاااابات مااان الشااابا   %28حاااوالي 
 بشهادة دبلوم متوسط فاعلى.  /اتخريجون

 ،معدياااةالاالماااراض غيااار  فاااي نسااابة ، إال أن هنالاااك ارتفااااعفئاااةهاااذه المراض المعدياااة باااين نسااابة االصاااابة بااااألوباااالرغم مااان انخفااااض 
بيانهم لتصال نسابة التادخين من مشاكل نفساية، وترتفاع  %27.4 ، حيث يعاني مراض القل  والسرطانأمراض العقلية، والسكري، و كاأل

 %19.4بواقاع لعناف لعرضاة  2011فاي العاام  ربعهام/نهاذا وقاد كاان أكثار مان  .71لإلناث  %5.4ذكور و %40.9) %23.5 ىلإ
 .2015من الشابات قد تعرضن إلى مضايقات وتحرش في العام  %18.4، علما  بان 72ناثمن اإل %22.1مقابل  من الذكور

فااي العماال الطااوعي، والتغيياار والحااراك  /ناالجتماعيااة والسياسااية، فمااا زالاات ضااعيفة، وخصوصااا  انخااراطهم /نوفيمااا يتعلااق بمشاااركتهم
مشاركة منخفضاة  المؤسسات األهلية والقاعدية واألحزا  السياسية، حيث نالحظ المجتمعي، واالنتخابات في الهيئات المحلية ومختلف

دارة المؤسسات الرياضية مقارنة بالذكور. وفقا لبيانات  التاي وفرهاا المجلاس األعلاى الفلساطيني  2013لإلناث في األنشطة الرياضية وا 
أضاااعاف عااادد اإلنااااث. تااانعكس الفجاااوة  10رياضاااية تقريباااا للشااابا  والرياضاااة، يبلااا  عااادد الاااذكور الناشاااطين فاااي الناااوادي والمراكاااز ال

رة هاااذه اأضاااعاف عااادد اإلنااااث الناشاااطين فاااي إد 10ز حياااث عااادد الاااذكور كار لموا واديلنا في للعما ماقط في هذه رةلكبيا اإلجتماعياااة
 وركذلا يةوعض لدمع بل  ثحي نيةدم سسةؤم أي نم وركذ يةوعض وىمست علىأ ياضيةرلا واديلنا لتحتالمؤسساااات واألطااار. كماااا 

مسح الشبا  فهي قليلة، فقد أظهر  ياضيةرلا واديلنا اإلناث فيية وعضأما  73في غزة. %7.4في الضفة و %5.7  سنة 15-29)
مقارناة  %10.6فقط من الشبا  ينتمون ألندياة ومراكاز رياضاية وهاذه النسابة أعلاى للاذكور بنسابة  %6.3، أن 2015الفلسطيني لعام 
عمااال ألالشاابا  الااذكور اكثاار مشاااركة باكمااا أن مشاااركة اإلناااث والااذكور فااي االنشااطة التطوعيااة قليلااة، ف  74.%1.6باالناااث بنساابة 
 75.لدى الشابات %6مقارنة بنحو %1.7الشابات اذ بلغت لدى الشبا  الذكور بالتطوعية مقارنة 

اإلعاقااة  وذوات اجااات الشااابات والشاابا  ذويومالءمتهااا الحتي الموجااودةوالثقافيااة الرياضااية  ماان ناحيااة أخاارى، يالحااظ ضااعف الباارامج
فاي المادن والثقافياة تمركز معظم االندية والمرافق الرياضية بشكل خاص، بسب  عدم توفر االحتياجات المطلوبة في المرافق الحالية، و 

تساتهدف وثقافياة ية عادم تواجاد امااكن رياضاتلاك المرافاق، باإلضاافة إلاى لالشبا  وتهميش القرى والمخيمات مما يصع  من الوصول 
التركياز ، ومن ضمنها الشابات. من ناحية أخرى، هنالك قلة المدربين المتخصصين في المجاالت الرياضاية والفنياة و جميع افراد العائلة

بالرياضاة النساوية،  امحادود ارسامي ا. كماا أن هنالاك اهتماماكرة القدم وعدم توفر رياضات اخارى كافياةعلى رياضات دون االخرى مثل 
ومعارضاة العاادات والتقالياد ولألشاخاص ذوي اإلعاقاة، وتااثير  رياضايةال نساويةال األنشاطةارساة ملمأو مرافاق مختلفاة  نديةأعدم توفر و 

                                                           
 .12/08/2016الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيانا  صحفية عشية اليوم العالمي للشبا ،  69 
 .2016، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، شباط 2105مسح الشبا  الفلسطيني لعام   70 
 .2016، النتائج الرئيسية، شباط 2015ز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح الشبا  الفلسطيني الجها 71 
 يمكن االطالع على المعلومات من خالل الرابط:  12/08/2014اإلحصاء الفلسطيني يصدر بيانا  صحفيا  بمناسبة اليوم العالمي للشبا ،  72 

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1184&mid=3172&wversion=Staging 
 .27، صفحة 2016اط ، النتائج الرئيسية، شب2015الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح الشبا  الفلسطيني  73 
 كالسابق. 74 
 كالسابق. 75 

http://www.pcbs.gov.ps/site/512/default.aspx?tabID=512&lang=en&ItemID=1184&mid=3172&wversion=Staging
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 لرياضاة النساويةباهمياة االمجتماع  ، وعادم وعايالرياضاةاالنشاطة فاي اإلعاقة وذوات واألفراد ذوي والتي تحد من مشاركة المرأة  العائلة
 76إلعاقة.ولألفراد ذوي ا

هااذا بااان  77والتااي أعاادها المجلااس األعلااى للشاابا  والرياضااة، 2022-2017سااتراتيجية قطاااع الشاابا  الفلسااطيني لألعااوام أظهاارت ا
 الوضع يعزى إلى مجموعة من األسبا  من أهمها: 

 والشاابات لدى الشبا  ية تعزيز االنتماء والهوية الفلسطينالمساهمة االيجابية في السياسية في مجال حزا  ألدور محدود وسلبي ل
باااألحزا  والشااابات الشاابا   الااى ضااعف ثقااةدى ممااا أ ؛بشااكل عاااموالفئويااة عاان ارتباااط االنتخابااات بالمصااالح الشخصااية  فضااال  

 .في صنع القرار المشاركةوبالتالي غيا  فرص السياسية،  /نمشاركتهمتدني  في وساهم سلبا  السياسية 
 هداف باولويات العمل الشابي واألفيما يتعلق  والمؤسسات الشبابيةرسمي واالهلي عدم وجود رؤية موحدة بين القطاع ال

 والتدخالت المقترحة لمعالجة مشكالت الشبا .
  طاراف مان أصاحا  العالقاة ؤسساات المجتماع المادني وكافاة األوموالشاابات مع فئات الشابا  التخطيط التشاركي ضعف انشطة

 والشركاء الرئيسيين.
  على المشااريع الممولاة بشاكل كامال مان قبال جهاات تمويال خارجياة حياث والشابات نشطة الشبا  المنفذة لصالح أاعتماد البرامج

 ال يوجد موازنات مخصصة لدعم االنشطة الشبابية من الموازنة العامة.
 بابي.محدودية التنسيق والتشاور وتنفيذ التدخالت المشتركة بين المؤسسات المجتمعية التي تعمل في القطاع الش 
  الحوار والتدري  الميداني للطال المشاركة و التفكير االبداعي و  إلى منهجيات وعدم استناده ،المنهاج التعليمي على التلقيناعتماد 

 .كترونيلتطوير اسالي  التعليم االأو والطالبات 
  .ضعف المهارات والمعارف لدى الكوادر التعليمية 
 والشابات ة للشبا السياسات االقتصادية الوطنية غير مشجع. 
   والشااابات االنقسااام السياسااي الفلسااطيني وغيااا  المؤسسااات القانونيااة وانتشااار الفساااد وغيااا  الرقابااة والمسااائلة، واقصاااء الشاابا

في الحفاظ على مستقبل الهوية  /نفي الحفاظ على المشروع الوطني الفلسطيني ويصع  مهمتهموالتعص ، يقلص من دورهم/ن 
 الوطنية.

 بااالرغم ماان تااوفر مسااودة قااانون رعايااة الشاابا  ياانص علااى تااوفير التااامين الصااحي، ، رار قااانون رعايااة الشاابا  الفلسااطينيعاادم إقاا
والشاابات فرص العمل، الحق في تشكيل برلمان شبابي، تخفايض الرساوم الجامعياة، توزياع المانح بشاكل عاادل، والساماح للشابا  

لسياسة وتشكيل األحزا ، إال أنه غير مقر وبحاجة إلى تعديالت، باإلضافة إلاى بالمشاركة السياسية الفاعلة والحق في ممارسة ا
 .كيفية تطبيق بنود القانون على أرض الواقع وتحويله من االطار النظري الى العمليعدم وضوح اآليات حول 

 القضايا والتحديات التي تواجه الجمعيات الخيرية  .7.4

 نيا  هاما  في عملية التنمية، إال أنها تعاني من مجموعة من التحديات: دورا  وط وال تزال الجمعيات الخيرية لعبت

  :هنالك ضعف في  ليات التنسيق ما بين القضايا ذات العالقة بتسجيل ومتابعة الجمعيات ودور وزارة الداخلية والهيئات األخرى
ات متابعة الوزارات لعمل الجمعيات بسب  ، باإلضافة إلى ضعف  لي78وزارة الداخلية ووزارات االختصاص عند تسجيل الجمعيات

إلاى القادرة علاى تحليال التقاارير المالياة واإلدارياة بطريقاة مهنياة، باإلضاافة إلاى تاداخل  محدودية مواردها المالية والبشرية وافتقارها

                                                           
 .51(، صفحة 2023-2017المجلس األعلى للشباب والرياضة، اإلستراتيجة الوطنية لقطاع الشباب الفلسطيني ) 76 

 . 2022-2017دولة فلسطين، المجلس األعلى للشبا  والرياضة، االستراتيجية الوطنية لقطاع الشبا  الفلسطيني لألعوام  77 
 أداء على التنفيذية والئحته 2000لسنة  (1 )رقم األهلية الخيرية والهيئات الجمعيات قانون أثر )ماس ، محمود دويدن، تقييم االقتصادية الفلسطيني السياسات أبحاث هدمع78 

 .48، صفحة 2016الجمعيات، 
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مجاالس اإلدارة وتشاكو الجمعياات مان بعاض التادخالت فاي تعياين  79صالحيات الهيئات واألجسام والمؤسسات الرسمية المختلفاة.
فاي  التنفيذياةالجهاات تادخل لالباا   يفاتح ، من وجهة نظر الجمعياات ة الداخليةمهمة التسجيل لوزار كما أن إسناد . توا غالق مقرا

باان  2016مااس لعاام معهاد ساة ار مان عيناة الجمعياات فاي د %94تشاير  80العمل األهلي، وخصوصاا  أثنااء األزماات السياساية.
زتهاا األمنياة تتادخل غالباا  أو أحياناا  فاي توجياه عمال الجمعياة. هاذا وتشاير وحادة المنظماات األهلياة وحقاوق السلطة التنفيذية وأجه

اإلنسان في مجلس الوزراء بان تدخل وزارة الداخلية هاذا مخاالف لصاالحياتها كماا ناص عليهاا القاانون، ويجا  أن تكاون مختصاة 
  81بالمتابعة واإلشراف على عمل الجمعيات.بالتسجيل فقط وافساح المجال للوزارات ذات االختصاص 

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

شافافية عمال الجمعيااات، مثال نشار تقاريرهاا اإلداريااة والمالياة ومصاادر تمويلهاا والتبرعااات والمانح، و لياات تنظايم ومكافااآت لقواعاد 
اإلدارة وتاادقيق السااجالت الماليااة والشااكاوى، الااخ. وفيمااا يتعلااق بااإدارة الجمعيااات، لاام يشاار القااانون إلااى المسااتويات  أعضاااء مجلااس

، باإلضاافة إلاى تحدياد لجاان مجلاس اإلدارة ومادة اإلدارية مثل اإلدارة التنفيدية والمالية وعالقتهاا بمجلاس اإلدارة وحادود المساؤولية
الاذي يجا  تبنياه فاي التشاريعات ف أقاار  أعضااء مجلاس اإلدارة. ماا زال هنالاك جادل حاول ماا عضويته، ولم يمنع أو يقيد توظي

ماان ناحيااة أخاارى، هنالااك  82الوطنيااة فااي مجااال المساااءلة والشاافافية، ومااا الااذي يجاا  تركااه لألنظمااة والمعااايير الخاصااة بالجمعيااة.
ماااس لعااام معهااد سااة ار عينااة الجمعيااات فااي د ماان %89، حيااث ضااعف فااي  ليااات الشاافافية واالفصاااح والمساااءلة لاادى الجمعيااات

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

تخضع الشواغر للمنافسة العادلة بشكل علناي دائماا . مان المالحاظ  %65ليس لديها مدونات سلوك، وفقط  %36العامة. كما أن 
 83من الجمعيات يوظفون أقار  ألعضاء مجالس إدارتهم. %60أن 

 فاي تنفياذ لمجتمع األهلي والحكومة يتمثل ذلك في ضعف التكامل ما بين ا: القضايا ذات العالقة بالنهج واالستراتيجيات والبرامج
بعااض مجااالس إدارة الجمعيااات   اقتصااارالوطنيااة، باإلضااافة إلااى  طللتنميااة، وربااط باارامج الجمعيااات فااي الخطاا الخطااط الحكوميااة

 يفامتابعة األمور المالية واإلدارية ووضع اإلجراءات الالزمة، وغيا  الدور الرقابي واإلشارافي على ممارسة صالحياتها ومهامها 
عمليااة التخطاايط االسااتراتيجي وتجنيااد تموياال فااي الجمعيااات ب هااذا وال تقااوم الهيئااات الحاكمااة 84مراجعاة واعتماااد المعااامالت الماليااة.

ماااع ضاااعف عملياااات التخطااايط ذلاااك للجمعياااة وتعزياااز التشااابيك ماااع األطاااراف الخارجياااة وعمااال الجمعياااات بشاااكل فاعااال، يترافاااق 
واألطاراف ذات العالقاة داخال الجمعياات. مان ناحياة أخارى، هنالاك تفااوت فاي  لماواطنينوا االستراتيجي بمشاركة المجتمع المحلي

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

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

 :محدودية تنوع مصادر التمويل لدى الجمعيات واعتمادها بشاكل أساساي علاى  إن القضايا ذات العالقة بالموارد المالية والبشرية
عيناة  مان %83 تشاير ، حياثنشاطة والمشااريع المنفاذة ياؤثر علاى اساتدامة الجمعياات وبرامجهاااألبعاض  ياعالتمويال الخاارجي ور 

                                                           
 .7، صفحة 2016 وزارة التنمية االجتماعية، تقرير حول واقع الجمعيات الخيرية والمنظمات األهلي،79 
 .50كالسابق، صفحة 80 
 .75-74كالسابق، صفحة 81 
 .55كالسابق، صفحة  82 
 .57كالسابق، صفحة  83 
 .2013، ديوان الرقابة المالية واإلدارية،المخالفات األكثر شيوعا  في المؤسسات األهلية والمنظمات غير الحكومية، التقرير ربع السنوي الثالث 84 
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إلااى عاادم قاادرتها علااى االسااتدامة الماليااة، باإلضااافة إلااى انخفاااض ملحااوظ للاادعم  2016ماااس لعااام معهااد سااة الجمعيااات فااي درا
ياات علاى اشاتراكات األعضااء فاي تنفياد أنشاطتها، مماا قاد يادلل المالي أو العيني المقدم من أعضاء الهيئة العاماة، واعتمااد الجمع

عادم التاازام بعاض أعضاااء  أو ،ورمزيااة االشاتراكات الساانوية ،علاى ضاعف فلساافة العمال األهلااي الطاوعي لاادى األعضااء ماان جهاة
 2016ماس لعام معهد من ناحية أخرى، تشير نصف الجمعيات في عينة دراسة  85الهيئة العامة في غالبية الجمعيات بتسديدها.

  تطوير كوادرها البشرية.الحرص والجدية في إلى عدم 

 القضايا والتحديات التي تواجه سكان المناطق المهمشة .8.4

 :يخضع سكان القدس الشرقية لوالية بلدية االحتالل االسارائيلي ويعاانون مان أوضااع معيشاية 1967منذ  سكان القدس الشرقية ،
ني غالبياة األحيااء الفلساطينية فاي القادس الشارقية مان كثافاة تطال شتى مجاالت حياتهم. تعااالل صعبة وقيود عديدة بسب  االحت

سكانية عالية بسب  صعوبة الحصول على تصاريح للبناء وهدم البيوت ومصادرة األراضاي وتجمياد الملكياات مان قبال االحاتالل، 
فاال والشابا ، وارتفااع نسابة البطالاة باين الشابا  والتاي وصالت باإلضافة إلى عدم كفاية المرافاق والخادمات العاماة، واعتقاال األط

مان ساكان القادس الشارقية تحات  %76، وارتفااع معادالت الفقار حياث يعايش حاوالي 2016في الرباع الثااني مان عاام  %40إلى 
ن القاادس فلسااطيني ماان سااكا 99,000ماان األطفااال.عالوة علااى ذلااك، يعاايش أكثاار ماان  %84خااط الفقاار المحاادد إساارائيليا ، ماانهم 

الشاارقية معااازولين خلاااف جاادار الفصااال اإلسااارائيلي فااي ظاااروف معيشاااية ساايئة، ويمنعاااون مااان الوصااول إلاااى الخااادمات وأراضااايهم 
  86الزراعية ويضطرون إلى العبور عبر الحواجز والحصول على تصاريح.

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

ر الطارق كفاية البنية التحتية األساسية للخدمات العامة، واإلغالق وتدمير المرافق مان قبال قاوات االحاتالل اإلسارائيلية، وعادم تاوف
المناسابة والكافيااة أو وسااائل النقال. فضااال  عاان محدودياة الوصااول إلااى المراعااي وماوارد المياااه الطبيعيااة، وعادم القاادرة علااى البناااء.  

من مصادرة أراضيهم مان قبال قاوات االحاتالل اإلسارائيلي، وهادم مناازلهم،  87تجمعا  فلسطينيا  في مناطق ج 532يعاني ما يقار  
معظااام المجتمعاااات المحلياااة فاااي منااااطق )ج  معرضاااة لشاااح الميااااه، وتعتماااد أساساااا  علاااى مصاااادر الميااااه مااان  وتهجيااارهم قساااريا .

الصهاريج الخاصة، باسعار تصل إلى خمسة إضعاف المياه المنقولة باألنابي . وبالتالي ينتهك حقهم في التنقل والسكن والصحة 
 والتعليم والعمل والعيش الكريم.

 تعتبر هذه التجمعات من األكثر تهميشا  بين ساكان منااطق ج، ويقادر عاددهم بحاوالي  وية في مناطق ج:التجمعات البدوية والرع
. تعماق يعلى الرعا ونيعتمد %90ن وو منهم هم الجئ %70، ويقدر أن  88تجمعا  بدويا  ورعويا   183فردا  يعيشون في  30,171

درتهم علااى ممارسااة حقهاام فااي التنقاال والسااكن والصااحة والتعلاايم اإلجااراءات اإلساارائيلية المفروضااة علاايهم فجااوة الفقاار وتحااد ماان قاا
  89والعمل. يعانون من التهديد المستمر للتهجير وعنف المستوطنين.

                                                           
 أداء على التنفيذية والئحته 2000لسنة  (1 )رقم األهلية الخيرية والهيئات الجمعيات قانون أثر )ماس ، محمود دويدن، تقييم االقتصادية الفلسطيني اتالسياس أبحاث معهد 85 

 .72، صفحة 2016الجمعيات، 
حد خلف الركب: نظرة إلى الضعف فريق األمم المتحدة القطري، األرض الفلسطينية المحتلة، التحليل القطري المشترك "لكي ال يترك أ86 

 .61-59، صفحة 2016والحرمان الهيكلي في فلسطين، 

/profile/ocha.opt#!/vizhome/VPP2013MMay21Nhttps://public.tableau.com- مكت  األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 87 
Basic24/DashBasic 

 .2014تشخيص التهميش لمناطق )ج ،  مكت  األمم المتحدة لتنسيق الشؤون اإلنسانية، 88 
 .32، صفحة 2016األمم المتحدة، تحليل وضع الدولة، مسودة ليست للنشر،  89 

https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/VPP2013MMay21N-Basic24/DashBasic
https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/VPP2013MMay21N-Basic24/DashBasic
https://public.tableau.com/profile/ocha.opt#!/vizhome/VPP2013MMay21N-Basic24/DashBasic
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  سةةةكان منةةةاطقH2 :تضاااعف امكانياااة وصاااول ساااكان منااااطق  فةةةي الخليةةةلH2   40,000فاااي الخليااال، والاااذين يقااادر عاااددهم 
ية واألنشطة االقتصادية، بسب  عناف المساتوطنين المساتمر، بحياث يقادر عادد فلسطيني، إلى الخدمات الصحية والتعليمية والثقاف

يقاادر أن  مسااتوطن مقيمااين فااي مسااتوطنة كريااات أربااع فااي ضااواحي الخلياال. 8000داخاال المنطقااة و 800المسااتوطنين بحااوالي 
المديناااة. ونتيجاااة لهاااذه  مااان قبااال االحاااتالل اإلسااارائيلي والاااذي يفصااال المنطقاااة عااان بقياااة نصاااوبا  حااااجزا  م 120هنالاااك ماااا يقاااار  

د اإلجاراءات التعسافية اإلسارائيلية، توقفاات معظام األنشاطة االقتصااادية فاي المديناة القديماة والمناااطق المحيطاة بالمساتوطنين، وشاارّ 
 الفلسطينين.  من اآالف 

 :بحيااث ماان  لجاادار،ومناااطق افااي مناااطق حدوديااة مغلقااة  فلسااطيني 11,000يقطاان مااا يقااار   السةةكان فةةي المنةةاطق الحدوديةةة
فاي التنقاال اإلساارائيلي. يخضاع السااكان إلاى قيااود الفصال  عناد اكتمااال جادار فلسااطيني 25,000المتوقاع أيضاا  أن يزيااد عاددهم  

ولزوم تصاريح لذلك، حتى لو كانت منازلهم أو عائالتهم أو أراضيهم أو مصادر دخلهم في هذه المنااطق. تقتطاع هاذه التجمعاات 
تكااون هااذه األخياارة فااي الجهااة اإلساارائيلية ماان الجاادار، ويمنااع الفلسااطينيون ماان الوصااول إليهااا أثناااء عاان أراضاايها الزراعيااة عناادما 

فتاارات الحصاااد ويخضااعون آليااة التصاااريح اإلساارائيلية، ممااا يفقاادهم ساابل عيشااهم ويااؤدي إلااى البطالااة والفقاار وحتااى المااوت فااي 
طاالق دودية في غزة إلى هادم مناازلهم كما يتعرض الفلسطينيون في المناطق الححاالت الطوارا الطبية.  خاالل أعماال العادوان وا 

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

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

 :يعاانون مان الفقار، إذ  %31.2مان ساكان فلساطين، ومانهم  %41.2يمثل الالجئون  الالجئون الفقراء والالجئون في المخيمات
ال يقاادر العديااد ماان  90بشااكل عااام مااا بااين الالجئااين فااي المخيمااات.ترتفااع نساابة الفقاار والبطالااة والخصااوبة وانعاادام األماان الغااذائي 

الالجئين على تحمل تكاليف الخدمات الصحية والتعليمية، ويعتمدون بشكل رئيسي على خدمات األونروا والمسااعدات والمعوناات 
ي حاال تعرضاهم إلاى أياة من المؤسسات األخرى. معظم الالجئين الفقراء ال يملكون أصاول أو رأس ماال، وهام عرضاة للتادهور فا

عواماال طارئااة خارجيااة. وبشااكل عااام يعاايش الالجئااون فااي ظااروف سااكن ساايئة، مااع عاادم كفايااة وضااعف شاابكات المياااه والصاارف 
الجئا يقطناون فاي  228,560، كان هنالك 2015في بداية العام  91الصحي واالزدحام. ويعانون من عمليات التوغل اإلسرائيلي.

 8الجئاا  فااي 560,964 مان مجماوع الالجئاين المسااجلين، بينماا يقطان  %24.3ة، بحيااث يشاكلون مخيماا  فاي الضافة الغربيا 19
  92من مجموع الالجئين المسجلين. %41.6مخيمات في قطاع غزة ويشكلون 

                                                           
 . 20/6/2015ية اليوم العالمي لالجئين، الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي عش90
 . 2015أنروا، المخيمات، 91 

UNRWA in Figures 2015 92 
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 ةخالل األعوام الست "إلى أين نتجه توجهاتنا المستقبلية: الثالثء ز الج
 القادمة؟"

 قطاع التنمية االجتماعية ةرؤيفلسطيني: لا نامجتمعمستقبل لالمشتركة تطلعاتنا  .1

 

األسر  يوفر الحياة الكريمة لكلمجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، 

 يؤمن بالحقوق واملساواة والعدالة والشراكة واإلدماج، ويحرر طاقاتهم، و واألفراد
مجتماااااع و مؤسساااااات رسااااامية عا مااااان الشركاء:لقطااااااع التنمياااااة االجتماعياااااة الاااااذي يضااااام طيفاااااا واسااااا ةالرؤيااااا نضاااااع نصااااا  أعينناااااا هاااااذه

 لتؤكااااااد توجااااااه طاقاتنااااااا وجهودنااااااا المشااااااتركة،، وغياااااارهم ماااااان الشااااااركاء الاااااادوليين األماااااام المتحاااااادة منظماااااااتو  خاااااااصوقطاااااااع ماااااادني 
، قوياااااةمترابطاااااة و عالقاااااات  أفااااارادهأساااااره و  تجماااااع، ومتماساااااكمتضاااااامن  مجتماااااع فلساااااطينيللمضاااااي قااااادما نحاااااو الطموحاااااة  تطلعاتناااااا

 مااااااوجهين طاقاااااااتهم الجماعيااااااة ومااااااؤمنينو ، والوطنيااااااةواالقتصااااااادية االجتماعيااااااة  طموحاااااااتهمسااااااعي لتحقيااااااق معااااااا  فااااااي ال يعملااااااونو
بداعاااااه ا  بالحياااااة ومزدهاااار  ا  نابضااااوقاااايم المساااااواة والعدالااااة والشااااراكة واإلدماااااج. نااااارى مجتمعااااا  فلسااااطينيا  اإلنسااااان بحقااااوق   بانتاجيتااااه وا 
يراعااااااي احتياجااااااات أجيالااااااه الحاضاااااارة والمسااااااتقبلية ويبنااااااي علااااااى تنوعهااااااا، و يتااااااالق باااااارواده ورائداتااااااه ومبدعيااااااه ومبدعاتااااااه،  ،العاااااااليين

. نصااااابو إلاااااى دون أي تميياااااز أو إقصااااااء احترامبااااابإنصااااااف و بمسااااااواة و  مواطناتاااااه ومواطنياااااهويعامااااال  رأس مالاااااه االجتمااااااعينماااااي وي
 رات وكباااااار السااااانوكبياااااإعاقاااااة وذوات ورجاااااال وفتياااااات وفتياااااان وأشاااااخاص ذوي مااااان نسااااااء  ،يتمتاااااع فياااااه جمياااااع الفلساااااطينينمجتماااااع 
األساساااااية الالزماااااة الحياتياااااة كافاااااة الخااااادمات  المواطناااااات والماااااواطنين، بحياااااث يتاااااوفر لجمياااااع  بحيااااااة كريماااااة وذات جاااااودة وأطفاااااال
 .نظيفة وعمل الئق وبيئةومياه وبنية تحتية مالئمة صحة وتعليم و  غذاء مالءملهم من 

يعااااازز فاااارص وصاااااول الماااااواطنين  مجتمااااع دونلااااان تتحقاااااق لجميااااع ل الحياااااة الكريماااااة باااااان إيماننااااا العمياااااقمااااان  ةتنطلااااق هاااااذه الرؤياااا
 والنسااااااءاإلعاقاااااة وذوات واألشاااااخاص ذوي  كاااااالفقيرات والفقاااااراءحرماناااااا  وعرضاااااة للتهمااااايش،  واألكثاااااروالفئاااااات الضاااااعيفة  المهمشاااااين
وسااااااكان  تجمعااااااات البدويااااااة والرعاااااااة وسااااااكان مناااااااطق )ج قاااااادس الشاااااارقية والوسااااااكان المناااااااطق المهمشااااااة، كالواألطفااااااال  والمساااااانين

إلااااى  ،سااااكان غاااازة غياااار المتصاااالين بالمياااااه النظيفااااة والمجاااااريوالالجئااااون فااااي المخيمااااات و ، المناااااطق الحدوديااااة والمحاذيااااة للجاااادار
لضاااامان دمجهاااام الكاماااال ومشاااااركتهم الفاعلااااة علااااى كافااااة األصااااعدة  حقااااوقهمكافااااة تمااااتعهم بمااااع التاكيااااد علااااى  النظااااام االجتماااااعي،
 تنطلااااق هااااذه الرؤيااااةلااااذلك . يااااة التااااي التزماااات بهااااا دولااااة فلسااااطيناالتفاقيااااات والمعاهاااادات الدولالقااااوانين الوطنيااااة و وفااااق مااااا ورد فااااي 

ماااان أرضااااية حقوقيااااة تعاااازز العدالااااة االجتماعيااااة والمساااااواة وعاااادم التمييااااز، وهااااو مااااا ماااان شااااانه تعزيااااز عالقااااة الفاااارد بالدولااااة، ويعاااازز 
ي، بحياااااث يساااااتطيع تغييااااار واقاااااع األسااااار واألفاااااراد، ذكاااااورا  المواطناااااة الصاااااالحة، ويبلاااااور مفهوماااااا  ناضاااااجا  وحقيقياااااا  للعقاااااد االجتمااااااع
ناثاااااا ، وينتشااااالهم مااااان دوائااااار الفقااااار والتهمااااايش واإلقصااااااء االجتمااااااعي.  نطماااااح للمسااااااواة فاااااي تمتاااااع هاااااذه الفئاااااات بجمياااااع حقاااااوقهم وا 

لتحقياااااق التميياااااز اإليجاااااابي  ، وضااااامانوفاااااي بيئاااااة العمااااال االجتماعياااااة واالقتصاااااادية والسياسااااايةالكاااااريم العااااايش و والحاااااراك وباااااالحيز 
زالااااة كافااااة أشااااكال التمييااااز واإلقصاااااء لهااااذه الفئااااات ذلااااك بانهااااا عمليااااة  للتنميااااة نشاااادد علااااى عمليااااة اإلدماااااج ماااان منطلااااق مفهومنااااا .وا 

والفرديااااة، ويؤسااااس أرضااااية صاااالبة  للجميااااع" يحتاااارم االختالفااااات ويحااااافظ علااااى التنااااوع نااااامجتمع"مشاااااركة ديناميكيااااة تطمااااح ليكااااون 
حسااااااا  باالنتماااااااء والتقاااااادير  وكباااااااره ه ورجالااااااه وفتياتااااااه وفتيانااااااه وأطفالااااااهكاااااال فلسااااااطيني، بنسااااااائاعي الااااااذي يعطااااااي مااااااتللتماسااااااك االج

 والشرعية من منطلق احترامه للتنوع المجتمعي. 
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مااااان ثقافاااااة وقااااايم  الكامناااااة واإلنساااااانية اإلرادة اإلجتماعياااااة الساااااتنهاض الطاقاااااات اإلجتماعياااااة بتاااااوفر مجتمعنااااااالتنمياااااة فاااااي تتحقاااااق 
ركز علااااااى تحرياااااار الطاقااااااات والمبااااااادرات الفرديااااااة ساااااانولااااااذلك . ومنظمااااااات واجتماعيااااااة قاااااادات اجتماعيااااااة وأماااااان وبنااااااى سياساااااايةومعت

تحقياااااااق التنميااااااة اإلجتماعياااااااة والمباااااادعات. يتطلاااااا   والمبااااااادعينوالرائاااااادات دعاااااام الااااااارّواد ، و للشاااااابا  والشاااااااابات والنساااااااء اإلبداعيااااااة
العمااااال المحلاااااي التركياااااز علاااااى و ين مااااان أفاااااراد ومنظماااااات ومؤسساااااات، باااااين مختلاااااف الفااااااعلين األساساااااي مساااااؤولية وطنياااااة مشاااااتركة

رى مجتمعاااااااا  فااااااااعال  بمؤسسااااااااته لاااااااذلك نااااااا .المواطناااااااات والماااااااواطنينمسااااااااءلة اجتماعياااااااة ومشااااااااركة ، ويتطلااااااا  المحلياااااااة والماااااااوارد
طاقااااااات  ونيحاااااارر التنمياااااة االجتماعيااااااة، معااااااا   التحاااااارر وفااااااي ن فااااااييوالمجتمعيااااااة، كشاااااركاء رئيسااااااي ومجموعاتاااااه الوطنيااااااة والمحليااااااة

الصااااامود  منيعاااااين وقاااااادرين علاااااىصاااااادمين ويكوناااااوا ، لأداء أدوارهااااام االجتماعياااااة واالقتصاااااادية بشاااااكل فعاااااالهم مااااان و األفاااااراد ويمكنااااا
السياساااااااية واالقتصاااااااادية  حماياااااااة أنفساااااااهم ومواجهاااااااة الصااااااادمات والضاااااااغوطات واألزماااااااات فاااااااي وجاااااااه االحاااااااتالل وقاااااااادرين علاااااااى 

نضااااع . عيشااااهم الكااااريم وساااابل معيشااااتهموالتااااي قااااد تااااؤثر علااااى متطلبااااات  ،رضااااون لهاااااوالمدنيااااة والسياسااااية والطبيعيااااة التااااي قااااد يتع
كرامااااة بحريااااة و هااااذه الرؤيااااة بااااين أيااااديكم لاااانعلن عاااان إصاااارارنا وعزمنااااا وهمتنااااا لمواصاااالة جهودنااااا الوطنيااااة ليعاااايش جميااااع الفلسااااطينين 

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

قايم العدالاة و  الحقوق في الكاملة المساواةتؤكد  الفلسطينية، والتي من تمسكنا بوثيقة إعالن االستقالل نبع إصرارنا وعزمنا في هذه الرؤيةي
توكاوالت الدولياة، وأهمهاا اتفاقياة دولاة فلساطين باالتفاقياات والمعاهادات والبرو ، باإلضاافة إلاى التازام االجتماعية والعايش الكاريم للماواطنين

 ، والتااي ساايداو) القضاااء علااى جميااع أشااكال التمييااز ضااد الماارأة، واتفاقيااة اتفاقيااةواتفاقيااة األشااخاص ذوي اإلعاقااة حقااوق الطفاال الدوليااة، 
 .فئاتتحمي حقوق هذه ال

 المحرك الرئيسي لشركاء التنمية االجتماعية: القيم الناظمة .2

وغياارهم ماان  األماام المتحاادة ومنظمااات وقطاااع خاااصمجتمااع ماادني و مؤسسااات رساامية ميااة االجتماعيااة، ماان يحكاام عماال جميااع شااركاء التن
الناظمة بحيث تشكل منظومة توجيهية لسياسات وبرامج وتدخالت هذه األطراف في عملهم في مجال مجموعة من القيم  الشركاء الدوليين،

  التنمية االجتماعية في فلسطين.

 العدالة. 

 المساواة. 

 لحقوقا.  

 الشراكة. 

 المشاركة 

 اإلدماج. 

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

 الحد من الفقر الهدف االستراتيجي األول: .1.3

وقطاااااع دوليااااة و وأهليااااة  رسااااميةتضااااافر جهودنااااا جميعااااا ، كمؤسسااااات   لااااتتطجماعيااااة، وطنيااااة هااااي مسااااؤولية ظاااااهرة الفقاااار محاربااااة 
مااااان خاااااالل التااااااثير فاااااي مجموعاااااة مااااان التااااادخالت والسياساااااات التاااااي ، وذلاااااك للحاااااد مااااان الفقااااار فاااااي مجتمعناااااا الفلساااااطيني خااااااص،
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ضاااامن هااااذا . نسااااعى تعزيااااز الصاااامود والمنعااااة والتمكااااين االقتصااااادي للجمجتمااااع الفلسااااطينيتساااااهم بشااااكل مباشاااار أو غياااار مباشاااار 
، بغااااض هاااااجميااااع أفراداألساااار الفقياااارة و تعزيااااز قاااادرة الجااااوع والحرمااااان، و األبعاااااد و الفقاااار متعاااادد الحااااد ماااان الااااى الهاااادف االسااااتراتيجي 

ماااااالءم وملااااابس ومساااااكن مااااان غاااااذاء صاااااحي  علاااااى تاااااامين متطلبااااااتهم الحياتياااااة األساساااااية، النظااااار عااااان الجااااانس والعمااااار واإلعاقاااااة،
 كااااال فلساااااطينيق حااااااجتماعياااااة الزماااااة. فمااااان وعالقاااااات خااااادمات مواصاااااالت و و ورعاياااااة شخصاااااية  وتعلااااايم اياااااة طبياااااةوعنمناسااااابين 

فااااي  /ها، والحااااق فااااي تااااامين معيشااااته/هاوألساااارته /هاللمحافظااااة علااااى الصااااحة والرفاهيااااة لااااه فااااي مسااااتوى معيشااااي كااااافٍ وفلسااااطينية 
يش عااااااا سااااااابلوغيااااااار ذلاااااااك مااااااان وضااااااامان عالقاتاااااااه/ها االجتماعياااااااة، ، الترمااااااال والشااااااايخوخةحااااااااالت البطالاااااااة والمااااااارض والعجاااااااز و 

هااااذا الهاااادف  سااااعىيكمااااا  .الفقاااار فااااي دائاااارة للوقااااوعوتعرضااااهم  ظااااروف خارجيااااةيجااااة والتااااي يمكاااان أن تفقااااد نت والمواطناااااتالمااااواطنين 
طعاااااام وغاااااذاء مااااان األسااااارة  جمياااااع أفاااااراد الحاااااد مااااان الفقااااار المااااارتبط بعااااادم تاااااوفر الااااادخل الاااااالزم فاااااي تحقياااااق جمياااااع متطلباااااات إلاااااى

 وذلك الستدامة التنمية وتحقيق حياة كريمة للجميع. وصحة وتعليم، الخ، 

المااااااال العااااااام  إدارة االسااااااتراتيجيات القطاعيااااااة، وخاصااااااة اسااااااتراتيجيةالقطاعااااااات المشاااااامولة فااااااي جميااااااع  تقاااااااطع هااااااذا الهاااااادف مااااااعي
، وذلاااااك مااااان منطلاااااق أن الحاااااد مااااان والطاقاااااة والبيئاااااة والحكااااام المحلااااايوالتعلااااايم والصاااااحة والزراعاااااة والتشاااااغيل  وطنيواالقتصااااااد الااااا

 والتعليمية والصحية واالجتماعية المالءمة. الفقر يج  أن يتضمن وصول األسر الفقيرة إلى خدمات البنية التحتية 

 

 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر
 والفقيرات الفقراء من نستهدف في هذا الهدف؟

 الدولية.المؤسسات و  المؤسسات الرسمية واألهلية والقطاع الخاصمن هم الشركاء لتحقيق هذا الهدف؟ 

جميع القطاعات المشمولة في االستراتيجيات القطاعية، وخاصة جيات القطاعية؟ ما هي التقاطاعات مع القطاعات في االستراتي
 .الطاقة والبيئةوالتشغيل والتعليم والصحة والزراعة والحكم المحلي و  وطنياستراتيجية إدارة المال العام واالقتصاد ال

 تمكين أصحا  الحقوق.التمييز، عدم ، اإللزامية القانونيةما هي مبادئ النهج الحقوقي المتضمنة في هذا الهدف؟ 

 

 قصاء االجتماعي في المجتمع الفلسطيني واإل شكال التهميشإزالة كافة أالهدف االستراتيجي الثاني:  .2.3

هااااااااذه ذات العالقااااااااة فااااااااي  والقطاااااااااع الخاااااااااصوالدوليااااااااة المؤسسااااااااات الرساااااااامية واألهليااااااااة ماااااااان منطلااااااااق الاااااااانهج الحقااااااااوقي، تتبنااااااااى 
هااااذا  ويشاااامل .إزالااااة كافااااة أشااااكال التهماااايش واإلقصاااااء االجتماااااعي فااااي المجتمااااع الفلسااااطييني وهااااو، أال االسااااتراتيجية هاااادفها الثاااااني

ضااااد والسياسااااية  والرياضااااية واالقتصااااادية والثقافيااااة فااااي الحقااااوق االجتماعيااااةجميااااع أشااااكال التمييااااز الساااالبي  الهاااادف القضاااااء علااااى
، وفااااي إعاقااااة وذوات وأشااااخاص ذوي وكبااااار ساااان وشااااابات وكبيااااراتونساااااء وأطفااااال وشاااابا  وفقياااارات ماااان فقااااراء الفئااااات المهمشااااة، 
با  لهااااااا عالقااااااة بااااااالتمييز علااااااى أساااااااس ألسااااااإلااااااى المااااااوارد والمشاااااااركة االجتماعيااااااة والسياسااااااية واالقتصااااااادية،  /نفاااااارص وصااااااولهم

. كماااااا يركاااااز هاااااذا الهااااادف علاااااى ات السياسااااايةر أو المكاااااان الجغرافاااااي أو المعتقااااادأو اإلعاقاااااة أو العمااااا الجااااانسو أو اللاااااون أالااااادين 
دور المؤسساااااات والقياااااادات المحلياااااة وممثلاااااي أصاااااحا  الحقاااااوق مسااااااءلة أصاااااحا  الواجباااااات فاااااي جمياااااع المجااااااالت وتفعيااااال مبااااادأ 

 .هذه العمليةفي وتمكينهم المواطنين المواطنات و و 

يتقااااااااطع هاااااااذا الهااااااادف ماااااااع مجموعاااااااة مااااااان القطاعاااااااات المشااااااامولة فاااااااي االساااااااتراتيجيات القطاعياااااااة، وخاصاااااااة اساااااااتراتيجية الناااااااوع 
دارة المااااااال العااااااام والتشااااااغيلوالتعلاااااايم والصااااااحة با  واإلعاقااااااة االجتماااااااعي والشاااااا والزراعااااااة والحكاااااام المحلااااااي  واالقتصاااااااد المحلااااااي وا 

وذلاااااك مااااان ، بشاااااان المااااارأة والساااااالم واألمااااان1325مجلاااااس األمااااان الخاصاااااة بتطبياااااق قااااارارالوطنياااااة ساااااتراتيجية الوا، طاقاااااة والبيئاااااةوال



  2022-2017استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 

 

43 

فقاااااراء فقياااارات و ي يجاااا  أن يتضااااامن وصااااول الفئاااااات المهمشااااة مااااان منطلااااق أن إزالااااة كافاااااة أشااااكال التهمااااايش واإلقصاااااء االجتمااااااع
إعاقااااااة إلااااااى خاااااادمات البنيااااااة التحتيااااااة والتعليميااااااة  وذوات وأشااااااخاص ذوي وشااااااابات وكبياااااارات وكبااااااار سااااااننساااااااء وأطفااااااال وشاااااابا  و 

 .واالقتصادية والسياسية االجتماعية /نوتعزيز مشاركتهموالوصول إلى العدل والصحية واالجتماعية 

 
 تراتيجي الثاني: إزالة كافة أشكال التهميش واإلقصاء االجتماعي في المجتمع الفلسطينيالهدف االس

شاااااخاص ذوي األو  وكبيااااارات وكباااااارطفاااااال األو  والشاااااابات شااااابا النسااااااء و وال الفقياااااراتمةةةةةن نسةةةةةتهدف فةةةةةي هةةةةةذا الهةةةةةدف؟ 
 إعاقة.

 ذات العالقة. الخاص والقطاعوالدولية المؤسسات الرسمية واألهلية من هم الشركاء لتحقيق هذا الهدف؟ 

اسااااتراتيجية النااااوع االجتماااااعي والشاااابا  واإلعاقااااة مةةةةا هةةةةي التقاطاعةةةةات مةةةةع القطاعةةةةات فةةةةي االسةةةةتراتيجيات القطاعيةةةةة؟ 
االساااااتراتيجية الخاصاااااة بتطبياااااق قاااااارار ، و الطاقاااااة والبيئاااااةوالحكااااام المحلااااااي و والعااااادل والتشاااااغيل والتعلااااايم والصاااااحة والزراعاااااة 

 .1325مجلي األمن 

دم التمييااااز، تمكااااين اإللزاميااااة القانونيااااة، المساااااءلة، عاااانهج الحقةةةةوقي المتضةةةةمنة فةةةةي هةةةةذا الهةةةةدف؟ مةةةةا هةةةةي مبةةةةادئ الةةةة
 المشاركة.أصحا  الحقوق، 

 

  التماسك االجتماعيتعزيز  :الثالثاالستراتيجي الهدف  .3.3

لفاوارق فيماا بيانهم. ال يقتصار التماساك والتقليال مان ا األسار واألفاراد االجتماعي يتمثل بقدرة المجتمع على تاامين الرفااه لجمياعالتماسك 
خلاق التضاامن فاي المجتماع وتعزياز تعزيز وحادة األسارة وتماساكها، و االجتماعي على مكافحة اإلقصاء االجتماعي والفقر، بل يتضمن 

ة التنمياااة العمااال التطاااوعي والمساااؤولية المجتمعياااة وتطاااوير سياساااات اقتصاااادية عادلاااة ودامجاااة للفئاااات المهمشاااة والفقيااارة، خاااالل عمليااا
المتطوعااااات  عااادد والقياااادات المجتمعياااة وزياااادة فاااي الماااواطنين فاااي الحكوماااةالمواطناااات و  ثقاااة فاااي تحساااناالجتماعياااة، بحياااث نااارى 

لرعاياة الفقاراء والفئاات المهمشاة، تراجاع فاي حااالت العناف المجتمعاي، زياادة فاي عادد في مبادرات تنموياة  /اتالمنخرطينالمتطوعين و 
فااي مؤسسااات االجتماعيااة واالحاازا  السياسااية ومجااالس واتحااادات ونقابااات ومؤسسااات لتمثيليااة  /اتالمنخاارطين توالمواطنااا المااواطنين

وأطاار أخاارى محليااة ووطنيااة، باإلضااافة إلااى تحساان نظاارة الفلسااطينين حااول أهاام القاايم االجتماعيااة االنسااانية فااي المجتمااع الفلسااطيني، 
التكافال، احتارام األخار، والتاي طالماا تمياز بهاا تاريخياا  الشاع  الفلساطيني، باالرغم مان كالعدالة االجتماعية، االنتماء للوطن، التساامح، 

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

 
 الجتماعيالتماسك االهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز 

 المؤسسات الحكومية واألهلية والقطاع الخاص ذات العالقة.من نستهدف في هذا الهدف؟ 
 ذات العالقة. والقطاع الخاصوالدولية المؤسسات الرسمية واألهلية من هم الشركاء لتحقيق هذا الهدف؟ 

األشاااااخاص جتمااااااعي والشااااابا  و اساااااتراتيجية الناااااوع االمةةةةةا هةةةةةي التقاطاعةةةةةات مةةةةةع القطاعةةةةةات فةةةةةي االسةةةةةتراتيجيات القطاعيةةةةةة؟ 
 تمكين أصحا  الحقوق، المشاركة.ما هي مبادئ النهج الحقوقي المتضمنة في هذا الهدف؟  اإلعاقة والتعليم.ذوي 
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 السياسات القطاعية: ما هي قواعد العمل التي ستحكم عمل جميع الشركاء؟ .4

 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر

  السياسات القطاعية
، تستهدف هذه السياسة تطوير أنظمة للمساعدات االجتماعية: وتنسيق المساعدات االجتماعية النقدية وغير النقدية تنظيم .1

 من البرامج لضمان عنصر االستدامة العتماد منهج مرتبط بالحقوق.  بدال   المراعية للنوع االجتماعي،
عمال الالزمة بما المصادر المالية وبرامج خدمات األمل توفير بما يش ،سر الفقيرةسسة وتطوير برنامج التمكين االقتصادي لألام .2

  .في ذلك تعزيز عملية التسويق وتعزيز التشريعات ذات العالقة
هيئات وصناديق واتحادات مختصة في الضمان االجتماعي والحماية مالية لتاسيس وتفعيل ومؤسساتية و وضع تدابير تشريعية و  .3

 .الكوارث والتاميناتمن 
  .رات والفقراءيالفقمن خدمة الهيئات المحلية والمؤسسات والجمعيات الخيرية والقيادات ير مؤسساتية وتنظيمية تساعد وضع تداب .4
 حماية المستهلك في جميع المحافظات. اتيععمل جمتطوير وتوسيع  .5

 تمع الفلسطينيالهدف االستراتيجي الثاني: القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقصاء االجتماعي في المج

  السياسات القطاعية
تصميم خدمات اجتماعية مبينة على االحتياج: تاتي هذه السياسة لبناء الخدمات االجتماعية لتستجي  الحتياجات األسر  .1

  .المالئمة لهاتحديد التدخالت المستهدفة بناء على تحليل وضعها وأوضاع األفراد فيها و 
باعتماد خيارات مجتمعية ومحلية: تسعى هذه السياسة إلى تعزيز دور مؤسسات المجتمع تعزيز الالمركزية في تقديم الخدمات  .2

إلى سوق مختلط لتقديم الخدمات  وصوال  ، الخدماتومتابعة وتقييم المدني والمحلي والقطاع الخاص في تصميم وتقديم 
للفئات المستهدفة وباالستناد إلى  بما يعزز فاعليتها وضمان وصولهاة تحويل على المستوى المحلي، موأنط االجتماعية

 احتياجاتها الفعلية.
لمواد واهداف تعزز المساواة والعدالة بين الجميع وتعزز النهج المبني على  مناهج التعليم العام والتعليم العالي شمولضمان  .3

  الحقوق 
ي أصحا  الحقوق والمواطنين في إيجاد  ليات وثقافة مجتمعية ومؤسساتية تعزز دور المؤسسات والقيادات المحلية وممثل .4

 مساءلة أصحا  الواجبات في جميع المجاالت. 
من  القضاء الشرعي والنظاميوصول الى من ال الفئات الفقيرة والمهشمة نتدابير من مؤسسات العدالة تمكّ سياسات و وضع  .5

 .خالل بناء نظام المساعدة القانونية
وذوات  ال سيما النساء واألشخاص ذوي ،عليم لجميع الفئات المستضعفةتوفير وتطوير الخدمات االجتماعية والصحية والت .6

اكز الرياضية ووضع تدابير لوصول الجميع الى المياه والطاقة والمر  ،والشابات السن والشبا  وكبيرات وكباراإلعاقة واألطفال 
 واالقتصادية.ة األعمال الرياديوتطوير ، والثقافية المناسبة

 ثالث: تعزيز التماسك االجتماعيالهدف االستراتيجي ال

  السياسات القطاعية
العمل التطوعي القائم على خدمة المجتمع  وضع تدابير وطنية ومحلية تشجع الشبا  والشابات والقيادات المجتمعية لالنخراط في .1

 .وتعزز الترابط المجتمعي
 وماسستها. والبلديات الخاصلمسؤولية اإلجتماعية للقطاع امفهوم  تطوير نماذج بمشاركة الجميع لتعزيز .2
 وضع ودعم األطر الوطنية والمحلية التي ترعى الحوار المجتمعي في قضايا الوحدة الوطنية وتعزيز القيم اإلنسانية والوطنية. .3
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 والعدالة االجتماعية.والتمييز ثير السياسات االقتصادية على معدالت الفقر والتهميش ر وطني مستمر حول تااحو  .4
تستهدف هذه السياسة رفع قدرة وكفاءة المؤسسات المزودة للتنمية االجتماعية: المؤسسية وبناء القدرات المالئمة تطوير البنية  .5

رساء مرجعيات وترتيبات مؤسسية شفافة وواضحة.  للخدمات وتطوير مواردها البشرية وا 
دف هذه السياسة العمل على تطوير نظام تسته :االجتماعية بمشاركة كافة الشركاء التنميةتطوير نظام متابعة وتقييم لقطاع  .6

 التنميةللمتابعة والتقييم بما يعزز المساءلة والشفافية والحوكمة للقطاع بشكل عام، وذلك لضمان سير العمل في مجاالت 
ية تدخالت االجتماعية وفق المعايير واإلجراءات السليمة، وضمان فاعلية وكفاءة األداء، وبالتالي في تعزيز كفاءة الخدمات وفاعل

 االجتماعية بمختلف أنواعها.والتنمية الحماية 

 والمسؤوليات: ما هي النتائج التي نريد تحقيقها وما دور الشركاء؟ القطاعية النتائج  .5

 يعرض الجدول أدناه النتائج لكل هدف استراتيجي ودور الشركاء المختلفين.

 النتائج
 وأدوار الشركاء المرتبطة بها

 المتوقع للمجتمع المدني الدور الرئيسية الحكومية المؤسسات دور ة االجتماعيةالتنمي وزارة دور
 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر

األسر الفقيرة  .1.1
والهشة قادرة 
على تامين 

االحتياجات 
األساسية بنوعية 
 وكمية كافيتين. 

 توفير مساعدات نقدية. 
  منتظمةغذائية توفير مساعدات. 
  ت ماليه طارئةمساعداتوفير. 
 .تاهيل سكن 
 .إعفاءات 
  إنشاء منظومة معلوماتMIS 

موحدة حول األسر وقواعد بيانات 
واحتياجاتها والخدمات  الفقيرة

 .المقدمة لها

  توفير الخدمات  –وزارة الصحة
 الصحية المجانية. 

  توفير  –وزارة التربية والتعليم العالي
 الخدمات التعليمية المجانية. 

 وضع -الوطني صاد وزارة االقت 
سياسات وطنية لتشجيع االستثمار 

 أسبا  معالجةل وسياسات اقتصادية
وبناء ، محاربته فقط وليس الفقر

االحتياطات الوطنية من السلع 
 األساسية، وخصوصا  الطحين.

  :السياسات وضعوزارة المالية 
 أسبا  معالجة تضمن التي المالية
 .محاربته فقط وليس الفقر

 لالحصاء ركزي الم  الجهاز
 مفهوم الفقرطوير ت -الفلسطيني
، بما ينسجم مع التوجهات فلسطينيا
، توفير احصائيات حول الوطنية

 الفقر في فلسطين.
  :مفهوم طوير تمكت  رئيس الوزراء

، بما ينسجم مع فلسطينيا الفقر
 .التوجهات الوطنية

  وزارة األشغال العامة واإلسكان– 
 راء. مواءمة/توفير سكن مالءم للفق

  غذائية توفير مساعدات نقدية و
 طارئة. مساعدات ماليهو 

  ،توفير المياه المناسبة والطاقة
وخصوصا في المناطق 

 المهمشة.
 .تعديالت في السكن 
 لفضحمناصرة دولية  حمالت 

 االسرائيلي االحتالل ممارسات
 إلى مباشر بشكل تؤدي التي
 في الفقر ظاهرة تفاقم

 .فلسطين
  .معلومات ودراسات 
  خدمات ارشاد نفسي

 واجتماعي. 

. الرجال والنساء 2.1
والشبا  والشابات في 
األسر الفقيرة منخرطون 
في مشاريع تمكين 

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

 التي لديها مشاريع قائمة.

للعاطلين عن برامج تمكين  –وزارة العمل 
 .العمل

برامج تمكين جماعي  –وزارة الزراعة 
 .رعينللمزا

 صادي لألسر برامج تمكين اقت
الفقيرة، تتضمن إقامة مشاريع 
جديدة وتطوير أعمال لألسر 
الفقيرة التي لديها مشاريع 
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 النتائج
 وأدوار الشركاء المرتبطة بها

 المتوقع للمجتمع المدني الدور الرئيسية الحكومية المؤسسات دور ة االجتماعيةالتنمي وزارة دور
اقتصادي فردي 

 وجماعي. 
 عية لألسر الفقيرة برامج تمكين جما

 والمزارعين. 
  توفير قروض لمشاريع اقتصادية

 لألسر الفقيرة. 
  برامج تدري  مهني وتوظيف

للشبا  والشابات واألشخاص ذوي 
 اإلعاقة من االسر الفقيرة. 

  والمشاريع الشركات تاسيستشجيع 
 فقراء منتجات بتسويق تعنى التي

 من واالستفادة المنتجين، وصغار
 هذا في العالمية ضامنيةالت األسواق
 المجال.

  لتمكينها من تدري  كوادرها
االضطالع بدورها بشكل أفضل في 
مجال توجيه التدخالت لصالح 
الفقراء على المستوى المحلي، 

 وتصميم وتنفيذ التدخالت أيضا .
  

مراجعة التشريعات  –وزارة االقتصاد 
والسياسات لوضع سياسات وتشريعات 
تشجيعية لصغار المنتجين والمشاريع 

 والمشاريع الشركات تاسيس، و الصغيرة
 وصغار فقراء منتجات بتسويق تعنى التي

 األسواق من واالستفادة المنتجين،
 المجال. هذا في العالمية التضامنية

 

 قائمة.
  توفير قروض لمشاريع

 اقتصادية لألسر الفقيرة.
  برامج تدري  مهني وتوظيف

للشبا  والشابات واألشخاص 
ذوي اإلعاقة من االسر 

 الفقيرة. 
  تاسيس -القطاع الخاص 

 لأليدي شغلةوم منتجة مشاريع
 .الفقيرة العاملة

  تطوير  -مؤسسات اإلقراض
سياسات تحفيزية للفقراء، 

 قيم خفض خالل من وذلك
 عملية وتسهيل/الفائدة الربح

االقتراض وتطوير سلع 
إقراض في مؤسسات اإلقراض 
تتالءم مع احتياجات الفقراء، 

 وخصوصا  النساء.
حماية  تدابير .3.1

وطنية  اجتماعية
ومحلية فاعلة 

مي الفئات تح
 الفقيرة والمنكشفة

من  ونساء   رجاال  
الهزات 

والصدمات 
 والكوارث.

 للطوارا وطني صندوق إنشاء 
 للكوارث الوطنية االستجابة لتحسين

 الطبيعية.
  دراسات وتقارير حول تدابير

الحماية االجتماعية واالحتياجات 
 المطلوبة. 

  مراجعة منظومة التشريعات
ت الفلسطينية وتحديد التعديال

البيئة  إيجادالالزمة عليها لضمان 
المؤسساتية الالزمة لتنفيذ السياسات 
والتدخالت التي يتم أو يمكن تبنيها 
 لمكافحة الفقر وفق المفهوم الجديد.  

  الضغط باتجاه وتبني سياسات
وتشريعات لتوفير االحتياجات 
األساسية )وفقا  للمفهوم الحالي 

سر والمستقبلي للفقر  والتمكينية لأل
الفقيرة، يتضمن ذلك أيضا  خفض 

 رسوم الكهرباء والمياه للفقراء.
  لتنسيقوطنية رعاية وقيادة ملتقيات 

 هذا في الفاعلة طرافاأل جهود
 .القطاع

  جاهزية تعزيز -وزارة الزراعة 
 والتامينات المخاطر درء صندوق
 التنظيمية النواحي من الزراعية
 المختصة والكوادر والمالية

  الناظمة. والتشريعات
 داد إع -مؤسسة الضمان االجتماعي

التشريعات الثانوية لقانون الضمان 
 قرارها.ا  االجتماعي و 

  إلدارة مخاطر الفريق الوطني
على للدفاع الكوارث/المجلس األ

المدني: رفع الجهوزية وسرعة 
 ة وغيرها.االستجابة للكوارث الطبيعي

 .نشاء صندوق للكوارث  وا 
 

  دراسات وتقارير حول تدابير
الحماية االجتماعية 

 واالحتياجات المطلوبة.
  حمالت ضغط ومناصرة

 لوضع تدابير وطنية ومحلية. 
  مساهمات  –القطاع الخاص

 مالية. 
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 المتوقع للمجتمع المدني الدور الرئيسية الحكومية المؤسسات دور ة االجتماعيةالتنمي وزارة دور
   توحيد  ليات االستهداف واحتسا

 .الفقر
   تطوير استراتيجية الوطنية لمكافحة

الفقر والتهميش مع نهاية عام 
2018. 

 ة االجتماعية بناء أرضية الحماي
)تحديد مخصصات اجتماعية 
للفئات المهمشة مسنين، 

 معاقين،... 
  جسم تنسيقي عالي هيئة/إنشاء

 المستوى لوضع سياسات وطنية
تضمن  )اقتصادية واجتماعية 

معالجة أسبا  الفقر وليس فقط 
 محاربته.

 عي في المجتمع الفلسطينيالهدف االستراتيجي الثاني: القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقصاء االجتما
تشريعات  .1.2

وسياسات حمائية 
تعزز العدالة 

والمساواة 
 والحقوق للجميع.

  دراسات لمراجعة السياسات
والتشريعات المتعلقة بالفئات 

 المهمشة.
  تنظيم ملتقيات مع المؤسسات

الرسمية لنقاش التعديالت على 
 السياسات والتشريعات.

  مراجعة السياسات والتشريعات
 قة بعمل الوزارة ومراكزها.المتعل

  ووزارة التربية والتعليم وزارة الصحة
ووزارة األشغال العامة واإلسكان ووزارة 

وزارة  المواصالت ووزارة االقتصاد
شؤون المرأة والمجلس االعلى للشبا  

تعديل السياسات  -والرياضة
ذات العالقة بكل وزارة والتشريعات 

 بحماية وتحقيق المساواةالمتعلقة و 
ألطفال والنساء واألشخاص ذوي ل

 اإلعاقة وكبار السن. 

  .حمالت ضغط ومناصرة 
  دراسات وتقارير لمراجعة

 السياسات والتشريعات. 

. ثقافة مجتمعية 2.2
تعزز الحقوق 

 والمساءلة.

  حمالت وأنشطة توعوية حول
 مناصرة قضايا الفئات المهمشة. 

  دراسات وتقارير حول الخدمات
 المقدمة. 

  مفتوحة للمواطنين حول جلسات
 الخدمات المقدمة. 

  بناء قدرات الكوادر العاملة في
الوزارة حول واجبات أصحا  
 الحقوق و ليات المساءلة والشفافية.

  تطوير  ليات عمل تفسح المجال
لمساءلة المجتمع والمؤسسات 
المجتمعية لعملية تطبيق 

 التشريعات، األنظمة واإلجراءات.

  ارة الصحة وزارة وزارة شؤون المرأة وز
 توعوية. حمالت وأنشطة  - العمل

  وبناء قدرات الكوادر  -جميع الوزارات
العاملة في الوزارات حول واجبات 
أصحا  الحقوق و ليات الشفافية 

تطوير  ليات عمل تفسح والمساءلة، و 
المجال لمساءلة المجتمع والمؤسسات 
المجتمعية لعملية تطبيق التشريعات، 

 اءات.األنظمة واإلجر 
  مراجعة  –وزارة التربية والتعليم

 المناهج.
  حملة توعية للمشغلين  -وزارة العمل

حول ميزات تشغيل األشخاص ذوي 
جراء وتامين الترتيبات  اإلعاقة وا 
التيسيرية والمؤهلة لمختلف األشخاص 

   جلسات مساءلة ألصحا
 ت. الواجبا

   بناء قدرات أصحا
الحقوق حول حقوقهم 
االجتماعية والمدنية 

 واالقتصادية والسياسية. 
 .حمالت وأنشطة توعوية 
  .حمالت ضغط ومناصرة 
 .دراسات وتقارير 
  .رصد لالنتهاكات 
 .برامج إعالمية 
 .بناء قدرات اإلعالميين 
 للشبا   مدني برامج تثقيف

واألطفال واألشخاص ذوي 
 لمواطنةا اإلعاقة بخصوص
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 وأدوار الشركاء المرتبطة بها

 المتوقع للمجتمع المدني الدور الرئيسية الحكومية المؤسسات دور ة االجتماعيةالتنمي وزارة دور
ذوي اإلعاقة دون تمييز على أساس 

 نوع اإلعاقة/الصعوبة. 
  

 العامة والحريات والحقوق
 اإلنسان وحقوق

 .والديمقراطية
  بناء قدرات الشبا  في

مجال توثيق ورصد 
انتهاكات حقوقهم والتعبير 

 عنها في منابر مجتمعية.
الفئات الفقيرة  .3.2

والمهمشة 
 وضحايا العنف

على  قادرين
الوصول إلى 
 منظومة العدالة.

 وتوعية للحدث من قبل  تهيئة
قبل الدخول في إجراءات المختصين 
 المحاكمة. 

  توعية وارشاد لالهالي حول
 اإلجراءات القانونية.

  مراجعة وتعديل  –وزارة العدل
، توعية وارشاد السياسات والتشريعات

 لالهالي حول اإلجراءات القانونية.
 توفير المساعدة القانونية  -وزارة العدل

 المجانية للفقراء والمهمشين.
  وطنية خطة وضع -ة وزارة شؤون المرأ 

 من والفتيات النساء حق حول للتوعية
 .العدالة إلى الوصول

  للفئات توفير دعم قانوني
 المهمشة.

  حمالت توعية مجتمعية
حول حق الفئات المهمشة 

 في الوصول إلى العدالة.
  دراسات وتقارير حول

انتهاك حقوق الفئات في 
 الوصول إلى العدالة. 

  .حمالت ضغط ومناصرة 
. الفئات المهمشة 4.2

تتمتع بالخدمات 
االجتماعية وخدمات 
البنية التحتية 

 والتكنولوجيا.

  قاعدة بيانات بالمؤسسات المعنية
ببرامج الحماية للنساء وخدماتها 

  .1325)خطة قرار 
  خدمات دعم اجتماعي مقدمة للنساء

  .1325المتضررات )خطة قرار 
   موظف من مقدمي  25تدري

لتنمية الخدمات في قطاع ا
االجتماعية حول التعامل مع النساء 

  .1325ضحايا العنف )خطة قرار 
  خدمات مقدمة لألطفال والنساء

واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار 
 السن.

  تطوير أدلة واجراءات العمل
واألنظمة، الخ الخاصة بالخدمات 

 المقدمة. 
  .بناء قدرات العاملين 
  .دراسات وتقارير 
 قدمة من رقابة على الخدمات الم

 المؤسسات األهلية. 
  شراء الخدمات من المؤسسات

 األهلية. 
  ملتقيات دورية مع الشركاء حول

 واقع الخدمات. 

  المقدمة للخدمات جميع الوزارات
االجتماعية والبنية التحتية 

تقديم الخدمات الصحية  –والتكنولوجيا
والتعليمية ومواءمة السكن والمواصالت 

، تطوير ختلفةللفئات الموبنية تحتية 
أدلة واجراءات العمل الخاصة 
بالخدمات المقدمة، وبناء قدرات 

 العاملين.

 ارشاد نفسي واجتماعي 
  مواءمة السكن وتعليم

 لألشخاص ذوي اإلعاقة. 
  توفير خدمات رعائية

 وتاهيلية وتجهيزات للفئات.  
  حمالت ضغط ومناصرة

تتعلق بوصول الفئات الى 
 الخدمات. 

 ول توثق انتهاكات وص
 الفئات الى الخدمات. 

  .دراسات وتقاير 
  .حمالت توعية 
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 المتوقع للمجتمع المدني الدور الرئيسية الحكومية المؤسسات دور ة االجتماعيةالتنمي وزارة دور
مشاركة  .5.2

اجتماعية 
واقتصادية 

وسياسية فاعلة 
 للفئات المهمشة.

  برامج تمكين اقتصادي 
  .أنشطة اجتماعية 
  .دراسات وتقارير 
  

 انشاء تعاونيات زراعية  –وزارة العمل
، وبناء قدرات الشبا للنساء و 

 الجمعيات التعاونية.
  سياسات وتشريعات  –االقتصاد وزارة

تشجع تسويق منتجات صغار المنتجين 
 بالصناعات تختص مواصفات قراروا  

 النسويه. الغذائية والصناعات التقليدية
  تطوير –وزارة التربية والتعليم العالي 

برامج التدري  والتاهيل المهني والتقني 
لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة، من 

ات خالل تخصصات تالءم احتياج
األشخاص ذوي اإلعاقة ومواءمات في 
المنهاج والمرافق، وتدري  الكوادر 
التعليمية على ذلك، وتوفير تكاليف 
المواصالت لوصول األشخاص ذوي 

 اإلعاقة للوصول إلى هذه المراكز. 
  انشاء مراكز ثقافية.  –وزارة الثقافة 
  توفير الدراسات  -وزارة شؤون المرأة

نخراط والتحليالت حول وضعية ا
الشبا  والشابات والفتيان والفتيات في 
األنشطة الثقافية والرياضية والعمل 
التطوعي والمؤسسات المجتمعية وتقديم 
توصيات محددة لتفعيل المشاركة 

 للشابات.
 خاصة برنامج تطوير - الثقافة وزارة 

 والشابات الشبا  المبدعين دعم في
 من الهواة من والشابات الشبا  وتمكين

 ثقافية وانشطة مراكز في خراطاالن
 . مختلفة وابداعية

 تطوير - للشبا  األعلى المجلس 
ولألشخاص ذوي  النسوية الرياضة

 مالئمة رياضية مراكز اإلعاق وتوفير
 والشابات الشبا  وظروف الحتياجات

والمخيمات  واالحياء القرى جميع في
ولألشخاص ذوي اإلعاقة بالتعاون مع 

 المجلس سيعمل كما .اللجنة البارالومبية
 لالنخراط والشابات الشبا  توعية على
 وتقديم والمجتمعي التطوعي العمل في

 المبادرات رعاية في عالقة لها برامج

  تنظيم أنشطة وبرامج
 اجتماعية وثقافية وترفيهية. 

  والمناصرة.حمالت الضغط 
  .تمكين اقتصادي للفئات 
 الصيفية المخيمات تنظيم 

 .ا للشب
 تشجيع المبادرات ل برامج

الريادية واالنشطة التطوعية 
من قبل الطلبة في المدارس 

 والجامعات.
 للكبار تعليم برامج. 
 تعزيزل توعية حمالت 

 التي االتجاهات والمبادرات
 المهني. العمل قيمة تدعم

 وبناء وتوعوية تثقيفية برامج 
تنمية وتطوير ل قدرات

مفاهيم ثقافة وممارسات 
لتطوعي والخيري العمل ا

بين صفوف الشبا  
والجامعات والمؤسسات 
الشبابية، من خالل الزامية 

 التطوع.
  تنفيذ مبادرات تستهدف

تعزيز وتفعيل مشاركة 
الشبا  في الحياة المدنية 

 والسياسية 
  بناء قدرات العاملين في

المراكز الثقافية والرياضية 
المحلية، وتجهيز هذه 

 المراكز. 
 ديقة إنشاء مساحات ص

 لألطفال والشبا . 
 دورية محلية أسواق 

 كاألسواق النسويه للمنتجات
 الحكم مع بالتعاون الشعبية
 األشغال ووزارة المحلي
 العامة.

  بناء قدرات الجمعيات
التعاونية، ال سيما التي 
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 المتوقع للمجتمع المدني الدور الرئيسية الحكومية المؤسسات دور ة االجتماعيةالتنمي وزارة دور
بناء والمجتمعية و  التطوعية الشبابية

قدرات العاملين في األندية الرياضية 
والمراكز الثقافية حول النوع االجتماعي 

 ت والنساء. وتطوير برامج مالءمة للفتيا
 العامة:  األشغال ووزارة المحلي الحكم

 النسويه للمنتجات دورية محلية أسواق
 مع بالتعاون الشعبية كاألسواق

 مؤسسات المجتمع المدني. 

 تستهدف النساء. 
  برامج تحسين نوعية

 المنتجات للنساء وتسويقها.

 زيز التماسك االجتماعيالهدف االستراتيجي الثالث: تع
مباااااااادرات العمااااااال  .1.3

التطاااااااااااااااااااااااااااااااااااااوعي 
 وفاعلة.  موسعة

  دراسة حول قانون جمع التبرعات
والذي من المفترض أن ينظم عملية 
جمع التبرعات على المستوى 

 الوطني.

  سياسااااااااات  –وزارة التربيااااااااة والتعلاااااااايم
وبااااارامج لتشاااااجيع مباااااادرات تطوعياااااة 
محليااااااة فااااااي الماااااادارس والجامعااااااات، 

هيئااااات والمؤسساااااات بالتعاااااون ماااااع ال
 المحلية.

 لدعم الشبابية التطوع برامج 
 والفئات الفقراء مع والعمل

 .المهمشة
  مبادرات تطوعية محلية في

المدارس والتجمعات، بالتعاون 
مع وزارة التربية والتعليم 

 والهيئات المحلية.
  حمالت مناصرة إلقرار قانون

 جمع التبرعات.
. نمااااااااااااذج فاعلاااااااااااة 2.3

ماعيااااااة للمسااااااؤولية االجت
علااااااااااااااااااااااى المسااااااااااااااااااااااتوى 

 المحلي والوطني. 

  دراسة حول واقع المسؤولية
 االجتماعية.

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

 والشبا .
  توقيع اتفاقيات وطنية مع الشركات

ة الخاصة لتبنى نماذج مسؤولي
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. 

  برامج لبناء  -وزارة الحكم المحلي
قدرات الهيئات المحلية لتبني نهج 

نشاء صندوق التنمية المجتمع ية وا 
 للتنمية المجتمعية.

 

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

 والشبا .
  برامج لبناء قدرات الهيئات

المحلية لتبني نهج التنمية 
 المجتمعية.

 

السياسااااااااااااااااااااااااااااااااااات  .3.3
االقتصاااااااااااااااااااااااااااااادية 
عادلاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة 

 دماجية. وا  

  إعداد دراسات وتقارير لتعديل أو
إقرار سياسات اقتصادية عادلة 

دماجية للفقراء والفئات المهمشة.  وا 
  الضغط مع الوزارات المعنية لتعديل

تعااااااااااااديل السياسااااااااااااات  –وزارة االقتصاااااااااااااد 
 االقتصادية.

 االقتصادية للسياسات مراجعة . 
 ومناصرة ضغط حمالت 

 . االقتصادية سياساتال لتعديل
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 النتائج
 وأدوار الشركاء المرتبطة بها

 المتوقع للمجتمع المدني الدور الرئيسية الحكومية المؤسسات دور ة االجتماعيةالتنمي وزارة دور
 السياسات االقتصادية.

منظوماااااة التنشااااائة  .4.3
االجتماعيااااااااااااااااااااااااااااة 
معااااااااااااااززة للقاااااااااااااايم 

 اإلنسانية. 

  رشاد بشان منظومة حمالت توعية وا 
 القيم اإلنسانية.

  مراجعة  -وزارة التربية والتعليم
المناهج الفلسطينية لتضمين قيم 
المساواة والقيم اإلنسانية، وتنفيذ 
برامج ومبادرات توعوية مع مجالس 

المدارس حول قضايا  األهالي في
تربية األطفال والتعامل مع العنف 
واحترام االخرين وقيم التسامح 
بالتعاون مع مؤسسات المجتمع 

 المدني. 
 

  دراسات حول مدى تبنيى
المناهج للقيم االنسانية 
ومراجعتها بالتعاون مع وزارة 

 التربية والتعليم. 
  برامج توعوية في المدارس

والقيم والجامعات حول المساواة 
 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 

 األطفال. 
  مع برامج ومبادرات توعوية

مجالس األهالي في المدارس 
حول قضايا تربية األطفال 
والتعامل مع العنف واحترام 

 االخرين وقيم التسامح. 
المؤسسات ذات  .5.3

العالقة في 
التنمية 

االجتماعية كفوءة 
وفعالة ومستجيبة 

الحتياجات 
 المجتمع.

 قدرات العاملين في وزارة التنمية  بناء
االجتماعية في كافة المجاالت 

 .بعمل الوزارة لقةالمتع
  دراسات وتقارير حول مجاالت

  التنمية. 
  تخطيطالماسسة وتعميم مجموعات 

 ومجالس المستفيدين. 
  حملة اعالمية لدعم الجهود

 والتوجهات التنموية
  تطوير األنظمة الداخلية الالزمة

 لتحسين أداء الوزارة.
  تجنيد التمويل واستقطا  ممولين

 للمشاريع. 
  والرقابة على ترخيص الجمعيات

 عملها. 
  إجراء مسح وطني للجمعيات

   برامج بناء قدرات للجمعيات
الخيرية لتحسين الحوكمة 
والتخطيط والبرامج والموارد 

 البشرية والمالية.
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 النتائج
 وأدوار الشركاء المرتبطة بها

 المتوقع للمجتمع المدني الدور الرئيسية الحكومية المؤسسات دور ة االجتماعيةالتنمي وزارة دور
الخيرية لتصنيفها وتحديد واقع 
الجمعيات )الحوكمة، االستراتيجيات 
والنهج، البرامج والخدمات، التغطية 
واالنتشار، المصادر المالية 

 والبشرية . 
  للجمعيات جمركيةتوفير إعفاءات.  
 واإلداري المالي الدعم توفير 

 .للجمعيات
 جتماعية االحماية ال اتشبك تشكيل

 محلية ومتابعتهاال
  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 وزارة 

لية ودور جهة االختصاص، الداخ
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، 

تولي عضوية وتحديد الفترة الزمنية ل
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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 : قياس مدى التقدم نحو األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعيةرات الرصد والتقييممؤش .6

 يوضح الجدول التالي مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية

مصدر جمع  دورية المؤشر مستوى التفصيل مسؤولية جمع المعلومات المؤشرات سلسلة النتائج
 البيانات

الهدف  .1
ستراتيجي األول: اال

 الحد من الفقر

نسبة الفقر المدقع المبني على  .1
 .أنماط االستهالك

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 .الفلسطيني

 عماااااااااااااااااااار،الالجاااااااااااااااااااانس، 
  المنطقة 

 مسح 2023، 2018

نسبة الفقر المدقع المبني على  .2
 الدخل.

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 ي.الفلسطين

الجاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااانس، 
  المنطقة عمر،ال

 سحم 2023، 2018

نسبة الفقر المبني على أنماط  .3
 .االستهالك

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 .الفلسطيني

، الجاااااااااااااااااااانس، العماااااااااااااااااااار
  المنطقة

 مسح 2023، 2018

 نسبة الفقر المبني على الدخل. .4
 لإلحصااااااءالجهااااااز المركااااازي 

 .الفلسطيني
الجاااااااااااااااااااانس، العماااااااااااااااااااار، 

 المنطقة 
 مسح 2023، 2018

نسبة السكان الذين يعيشون دون  .5
 قر الدولي.خط الف

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 ي.الفلسطين

   الجنس، فئات عمرية،  

نسبة الرجال والنساء واألطفال من  .6
جميع األعمار الذين يعانون الفقر 

وفقا  للتعاريف  بجميع أبعاده
  .الوطنية

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 الفلسطيني

المنطقااااااااااااااااة، الجاااااااااااااااانس، 
 البعد )نوع الحرمان  

 سحم 2023، 2018

 .غذائيا   اآمنةعدد األسر غير  .7
الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 

 .الفلسطيني
 عماااااااااااااااااااار،الالجاااااااااااااااااااانس، 

  المنطقة 
 مسح 2022، 2017

الخسارة االقتصادية المباشرة  .8
المتصلة بالناتج المحلي اإلجمالي 

  .العالمي

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 .الفلسطيني

تاااااااااااام حااااااااااااذف مسااااااااااااتوى 
 التفصيل

 مسح 2022، 2017

األسر الفقيرة  1.1
والهشة قادرة على 
تامين االحتياجات 
األساسية بنوعية 
 وكمية كافيتين.

نسبة األسر الفقيرة التي تستفيد من  .9
المساعدات االجتماعية التي 

 تقدمها وزارة التنمية االجتماعية.

جااااااااااااااانس ر  األسااااااااااااااارة،  وزارة التنمية االجتماعية.
نااااااااوع  المحافظااااااااة

، الخدمااااااااة، خااااااااط الفقاااااااار
 اإلعاقة 

ساااااااااااااااااااااااااااااااجالت  ي سنو 
 إدارية 

نسبة السكان الذين يعيشون في  .10
أسر معيشية يمكنها الحصول على 

  .الخدمات األساسية

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
الفلسااااااااااااطيني، وزارة التنميااااااااااااة 
االجتماعياااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااة، وزارة 
الصاااااااااااااااااااحة، وزارة التربياااااااااااااااااااة 

 والتعليم 

 ا الخدمةالمنطقة
 
 
 

 مسوح 2023، 2018

تفيدة مدى رضا األسر الفقيرة المس .11
حس  )من المساعدات المقدمة 

 . الكمية والنوعية

، جااااااااااااااانس ر  األسااااااااااااااارة وزارة التنمية االجتماعية.
الفئااااااااااااااااااااات العمريااااااااااااااااااااة، 

 المحافظة 

2017 ،2019 ،
2022 

 خاصة دراسة
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 دورية المؤشر مستوى التفصيل مسؤولية جمع المعلومات المؤشرات سلسلة النتائج
مصدر جمع 

 البيانات

نسبة إنفاق األسر على الصحة  .12
 من اإلنفاق اإلجمالي لألسرة.

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 .الفلسطيني

، جااااااااااااااانس ر  األسااااااااااااااارة
 فظة المحا

 مسح  2023، 2018

 .نسبة إنفاق األسر على الغذاء .13
الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 

 .الفلسطيني
، جااااااااااااااانس ر  األسااااااااااااااارة

 المحافظة 
 مسح 2023، 2018

نسبة األسر التي تلجا إلى  .14
استراتيجيات للتاقلم مع مستواها 

 المعيشي.

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 .الفلسطيني

 حمس 2022، 2017 جنس ر  األسرة 

الرجال والنساء . 2.1
والشبا  والشابات في 
األسر الفقيرة 
منخرطون/ات في 
مشاريع تمكين 
اقتصادي فردي 

 وجماعي.

عدد  المستفيدين من التمكين  .15
 االقتصادي.

نااااااااااااااااااااااااوع المشااااااااااااااااااااااااروع،  .وزارة التنمية االجتماعية
المنطقاااااااااااااة الجغرافيااااااااااااااة، 
جاااااانس المسااااااتفيد، الفئااااااة 
العمريااااااااااااااااااااة، طبيعااااااااااااااااااااة 
التااااااااااااااااااااادخل )منحاااااااااااااااااااااة، 

غيل، قااااااااااااااااااااارض، تشااااااااااااااااااااا
أخااااااااااااااااااااارى ، طبيعااااااااااااااااااااااة 
المشاااااااااااااااااروع )فااااااااااااااااااردي، 

 جماعي 

ساااااااااااااااااااااااااااااااجالت  سنوي 
 إدارية 

نسبة األسر الفقيرة المستهدفة في  .16
ال برامج التمكين االقتصادي والتي 

زالت تدير مشاريعها االقتصادية 
 بعد ثالث سنوات.

نااااااااااااااااااااااااوع المشااااااااااااااااااااااااروع،  .وزارة التنمية االجتماعية
المنطقاااااااااااااة الجغرافيااااااااااااااة، 
جاااااانس المسااااااتفيد، الفئااااااة 

يااااااااااااااااااااة، طبيعااااااااااااااااااااة العمر 
التااااااااااااااااااااادخل )منحاااااااااااااااااااااة، 
قااااااااااااااااااااارض، تشاااااااااااااااااااااغيل، 
أخااااااااااااااااااااارى ، طبيعااااااااااااااااااااااة 
المشاااااااااااااااااروع )فااااااااااااااااااردي، 

 جماعي 

2017 ،2019 ،
2022  

دراساااااااة بشاااااااكل 
 دوري 

تدابير حماية . 3.1
اجتماعية وطنية 
ومحلية فاعلة تحمي 
الفئات الفقيرة 
والمنكشفة رجاال  
ونساء  من الهزات 
 والصدمات والكوارث.

عدد تدابير الحماية االجتماعية  .17
الوطنية التي تم وضعها خالل 

شهرا  الماضية لحماية  12ال
 .الفئات الضعيفة والمهمشة

وزارة التنميااااااااااة االجتماعيااااااااااة، 
وزارة العماااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااال، وزارة 

 الزراعة، وزارة شؤون المرأة 

  وصف نوع التدبير 
 سنوي 

ساااااااااااااااااااااااااااااااجالت 
 ادارية

وطنية ال عدد االستراتيجيات .18
محلية للحد من مخاطر الو 

  .الكوارث

المركااااازي لإلحصااااااء  الجهااااااز
 الفلسطيني 

  وصف المحتويات 
 سنوي 

 
 سجالت  

عدد األشخاص المتوفين  .19
والمفقودين والمصابين نتيجة 

 .شخص 100 000للكوارث لكل 
 

الجهااااااز المركااااازي لإلحصااااااء 
 .الفلسطيني

 سجالت  سنوي  المنطقة

عدد األفراد المستفيدين من  .20
صندوق درء المخاطر والتامينات 

 .الزراعية

ا قيماااااااااااااااااااااة المحافظةااااااااااااااااااااا وزارة الزراعة
  المساعدات

ساااااااااااااااااااااااااااااااجالت  سنوي 
 إدارية 
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 دورية المؤشر مستوى التفصيل مسؤولية جمع المعلومات المؤشرات سلسلة النتائج
مصدر جمع 

 البيانات

عدد األفراد المسجلين في صندوق  .21
 الضمان االجتماعي وهيئة التقاعد

صاااااااااااااااااااااااااااندوق الضااااااااااااااااااااااااااامان 
 االجتماعي 

 هيئة التامين والمعاشات

الجااااانس، الفئاااااة العمرياااااة 
 ، المحافظة

ساااااااااااااااااااااااااااااااجالت  سنوي 
 ادارية 

. الهدف 2
االستراتيجي الثاني: 

قضاء على كافة ال
أشكال التهميش 
والعنف واإلقصاء 
االجتماعي في 
 المجتمع الفلسطيني

نسبة السكان الذين تشملهم الحدود  .22
الدنيا/النظم الخاصة بالحماية 

  .االجتماعية

الجهاز المركزي لإلحصاء 
وزارة بالتعاون مع  الفلسطيني

التنمية االجتماعية، هيئة 
التقاعد، صندوق الضمان 

ي، وزارة الصحة، االجتماع
 وزارة العمل.

بحس  الجنس، مع 
التمييز بين األطفال 
والعاطلين عن العمل 
والمسنين واألشخاص 
ذوي اإلعاقة والحوامل 
/األطفال حديثي الوالدة 
وضحايا إصابات العمل 

 والفقراء والضعفاء

 سجالت إدارية سنوي

  الذين تعرضوا للعنف. األفرادنسبة  .23
صاء الجهاز المركزي لإلح

 .الفلسطيني

 نوع العنف، حس 
، الحالة الحالة الزواجية

 التعليمية،  فئات العمر
 ، الجنس، جهة التعنيف

2016 ،2019 ،
2024 

 مسح

 .نسبة عمالة األطفال .24
الجهاز المركزي لإلحصاء 

 .الفلسطيني
 مسح سنوي الجنس

نسبة األطفال المتسربين من  .25
 .المدارس

 .وزارة التربية والتعليم
 المنطقة، ،الجنس

 المرحلة التعليمية
 سجالت سنوي

نسبة األفراد الذين تزوجوا قبل  .26
 .عاما   18بلوغهم 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
والمحاكم  الفلسطيني

 الشرعية.
 سجالت إدارية سنوي الجنس، المنطقة

تشريعات  .1.2
وسياسات 

حمائية تعزز 
العدالة 

والمساواة 
والحقوق 
 للجميع.

ت الحماية عدد التشريعات وسياسا .27
للفئات المهمشة المعدلة أو الجديدة 

 التي تم إقراراها.
 وزارة التنمية االجتماعية

األطفال، الفتيات 
والنساء، األشخاص 

ذوي اإلعاقة، الشبا ، 
 كبار السن

 سجالت سنوي

. ثقافة مجتمعية 2.2
تعزز الحقوق 

 والمساءلة 

عاااااااادد شااااااااكاوي المااااااااواطنين التااااااااي  .28
 ية االجتماعية وزارة التنم تمت معالجتها 

الجنس، نوع الشكوى، 
 المنطقة 

 سجالت  سنوي 

الفئات الفقيرة . 3.2
والمهمشة وضحايا 
العنف قادرة على 
الوصول الى منظومة 

 العدالة

عدد ضحايا العنف الذين تم  .29
الدفاع عنهم أمام الهيئات 

 . القضائية

وزارة التنمية االجتماعية، 
مجلس القضاء األعلى، 

 المحاكم

ة، الفئة، نوع المنطق
العنف، الجنس، ضحايا 

التعذي  )عنف 
 االحتالل 

 سجالت سنوي

 .عدد قضايا الميراث في المحاكم .30
زارة مجلس القضاء االعلى وو 

 العدل
الجنس، نوع الحيازة، 

 العمر. 
 سجالت سنوي
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 البيانات
نسبة السكان البالغين الذين لديهم  .31

حقوق مضمونة لحيازة األرض، 
ف بها الذين لديهم مستندات معتر 

والذين يعتبرون حقوقهم في  قانونا  
  .األرض مضمونة

الجهاز المركزي لإلحصاء 
وزارة الزراعة، و  الفلسطيني

 الطابو
 سجالت سنوي الجنس، نوع الحيازة

الفئات المهمشة  .1.2
تتمتع 

بالخدمات 
االجتماعية 

وخدمات البنية 
التحتية 

 .والتكنولوجيا

عدد األطفال الذين تم وقف  .32
بعد تلقيهم  ليهماالعتداءات ع
 خدمات الحماية 

 وزارة التنمية االجتماعية
، الجنس، نوع العنف

 اإلعاقة
 سجالت ادارية سنوي

نسبة األطفال مجهولي النس   .33
وغير الشرعيين المتواجدين في 
مؤسسات الرعاية الخاصة بهم 
الذين تم إصدار شهادات ميالد 

 .لهم

 وزارة التنمية االجتماعية
ل الجنس، نوع التدخ

 )توفير الرعاية األسرية 
 سجالت ادارية سنوي

عدد األيتام الذين حصلوا على  .34
 .خدمة كفالة يتيم

 وزارة التنمية االجتماعية
، نوع الكفالة، الجنس

 المنطقة
 سجالت سنوي

عدد األحداث الذين تم رعايتهم  .35
 .وتاهيلهم اجتماعيا  

 وزارة التنمية االجتماعية
، المنطقة، نوع الجنس

 يلالتاه
 سجالت سنوي

عدد المستفيدين من خدمات  .36
التاهيل والتدري  في مراكز تاهيل 

 الشبيبة.
 سجالت سنوي الجنس، نوع التدري  وزارة التنمية االجتماعية

عدد النساء اللواتي تعرضن للعنف  .37
وتم تقديم خدمات  واالستغالل

 الحماية لهن. 
 وزارة التنمية االجتماعية

 العمر، نوع العنف، نوع
 ، المنطقةالخدمة

 سجالت سنوي

عدد النساء في مراكز اإلصالح  .38
والتاهيل، واللواتي تم تقديم خدمات 

شهرا   12اجتماعية لهن خالل ال 
 . الماضية

 سجالت سنوي نوع التهمة، نوع الخدمة وزارة التنمية االجتماعية

عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين  .39
حصلوا على خدمة اإلعفاء 

شهرا   12ل ال الجمركي خال
 .الماضية

وزارة التنمية االجتماعية، 
 وزارة النقل والمواصالت

 سجالت سنوي الجنس ، نوع االعفاء

عدد األفراد ذوي اإلعاقة الذين تم  .40
توفير أدوات مساندة لهم خالل ال 

 .شهرا  الماضية 12
 سجالت سنوي الجنس وزارة التنمية االجتماعية

الذين عدد األفراد ذوي اإلعاقة  .41
حصلوا على خدمات في المراكز 

 .شهرا   12المتخصصة خالل ال 
 سجالت سنوي الجنس وزارة التنمية االجتماعية
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 البيانات
نسبة األفراد ذوي اإلعاقة  .42

 والمشمولين بالتامين الصحي
 المجاني

 وزارة الصحة
 

 سجالت سنوي الجنس

نسبة كبار السن المشمولين  .43
 المجاني. بالتامين الصحي

 سجالت سنوي الجنس وزارة الصحة

عدد المقيمين والمستفيدين من  .44
 12بيوت رعاية المسنين خالل ال 

 .شهرا  الماضية
 وزارة التنمية االجتماعية

الجنس، نوع الخدمة 
 )ايوائي، نهاري 

 سجالت سنوي

معدل المشاركة في التعليم المنظم  .45
قبل سنة واحدة من عمر االلتحاق 

  ي.الرسمي بالتعليم االبتدائ

لجهاز المركزي لإلحصاء ا
وزارة بالتعاون مع  الفلسطيني

 التربية والتعليم
 سجالت سنوي الجنس

مشاركة . 5.2
اجتماعية واقتصادية 
وسياسية فاعلة للفئات 

 المهمشة.

 .مشاركة في قوة العملالمعدل  .46
الجهاز المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني
 مسح سنوي المنطقة، الجنس، العمر

مالت في القطاع نسبة النساء العا .47
 .الحكومي

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني

 مسح سنوي المنطقة، العمر

نسبة األفراد الذين يمارسون أنشطة  .48
 ثقافية.

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني

، النشاط، الجنس، العمر
 الفئات

 مسح 2022، 2017

 .معدل البطالة .49
الجهاز المركزي لإلحصاء 

 الفلسطيني

المرحلة العمر،  الجنس،
. المؤهلالتعليمية، 

الفئات )الخريجين، 
 الشبا ، اإلناث 

 مسح سنوي

عدد األفراد ذوي اإلعاقة الملتحقين  .50
 .بالتعليم

 وزارة التربية والتعليم
الجنس، المرحلة 

 التعليمية
 سجالت سنوي

معدل مشاركة األفراد ذوي اإلعاقة  .51
 . في القوى العاملةالعاملين 

كزي لإلحصاء الجهاز المر 
 الفلسطيني

 مسح 2022، 2017 حس  القطاع

النسبة المئوية للسكان في فئة  .52
عمرية معينة الذين يحققون على 
األقل مستوى ثابتا من الكفاءة في 
تصنيفات وظيفية تتناول األمية، 

  .المهارات الحسابية

الجهاز المركزي لإلحصاء 
وزارة بالتعاون مع الفلسطيني 

 يمالتربية والتعل

، المرحلة الجنس
 التعليمية

 سجالت 

نسبة المشاركة في االنتخابات  .53
 على المستوى الوطني.

 لإلحصاءالجهاز المركزي 
بالتعاون مع لجنة  الفلسطيني

 االنتخابات

برلمانية، رئاسية، هيئات 
 محلية

  

. الهدف 3
االستراتيجي الثالث: 
تعزيز التماسك 

 االجتماعي

ن   الذي29-15نسبة الشبا  ) .54
 لديهم رغبة في الهجرة إلى الخارج.

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني

 مسح  الجنس، المنطقة

عدد األفعال اإلجرامية المبل  عنها  .55
 .في مراكز الشرطة

 الشرطة، النيابة العامة
الجنس، المنطقة، نوع 

 الجريمة
 سجالت ادارية سنوي
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 البيانات
المواطنين في  ثقة في تحسن .56

لمجتمعية، في الحكومة والقيادات ا
ونهاية العام  2019نهاية العام 

2022. 

 الجنس، المنطقة مراكز استطالعات
2017 ،2019 ،

2022 
 مسح

الزيااااااادة فااااااي وجهااااااة نظاااااار  نساااااابة .57
األفااااااااااااراد حااااااااااااول تحساااااااااااان قاااااااااااايم 
اجتماعيااااة انسااااانية فااااي المجتمااااع 
الفلسااااااااااااااااااااااااااااااااطيني )العدالااااااااااااااااااااااااااااااااة 
االجتماعياااااااة، االنتمااااااااء للاااااااوطن، 
التساااااااااااااامح، التكافااااااااااااال، احتااااااااااااارام 

  األخر .

 الجنس، المنطقة مراكز استطالعات الرأي
2017 ،2019 ،

2022 
 مسح

مبادرات العمل  .1.3
التطوعي 

 موسعة وفاعلة

نسبة مشاركة األطفال والشبا  في  .58
 العمل التطوعي.

الجهاز المركزي لإلحصاء 
 الفلسطيني

 مسح  ، المنطقةالجنس

نماذج فاعلة . 2.3
للمسؤولية االجتماعية 
على المستوى المحلي 

 وطني.وال

عدد نماذج المسؤولية االجتماعية  .59
المنفذة على المستوى المحلي 

 .والوطني
 وزارة التنمية االجتماعية

حجم الدعم المالي، 
واالتفاقيات الموقعة مع 
 المؤسسات والشركات

2017 ،2019 ،
2022 

 دراسة

السياسات . 3.3
االقتصادية عادلة 

دماجية.  وا 

عدد السياسات االقتصادية التي  .60
توصيات التقارير ذات  تتبنى

العالقة بتعديل أو إقرار سياسات 
دماجية للفقراء  اقتصادية عادلة وا 

 .والفئات المهمشة

 وزارة التنمية االجتماعية
نوع السياسات، جهة 

 اإلقرار
 سجالت سنوي

منظومة التنشئة  .1.3
االجتماعية 

معززة للقيم 
 اإلنسانية

عدد حاالت العنف المبل  عنها  .61
ربويين داخل لدى المرشدين الت

 .المدارس
 سجالت سنوي الجنس، نوع العنف وزارة التربية والتعليم،

المؤسسات . 5.3
ذات العالقة في 
التنمية االجتماعية 
كفوءة وفعالة 
ومستجيبة الحتياجات 

 المجتمع

مدى رضا المستفيدين من  .62
الخدمات التي تقدمها وزارة  التنمية 

 االجتماعية.
 خاصة دراسة كل ثالث سنوات الفئة، نوع الخدمة وزارة التنمية االجتماعية

نسبة اإلنفاق الحكومي على برامج  .63
  .الحد من الفقر

الجهاز المركزي لإلحصاء 
وزارة بالتعاون مع  الفلسطيني

التنمية االجتماعية، وزارة 
 المالية

المنطقة، البرنامج، الفئة 
 المستهدفة

 سجالت سنوي
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مصدر جمع 

 البيانات

نسبة اإلنفاق الحكومي على  .64
ات األساسية )الضمان الخدم

  .االجتماعي، الصحة، التعليم 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
بالتعاون مع  الفلسطيني

مجلس ادارة صندوق 
الضمان االجتماعي، وزارة 
الصحة، وزارة التربية 
 والتعليم، وزارة المالية

 سجالت سنوي المنطقة

نسبة اإلنفاق الحكومي الرأسمالي  .65
ت المخصص للقطاعا والمتكرر

 التي تفيد المرأة والفقراء والفئات
  .الضعيفة بشكل غير متناس 

الجهاز المركزي لإلحصاء 
وزارة بالتعاون مع  الفلسطيني

التنمية االجتماعية، وزارة 
 .المالية

 سجالت سنوي المنطقة

 مؤشر التنمية المستدامة  
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 يةالتوجهات الوطنية والعالمباالستراتيجية ارتباط : الرابعالجزء 
 الربط مع أجندة السياسات الوطنية .1

كون قطاع التنمية االجتماعية مرتبط بشكل وثيق مع مجموعة كبيرة من القطاعات األخرى، كالصحة والتعليم والزراعة واالقتصاد 
وبشكل ، اسات الوطنيةحددتها أجندة السي تسع أولويات وطنيةمع بشكل عام  االستراتيجية ترتبطواألمن والعدل والبنية التحتية والثقافة، 

  . 7خاص مع األولوية رقم )

 مصفوفة األولويات الوطنية والسياساتية في مسودة األجندة الوطنيةالتقاطعات مع : 4 رقم شكل

 

 (: الوحدة الوطنية2األولوية الوطنية رقم )

، وذلك ضمن التدخل السياساتي الذي يتعلق ض والشعب الفلسطيني"تحقيق وحدة األر ترتبط االستراتيجية باألولوية السياساتية "
، بتحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع االلتزامات الدولية لدولة فلسطين، والمرتبطة بفئات التنمية االجتماعية

سياساتية في العمل مع المؤسسات الدولية والدول المضيفة كاألطفال والمسنين والفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة. كما ترتبط باألولوية ال
"تجسيد الممارسة الديموقراطية لضمان توفير الخدمات لالجئين في كافة أماكن تواجدهم. أما على مستوى األولوية السياساتية الثانية 

ت األهلية والقاعدية، وتعزيز احترام ، فإن االرتباط يتعلق بضمان االنتخابات الديمقراطية على مستوى المؤسسافي دولة فلسطين
 مبادا التعددية والمساواة وعدم التمييز في فلسطين وصون الحريات األساسية للمواطنين، ال سيما للفقراء والفئات المهمشة.
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 (: تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين3األولوية الوطنية رقم )

وذلك للوفاء بااللتزامات الدولية المترتبة إلى انضمام  ز المشاركة في المنظومة الدولية"،"تعزيتية اترتبط االستراتيجية باألولوية السياس
 المتحدة األمم دولة فلسطين لعدد من المعاهدات الدولية ذات العالقة بالفئات المستهدفة في قطاع التنمية االجتماعية، ومنها اتفاقية

، وغيرها من االتفاقيات اتفاقية حقوق األشخاص ذوي اإلعاقة، ييز ضد المرأةاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمالطفل،  لحقوق
 والمعاهدات الدولية.

 (: الحكومة المستجيبة للمواطن4األولوية الوطنية رقم )

المهمشة والفئات  المجموعاتتطل  إيالء من منطلق النهج الحقوقي لعملية التنمية االجتماعية، والذي يحدد أصحا  الحقوق وي
، كالفقراء وسكان مناطق )ج  والمحاذية لجدار الفصل اإلسرائيلي في الضفة الغربية والمناطق الحدودية في قطاع غزة، هتماما  خاصا  ا 

ال سيما استحقاقهم لخدمات أساسية، فإن األولوية السياساتية التي تتعلق باالرتقاء بمستوى الخدمات العامة للمواطنين ترتبط والقدس، 
االستراتيجية، ال سيما من منظور التدخالت السياساتية المقترحة والمتمثلة في تطوير استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة ل كبير ببشك

طالق بوابة الحكومة االلكترونية وتوفير الخدمات األساسية  للمواطن على المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، وا 
 الشراكة والتكاملية في تقديم الخدمات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع الخاص. للمواطنين من خاللها، تعزيز

 (: الحكومة الفعالة5األولوية الوطنية رقم )

في عمل الحكومة، كاصحا  واج ، وكجزء رئيسي  تعزيز الشفافية والمساءلة وفعالية ادارة المال العامإن النهج الحقوقي يتطل  
ماعية لتعزيز تقديم الخدمات للمواطنين، األمر الذي تركز عليه أولويتان سياساتيان ضمن هذه األولوية في عملية التنمية االجت

الوطنية، وذلك من خالل ماسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك الوظيفي ومكافحة الفساد، تعزيز الشفافية في عمل 
االدارة العامة المرتكزة على النتائج واألداء واستكمال عملية دمج التخطيط  الحكومة بما يشمل الحق في الوصول للمعلومات، تعزيز

بالموازنة والتحول لموازنة البرامج، إدماج النوع االجتماعي في سياسات الحكومة وبرامجها وموازنتها. باإلضافة إلى ذلك، تتضمن 
التقاعد لموظفي القطاع العام، اصالح المؤسسات العامة واعادة التدخالت السياساتية لنجاعة وفعالية ادارة المال العام، اصالح نظام 

 هيكلتها لتعزيز كفاءتها في تقديم الخدمات، إنشاء مؤسسات مزودي الخدمات العامة األساسية، ال سيما خدمات المياه والكهرباء.

 (: استقاللية االقتصاد الفلسطينية6األولوية الوطنية رقم )

من أكثر األولويات السياساتية ارتباطا  باالستراتيجية، ال سيما من خالل اعتماد إجراءات تعنى ة للجميع" "توفير فرص عمل الئقيعتبر 
باإلسراع في اطالق المشاريع الريادية لتشغيل الخريجين، دعم صندوق التشغيل الفلسطيني وتطويره، ضمان بيئة عمل  منة ومراعية  

 للمعايير الصحية السالمة المهنية.

 (: العدالة االجتماعية وسيادة القانون7ية الوطنية رقم )األولو 

والتي وضعت كاولوية وطنية في أجندة السياسات  العدالة االجتماعية وسيادة القانون ال يمكن أن تتحقق التنمية االجتماعية من دون
من في الحد من الفقر ياساتية األولى المتمثلة ولوية السأوال  األالرئيسي لالستراتيجية. ويندرج ضمنها المرتكز  الوطنية، وبذلك تعتبر

خالل تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للفقراء والمهمشين، مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية الحتياجات الفقراء 
 النساء، االسرى المحررين .والمهمشين، االدماج االجتماعي وتوفير فرص عمل للفئات المهمشة من )أفراد ذوي اإلعاقة، الشبا ، 

من خالل تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة ومتكاملة ووضع  توفير الحماية االجتماعيةندرج هنا األولوية السياساتية الثانية كذلك ت
من ناحية  .يحدود دنيا لها، انفاذ قانون عادل للضمان االجتماعي، تطوير المسؤولية االجتماعية وماسستها وتعزيز الحوار االجتماع
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تحديد األهداف االستراتيجية والتدخالت السياساتية التي تحقق األولولية السياساتية في االستراتيجية بشكل مباشر تساهم أخرى، 
، والتي تشمل تدخالت سياساتية تتضمن تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق االنسان تعزيز وصول المواطنين للعدالةالمتمثلة في 
لية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية، الوصول العادل الى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في ن فاعوانفاذها، ضما

استراتيجية التنمية االجتماعية للنساء، فإنها ترتبط في األولوية تقديمها ال سيما للنساء واألحداث. وأخيرا  من منطلق استهداف 
وتدخالتها في إزالة كافة اشكال التمييز بين الجنسين والقضاء على  ساواة بين الجنسين وتمكين المرأة""تعزيز المالسياساتية الرابعة 

زالة كافة العوائق التي تحول دون المشاركة الكاملة للنساء في التنمية المجتمعية واالقتصادية والحياة  كافة اشكال العنف ضدهن، وا 
شبابنا، أهداف ترتبط باألولوية السياساتية الخامسة " ستعمل االستراتيجية على تحديدا ، ومن منطلق استهداف الشبالعامة. وأخيرا ، 

والتي تندرج ضمنها تدخالت سياساتية متمثلة بتمكين الشبا  الفلسطينين من الحصول على فرص تؤمن لهم النجاح في  مستقبلنا"،
 التركيز على الشبا  األقل حظا .مستقبلهم والمشاركة الفعالة في الحياة العامة وبناء الدولة، ب

 (: تعليم جيد وشامل للجميع8األولوية الوطنية رقم )

من  التعليم المبكر الطفالنا"،الستراتيجية التنمية االجتماعية، والتي ترتبط مع األولوية السياساتية االولى " ارئيسي ايعتبر التعليم مكون
متمثلة في تطوير برامج رعاية الطفولة المبكرة والمتاحة للجميع، وتوسيع نطاق خالل المساهمة في تحقيق التدخالت السياساتية ال

التعليم قبل المدرسي واالرتقاء بمستواه. كذلك، ستعمل االستراتيجية على تحديد أهداف تساهم في تحقيق األولوية السياساتية "تحسين 
يرها وضمان العدالة في الوصول لفرص التعليم خاصة المناطق نوعية التعليم" والتي يندرج ضمنها اصالح المناهج التعليمية وتطو 

ليم والفئات المهمشة، واالولوية السياساتية " من التعليم إلى العمل"" والتي يندرج ضمنها مواءمة التعليم والتدري  التقني والمهني والتع
 يم والتدري  المهني والتقني. العالي مع احتياجات التنمية وسوق العمل، تطوير البنية التحتية ومرافق التعل

 (: رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع9األولوية الوطنية رقم )

التاسعة، ال سيما من  ترتبط استراتيجية التنمية مع االولوية الوطنية خدمات ألصحا  الحقوق وتحقيق رفاهيتهم،من منطلق توفير 
بالتركيز  ر خدمات الرعاية الصحية الشاملة للجميع واالرتقاء بصحة المواطن ورفاهيتهتصبو إلى توفيها السياساتية التي خالل أولويات

، من خالل المساهمة في اصالح نظام التامين الصحي العام، تعزيز االستدامة المالية لنظام الرعاية على الفئات الفقيرة والمهشمة
اء بمستوى وجودة الخدمات الصحية، زيادة المساواة في الوصول الصحية )تحسين نظام شراء الخدمات الطبية والتحويالت ، االرتق

والحصول على خدمات الرعاية الصحية، باإلضافة إلى تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك الصحي للمواطنين، 
 الخصوص. تبني نهج صحة العائلة، تعزيز برامج إدارة األمراض المزمنة وتطبيق السياسات الوطنية بهذا

 (: مجتمع قادر على الصمود والتنمية10األولوية الوطنية رقم )

توفير األمن وأخيرا ، ترتبط االستراتيجية باألولوية الوطنية التي تناشد للوصول إلى مجتمع قادر على الصمود والتنمية، من خالل 
 ية النهوض بالزراعة وبالمجتمعات الريفية.واألمان وتعزيز سيادة القانون توفير االحتياجات األساسية للتجمعات السكن

 الربط مع غايات التنمية المستدامة .2

 193مؤشرا ، اعتمدته  169هدفا  و 17 ، والذي يضم 2030التنمية المستدامة )جدول أعمال من منطلق التزام دولة فلسطين باهداف 
ستسترشد  ،2030بحلول عام ل مستقبل عالم أفضل ، كرؤية تنموية عالمية من أج2015دولة عضو في األمم المتحدة في سبتمبر 

  . 5أنظر جدول رقم االستراتيجية الوطنية الفلسطينية للتنمية االجتماعية بهذه األهداف، وخصوصا  عشرة أهداف )

 (2030ية المستدامة )جدول أعمال أهداف وغايات التنمارتباط استراتيجية التنمية االجتماعية الفلسطينية مع بعض : 5جدول رقم 
 التقاطعات مع أهداف ونتائج االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية أهداف التنمية المستدامة

الحد من )يتقاطع هذا الهدف مع الهدف االستراتيجي األول لالستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية القضاء على الفقر بجميع : 1الهدف 
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 التقاطعات مع أهداف ونتائج االستراتيجية الوطنية للتنمية االجتماعية أهداف التنمية المستدامة
 نسبة الفقر ، ونتائجه جميعها. أشكاله في كل مكان

القضاء على الجوع وتوفير : 2الهدف 
األمن الغذائي والتغذية المحّسنة وتعزيز 

 الزراعة المستدامة

 يتقاطع مع الهدف االستراتيجي االول )الحد من الفقر .

ضمان تمّتع الجميع بانماط : 3الهدف 
عيش صحية وبالرفاهية في جميع 

 األعمار

 ع مع الهدف االستراتيجي األول والثاني. يتقاط

ضمان التعليم الجيد : 4الهدف 
المنصف والشامل للجميع وتعزيز 
 فرص التعّلم مدى الحياة للجميع

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي األول )الحد من الفقر  والثاني )إزالة كافة اشكال التهميش واالقصاء 
 االجتماعي في المجتمع الفلسطيني 

تحقيق المساواة بين : 5دف اله
 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 

 كفئة مستهدفة ذات أولوية في االستراتيجية الوطنية.تحديد النساء والفتيات 
ضمان توفر المياه وخدمات : 6الهدف 

 الصرف الصحي للجميع
يتقاطع مع النتيجة المرتبطة بالهدف االستراتيجي االول والتي تنص على األسر الفقيرة والهشة  .5

 قادرة على تامين االحتياجات األساسية بنوعية وكمية كافيتين.
تعزيز النمو االقتصادي  :8الهدف 

المطرد والشامل للجميع والمستدام، 
والعمالة الكاملة والمنتجة، وتوفير 

 العمل الالئق للجميع

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي االول وال سيما فيما يتعلق بمكون التمكين االقتصادي لألسر الفقيرة 
 والنساء والشبا  واألشخاص ذوي اإلعاقة.

من انعدام المساواة الحد : 10الهدف 
 داخل البلدان وفيما بينها

 يتقاطع مع الهدف االستراتيجي األول والثاني

جعل المدن والمستوطنات : 11الهدف 
البشرية شاملة للجميع و منة وقادرة 

 على الصمود ومستدامة

المناسبة يتقاطع مع الهدف االستراتيجي االول ال سيما فيما يتعلق بتوفر البنية التحتية والمساكن 
توفير وتطوير الخدمات االجتماعية والصحية وبالهدف االستراتيجي الثاني وفيما يتعلق بسياسة 

والتعليم لجميع الفئات المهمشة ووضع تدابير لوصول الجميع الى المياه والطاقة والمراكز الرياضية 
 مشة في المجتمع. وسياسة وضع تدابير وطنية تضمن دمج جميع الفئات المه والثقافية المناسبة،

يتقاطع مع الهدف االستراتيجي الثاني المتعلق بوصول الفئات المهمشة إلى العدالة، وبالهدف  السالم والعدل والمؤسسات: 16الهدف 
 االستراتيجي الثالث.
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 :: بيان سياسة البرنامجالخامسالجزء 

  "2019-2017لألعوام  هداف ومعايير البرامجأغايات و " 
 

 :بموج  الموازنة ي تحقيق األهداف االستراتيجية المدرجة أعاله، ستقوم وزارة التنمية االجتماعية بتنفيذ ثالثة برامج رئيسيةللمساهمة ف
وبرنامج التنمية اإلدارية والتخطيط، بحيث ترتبط هذه  ،والضعيفة المهمشة الفئات وحماية برنامج التمكين ومكافحة الفقر، برنامج تنمية

  .6 أنظر الشكل رقمثيق مع األهداف االستراتيجية الثالث )البرامج بشكل و 

 : ارتباط برامج الموازنة باألهداف االستراتيجية5شكل رقم 

 
 التمكين ومكافحة الفقر برنامج .1

تاااااج دخلهااااا باالعتماااااد علااااى ذاتهااااا، وتقااااديم المساااااعدات النقديااااة يعماااال هااااذا البرنااااامج علااااى تمكااااين األساااار الفقياااارة والمهمشااااة ماااان إن
والعينياااااة والمنتظماااااة والطارئاااااة والموسااااامية، وتقاااااديم خدماااااة التاااااامين الصاااااحي واإلعفااااااءات المدرساااااية وغيرهاااااا مااااان التااااادخالت لألسااااار 

  الفقيرة والمهمشة، وفقا  للمعايير المعمول بها في الوزارة.

 

 الثالثجي الهدف االستراتي

 تعزيز التماسك االجتماعي

برنامج التنمية 
 اإلدارية والتخطيط

2 

 

 الهدف االستراتيجي الثاني

القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف 
واإلقصاء االجتماعي في المجتمع 

 الفلسطيني

 برنامج تنمية الفئات 
 المهمشة والضعيفة

 الهدف االستراتيجي األول
 الحد من الفقر

رنامج التمكين ب
 ومكافحة الفقر

3 

 

1 
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. ياااانص الهاااادف األول علااااى مساااااعدة األساااار الفقياااارة والمهمشااااة علااااى  6أنظاااار الجاااادول رقاااام )يناااادرج ضاااامن هااااذا البرنااااامج هاااادفان 
 .تمكين االسر الفقيرة والمهمشة اجتماعيا  واقتصاديا  توفير احتياجاتها األساسية، أما الهدف الثاني فيسعى إلى 

 : أهداف سياسة برنامج التمكين ومكافحة الفقر6جدول رقم 
 مساعدة االسر الفقيرة والمهمشة على توفير احتياجاتها األساسية 1هدف سياسة البرنامج رقم 

 المخرجات

 الف فرد حصلوا على بطاقة تموين 159
 الف اسرة حصلت على مساعدة نقدية منتظمة 118
 الف من الطلبة حصلوا على اعفاءات 80

 اآف اسرة حصلت على مساعدة طارئة 5000
 لديها بطاقة تامين طبيالف اسرة  120
 نفر حصلوا على مساعدات غذائيةفي الضفة الغربية الف  57

 تمكين االسر الفقيرة والمهمشة اجتماعيًا واقتصادياً  2هدف سياسة البرنامج رقم 

 المخرجات

 أسرة استفادت من المشروع 1000
 شخص من ذوي االعاقة حصلوا على قروض 250

 ع اقتصاديةشا /ة استفادوا من مشاري 1000
 إمرأه من مشاريع التمكين 500
 مزارعا استفادوا من مشاريع التمكين الجماعي 50

 والضعيفة المهمشة الفئات وحماية برنامج تنمية .2

هااااذا البرنااااامج إلااااى تنميااااة أوضاااااع الفئااااات المهمشااااة والضااااعيفة ماااان خااااالل العنايااااة بجااااودة الخاااادمات االجتماعيااااة المقدمااااة  يتضاااامن
حمايااااة والتوعيااااة والتاهيااااال والوقايااااة للفئااااات )الفقاااااراء واألشااااخاص ذوي اإلعاقااااة والنسااااااء واألطفااااال والمسااااانين اياااااة والفااااي مجااااال الرع

وماااااادمني المخاااااادرات والسااااااجناء وعااااااائالتهم  كخطااااااوة أولااااااة نحااااااو التمكااااااين بمعناااااااه الواسااااااع اقتصاااااااديا  واجتماعيااااااا  نفساااااايا  وسااااااكنيا ، 
القصاااااء والتهماااايش ماااان خااااالل مراكااااز متخصصااااة لكاااال فئااااة، وفااااق والعماااال علااااى حمايااااة هااااذه الفئااااات ماااان العنااااف واالسااااتغالل وا

معاااااايير جاااااودة وأنظماااااة اعتمااااااد عصااااارية، واالساااااهام فاااااي تطاااااوير التاهيااااال االجتمااااااعي والمهناااااي والتااااادري  وادارة البااااارامح الموسااااامية 
دور فاااااي ورعاياااااة األطفاااااال  وتاااااوفير الرعاياااااة األسااااارية لألطفاااااال مجهاااااولي النسااااا  وغيااااار الشااااارعيين مااااان خاااااالل  لياااااات االحتضاااااان

ام واألحااااااداث وفاقاااااادي الرعايااااااة الوالديااااااة والتوعيااااااة األساااااارية واإلرشاااااااد األسااااااري وتطااااااوير وتنساااااايق الخاااااادمات مااااااع تااااااوااليالحضااااااانة 
مؤسساااااات المجتماااااع والجمعياااااات الخيرياااااة عبااااار تعزياااااز الشاااااراكات وشاااااراء الخااااادمات وتنسااااايق التااااادخالت، بماااااا ياااااتالءم ماااااع القاااااوانين 

 رة رسميا .واللوائح واألنظمة المعمول بها والمق

 

مااااان االشاااااخاص  4000حصاااااول  . يااااانص الهااااادف األول علاااااى 7أنظااااار الجااااادول رقااااام ) ساااااتة أهااااادافينااااادرج ضااااامن هاااااذا البرناااااامج 
ساااااتهدف االطفاااااال ، أماااااا الهااااادف الثااااااني في2017ذوي االعاقاااااة علاااااى خااااادمات الرعاياااااة والحماياااااة والتاهيااااال والتوعياااااة  خاااااالل عاااااام 

ويسااااااتهدف الهاااااادف الثالااااااث النساااااااء ضااااااحايا  تااااااوعيتهم وارشااااااادهم وكفااااااالتهم.وتاااااااهيلهم ورعااااااايتهم و وأساااااارهم ماااااان خااااااالل حمااااااايتهم 
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ن، و أماااااا المسااااان خااااادمات الحماياااااة والتمكاااااين والرعاياااااة والتاهيااااال النفساااااي واالجتمااااااعي والقاااااانوني لهااااان.العناااااف ويااااانص علاااااى تاااااوفير 
مسااااان.  1800ل يوائياااااةالحماياااااة واالرشااااااد والرعاياااااة النهارياااااة واالفهااااام مساااااتهدفون فاااااي الهااااادف الراباااااع والاااااذي يااااانص علاااااى تاااااوفير 

تعزيااااااز الشااااااراكة والتكاماااااال مااااااع الجمعيااااااات الخيريااااااة والمجتمااااااع المحلااااااي والماااااادني لتحقيااااااق وأخياااااارا ، يركااااااز الهاااااادف الخااااااامس علااااااى 
طااااااااار المسااااااااؤولية إولتااااااااوفير الخاااااااادمات االجتماعيااااااااة، فااااااااي ، كثاااااااار اسااااااااتحقاقا  مجتمعيااااااااة لكافااااااااة الفئااااااااات المهمشااااااااة األالحمايااااااااة ال
 .االجتماعية

 تنمية وحماية الفئات المهشة والضعيفة: أهداف سياسة برنامج 7جدول رقم 
هدف سياسة 
 1البرنامج رقم 

 2017من االشخاص ذوي االعاقة حصلوا على خدمات الرعاية والحماية والتأهيل والتوعية  خالل عام  4000

 المخرجات

لجمركاااااي لشاااااراء سااااايارات تساااااهل وتيسااااار حاااااركتهم مااااان األشاااااخاص ذوي اإلعاقاااااة سيحصااااالون علاااااى خدماااااة اإلعفااااااء ا 650
 وتنقلهم، وفق الشروط والمعايير الخاصة بالالئحة التنفيذية وقرار مجلس الوزراء

 من األشخاص ذوي اإلعاقة سيحصلون على أدوات مسانده حس  معايير الوزارة. 500
حتياجااااااااات األشااااااااخاص ذوي ماااااااان األماااااااااكن العامااااااااة والمؤسسااااااااات األهليااااااااة والخاصااااااااة سااااااااوف يااااااااتم موائمتهااااااااا وفقااااااااا ال 50

 االعاقة، من خالل حمالت الضغط والمتابعة والمراقبة بالتنسيق مع وزارة االشغال والبلديات وشبكات حماية.
مااااااان الوظاااااااائف الحكومياااااااة واألهلياااااااة ساااااااوف ياااااااتم تخصيصاااااااها لألشاااااااخاص ذوي اإلعاقاااااااة، عبااااااار الضاااااااغط والمراقباااااااة  5%

 ن العام.لمدى االلتزام بالقانون بالتعاون مع ديوان الموظفي
 من األشخاص ذوي اإلعاقة سيحصلون على خدمات من مشاريع التمكين االقتصادي 60

 تشطي  المشروع وتجهيز المبنى ليقدم الخدمات للمكفوفين
مااااان األشاااااخاص ذوي اإلعاقاااااة وذويهااااام شااااااركوا فاااااي نااااادوات و ورشاااااات توعياااااة ومناصااااارة بحقاااااوق األشاااااخاص ذوي  1000

 .99/لعام 4اإلعاقة وفق قانون 
 من االشخاص االمصابين بمرض التوحد وعائالتهم حصوال على توعية وارشاد حول كيفية التعامل معهم. 200

ماااااااان األشااااااااخاص ذوي اإلعاقااااااااة سيحصاااااااالون علااااااااى خاااااااادمات اإليااااااااواء والرعايااااااااة والحمايااااااااة والتاهياااااااال فااااااااي مراكااااااااز  1000
 متخصصة حس  المعايير واالجراءات المتبعة بالوزارة

 ة الخليل حصلوا على تاهيل مهنيمن ذوي االعاقة في محافظ 100
 توقيع اربع اتفاقيات مع الوزارات الشريكة لتنظيم تقديم الخدمات لالشخاص ذوي االعاقة....

هدف سياسة 
 طفال واسرهم قد تم حمايتهم وتأهيلهم ورعايتهم وتوعيتهم وارشادهم وكفالتهم.من األ 18210 2البرنامج رقم 

 المخرجات

النسااااااا  وغيااااااار الشااااااارعيين  المتواجااااااادين فاااااااي مؤسساااااااات الرعاياااااااة الخاصاااااااة بهااااااام والماااااااؤهلين مااااااان األطفاااااااال مجهاااااااولي  15
 2017لالحتضان تم توفير الرعاية األسرية لهم خالل العام 

طفاااااال مجهااااااول النساااااا  وغياااااار الشاااااارعيين المتواجاااااادين فااااااي مؤسسااااااات الرعايااااااة الخاصااااااة بهاااااام تاااااام اصاااااادار شااااااهادات  15
 ميالد لهم وفقا لالصول

   حضانة  في الضفة الغربية200على كافة الحضانات المرخصة وعددها ) تم اإلشراف والرقابة 
 من االيتام تم كفالتهم ومتابعتهم 7000

اجتماااااااااعي. وتااااااااوفير الخاااااااادمات  –نفسااااااااي -ارشااااااااادي  -توعااااااااوي  -سااااااااجين واساااااااارهم حصاااااااالوا علااااااااى باااااااارامج تثقيفااااااااي  50
 واالحتياجات االساسية

 مركز لألحداث مجهز  في جنو  الضفة الغربية
 تجهيز مجمع الخدمات االجتماعية في قلقيليةبناء و 
مااااان األطفاااااال المتساااااربين مااااان الماااااادارس وضاااااعاف التحصااااايل العلماااااي حصاااااالوا علاااااى خااااادمات التاهيااااال االجتماااااااعي  400

 والمهني في مراكز التاهيل االجتماعي
ن الفئااااة ماااان األطفااااال ) ذكااااور واناااااث   الااااذين تاااام تااااوعيتهم وارشااااادهم حااااول حقااااوقهم ماااان المناااااطق المهمشااااة ضاااام 1000

 عام . 18دون الا -10العمرية ) من 
 طفل تم استهدافهم في فعاليات يوم الطفل 7000



  2022-2017استراتيجية قطاع التنمية االجتماعية لألعوام 

 

67 

 من االطفال تلقوا  خدمات الحماية في مراكز الحماية 130
 طفل تلقوا الدعم النفسي واالجتماعي 500

 حدث تم تاهيلهم مهنيا واجتماعيا 1100
 انشاء محمكة احداث في جنو  الضفة الغربية

 شة توعية للمدمنين واسرهم للوقاية من المخدراتور  24
 من مراكز التاهيل المهني مجهزة ومؤهلة وقادرة على االستجابة الحتياجات سوق العمل. 12
 من االحداث النزالء تم دمجهم بالنظام التعليمي 30

هدف سياسة 
 3البرنامج رقم 

التمكين والرعاية والتأهيل النفسي واالجتماعي حصلن على خدمات الحماية و  -ضحايا العنف  -من النساء  4025
 والقانوني لهن.

 المخرجات

مااااان النسااااااء ضاااااحايا العناااااف سااااايتم إياااااواءهن فاااااي مراكاااااز متخصصاااااة بحماياااااة المااااارأة تابعاااااة للاااااوزارة او شاااااراء خااااادمات  350
 لهن في المراكز المرخصة والمتخصصة بهذا المجال.

 امرأة شاركن في انشطة يوم المرأة العالمي 3000
 من النساء اللواتي تعرضن للعنف واالستغالل سيتم تقديم خدمات التدري  والتاهيل المهني لهن 50

 من النساء الحاصالت على خدمة الحماية والتاهيل في البيوت اآمنة سيتم دمجهن بالمجتمع واالسرة 150
 من النساء الناجيات من العنف تم تمكينهن 100
 تلقين خدمات االرشادمن النساء المعرضات للعنف  600

 وحدات ارشادية وقانونية فاعلة في يطا ودورا وجنين 3
   قد تم وضعه موضع التنفيذ1نظام تحويل )

 نزيلة في مراكز االصالح والتاهيل تم تقديم خدمات اجتماعية لهن وتوفير احتياجاتهن االساسية. 50
حاااااااتالل وخااااااادماتها فاااااااي مجاااااااال دعااااااام النسااااااااء قاعااااااادة بياناااااااات عااااااان المؤسساااااااات العاملاااااااة علاااااااى العناااااااف النااااااااتج عااااااان اال

 المتضررات  قد تم انجازها
هدف سياسة 
 من المسنين تم توفير الحماية واالرشاد والرعاية النهارية وااليوائية لهم. 1800  4البرنامج رقم 

 المخرجات

 مسن تتالئم مع االنظمة والقوانين واالتفاقيات الدولية 400رعاية ايوائية ل
 راكز المسنين والنوادي النهارية يحصلون على نشاطات ال منهجية مالئمةمسن في م 1000
مااااااان المسااااااانين حصااااااالوا علاااااااى التوعياااااااة بحقاااااااوقهم الصاااااااحية والتعلمياااااااة والتثقيفياااااااة والترفيهياااااااة واالجتماعياااااااة والنفساااااااية  400

 المختلفة
عاقااااااة والمساااااانين اتفاقيااااااة شااااااراء خدمااااااة وفاااااارت الرعايااااااة ماااااان افااااااراد ومؤسسااااااات المجتمااااااع المحلااااااي لألشااااااخاص ذوي اإل 60

والتاااااي ال تتاااااوفر باااااالوزارة أو المراكاااااز التابعاااااة لهاااااا ماااااع إعطااااااء األولوياااااة لالسااااار والحااااااالت الفقيااااارة  والنسااااااء ضاااااحايا العناااااف
 والمهمشة وفقا لتعليمات شراء الخدمة

هةةةةةةةةةدف سياسةةةةةةةةةة 
 5البرنامج رقم 

ق الحمايةةةةة المجتمعيةةةةة لكافةةةةة تعزيةةةةز الشةةةةراكة والتكامةةةةل مةةةةع الجمعيةةةةات الخيريةةةةة والمجتمةةةةع المحلةةةةي والمةةةةدني لتحقيةةةة
 الفئات المهمشة االكثر استحقاقا، ولتوفير الخدمات االجتماعية، في اطار المسؤولية االجتماعية

 المخرجات

 من الجمعيات تم مساعدتها في الحصول على إعفاءات الجمركية ضمن القانون والنظام 50
 جمعية تم دعمها ماليا واداريا 400
 ية تم دعمهامباردة محلية تطوع 12
 شبكة حماية اجتماعية محلية تم تشكيلها ومتابعتها 50

 التنمية اإلدارية والتخطيط برنامج .3

يركاااااااز برناااااااامج التنمياااااااة اإلدارياااااااة والتخطااااااايط علاااااااى تقاااااااديم الااااااادعم اإلداري واللوجساااااااتي والقاااااااانوني والهيكلاااااااي فاااااااي إطاااااااار الحداثاااااااة 
تمتااااااة والتاااااارويج اإلعالمااااااي لباااااارامج الااااااوزارة وتجنيااااااد التموياااااال ووضااااااع واالبتكااااااار، وبناااااااء نظاااااام الرقابااااااة والتقياااااايم وتطااااااوير نظااااااام اال

 الخطط وا عداد التقارير وبناء القدرات، لضمان تنفيذ برامج وزارة التنمية االجتماعية بكفاءة وفاعلية. 
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وزارة ماااان   يركااااز علااااى تااااوفير البيئااااة الممكنااااة والداعمااااة لتحااااول الاااا8أنظاااار الجاااادول رقاااام ) هاااادف واحااااديناااادرج ضاااامن هااااذا البرنااااامج 
 .الشؤون االجتماعية إلى التنمية االجتماعية

 التنمية اإلدارية والتخطيط: أهداف سياسة برنامج 8جدول رقم 
 توفير البيئة الممكنة والداعمة لتحول الوزارة من الشؤون االجتماعية الى التنمية االجتماعية . 1هدف سياسة البرنامج رقم 

 المخرجات

 موظف تعززت قدراتهم في كافة المجاالت 240
 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 الوزارة
 نظام رقابي حديث وفعال مبني على تقييم المخاطر

 انجاز نظام متابعة وتنظيم كفوء وفعال
 تجنيد أموال واستقطا  ممولين للمشاريع

 ائي منجزتقرير احص
 موظف قد تم تعيينهم 129

 بيئة قانونية داعمة لبرامج عمل الوزارة
 موظف /ة لتطوير الخدمات .... 45تطوير وبناء قدرات 

 مديرية تم دعمها لوجستيا للقيام بمهامها 12
  crowd funding االلكترونية، المنصةمن خالل  مالية موارد حشد على قادرة التنمية وزارة

 العمل  عن  والعاطلين وذوي اإلعاقة  السن وكبار واألطفال النساء تحمي اجتماعية حماية أرضية
  المجتمعية التنمية صندوق)المحافظات مستوى على التنموية التدخالت تمويل في يساهم المحلي المجتمع
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 2019-2017لألعوام  : مغلفات الموارد المالية وفجوة التمويلالسادسالجزء     

 (شيقلااللف ب) : التكاليف السنوية المتوقعة والفجوة التمويلية9رقم  لجدو
 ترعي  ة خزي   ة أ ر  

 البرنامج 
 مبلغ 

 الموازنة  
2017 

التكاليف 
المتوقعة
2017 

الفجوة 
التمويلية 

2017 

 مبلغ 
 ةالموازن
2018 

التكاليف 
المتوقعة 
2018 

الفجوة 
التمويلية 

2018 

مبلغ 
نة  المواز

/2019 

التكاليف 
 2019المتوقعة 

الفجوة 
التمويلية 

2019 

التمكين ومكافحة 
 الفقر 

758,860 827,324 -68,464 781,477 828,286 -46,809 804,951 829,665 -24,714 

تنمية وحماية 
الفئات الضعيفة 

 والمهمشة 

56,573 116,053 -59,480 58,320 102,091 -43,771 60,040 103,801 -43,761 

التنمية االدارية 
 والتخطيط 

10,948 11,013 -65 11,375 11,400 -25 11,717 11,730 -13 

 المجموع

826,381 954,390 -128,009 851,172 941,777 -90,605 876,708 945,196 
-68,488 

 

 

 رليعب دعال  ةر ي  (ة ف عة ة ترعيلي   ل فق   ة تطعي ي  )

مخصص من الموازنة   ليةالتكاليف التطويرية الفع السنة 

  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  

 915..19 0.813 20.728 ةال ر    
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 : خطة العملالسابعالجزء 
ساااااتراتيجية، ال باااااد مااااان مصاااااادقة مجلاااااس الاااااوزراء علاااااى مااااان أجااااال تحقياااااق األهاااااداف االساااااتراتيجية المنصاااااوص عليهاااااا فاااااي هاااااذه اال

القاااااوانين واألنظماااااة واللاااااوائح، ساااااواء المتعلقاااااة بالفئاااااات التاااااي سنساااااتهدفها أو بعمااااال وزارة التنمياااااة االجتماعياااااة. ومااااان مجموعاااااة مااااان 
المساااانين ولوائحااااه، وقااااانون حمايااااة  االشااااخاص ذوي االعاقااااة المعاااادلعلااااى قااااانون  قةهااااذه المبااااادرات نااااذكر مااااثال  ضاااارورة المصاااااد

نظاااار أ) الماااارأةو  األطفااااالو  المساااانينو  الشااااراف علااااى مراكااااز حمايااااة المعاااااقينأنظمااااة تاااارخيص واولوائحااااه، ولااااوائح قااااانون األحااااداث، و 
  .10 الجدول رقم

 2022-2017: المبادرات المقترحة لمصادقة مجلس الوزراء خالل االعوام 10جدول رقم 
 عنوان المبادرة ةنوع الوثيق الشهر/السنة
 االجتماعيةالشؤون قانون وزارة  قانون  2017-2019
 قانون االشخاص ذوي االعاقة المعدل قانون 2017-2018

 قانون حماية المسنين قانون  2017-2018
 أدلة االجراءات لجميع عمليات الوزارة أدلة اجراءات  2017-2019
 المرأة -األطفال -المسنين -ى مراكز حماية المعاقينأنظمة ترخيص واالشراف عل أنظمة ولوائح 2017
 لوائح قانون حماية المسنين لوائح 2018

 لوائح وأنظمة قانون االشخاص ذوي االعاقة  لوائح 2018-2019
نظام صندوق  –وثيقة  2017-2018

 المسؤولية االجتماعية
 نظام صندوق المسؤولية االجتماعية

 األحداثلوائح قانون  لوائح 2016-2017
 التنفيذية لقانون الطفل اللوائح الئحة 2017

ماسسة وتصوي  المجالس واللجان العليا للمجلس األعلى لالعاقة للطفل على  أنظمة 2019-2020
 .ضوء االستراتيجية

 
حقوق -البرتوكول االختياري–اعداد مسودة التقارير التفاقية حقوق الطفل  تقارير 2020-2021

 اقةاالشخاص ذوي االع
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 : خطة اإلدارة الثامنالجزء 
السياسااااااات  ن التحااااااول ماااااان الحمايااااااة الااااااى التنميااااااة ساااااايكون لااااااه انعكاسااااااات لاااااايس فقااااااط علااااااىااالجتماعيااااااة باااااا التنميااااااةتاااااادرك وزارة 

 وبالتااااااالي،علااااااى حاااااادود القطاااااااع واألطااااااراف الفاعلااااااة ونهااااااج الااااااوزارة التنظيمااااااي بجوانبااااااه اإلداريااااااة والماليااااااة والفنيااااااة. ، باااااال الباااااارامجو 
تعزياااااااز أدوات رسااااااام وزارة التنمياااااااة االجتماعياااااااة علاااااااى تفعيااااااال دورهاااااااا القياااااااادي لقطااااااااع التنمياااااااة االجتماعياااااااة مااااااان خاااااااالل ساااااااتعمل 

دارة المعرفاااااااة والتنسااااااايق الفعاااااااال باااااااين جمياااااااع األطاااااااراف المعنياااااااة فاااااااي التنمياااااااة االجتماعياااااااة وخاصاااااااة  السياساااااااات االجتماعياااااااة وا 
يااااااااة للفئااااااااات األقاااااااال حظاااااااا  ممثلااااااااة فااااااااي النقابااااااااات العماليااااااااة المؤسساااااااات الرساااااااامية ومؤسسااااااااات المجتمااااااااع المااااااادني واالطاااااااار التمثيل

فعالااااة فاااااي خطاااااط  تجااااال تضاااامين تااااادخالأموقراطياااااة وشاااافافة. ومااااان واالتحااااادات الزراعياااااة والنقابااااات المهنياااااة واي اطااااار تمثيليااااة دي
مااااا  بتنفيااااذ يااااةزارة التننميااااة االجتماعو  سااااتقوم ،الوطنيااااة للتنميااااة االجتماعيااااة ةالمؤسسااااات  تساااااهم فااااي تحقيااااق الرؤياااا وباااارامج جميااااع

  :يلي

ساااااايعمل وزياااااار التنميااااااة  تفعيةةةةةةل دور مجموعةةةةةةة التخطةةةةةةيط والموازنةةةةةةة داخةةةةةةل الةةةةةةوزارة فةةةةةةي إدارة بةةةةةةرامج الةةةةةةوزارة الثالثةةةةةةة: .1
االجتماعيااااة علااااى وضااااع مجموعااااة مااااان التاااادابير الداخليااااة والتااااي تضاااامن قياااااام  مجموعااااة التخطاااايط والموازنااااة بمهااااام الرصاااااد 

 .الثاااااة وتعزيزهاااااا مسااااااهمتها فاااااي تحقياااااق األهاااااداف االساااااتراتيجية األربعاااااة وبشاااااكل محاااااددوالمتابعاااااة والتقيااااايم لبااااارامج الاااااوزراة الث
 .سيعمل الوزير على تفعيل المجموعة من خالل التدابير التالية

 م سااانوي يوتقيااا ،للبااارامج الثالثاااة تقيةةةيم نصةةةف سةةةنوي للتقةةةدم المحةةةرز فةةةي مخرجةةةات خةةةارج المشةةةاريع وداخةةةل المشةةةاريع
 والغايات وذلك من خالل مراجعة معايير األهداف والغايات. على مستوى المخرجات واالهداف 

 وتشااااامل المراجعاااااة دراساااااة عالقاااااة الغاياااااات واالهاااااداف فاااااي األهاااااداف مراجعةةةةةة بةةةةةرامج الةةةةةوزارة فةةةةةي نهايةةةةةة كةةةةةل سةةةةةنة ،
االساااااتراتيجية والنتاااااائج القطاعياااااة ودراساااااة الساااااببية أي نظرياااااة التغييااااار التاااااي تتعلاااااق فاااااي البااااارامج الثالثاااااة وتعاااااديلها حياااااث 

زم األمااااور، يمكاااان ان تكااااون عمليااااة المراجعااااة هااااذه مباشاااارة بعااااد إقاااارار االسااااتراتيجية الوطنيااااة للتنميااااة االجتماعيااااة ماااان يلاااا
 مجلس الوزراء ويمكن ان يشمل التصميم المعدل على مؤشرات قياس أداء بدل معايير األداء . 

 :ير نظااااام متكاماااال للرقابااااة والتقياااايم. سااااتعمل اإلدارة العامااااة للتخطاااايط علااااى تطااااو  تطةةةةوير نظةةةةام رصةةةةد وتقيةةةةيم بالمشةةةةاركة
يشااااامل النظاااااام مجموعاااااة مااااان األدوات والنمااااااذج التاااااي ساااااتقيس مؤشااااارات ومعاااااايير األداء للبااااارامج الثالثاااااة ويشااااامل ايضاااااا  

 وصف مفصل للتقارير واالجتماعات وخطوط االتصال ذات العالقة. 

  :بااااارامج علاااااى وضاااااع اطاااااار ومنهجياااااة ساااااتعمل اإلدارة لعاماااااة للتخطااااايط ماااااع مااااادراء ال اعةةةةةداد خطةةةةةة سةةةةةنوية للبةةةةةرامج
للخطااااااة الساااااانوية للباااااارامج ويااااااتم مراجعتهااااااا لضاااااامان التكاماااااال بااااااين إدارة الباااااارامج، يمكاااااان ايضااااااا  ان يشااااااارك فااااااي عماااااال 

بعااااااض المؤسسااااااات الحكوميااااااة ذات وماااااادراء المراكااااااز و التخطاااااايط الساااااانوي ماااااادراء مااااااديريات وزارة التنميااااااة االجتماعيااااااة و 
 العالقة .

سااايعمل وزيااار التنميااااة فةةةةي  الرصةةةد والتقيةةةيم لالهةةةداف والنتةةةةائج والتةةةدخالت القطاعيةةةة:  . تفعيةةةل دور الفريةةةق الةةةوطني2
االجتماعيااااة علااااى وضااااع مجموعااااة ماااان التاااادابير والتااااي تعاااازز عالقااااة الفريااااق الااااوطني فااااي االسااااتراتيجية وخاااااص فااااي مجااااال تفعياااال 

يعمل الااااااوزير علااااااى انفاااااااذ التاااااادابير التوجيااااااه وتعماااااايم المعرفااااااة وتعميااااااق المسااااااائلة تجاااااااه مكونااااااات االسااااااتراتيجية وبشااااااكل محاااااادد ساااااا
 التالية:
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  تطااااوير نظااااام رقابااااة وتقياااايم علااااى مسااااتوى األهااااداف والنتااااائج والتاااادخالت القطاعيااااة يقاااادم المشااااورة خااااالل الفريااااق الااااوطني
حااااث المؤسسااااات علااااى تااااوفير المعلومااااات الالزمااااة لنظااااام الرصااااد والتقياااايم وخاصااااة تقااااديم تقااااارير نصااااف ساااانوية حااااول يو 

 ي مجال التنمية االجتماعية. التدخالت المنفذة ف

  عقاااااد اجتمااااااع سااااانوي لنقااااااش التقااااادم نحاااااو األهاااااداف والنتاااااائج القطاعاااااة واتخااااااذ قااااارارات فاااااي تعاااااديل أي مااااان المساااااارات
 االستراتيجية بناء على التقارير الميدانية. 

امااااااة للتخطاااااايط ة العر دااإل سااااااتعمل. تطةةةةةةوير وظيفةةةةةةة الدراسةةةةةةات واألبحةةةةةةاث االجتماعيةةةةةةة كمرتكةةةةةةز للسياسةةةةةةات االجتماعيةةةةةةة: 3
والسياساااااات علاااااى تعزياااااز المصاااااادر البشااااارية والمادياااااة الالزماااااة النتااااااج دراساااااات تحليلياااااة تسااااااعد صاااااانع القااااارار لوضاااااع سياساااااات 

 والفقراء. المهمشةتص  في أولويات جميع الفئات مبنية على األدلة تدخالت برامج و وتصميم 

اسااااتراتيجية فرعيااااة تهاااادف الااااى تطااااوير اسااااتراتيجيات وأدوات  سااااتعمل الااااوزارة علااااى وضااااع . تفعيةةةةل التكافةةةةل المجتمعةةةةي والةةةةدولي:4
لحشااااااااد األمااااااااوال والمصااااااااادر المحليااااااااة واإلقليميااااااااة والدوليااااااااة لاااااااادعم مبااااااااادرات المجتمااااااااع المحلااااااااي فااااااااي مجااااااااال التنميااااااااة والحمايااااااااة 

 .ياديينكما ستعمل على تطوير برامج المسؤولية االجتماعية تجاه التمكين االقتصادي للنساء والشبا  والر . االجتماعية

ماااان خااااالل مجموعااااة ماااان المهااااام التااااي تشاااامل حصاااار المااااوارد  . إعةةةةادة هيكلةةةةة الةةةةوزارة بمةةةةا ينسةةةةجم مةةةةع الوظةةةةائف الجديةةةةدة:5
البشااااارية داخااااال الاااااوزارة وتحدياااااد الفجاااااوات باااااين ماااااا هاااااو مطلاااااو  والوضاااااع الحاااااالي ومااااان ثااااام تقاااااديم مقتااااارح هيكلاااااي وخطاااااة تطاااااوير 

 .فاءات قائمةقطا  كفاءات وتطوير كللكوارد البشرية بشقيها است
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 الوطنيةجندة السياسات مع أ ارتباط استراتيجية التنمية االجتماعية: 2ملحق رقم 

 أهداف استراتيجية التنمية  التدخالت السياساتية ذات العالقة  األولوية السياساتية األولوية الوطنية

األولوية الوطنية 
لوحدة  : ا2رقم )
 الوطنية

. تحقيق وحدة األرض والشع  1.2
 الفلسطيني

تحديث وتوحيد المنظومة القانونية والتشريعية بما يتوافق مع 
االلتزامات الدولية لدولة فلسطين، العمل مع المؤسسات 
الدولية والدول المضيفة لضمان توفير الخدمات لالجئين في 

 كافة أماكن تواجدهم.

ول الهدف االستراتيجي األ
 والثاني

. تجسيد الممارسة الديموقراطية 2.2
 في دولة فلسطين 

االنتخابات، تعزيز احترام مبادا التعددية والمساواة وعدم 
 التمييز في فلسطين وصون الحريات األساسية للمواطنين. 

 الهدف االستراتيجي الثالث

األولوية الوطنية 
 : تعزيز 3رقم )

المكانة الدولية 
 لدولة فلسطين

. تعزيز المشاركة في المنظومة 1.3
 الدولية 

الوفاء بااللتزامات الدولية المترتبة على انضمام دولة فلسطين 
لعدد من المعاهدات الدولية ، المشاركة الفاعلة في األطر 

 الدولية.

الهدف االستراتيجي االول 
 والثاني

األولوية الوطنية 
 : الحكومة 4رقم )

 المستجيبة للمواطن

رتقاء بمستوى الخدمات . اال2.4
 العامة للمواطن 

تطوير استراتيجية تحسين الخدمات المقدمة للمواطن على 
المستويات المختلفة وتنفيذها بالتعاون مع الشركاء، بالتركيز 
على المناطق المهمشة ال سيما المسماة )ج  والقدس 
الشرقية، إطالق بوابة الحكومة االلكترونية وتوفير الخدمات 

ة للمواطنين من خاللها، تعزيز الشراكة والتكاملية في األساسي
تقديم الخدمات مع المنظمات غير الحكومية والقطاع 

 الخاص.

الهدف االستراتيجي االول 
 والثاني

األولوية الوطنية 
 : الحكومة 5رقم )
 الفعالة

 لة والشفافيةء. تعزيز المسا1.5

لوظيفي ماسسة التزام المؤسسات الحكومية بمدونة السلوك ا
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 

 ها.الحكومة وبرامجها وموازنت

 الهدف االستراتيجي الثالث

 . نجاعة وفعالية إدارة المال العام2.5

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.

هدف االستراتيجي االول ال
 والثالث

األولوية الوطنية 
 : استقاللية 6رقم )

االقتصاد 
 الفلسطينية

 . توفير فرص عمل الئقة للجميع2.6

اعتماد إجراءات تعنى باإلسراع في اطالق المشاريع الريادية 
لتشغيل الخريجين، دعم صندوق التشغيل الفلسطيني 

للمعايير الصحية  وتطويره، ضمان بيئة عمل  منة ومراعية 
 السالمة المهنية. 

 الهدف االستراتيجي الثاني

األولوية الوطنية 
 : العدالة 7رقم )

االجتماعية وسيادة 
 القانون

 . الحد من الفقر 1.7

تطوير برامج التمكين االقتصادي واالجتماعي للفقراء 
والمهمشين، مراعاة السياسات االقتصادية واالجتماعية 

ء والمهمشين، االدماج االجتماعي وتوفير الحتياجات الفقرا
فرص عمل للفئات المهمشة من )افراد ذوي اإلعاقة، الشبا ، 

 النساء، االسرى المحررين .

 الهدف االستراتيجي االول

 . توفير الحماية االجتماعية2.7
تطوير نظم حماية اجتماعية مالئمة ومتكاملة ووضع حدود 

ان االجتماعي، تطوير دنيا لها، انفاذ قانون عادل للضم
 المسؤولية االجتماعية وماسستها وتعزيز الحوار االجتماعي.

الهدف االستراتيجي االول 
 والثالث
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 أهداف استراتيجية التنمية  التدخالت السياساتية ذات العالقة  األولوية السياساتية األولوية الوطنية

. تعزيز وصول المواطنين 2.7
 للعدالة

تعزيز التشريعات الناظمة لحقوق االنسان وانفاذها، ضمان 
فاعالية النظام القضائي وتعزيز تنفيذ األحكام القضائية، 

العادل الى خدمات العدالة وتعزيز التكاملية في  الوصول
 تقديمها ال سيما للنساء واألحداث.

 الهدف االستراتيجي الثاني

. تعزيز المساواة بين الجنسين 3.7
 وتمكين المرأة

إزالة كافة اشكال التمييز بين الجنسين والقضاء على كافة 
 اشكال العنف ضدهن.

المشاركة الكاملة للنساء  إزالة كافة العوائق التي تحول دون
 في التنمية المجتمعية واالقتصادية والحياة العامة 

الهدف االستراتيجي الثاني 
 والهدف االستراتيجي الثالث

 . شبابنا، مستقبلنا4.7
تمكين الشبا  الفلسطينين من الحصول على فرص تؤمن 
لهم النجاح في مستقبلهم والمشاركة الفعالة في الحياة العامة 

 ناء الدولة، بالتركيز على الشبا  األقل حظا .وب

 الهدف االستراتيجي الثاني

األولوية الوطنية 
 : تعليم 8رقم )

 جيد وشامل للجميع

 . التعليم المبكر ألطفالنا1.8
تطوير برامج رعاية الطفولة المبكرة والمتاحة للجميع، وتوسيع 

 نطاق التعليم قبل المدرسي واالرتقاء بمستواه.
 االستراتيجي الثاني الهدف 

 . تحسين نوعية التعليم2.8
اصالح المناهج التعليمية وتطويرها، ضمان العدالة في 

 الوصول لفرص التعليم خاصة للمناطق والفئات المهمشة.
 الهدف االستراتيجي الثاني

 . من التعليم الى العمل3.8
ع مواءمة التعليم والتدري  التقني والمهني والتعليم العالي م

احتياجات التنمية وسوق العمل، تطوير البنية التحتية ومرافق 
 التعليم والتدري  المهني والتقني.

 الهدف االستراتيجي الثاني 

األولوية الوطنية 
 : رعاية 9رقم )

صحية شاملة ذات 
جودة ومتاحة 

 للجميع

. توفير خدمات الرعاية الصحية 1.9
 الشاملة للجميع

العام، تعزيز االستدامة المالية  اصالح نظام التامين الصحي
لنظام الرعاية الصحية )تحسين نظام شراء الخدمات الطبية 
والتحويالت ، االرتقاء بمستوى وجودة الخدمات الصحية، 
زيادة المساواة في الوصول والحصول على خدمات الرعاية 

 الصحية .

 الهدف االستراتيجي الثاني

. االرتقاء بصحة المواطن 2.9
 تهورفاهي

تعزيز الرعاية الصحية الوقائية وتعزيز الوعي والسلوك 
الصحي للمواطنين، تبني نهج صحة العائلة، تعزيز برامج 
إدارة األمراض المزمنة وتطبيق السياسات الوطنية بهذا 

 الخصوص.

 الهدف االستراتيجي الثاني

األولوية الوطنية 
 : مجتمع 10رقم )

قادر على الصمود 
 والتنمية

فير األمن واألمان وتعزيز . تو 1.10
 سيادة القانون

 تطوير مؤسسات قطاع االمن.
 الهدف االستراتيجي الثاني

. توفير االحتياجات األساسية 2.10
 للتجمعات السكنية

ربط التجمعات السكنية بشبكات المياه النظيفة وشبكات 
الصرف الصحي، ربط التجمعات السكنية بمصادر الطاقة 

عليها، تحسين المواصالت العامة ورفع  التي يمكن االعتماد
 مستوى األمان على الطرق، 

توفير اإلسكان لألسر ميسورة التكلفة، ضمان األمن الغذائي 
 للسكان.

 الهدف االستراتيجي الثاني

. النهوض بالزراعة 4.10
 وبالمجتمعات الريفية 

حماية المزارعين ودعهم ال سيما في المناطق المهددة 
 والمهمشة. 

 هدف االستراتيجي االول ال

. حماية الهوية والتراث الثقافي 5.10
 الفلسطيني 

دعم االبداع واإلنتاج الثقافي، حماية التراث الثقافي الفلسطيني 
 وتطويره، تطوير الصناعات الثقافية والسياحية.

 الهدف االستراتيجي الثالث
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  نتائجالاألهداف و  حسب السياساتية التدخالت قائمة: 3 رقم ملحق

 الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر

 التدخالت السياساتية  /النتيجةلهدفا

 الفقيرة األسر. 1.1
 تامين على قادرة والهشة

 األساسية االحتياجات
 . كافيتين وكمية بنوعية

 منتظمة عبر البطاقات )بطاقة دعم مواصالت عامة، بطاقة كهرباء، بطاقة  مساعدات نقدية توفير
  .إلخ معينة، خصم بطاقات ة،مياه، بطاقة شراء احتياجات استهالكية غذائية وغير غذائيدعم 

 منتظمةمساعدات غذائية  توفير. 
 مساعدات ماليه طارئة. توفير 
 لتشمل خدمة التامين الطبي،  ،المجانية الصحية الخدمات توفير 
 رسية واثمان الكت من الرسوم المد اتعفاءإ  لتشمل المجانية، يةالتعليمالخدمات  توفير 
 سياسات التدعيم  اعتمادfortification   : للمواد األساسية كالطحين والملح، والتغذية المدرسية )مثال

كو  الحلي  المدرسي ،  وبناء االحتياطات الوطنية من السلع األساسية، وخصوصا  الطحين )بناء 
 صوامع مثال  .

. الرجال والنساء 2.1
والشبا  والشابات في 

ألسر الفقيرة منخرطون ا
في مشاريع تمكين 
اقتصادي فردي 

 وجماعي. 

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

  .برامج تمكين جماعية لألسر الفقيرة والمزارعين 
 رة تتالءم مع احتياجاتهم بشكل عام، ومع احتياجات توفير قروض لمشاريع اقتصادية لألسر الفقي

 النساء واألشخاص ذوي اإلعاقة وكبار السن بشكل خاص. 
  .برامج تدري  مهني وتوظيف للشبا  والشابات واألشخاص ذوي اإلعاقة من االسر الفقيرة 
 نتجينالم صغار تزاحم المن قبل القطاع الخاص،  العاملة لأليدي ومشغلة منتجة مشاريع تاسيس 

 .أرزاقهم على
 من واالستفادة المنتجين، وصغار فقراء منتجات بتسويق تعنى التي والمشاريع الشركات تاسيس 

 .المجال هذا في العالمية التضامنية األسواق
 قدرات المؤسسات والشبكات القاعدية لتمكينها من االضطالع بدورها بشكل أفضل في  برامج بناء

 الفقراء على المستوى المحلي، وتصميم وتنفيذ التدخالت أيضا .مجال توجيه التدخالت لصالح 
  ،الفائدة الربح قيم خفض خالل من وذلكتطوير سياسات تحفيزية للفقراء في مؤسسات اإلقراض/

وتطوير سلع إقراض في مؤسسات اإلقراض تتالءم مع احتياجات الفقراء،  االقتراض عملية وتسهيل
 وخصوصا  النساء.

 مايةح تدابير. 3.1
 ومحلية وطنية اجتماعية

 الفئات تحمي فاعلة
 رجاال   والمنكشفة الفقيرة
 الهزات من ونساء  

 .والكوارث والصدمات

 فقط وليس الفقر أسبا  معالجة تضمن وطنية سياسات لوضع المستوى عالي تنسيقي جسم إنشاء 
 .محاربته

 البيئة ايجاد لضمان عليها الالزمة التعديالت وتحديد الفلسطينية التشريعات منظومة مراجعة 
 المفهوم وفق الفقر لمكافحة تبنيها يمكن أو يتم التي والتدخالت السياسات لتنفيذ الالزمة المؤسساتية

 .  االجتماعية التنمية نحو للتوجه ووفقا   الجديد
 سياسات يشمل بما محاربته، فقط وليس الفقر أسبا  معالجة تضمن التي الوطنية السياسات وضع 

 . للدولة والمالية االقتصادية والسياسات االستثمار تشجيع
 ساسية )وفقا  للمفهوم الحالي توفير االحتياجات األل وتشريعات سياسات تبني باتجاه الضغط

 .للفقراء والمياه الكهرباء رسوم خفض أيضا   ذلك يتضمنوالمستقبلي للفقر  والتمكينية لألسر الفقيرة، 
 الفقيرة سراأل احتياجات ولح موحدة معلومات منظومة إنشاء . 
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 التدخالت السياساتية  /النتيجةلهدفا
 في الفاعلة طرافاأل جهود لتنسيقوتقودها وزارة التنمية االجتماعية  ترعاهاوطنية  ملتقيات تاسيس 

 .القطاع هذا
 بما ينسجم مع التوجهات الوطنية وتوحيد  ليات االستهداف فلسطينيا مفهوم الفقرطوير ت ،

 واحتسا  الفقر
 2018حة الفقر والتهميش مع نهاية عام طوير استراتيجية الوطنية لمكافت. 
 الفنية والمشورة التدري  خالل من وذلك الفقر، مكافحة جهود لتحسين للحكومة فني دعم برامج 

 .والدراسات االبحاث ودعم
 تفاقم إلى مباشر بشكل تؤدي التي االسرائيلي االحتالل ممارسات لفضحمناصرة دولية  حمالت 

 .فلسطين في الفقر ظاهرة
 الطبيعية للكوارث الوطنية االستجابة لتحسين للطوارا وطني صندوق ءإنشا. 
 والكوادر والمالية التنظيمية النواحي من الزراعية والتامينات المخاطر درء صندوق جاهزية تعزيز 

  الناظمة. والتشريعات المختصة
 صندوق درء المخاطر والتامينات الزراعية.ل المالية المصادر تعزيز 
  قرارها.ا  يعات الثانوية لقانون الضمان االجتماعي و اعداد التشر  
  اتاسيس أرضية حماية االجتماعيةsocial protection floor 
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 الهدف االستراتيجي الثاني: القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف واإلقصاء االجتماعي في المجتمع الفلسطيني

 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال

 تشريعات. 1.2
 تعزز حمائية وسياسات

 والمساواة العدالة
 .للجميع والحقوق

 التي واألنظمة القوانين  مراجعة
تحكم عمل وزارة الصحة والعمل 
الصحي لتغطي الخدمات التي 

من األسر تقدم لألطفال وخاصة 
 المهمشة.

 سياسات الكشف المبكر  تطوير
عن حاالت األطفال الذين 
يتعرضون لإلساءة واالهمال 

 والوقاية منها. 
 خاصة وطنية بروتوكوالت اعداد 

 فئات مع الصحة وزارة بعمل
 .المهمشين األطفال

 السياسات مراجعةدراسة ل 
 قبل ما التعليم اللزام والتشريعات

  .المدرسة
 لوائح تنفيذية لقانون حماية  وضع

 داث. األح
 الوطني المجلس قرارحملة إل 

 .للطفل

 بين المساواة لضمان القوانين موائمة 
 .االجتماعي النوع

 قانون الخدمة العامة والعمل  تعديل
الدراج نسبة توظيف النساء ذوات 
األعاقة ضمن نسبة التشغيل في 
القطاع الحكومي واألهلي والخاص، 
والرقابة على تطبيق المؤسسات لهذه 

 النسبة. 
 بالنساء خاصة وتعليمات راراتق 

 باألموال التصرف من لتمكينهن
 غيا  عند والوصاية والحضانة

 .الزوج
 األرامل النساء قضايا تضمين 

 الضمان قانون في والمطلقات
 .االجتماعي

 رسوم لخفض وتشريعات سياسات 
  المهمشات للنساء والمياه الكهرباء

)الفقيرات، ذوات اإلعاقة، كبار 
الشهداء واألسرى، السن، زوجات 

النساء في التجمعات المهشمة 
)مناطق ج ، النساء اللواتي يرأسن 

 أسر، الخ .
  سياسات لتسهيل اجراءات الترخيص

 في العالقة ذات واللوائح القوانين مراجعة 
 والحوافز العالوات زيادةل المدنية الخدمة

 القطاع في والعامالت للعاملين الممنوحة
 اإلعاقة ذوي األشخاص مجال الحكومي

 . السن وكبار
 بالمسنين المتعلقة التشريعات مراجعة 

 النوع منظور من اإلعاقة ذوي واألشخاص
 .االجتماعي

 لقوانين الفلسطينية الحالية وتعديل ا مراجعة
والمواثيق الدولية، االتفاقيات بما ينسجم مع 

وبما يضمن الحقوق االجتماعية والثقافية 
والمدنية لألشخاص والسياسية واالقتصادية 

ذوي اإلعاقة، وذلك ضمن األولويات 
 التالية: 

 لعام  4) رقم المعوقين حقوق قانون -
1999. 

العمل الفلسطيني وقانون  قانون -
 الخدمة المدنية. 

 .الفلسطيني الطفل قانون -
 التعليم وقانون العام ليمالتع قانون -

 .العالي
الصحة العامة وقانون التامين  قانون -

 الصحي. 

 الصحي التامين شمولية ضمان 
 في بما السن، كبار الحتياجات

 هذال الصحة قانون تعديل ذلك
 .الغرض

 مشروع قانون رعاية كبار  إقرار
السن الفلسطيني واستكمال 
 المنظومة التشريعية الخاصة به.  

 كبار لقطاع وطنية لجنة تاسيس 
 والمناصرة الضغط تتولى السن

 جهة، من القانون وتنفيذ العتماد
 والسياسات الخطط وموائمة
 احتياجات مع الوطنية والبرامج
 .فئاتهم بكافة السن كبار وحقوق

 الضمان منظومة توسيع 
 كبار احتياجات لتلبية االجتماعي

 الصحي)التامين   السن
 االحتياجات مع تتوائم واالجتماعي

  .السن كبار شهييع الذي والواقع
 سياسات وتبني على الضغط 

 المالئمة األماكن توفير تضمن
 كالمساحات السن لكبار والحاضنة
 .وغيرها النقل، ووسائط العامة،

 

ضمان تطبيق قانون العمل 
الفلسطيني وتوفير بيئة العمل 

 المالئمة واألمنة والعمل الالئق.
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
 لنساء.مشاريع اوالتسجيل ل

 ومسودة الشركات قانون مراجعة 
 نوع منظور من المحلي المنتج قانون

 .اجتماعي
 االستثمار قانون مراجعة على العمل 

 للمشاريع امتيازات حمن يتم بحيث
 المشاريع) جدا   والصغيرة الصغيرة
 المشاريع مع مقارنة بعدالة النسويه
  .الكبيرة

  التوعية بحقوق المرأة في الميراث
وضمان إجراءات وتسهيالت 
ومساعدة قانوينة تمكن المرأة من 

 الحصول على حقها. 

 المواصالت العامة.  قانون -
 التنظيم والبناء.  قانون -

 ستقاللية المجلس األعلى لشؤون تحقيق ا
كمؤسسة عامة  األشخاص ذوي اإلعاقة

بما يضمن دوره في صياغة مستقلة 
رقابة التشريعات واإلجراءات والمسائلة وال

 على تنفيذها
 لقوانين الفلسطينية ل التنفيذية اللوائح تعديل

االتفاقيات والمواثيق بالنظر الى الحالية 
الدولية، وبما يضمن الحقوق االجتماعية 
والثقافية واالقتصادية والمدنية لألشخاص 

بناء على المقترح أعاله،  :ذوي اإلعاقة
 تعديل اللوائح التنفيذية للقوانين أعاله.

 الوزارات جميع  خططراجعة وتعديل م
تكون حساسة ودامجة لحقوق لوموازناتها 

 األاشخاص ذوي اإلعاقة. 
 التنظيمية الهيكليات في تعديالت استحداث 

 بما العالقة، ذات الرسمية المؤسسات لدى
 واللوائح القوانين في االقتراحات مع ينسجم

 .المعدلة التنفيذية
 بما عامةال المرافق لمواءمة سياسات وضع 

 ذوي لألشخاص الوصول احتياجات يناس 
 إلى الوصول أيضا   ذلك ليتضمن اإلعاقة،

 .المعلومات
  تطوير منظومة اللوائح التوضيحية
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
والتنفيذية للقانون وأنظمة العمل بما يشمل 
اآليات واإلجراءات الالزمة إللزام تطبيق 

 التشريعات واللوائح والرقابة على ذلك.
  يلزم القطاع الخاص  /قانوننظامإقرار

بتحمل مسؤوليتهم المجتمعية تجاه الفقراء 
والفئات المهمشة، ومن ضمنها األشخاص 

 ذوي اإلعاقة. 
  سياسات واضحة ومحددة وم َقّرة وضع

وم ْعَلنة حول المعايير والمواصفات التي 
 ج  أن تتسم بها الخدمات المختلفةي

ونظام  المقدمة لالشخاص ذوي اإلعاقة
 .ي لمزودي الخدمةاعتماد وطن

  سياسات واضحة وم ْعَلنة ومحددة وضع
جراءات المتابعة والرقابة  حول  ليات وا 
على مدى التزام القطاع بمعايير جودة 
الخدمات وبالتعاطي مع قضايا اإلعاقة 

 بمنظور حقوقي وتنموي.

 مجتمعية ثقافة. 2.2
 الحقوق تعزز

 .والمساءلة

 لزامإل مؤسساتية  ليات وضع 
القطاع الخاص والمنظمات غير 
الحكومية باإلبال  عن حاالت 
العنف وتبلي  الجهات المعنية 

العالقة  بالتنسيق مع الجهات ذات
 )مثل نقابة األطباء، الخ . 

 وتوعوية إعالمية حمالت تنظيم 
 ورياض الحضانات في لألسر

   جلسات استماع ومساءلة ألصحا
لنساء حول الواج  من قبل ا
 الخدمات المقدمة لهم.

  للفتسيات توعية برامج وحمالت
باالتفاقيات والمواثيق الدولية  والنساء

المتلعقة بحقوق اإلنسان والحقوق 
 االجتماعية والمدنية والسياسية.

 لمناصرة  إعالمية برامج تطوير

   جلسات استماع ومساءلة ألصحا  الواج
من قبل األشخاص ذوي اإلعاقة حول 

 الخدمات المقدمة لهم.
  ذوي األشخاصتوعية برامج وحمالت 

ولية باالتفاقيات والمواثيق الد اإلعاقة
المتلعقة بحقوق اإلنسان والحقوق 

 االجتماعية والمدنية والسياسية.
 المهارات والتوجهات لدى الكوادر  تطوير

 اءلة ألصحا  جلسات استماع ومس
الواج  من قبل كبار السن حول 

 الخدمات المقدمة لهم.
  السن  كبارتوعية برامج وحمالت

باالتفاقيات والمواثيق الدولية 
المتلعقة بحقوق اإلنسان والحقوق 

 االجتماعية والمدنية والسياسية.
 إعالمية واستراتيجية رؤية وضع 

  جلسات استماع ومساءلة
ألصحا  الواج  من قبل 
الشبا  حول الخدمات 

 المقدمة لهم.
  توعية الشبا  برامج وحمالت

باالتفاقيات والمواثيق الدولية 
المتلعقة بحقوق اإلنسان 
والحقوق االجتماعية والمدنية 
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
 األطفال المرخصة. 

 دور مجالس التعليم  تعزيز
 المجتمعي. 

 توعوية لألطفال حول  برامج
حقوقهم وحمايتهم من العنف 

 واالستغالل والتهميش. 

أشكال  محاربةقضايا المرأة و 
التهميش واإلقصاء والمساواة بين 

 الجنسين. 
 ن في مجال يقدرات اإلعالمي ناءب

 لمناصرةالصحافة االستقصائية 
 .المرأة قضايا

 حونالدينية  المؤسسات ممثلي توعية 
 ودورهم المرأة قضايا مناصرةأهمية 

 المجتمعية.  التوعيةفي 
 برامج توعوية تستهدف  تنظيم

المجتمع والذكور بشكل خاص حول 
قضايا النوع االجتماعي والصحة 

 ناصرة قضايا المرأة. االنجابية وم
 المرأة صورة لتعزيز المناهج مراجعة 

 االجتماعي الدور ذات القيادية
 .واالقتصادي والسياسي

البشرية في المؤسسات الرسمية المعنية، 
حول قضايا وحقوق األشخاص ذوي 
اإلعاقة، ودور الوزارات والمؤسسات 
الرسمية، كاصحا  واج ، لاللتزام 

يما يتعلق بتقديم بواجباتهم ومسؤولياتهم ف
الخدمات االجتماعية لألشخاص ذوي 

 اإلعاقة.  
 حقوق حول مجتمعية توعية حمالت 

 في حقهم سيما ال اإلعاقة، ذوي األشخاص
 .األخرى والحقوق العمل،

  المواطنة بخصوص مدني تثقيفبرامج 
 اإلنسان وحقوق العامة والحريات والحقوق

 ذوي األشخاص وحقوق والديمقراطية،
 .ةاإلعاق

  حملة توعية للمشغلين حول ميزات تشغيل
جراء وتامين  األشخاص ذوي اإلعاقة وا 
الترتيبات التيسيرية والمؤهلة لمختلف 
األشخاص ذوي اإلعاقة دون تمييز على 

 أساس نوع اإلعاقة/الصعوبة. 
  بناء قدرات اإلعالميين في مجال تغيير

الصور النمطية الَمنوطة باألشخاص ذوي 
 اإلعاقة

  لتغير الصور  مجتمعيةإعالمية برامج
النمطية واألفكار واألحكام الم ْسَبقة 

 المغلوطة اتجاه األشخاص ذوي اإلعاقة.

 بحقوق المجتمعي للتثقيف مشتركة
 ضرو  كافة عولمن السن، كبار

 أو بقصد الموجهة واإلساءة العنف
 .قصد بغير

  

 والسياسية.
 الشبا  بمفوم  توعية فئات

المساواة بين الجنسين ومفاهيم 
 النوع االجتماعي

  اشراك الشبا  في انشطة
دعم وتعزيز المساواة بين 
الجنسين والحمالت المجتمعية 

 ذات الصلة.
  برامج اعالمية تهتم

باحتياجات الشبا  
ومتطلباتهم وادوراهم 

 المجتمعية.
 الضور تسلط إعالمية برامج 

المواه  الشابة   على
 مبادرات الشبا  المبدع.و 

 بخصوص مدني برامج تثقيف 
 والحريات والحقوق المواطنة
 اإلنسان وحقوق العامة

 وحقوق والديمقراطية،
 .اإلعاقة ذوي األشخاص

  بناء قدرات الشبا  في مجال
توثيق ورصد انتهاكات 
حقوقهم والتعبير عنها في 

 منابر مجتمعية. 
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
  تطوير عمل أجسام الرصد بناء قدرات و

القائمة في الوزارات والتشبيك فيما بينها 
وبين المؤسسات الناشطة في القطاع، 
لرصد انتهاكات حقوق األشخاص ذوي 

 ة واالقتصادية والسياسية.اإلعاقة االجتماعي
  تطوير  ليات عمل تفسح المجال لمساءلة

المجتمع والمؤسسات المجتمعية لعملية 
 تطبيق التشريعات، األنظمة واإلجراءات.

 توعية لألشخاص ذوي اإلعاقة  حمالت
وأهاليهم حول حقوقهم والخدمات المتوفرة 
والمؤسسات التي تقدم هذه الخدمات وكيفية 

 الوصول إليها. 
 المدني المجتمع لمؤسسات وتدري  توعية 

 تلبية في دورهم حول الخاصة والمؤسسات
 اإلعاقة ذوي األشخاص احتياجات
 .العمل في وحقهم وتمكينهم،

  بين مؤسسات  مشترك صندوقإنشاء
القطاع الخاص لدعم األشخاص ذوي 
اإلعاقة، كجزء من برامج المسؤولية 

 المجتمعية للمؤسسات.
 الفقيرة الفئات. 3.2

 وضحايا والمهمشة
 على قادرين العنف

 منظومة إلى الوصول
 .العدالة

 وتوعية للحدث من قبل  تهيئة
المختصين قبل الدخول في 

 إجراءات المحاكمة. 
  توعية وارشاد لالهالي حول

 اإلجراءات القانونية.

 حق حول للتوعية وطنية خطة وضع 
 إلى الوصول من فتياتوال النساء
 .العدالة

  لنساء للفتيات واتوفير دعم قانوني
الفتيات المهمشات في األغوار و 

  حمالت توعية مجتمعية حول حق
األشخاص ذوي اإلعاقة في الوصول إلى 

 العدالة.
 عم قانونيتوفير د. 
  توعية وارشاد لألشخاص ذوي اإلعاقة حول

  حمالت توعية مجتمعية حول حق
كبار السن في الوصول إلى 

 العدالة.
 توفير دعم قانوني. 
  توعية وارشاد لكبار السن حول
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
  توفير المساعدة القانونية المجانية

 وخصوصا لألطفال الفقراء.
 النساء ذوات اإلعاقة.و 

  حمالت توعية مجتمعية حول حق
الفتيات والنساء في الوصول إلى 

 العدالة.

 اإلجراءات القانونية. اإلجراءات القانونية.

 المهمشة الفئات. 4.2
 بالخدمات تتمتع

 وخدمات االجتماعية
 التحتية ةالبني

 .والتكنولوجيا

 في في األطفال حق: االول المحور
 صحي مستوى بأعلى التمتع

 التوعية واإلرشاد االسري في  برامج
مراكز الرعاية الصحية األولية 
والمدارس ورياض األطفال 
والحضانات ومراكز الحماية 

 االجتماعية. 
  صعيد على معلومات نظام عدادإ 

 الصحي والقطاع الصحة وزارة
 يتضمن الوطني النظام منض

 حس  واضحة مؤشرات وجود
 ونوع والعمر والمنطقة الجنس
 .اإلساءة

  في المؤسسات ذات الكوادر  تدري
على التعامل مع األطفال العالقة 

 ضحايا العنف. 
 وماسسة الخدمات الصحية  تطوير

والنفسية العالجية والوقائية ذات 
 العالقة باألحداث. 

 ى انظمة داخلية لد تطوير
المؤسسات ذات العالقة بحماية 

  تطوير متابعة برامج الحماية
االجتماعية القانونية واالجتماعية 
والصحية والنفسية للنساء اللواتي 
يتعرضن ألي من االنتهاكات وأي 

من أشكال التمييز، ال سيما  شكل
  .1325العنف )خطة قرار 

  خدمات دعم اجتماعي وصحي
 ونفسي مقدمة للنساء المتضررات. 

 ما بين شراء خدمة  اتاتفاقي توقيع
ومؤسسات وزارة التنمية االجتماعية 

لشراء الخدمات المجتمع المحلي 
والتي ال تتوفر  للفتيات والنساء

لها مع  بالوزارة أو المراكز التابعة
إعطاء األولوية لالسر والحاالت 
الفقيرة والمهمشة وفقا لتعليمات شراء 

 .الخدمة
 النساء ضحايا العنف في مراكز  إيواء

متخصصة بحماية المرأة تابعة للوزارة 
او شراء خدمات لهن في المراكز 
 المرخصة والمتخصصة بهذا المجال.

 خدمات التدري  والتاهيل  توفير

  ما بين وزارة شراء خدمة توقيع اتفاقية
ومؤسسات المجتمع التنمية االجتماعية 

لشراء الخدمات لألشخاص ذوي المحلي 
والتي ال تتوفر بالوزارة أو المراكز   اإلعاقة

سر ابعة لها مع إعطاء األولوية لألالت
لتعليمات  والحاالت الفقيرة والمهمشة وفقا  

 .شراء الخدمة
 خدمة اإلعفاء الجمركي لشراء  توفير

 .اإلعاقة ذوي األشخاصسيارات 
 ألشخاص ذوي ل المساندة األدوات توفير

 اإلعاقة.
  ليقدم تجهيز مركز المصادر وتشغيله

ز شديد . واستكمال مركالخدمات للمكفوفين
 االعاقة وتشغيله.

 والتاهيل والحماية والرعاية اإليواء خدمات 
في مراكز ألشخاص ذوي اإلعاقة ل

 متخصصة.
  ما بين وزارة التنمية توقيع اربع اتفاقيات

الوزارات الشريكة لتنظيم تقديم االجتماعية و 
 الخدمات لالشخاص ذوي االعاقة.

 المراكز مواءمةعلى  والعمل ضغط حمالت 

 السن لكباررعاية ايوائية  توفير 
تتالئم مع االنظمة والقوانين 

 واالتفاقيات الدولية.
 فيال منهجية مالئمة  أنشطة تنظيم 

 مراكز المسنين والنوادي النهارية.
 بين  ماشراء خدمة  اتاتفاقي توقيع

وزارة التنمية االجتماعية ومؤسسات 
 ماتالخد لشراءالمجتمع المحلي 

والتي ال تتوفر بالوزارة   السن لكبار
أو المراكز التابعة لها مع إعطاء 
األولوية لالسر والحاالت الفقيرة 

لتعليمات شراء  والمهمشة وفقا  
 .الخدمة

  دراسة مسحية لواقع المسنين في
 .فلسطين

  تاهيل الطلبة المتسربين
والمنقطعين عن التعليم ضمن 

 برامج التعليم االستكمالي.
 ية الشبا  )وخصوصا  توع

العمال في اسرائيل  في مجال 
الصحة اإلنجابية وتزويدهم 
بالخبرات واكسابهم المعرفة 

 الضرورية.
 فيما يتعلق  الوعي درجة رفع

 بمفاهيم الصحة المجتمعية
 الدعم واالرشاد  خدمات توسيع

 المقدمة المتعلقة بالصحة
 .للشبا 

 المخاطر حول التوعية 
 مثل ،والسلوكيات السلبية

 .المخدرات
 التي الصحية الخدمات دعم 

 خاصة الشبا ، تستهدف
 والصحة اإلنجابية الصحة
 الصحي والتثقيف الجنسية

 لألمراض المبكر والتشخيص
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
الطفل تستند لنظام التحويل 

 الوطني )وزارة الصحة، الخ . 
 وزارة داخل التحويل نظام ماسسة 

 األطفال مع للتعامل الصحة
 لينظم واالستغالل العنف ضحايا
 الصحة وزارة مراكز داخل العملية
 .عليه الكوادر وتدري 

 والمشروبات األغذية على الرقابة 
 .األطفال بصحة ةالضار 

 التعليم في األطفال حق: الثاني المحور
  االجتماعي توفير خدمات التاهيل

ألطفال المتسربين من لوالمهني 
المدارس وضعاف التحصيل 

 .العلمي
 نظام الرقابة والمساءلة  تطوير

القانونية للحضانات لألطفال دون 
 سن الرابعة. 

 التربوي في المدارس  الطاقم تاهيل
مع األطفال  التعامل ولح وتوعيته

 ذوي اإلعاقة.  
 على  التعليمية الكوادر قدرة تطوير

تشخيص حاالت اإلعاقة في 
 المدارس. 

  خاصة ومنتديات ملتقياتإنشاء 
 تجمع االجتماعية والتنشئة بالتعليم

لواتي تعرضن للعنف لنساء اللالمهني 
 واالستغالل.

 النساء في البيوت اآمنة  لدمج برامج
 بالمجتمع واالسرة.

 وحدات ال قدرات وبناء تطوير
قانونية في يطا ودورا الرشادية و اال

وجنين التابعة لوزارة التنمية 
 االجتماعية.

 التنمية وزارة فينظام تحويل  وضع 
 .االجتماعية

 اجاتواالحتيخدمات اجتماعية  توفير 
في مراكز االصالح  للنساءاألساسية 
 والتاهيل. 

 قاعدة بيانات عن المؤسسات  إنشاء
العاملة على العنف الناتج عن 
االحتالل وخدماتها في مجال دعم 

 النساء المتضررات  قد تم انجازها
  العمل والمطالبة بمواءمة البنية

التحتية للشوارع والمنشآت والمرافق 
 ءمةلمال العامةوالمواصالت 

 احتياجات الفتيات والنساء. 
 ترفيهية وتوعوية وتدري   برامج

للنساء اللواتي يعتنين بذوي اإلعاقة 
وكبار السن بالتحديد، ولجميع النساء 
المهمشات )النساء زوجات األسرى، 

 المرافقوالمرافق  والمستشفيات، الصحية
 قبل)ما  المراحل جميع في التعليمية
  والجامعية والثانوية واألساسية المدرسة
 والشوارع العامة والمرافق الحكومية واألبنية

 االشخاصوصول  لتسهيل والمواصالت
 . احتياجاتهم يالءم وبما ،ذوي اإلعاقة

  التعليمية المدرسية  المناهج موائمةبرامج
التجهيزات  وتوفيرفي التعليم العالي و 

والمعدات الالزمة للطلبة ذوي اإلعاقة 
 من مختلف األعمار.  احتياجاتهم لتالءم

  تطوير قاعدة بيانات شاملة تحصر من
جهة جميع األشخاص ذوي اإلعاقة على 
 مستوى الوطن، وتحدد احتياجاتهم حس 

ق هذه نوع اإلعاقة، باإلضافة إلى توثي
ع الخدمات المتوفرة والمتاحة جميلالقاعدة 

والم َصمَّمة لوصول واستخدام األشخاص 
 ذوي اإلعاقة على مستوى الوطن.

  تطوير دليل إرشادي لألشخاص ذوي
اإلعاقة حول الخدمات المتوفرة لكل نوع 

 من اإلعاقة/الصعوبة.
  برنامج لتحسين وتعديل بيئة سكن

األشخاص ذوي اإلعاقة من األ َسر الفقيرة 
فة يضمن وصولهم لكافة والمنكش

 التسهيالت المختلفة في المنازل.
  تطوير منظومة للتشخيص المبكر

 عيادات ضمنها ومن المزمنة،
 .للشبا  صديقة

  دعم المشاريع والمبادرات
الريادية ذات الطابع 
التكنولوجي للخريجين وتبنيها 

 وتطويرها.
 لألزواج مالءم سكن توفير 

 .الشابة
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
وزارة التربية والتعليم  من الشركاء

 .األهليةالعالي والمؤسسات 
 المدارس في المرشدين عدد زيادة. 
 العنف من للحد إجراءات وضع 

 .المدارس في
 صعوبات لبرامج نوعية  تطوير

التعلم عند األطفال تتضمن زيادة 
عدد غرف المصادر وتاهيل 

 الكوادر. 
 في  التوظيف إجراءات تطوير

 لتتضمن المؤسسات ذات العالقة
 بقضايا عالقة لها توظيف معايير
 .االطفال مع التعامل

 دعم الموزانات المخصصة ل زيادة
 الطال  ذوي صعوبات التعلم. 

 التقويم نظام تطوير. 
 في األطفال حق: الثالث المحور
 الحماية

 ألطفال ل األسرية الرعاية توفير
مجهولي النس  وغير الشرعيين  
المتواجدين في مؤسسات الرعاية 
الخاصة بهم والمؤهلين 

 .لالحتضان
  لالطفالشهادات ميالد إصدار 

يين النس  وغير الشرع يمجهول

وزوجات الشهداء، واألسيرات 
  .الخالمحررات، 

 الصحية الرعاية برامج تطوير 
 وذوات سنال كبيرات للنساء المنزلية
 .األعاقة

 للنساء النفسي واإلرشاد الدعم تقديم 
 العنف ضحايا سيما ال المهمشات،
 والشهداء األسرى وزوجات

 .واألسيرات
 اللواتي للنساء خاصة مراكز إنشاء 

 استقبالهن يتم ال واللواتي خطر في
 .الحماية مراكز في

 اللواتي للنساء اقتصادي تمكين برامج 
 واألسيرات ة،اآمن البيوت من يخرجن

 الشهداء زوجات ونساء المحررات،
 .األعاقة ذوات والنساء واألسرى

 العنف حول الوطني المرصد تطوير. 

لألمراض، مما يتيح التعامل معها بشكل 
 استباقي قبل تفاقمها. 

 نظام موحد وخاص لعملية شراء  تطوير
الخدمات لألشخاص ذوي اإلعاقة من 
مؤسسات المجتمع المدني، ويتضمن 

 ابعة والتحويل. التشخيص عن اإلعاقة والمت
 وتعليمية وظيفية تاهيلية مراكز إنشاء 

 إلى الوصول لتعزيز وثقافية ومهنية
 المناطق في اإلعاقة ذوي األشخاص

 ألنواع سيما ال والنائية، الريفية
 خدمات لديها يتوفر ال/صعوبات إعاقات
 النفسية،/الصعوبات اإلعاقات مثل حاليا ،
 .وغيرها

 عن المبكر لكشفوا والتدخل الوقاية برنامج 
 األمومة برامج خالل من اإلعاقات،
 .المدرسية والصحة والطفولة

 والمسلتزمات المساعدة األجهزة توفير 
 ذوي لألشخاص المنزلية والخدمة الطبية
 .اإلعاقة

 تقديم الخدمات التاهيلية لبادرات برامج وم
لألشخاص ذوي اإلعاقة من خالل البلديات 

 والمجتمع المحلي. 
 ين المدارس المتخصصة وتمك دعم

باإلعاقات )االعاقات السمعية، البصرية، 
 الخ . 
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
 .المتواجدين في مؤسسات الرعاية

 كافة على والرقابة اإلشراف 
 .المرخصة الحضانات

 ومتابعتهم االيتام كفالة. 
 وعويةوت وارشادية تثقيفية برامج 

 لألطفال واجتماعية ونفسية
 واسرهم. 

  توفير الخدمات واالحتياجات
 االساسية لألحداث.

 مركز لألحداث في جنو   تجهيز
 الضفة الغربية

 ء وتجهيز مجمع الخدمات بنا
 .االجتماعية في قلقيلية

 في  ألطفالخدمات الحماية ل توفير
 مراكز الحماية.

 واالجتماعي النفسي الدعم توفير 
 واالجتماعي المهني التاهيل 

 .األحداث مراكز في لألحداث
 جنو  في احداث محمكة نشاءإ 

 الغربية الضفة
 واسرهم للمدمنين توعية ورشات 

 دراتالمخ من للوقاية
 مراكز التاهيل  وتاهيل تجهيز

قادرة على  لتكونالمهني 
االستجابة الحتياجات سوق 

 تاهيلي فريق لتوفير تعليمية نماذج تعميم 
 والتعليم التربية وزارة في متخصص تعليمي
 ويتضمن اإلعاقة، ذوي االطفال ليتابع
 الوظيفي العالج في تخصصات الفريق

 المعينات، وتوفير النفسي والدعم والجسدي
 وزارة قبل من المطبق النموذج رغرا على

 في المناطق بعض في والتعليم التربية
 .الغربية الضفة

 االجتماعية الحماية شبكات تطوير 
 اإلعاقة خاصة اإلعاقة، ذوي لألشخاص

 .الذهنية
 خدمات التامين الصحي لكل من  توفير

 ينطبق عليه تعريف اإلعاقة. 
 فوق الذهنية لإلعاقات مالءمة برامج توفير 

 .عاما   16 سن
 الدعم الحكومي لألشخاص ذوي  توفير

اإلعاقة لتعزيز وصولهم إلى التعليم 
 الجامعي، بالشراكة مع المجتمع المدني. 

 إلى قاعدة  وضع سياسات مؤسساتية تستند
األفضلية )التحيز االيجابي  بفتح با  
التعليم العالي للطلبة ذوي اإلعاقة سواء 

إلعفاء بمنحهم نقاط إضافية للقبول أو ا
بِنَس  معينة من الرسوم، وتوفير ِمَنح 
حكومية لألشخاص غير القادرين على 
الدفع، مع أهمية التاكيد على مبدأ 
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
 العمل.

 عدد دور الرعاية والحماية.  زيادة 
 وتحسين ومواءمة مراكز  تطوير

 الرعاية والحماية القائمة. 
 في العاملين قدرات وبناء تطوير 

 .الحماية مجال
 في للعاملينالدعم اللوجستي  توفير 

 .لحمايةا مجال
 قاعدة بيانات وطنية لقضايا  بناء

 األحداث. 
 وتاسيس وحدة لحماية األسرة  بناء

)نفسية،  شاملة تخصصاتذات 
  . الخ صحية،

 وماسسة نظام إدارة الحالة  تطوير
 مع الشركاء على الصعيد الوطني. 

 حماية شبكات عمل تطوير 
 الضغط لتتضمن الطفولة،
 المؤسسات جهود وحشد والمناصرة

 احتياجات لسد برامج ويللتم
 .األطفال

  دورية ولقاءات اجتماعاتعقد 
 بين التنسيق مستوى لرفع واتفاقيات
 والنيابة والشرطة التنمية شركاء

 .والقضاء

 المواءمة. 
 في الصفية المصادر غرف توفير 

 .المدارس
  تطوير أنظمة واضحة ومحددة وشمولية في

الجامعات تضمن وصول الطلبة ذوي 
 اإلعاقة للمرافق العامة داخل الحرم
الجامعي ووصولهم كذلك للمعلومات، كما 
تقوم برصد الترتيبات التيسيرية المعقولة 

 الواج  توفرها وحشد الموارد لتوفيرها. 
  توفير مرجعية ونظام شمولي موحد على

مستوى وطني يتعلق بتوفير األدوات 
واألجهزة المساندة والتي تمكن األشخاص 
ذوي اإلعاقة من الوصول والحصول على 

 ات والحقوق المختلفة.الخدم

 :العمل في حولالمؤسسات التنموية  تدري  حمالت الضغط والمتابعة والمراقبة   في التعاوني الفكر دور تعزيز األطفال في  الشراك أنشطة تنظيم  مشاركة. 5.2
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
 واقتصادية اجتماعية
 للفئات فاعلة وسياسية
 .المهمشة

عمليات التخطيط وتصميم ومتابعة 
 وتقييم البرامح. 

  اجتماعية وثقافية وبرامج فعاليات
ومخيمات صيفية وترفيهية 

 وأسرهم. لألطفال
 وتجهيزات  تطوير البنية التحتية

 ومصادر المراكز الثقافية لألطفال. 
  بناء قدرات العاملين في المراكز

 الثقافية لألطفال. 
  إنشاء مرافق ومساحات عامة

 ترفيهية لألطفال وأسرهم. 
 .برامج موسيقية لألطفال 

 . االقتصادي المجال
 الدعم الجمعيات التعاونية ذات  توفير

 وتوزيع الريادية االقتصادية عالمشاري
 .ونوعا   كما قاعدتها

 بالصناعات تختص مواصفات اقرار 
  النسويه الغذائية والصناعات التقليدية

 للمنتجات دورية محلية أسواق 
 بالتعاون الشعبية كاألسواق النسويه

 األشغال ووزارة المحلي الحكم مع
 العامة

 لزيادة الريادية االعمال على التشجيع 
 .العمل سوق في النساء انخراط نسبة

 لمراعاة المهني التعليم نظام تطوير 
 .االجتماعي النوع قضايا

  خلق قاعدة بيانات خاصة بالمشاريع
النسويه من حيث تمركزها في أي 

اعات بحيث تشمل القطاع القط
 منظم الغير المنظم و 

 وثقافية اجتماعية وأنشطة برامج 
، ال سيما للنساءوموسيقية وترفيهية 

 في المناطق المهمشة والريفية.
  رياضية خاصة انشاء اندية برامج و

بالنساء، ال سيما في المناطق الريفية 
 والمهمشة.

  بناء قدرات العاملين في األندية

والبلديات  بالتنسيق مع وزارة االشغال
وشبكات حماية لموائمة األماكن العامة 

 والمؤسسات األهلية والخاصة 
 التزامالضغط والمراقبة لمدى  حمالت 

بتوظيف األشخاص ذوي  المؤسسات
 بالتعاون مع ديوان الموظفين العام. اإلعاقة

 شخاص ذوي لأل برامج تمكين اقتصادية
 .اإلعاقة

  مجتمعية ندوات وورشات توعية ومناصرة
ذوي اإلعاقة وفق قانون حقوق األشخاص ب
 .99/لعام 4

 المصابين بمرض الشخاص ل برامج توعوية
 التوحد وعائالتهم.

 األشخاص ذوي اإلعاقة وممثليهم  إشراك
في عملية مراجعة وتعديل التشريعات، بما 
يضمن تمثيل جميع أنواع اإلعاقات وممثلي 
عن اإلعاقات الذهنية في كافة اللجان 

 محلية التي تعنى بالقوانين. الوطنية وال
 حقوق قانون تطبيق على للرقابة حمالت 

 تشغيل يضمن بما  4) رقم المعوقين
 المؤسسات في اإلعاقة ذوي األشخاص
 .والخاصة واألهلية الرسمية

 ذوي االعاقة برامج تاهيل مهني لألشخاص 
 تتالءم مع احتياجاتهم.

 برامج التدري  والتاهيل المهني  تطوير

النهج الحقوقي الذي يركز على 
حقوق كبار السن في منهجيات 

يير الخدمة المقدمة في عمل ومعا
مؤسسات القطاع العام )بما فيها 
هيئات الحكم المحلي ، لضمان أن 
عمل جميع المؤسسات العامة ياخد 
حقوق واحتياجات المسنين بعين 

 االعتبار 
 حول للمسنين التوعية برامج 

 والتثقيفية والتعلمية الصحية حقوقهم
 والنفسية واالجتماعية والترفيهية
 .المختلفة

 كبار تخدم اقتصادية مشاريع دعم 
 الخدمة تقديم حيث من سواء السن
 في االستمرار من تمكنهم أو لهم

 قادرين كانوا إن والعمل االنتاج
 .وراغبين

 وتناقل والتواصل للتشبيك ملتقيات 
 المجتمع مؤسسات بين الخبرات
  الخاص القطاع فيها)بما  المدني

 التعليمية والمؤسسات جهة، من
 جهة من العالقة اتذ والجامعات

 .أخرى
 لخدمة التطوع برامج وتشجيع ايجاد 

 .ورعايتهم السن كبار

 تعاونيات انشاء تشجيع 
 .للشبا 

 اقتصادي تمكين برامج 
 .للشبا 

 لتدري  سياسات تطوير 
 الخاص القطاع في الخريجين

 نسبة وتوظيف رمزية باجور
 .منهم

 الشبا  تربط أجسام تشكيل 
 .العمل بسوق

 اصرةومن ضغط حمالت 
 .الخريجين لتشغيل

 تشجيع االستثمار سياسات ل
والشراكات في قطاعات قابلة 
للنمو فيما يتعلق بعمالة 

 الشبا .
 مشاريع الصغيرة ال برامج لدعم

للشبا   والمتناهية الصغر
على المبادرة  والتي تحفزهم

 .واالبتكار واالعمال الريادية
  بناء هياكل االعمال وتطوير

ي توفر حاضنات االعمال والت
الدعم والتدري  للمبادرين 

 والريادين.
 التمويل والموارد التي  توفير
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
الرياضية والمراكز الثقافية حول النوع 
االجتماعي وتطوير برامج مالءمة 

 للفتيات والنساء. 
  مواءمة البنية التحتية وتوفير

يزات الالزمة لألندية الرياضية التجه
والمراكز الثقافية الحتياجات الفتيات 

 والنساء.
  وضع سياسات لتحفيز مشاركة

الفتيات والنساء في الهيئات الحاكمة 
)مجالس اإلدارة والهيئات العامة  

 وأنشطة وبرامج األندية الرياضية.

لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة، من والتقني 
خالل تخصصات تالءم احتياجات 
األشخاص ذوي اإلعاقة ومواءمات في 
المنهاج والمرافق، وتدري  الكوادر التعليمية 
على ذلك، وتوفير تكاليف المواصالت 
لوصول األشخاص ذوي اإلعاقة للوصول 

 إلى هذه المراكز. 
 محو أمية لألشخاص ذوي اإلعاقة.  برامج  
 وموسيقية  مج وأنشطة اجتماعية وثقافيةبرا

وترفيهية تشجع دمج األشخاص ذوي 
اإلعاقة، ال سيما في المناطق المهمشة 

 والريفية.
  مواءمة البرامج والمراكز الرياضية والثقافية

 لدمج األشخاص ذوي اإلعاقة.
  بناء قدرات العاملين في األندية الرياضية

 والمراكز الثقافية حول قضايا اإلعاقة
 وتطوير برامج مالءمة لهم. 

  وضع سياسات لتحفيز مشاركة األشخاص
ذوي اإلعاقة في الهيئات الحاكمة )مجالس 
اإلدارة والهيئات العامة  وأنشطة وبرامج 

 المؤسسات األهلية والقاعدية. 

 مع بالشراكة تطوعية برامج ايجاد 
 وغير والخاص العام القطاع

 الراغبين السن لكبار تتيح الحكومي
 بالعمل االستمرار على والقادرين
 للقيام المجتمعية والخدمة واالنتاج

 .بذلك
 عربية اتوقفي انشاء على العمل 

 إن الخاص القطاع ومن واسالمية
 .السن كبار خدمات لدعم أمكن

 قدرات الشبا تزيد من 
 اإلنتاجية والتنافسية

 :والتدريب التعليم في
 الصيفية المخيمات تنظيم 

 .للشبا 
 تشجيع المبادرات ل برامج

الريادية واالنشطة التطوعية 
من قبل الطلبة في المدارس 

 والجامعات.
 للكبار تعليم برامج. 
 تعزيزل توعية حمالت 

 التي االتجاهات والمبادرات
 المهني. العمل قيمة تدعم

 المجتمعية المشاركة في
 والسياسية

 وبناء وتوعوية تثقيفية برامج 
تنمية وتطوير مفاهيم ل قدرات

ثقافة وممارسات العمل 
التطوعي والخيري بين 
صفوف الشبا  والجامعات 
 والمؤسسات الشبابية، من

 خالل الزامية التطوع.
  تنفيذ مبادرات تستهدف تعزيز

وتفعيل مشاركة الشبا  في 
 الحياة المدنية والسياسية 
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
 وبناء وتوعوية تثقيفية برامج 

تعزيز ثقافة التسامح ل قدرات
تقبل االخر والتعددية بين 
الشبا  في المجتمع 

 الفلسطيني
 وبناء وتوعوية تثقيفية برامج 

سلم تعزيز ثقافة الل قدرات
 األهلي لدى الشبا .

 في الرباضة والثقافة:
  برامج لتطوير قدرات ودعم

المبدعين والمتميزين من فئات 
 .الشبا 

  تاهيل األدنية الرياضية بما
 احتياجات يتالئم مع

 األشخص ذوي اإلعاقة
 والفتيات والنساء. 

  تنظيم المسابقات والمخيمات
الكشفية واالنشطة الرياضية 

 .المختلفة
 عالم وتكنولوجيا المعلومات:اال في
  برامج اعالمية تهتم

باحتياجات الشبا  
ومتطلباتهم وادوراهم 

 المجتمعية
   تسليط الضوء اعالميا على
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 الهدف/النتيجة
 الفئات حسبالتدخالت السياساتية 

 الشباب كبار السن اإلعاقة واألشخاص ذو  الفتيات والنساء األطفال
المواه  الشابة ومبادرات 

 الشبا  المبدع
 تنمية قدرات الشبا   برامج

وتبادل المعرفة والخبرات في 
المجال التقني والتكنولوجي 
 وتوسيع دائرة المبادرات

 الريادية العلمية
  دعم المشاريع والمبادرات

الريادية ذات الطابع 
التكنولوجي للخريجين وتبنيها 

 وتطويرها
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 الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز التماسك االجتماعي

 السياساتية التدخالت الهدف/النتيجة

مبادرات العمل التطوعي . 1.3
 موسعة وفاعلة.

 المهمشة والفئات الفقراء مع والعمل لدعم الشبابية التطوع برامج تطوير. 
 .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

 المستوى الوطني.
 .حمالت مناصرة إلقرار قانون جمع التبرعات 

نماذج فاعلة للمسؤولية . 2.3
االجتماعية على المستوى 

 المحلي والوطني.

 .إجراء دراسة عن واقع المسؤولية االجتماعية في فلسطين 
  .نماذج للمسؤولية االجتماعية منفذة على المستوى المحلي والوطني 
 حمالت تستهدف مؤسسات القطاع الخاص لدعم تنفيذ برامج وخدمات حماية الطفل والمرأة 

 وكبار السن والفقراء واألشخاص ذوي اإلعاقة والشبا .
  توقيع اتفاقيات وطنية مع الشركات الخاصة لتبنى نماذج مسؤولية اجتماعية لمكافحة الفقر

 ورعاية الفئات المهمشة.
  .إنشاء صندوق للمسؤولية االجتماعية بالشراكة مع مؤسسات القطاع الخاص 
 ات فلسطينية تعمل في الخارج.مبادرات لحشد تمويل من أفراد ومؤسس 
  .برامج لبناء قدرات الهيئات المحلية لتبني نهج التنمية المجتمعية 
 .إنشاء صندوق للتنمية المجتمعية 

السياسات االقتصادية . 3.3
دماجية.  عادلة وا 

 دماجية للفقراء والفئات إعداد دراسات وتقارير ل تعديل أو إقرار سياسات اقتصادية عادلة وا 
 .المهمشة

 االقتصادية للسياسات مراجعة . 
 االقتصادية السياسات لتعديل ومناصرة ضغط حمالت . 

منظومة التنشئة . 4.3
االجتماعية معززة للقيم 

 اإلنسانية.

  .مراجعة المناهج الفلسطينية لتضمين قيم المساواة والقيم اإلنسانية 
 سانية. برامج توعوية في المدارس والجامعات حول المساواة والقيم االن 
 .برامج إعالمية تشجع قيم المساواة والقيم اإلنسانية 
  مجتمعية تربوية تستهدف األطفال والفتيات والفتيان والشبا  والشابات. ومبادرات برامج 
  برامج توعوية لتحسين معارف وممارسات وتوجهات األزواج الشابة في قضايا تربية

 األطفال. 
 هالي في المدارس حول قضايا تربية األطفال برامج ومبادرات توعوية مع مجالس األ

 والتعامل مع العنف واحترام االخرين وقيم التسامح. 

المؤسسات ذات العالقة . 5.3
في التنمية االجتماعية كفوءة 
وفعالة ومستجيبة الحتياجات 

 المجتمع.

 فيما يتعلق بوزارة التنمية االجتماعية: 
 بعمل الوزارة,  المتعلقةاالجتماعية في كافة المجاالت قدرات العاملين في وزارة التنمية  بناء 
 اعداد خطة تنفيذية 
  االجتماعية التنمية مجاالت حول وتقارير دراساتانجاز. 
 تخطيط.اللماسسة وتعميم مجموعات  برامج 
 مستفيدين.المجالس  وتعميم لماسسة برامج 
 شكاويالنظام  حوسية 
 ويةحملة اعالمية لدعم الجهود والتوجهات التنم 
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 السياساتية التدخالت الهدف/النتيجة
 نظام رقابي حديث وفعال مبني على تقييم المخاطر بناء 
 انجاز نظام متابعة وتنظيم كفوء وفعال 
 تجنيد أموال واستقطا  ممولين للمشاريعل أنشطة 
 للمديريات اللوجستي الدعم توفير. 
 محلية ومتابعتهاالجتماعية االحماية ال اتشبك تشكيل 

 يتعلق بالجمعيات الخيرية:  فيما
 شريعات الفلسطينية الحالية لتتالءم مع مبادا العمل األهلي، ال سيما قانون مراجعة الت

الجمعيات الخيرية )وادراج الجمعيات األجنبية ضمنه ومراجعة الئحته التنفيذية أيضا  
لتوضيح عملية تسجيل الجمعيات ودور وصالحيات وزارة الداخلية ودور جهة االختصاص، 

وفترة فعالية الجمعية بعد الترخيص، باإلضافة إلى اإلشارة  والفترة الزمنية إلعطاء الترخيص
إلى المستويات اإلدارية ومدة عضوية مجلس اإلدارة و ليات الشفافية والمساءلة وقضايا 
الحاكمية )نمو عضوية الهيئات العامة وتنوعها، وتحديد الفترة الزمنية لتولي عضوية مجالس 

يس أكثر  ، قانون العمل، قانون الشركات غير االدارة، مثال  كحد أعلى دورتين في ول
 الربحية، قانون الجمعيات التعاونية، وتعديل النظام الضريبي ليكون تصاعدي.

  للجمعيات جمركيةتوفير إعفاءات. 
 للجمعيات واإلداري المالي الدعم توفير. 
  ،إجراء مسح وطني للجمعيات الخيرية لتصنيفها وتحديد واقع الجمعيات )الحوكمة

 ستراتيجيات والنهج، البرامج والخدمات، التغطية واالنتشار، المصادر المالية والبشرية . اال
 .تعزيز مشاركة الشبا  والنساء واألشخاص ذوي اإلعاقة في الهيئات العامة ومجالس اإلدارة 
  .ضمان التزام الجمعيات الخيرية بإجراء انتخابات في موعدها 
 الخيرية.  تفعيل مدونات السلوك في الجمعيات 
  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. 

  اجتماعات دورية مع المواطنين تفعيل المساءلة المجتمعية لعمل الجمعيات، من خالل عقد
 )جلسات استماع ومناقشة مع المواطنين وتشكيل مجالس المواطنين، الخ . 

  تمتين العالقة بين الهيئات العامة ومجالس اإلدارة في الجمعيات من خالل لقاءات
 واجتماعات دورية، وأنشطة وجلسات اجتماعية. 

 طتها من قبل وزارة االختصاص. اإلشراف المنتظم على أداء المؤسسات ومتابعة أنش 
 ليتضمن ذلك فاعلة مجتمعية بمشاركة استراتيجياتها ومراجعة تطوير في الجمعيات دعم ،

والرسالة واالهداف االستراتيجية بناء على تقييم سنوي للبرامج واحتياجات مراجعة الرؤية 
ة االستراتيجية أن الفئات المستهدفة والموارد المتوفرة لدى الجمعيات. على عملية المراجع

تتضمن تعزيز مشاركة أعضاء الهيئة العامة والفئات المستفيدة والمؤسسات واألطراف ذات 
العالقة في عمل الجمعية في عملية التخطيط االستراتيجي ووضع الخطط المستقبلية 

 للجمعية.
 عالقة بعمل االستراتيجية للمجتمع المحلي واألطراف الرسمية واألهلية ذات ال التوجهات تعميم

 الجمعيات والمؤسسات التمويلية المحتملة، وذلك بدعم من االتحاد العام للجميعات الخيرية. 
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 السياساتية التدخالت الهدف/النتيجة
 الجمعيات في تطوير أطر وأنظمة الرقابة والتقييم، باالعتماد على االستراتيجيات.  دعم 
 ء دوري، وتقييم تجار  الجمعية وبناء الدروس المستفادة كجز  بشكل االستراتيجيات مراجعة

 من المراجعات االستراتيجية السنوية، وبمشاركة المجتمع المحلي واألطراف الفاعلة.
 كنهج لعمل الجمعيات الخيرية، من خالل التوعية  العونة/مبدأ التطوعي العمل تفعيل

المجتمعية والتشبيك مع المدارس والجمعيات، وتفعيل برامج العمل التطوعي بالشراكة 
 المجتمعية.

 باالعتماد على تحليل لالحتياجات المجتمعية للفئات المستهدفة، وتضمن  البرامج تصميم
 ادماج الفئات المستهدفة وأولويات المناطق المهمشة والقدس وغزة.

 تحويل بين األطراف الفاعلة الرسمية واالهلية لتغطية االحتياجات  وخدمات أنظمة تطوير
 عنف، الفقراء، األشخاص ذوي اإلعاقة .المختلفة للفئات المهمشة )الفتيات والنساء ضحايا ال

  إنشاء بوابة موحدة لتنظيم المساعدات والخدمات االجتماعية المقدمة من كافة مزودي
 الخدمة في قطاع التنمية االجتماعية.

 .تطوير أنظمة اإلجراءات والبرامج في الجمعيات 
 ل مجلس اإلدارة تطوير أنظمة إدارية ومالية ولوائح داخلية واضحة ومصادق عليها من قب

 ومعممة بين الموظفين.
  تطوير الهيكليات التنظيمية للجمعيات للتالءم مع عمل الجمعية والمصادر المالية والبشرية

 المتوفرة لديها.
 .تطوير برامج العمل التطوعي في الجمعيات 
  .تطبيق مبدأ التقييم المهني والحوافز في إدارة المصادر البشرية 
 جمعيات الخيرية.تاسيس صندوق لدعم ال 
 .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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