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تقديم

يأتــي تحديــث اســتراتيجية قطــاع التنميــة االجتماعيــة فــي ظــل ظــروف بالغــة الخطــورة، 
فهنــاك الخطــط االســرائيلية لضــم أجــزاء واســعة مــن الضفــة الغربيــة كجــزء مــن المخطــط 
ــة علــى  ــة واالقتصادي ــا وتأثيراتهــا االجتماعي ــاك جائحــة كورون األمريكــي لصفقــة القــرن، وهن

االقتصــاد وعلــى المجتمــع الفلســطيني.

وبالرغــم مــن النتائــج الســلبية لهــذه التحديــات، مــن ارتفــاع فــي نســب البطالــة والفقــر، وتراجــع 
حشــد  اســتطاعت  والحكومــة  السياســية  القيــادة  أن  إال  االجمالــي،  المحلــي  الدخــل  فــي 
المواقــف السياســية الداعمــة لحقــوق شــعبنا العادلــة، ووضعــت مصلحــة المواطــن أواًل فــي 

معركــة المواجهــة مــع فيــروس كوفيــد 19. 

وتلعــب وزارة التنميــة االجتماعيــة دورا هامــا فــي مواجهــة اآلثــار االجتماعيــة للجائحــة بصفتهــا 
كقائــد لقطــاع الحمايــة االجتماعيــة وكمــزود رئيســي للخدمــات. وتنطلــق الــوزارة فــي رؤيتهــا 
مــن حقيقــة مفادهــا أن دعــم الفئــات الفقيــرة والمهمشــة بشــكل عــام يشــكل أحــد العناصــر 
الرئيســية فــي تعزيــز صمــود المواطنيــن والحفــاظ علــى االســتقرار االجتماعــي والسياســي 
فــي فلســطين. وفــي ذات الوقــت، تؤمــن الــوزارة بضــرورة إعــادة هيكلــة برامــج المســاعدات 
يركــز  قانونــي  إطــار  االقتصــادي ضمــن  التمكيــن  بوابــة  وتوســيع  االجتماعيــة،  والخدمــات 
للفقــراء  تنمويــة وسياســات اقتصاديــة عادلــة ومحابيــة  اجتماعيــة  علــى وجــود سياســات 

ــات الضعيفــة والمهّمشــة.  ــاة كريمــة ومســتدامة للفئ والمهمشــين، مــن أجــل حي

تلبيــة  أن  تؤمــن  والمهّمشــين  الفقــراء  الحتياجــات  بادراكهــا  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  إن 
هــذه االحتياجــات ال يمكــن أن تتــم إال مــن خــالل الشــركاء الفاعليــن فــي القطــاع االجتماعــي 
الالزمــة النخــراط  األدوات  تعزيــز  إلــى  تســعى  بهــذا  وهــي  أنفســهم،  المصلحــة  وأصحــاب 
الشــركاء فــي العمليــة التنمويــة، وبنــاء نظــم المعلومــات الوطنيــة وأنظمــة التحويــل، وتطويــر 
المفاهيــم الخاصــة بالفقــر والتهميــش. وقــد كان ذلــك ســببًا مباشــرًا فــي تغييــر اســم الــوزارة 
ــى الفقــر متعــدد األبعــاد، والشــروع فــي  ــة، ومــن الفقــر المــادي إل ــى التنمي مــن الشــؤون إل
عمليــات التحــول الهيكلــي والبرامجــي التــي تضمــن نقــل الفقــراء والمهّمشــين مــن مرحلــة 

ــاج.  ــى االنت ــاج إل االحتي

إن وزارة التنميــة االجتماعيــة تــدرك مــدى صعوبــة وتعقيــد المرحلــة الحاليــة حيــث الحصــار 
السياســي وتســييس المســاعدات وشــح المــوارد وشــح التمويــل الخارجــي، وســارعت إلــى 
فتــح آفــاق تمويــل محليــة ودوليــة جديــدة مــن خــالل بنــد المســؤولية االجتماعيــة وإدراج 

مموليــن جــدد غيــر تقليدييــن علــى أجنــدة داعميهــا. 
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ــاء علــى  ــا للســنوات الثــالث القادمــة بن نقــدم فــي هــذه االســتراتيجية 2021 - 2023 مقاربتن
تجربتنــا فــي تنفيــذ اســتراتيجية 2017  -  2019، وبنــاء علــى قرائتنــا للوضــع الحالــي واستشــراف 

المســتقبل، وبنــاء علــى مــا تعلمنــاه مــن دروس نتيجــة الجائحــة. 

ختامــًا، اتقــدم بالشــكر الجزيــل لــكل مــن ســاهم فــي عمليــة تحيــث االســتراتيجية بــدءًا مــن 
الفريــق الوطنــي العــداد االســتراتيجية والشــركاء الذيــن قدمــوا المقترحــات والتغذيــة الراجعــة 
فــي الورشــات التــي تــم تنظيمهــا ألغــراض التحديــث، ومختلــف مســتويات المســؤولية فــي 
الــوزارة الذيــن انخرطــوا فــي هــذا الجهــد. وأخــص بالشــكر فريــق تحديــث االســتراتيجية أيمــن 
ــوزارة، وأشــكر اليونســيف  صوالحــة، د. أريــج دغــره، جيهــان عبــد اللــه وهنــادي براهمــة مــن ال
ممثليــن بالســيد ياســر شــلبي الــذي ســاهم وتابــع مــع فريــق الــوزارة فــي كافــة مراحــل تحديــث 

االســتراتيجية. 

                                                                      

  د. أحمد مجدالني

وزير التنمية االجتماعية



االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 8

مقدمـة

قامــت وزارة التنميــة االجتماعيــة خــالل النصــف الثانــي مــن عــام 2019 بالمراجعــة النصفيــة 
لخطــة عملهــا، وذلــك وفقــًا لمنهجيــة عمــل أقرهــا مجلــس الــوزراء لدمــج عمليــات التخطيــط 
القطاعــي مــع إعــداد الموازنــة متوســطة المــدى. وضمــن هــذا اإلطــار، وبدعــم مــن منظمــة 
جهــود  قيــادة  االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  تولــت  )اليونيســف(،  للطفولــة  المتحــدة  األمــم 
عمليــة التحديــث الســتراتيجية التنميــة االجتماعيــة لألعــوام 2021  -  2023. تزامنــت عمليــة 
التحديــث الســتراتيجية التنميــة االجتماعيــة مــع تحــول جــذري تشــهده الــوزارة فــي توجهاتهــا 
المســتقبلية، حيــث أقــر مجلــس الــوزراء فــي شــهر آذار 2016 تحــول وزارة الشــؤون اإلجتماعيــة 
إلــى وزارة التنميــة اإلجتماعيــة، وصــادق الرئيــس الفلســطيني علــى ذلــك بمرســوم رئاســي. 

ــة بمفهومهــا  ــة اجتماعي ــى تنمي ــة إل ــة وإغاث فــي ظــل توجهــات التحــول القطاعــي مــن حماي
الشــامل، ومــن منطلــق منظورنــا إلــى أن التنميــة االجتماعيــة هــي باألســاس إطــار مفاهيمــي 
وسياســاتي تتبنــاه الدولــة والحكومــة، وتنفــذه مختلــف أجهزتهــا، ويحقــق تكامــاًل وترابطــًا 
قويــًا بيــن شــتى األبعــاد السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والثقافيــة والبيئيــة، فإننــا 
ــم والزراعــة  ــة، كالصحــة والتعلي ــدة مــع مختلــف القطاعــات التنموي ــدرك التقاطعــات العدي ن

والعمــل واالقتصــاد والبنيــة التحتيــة والثقافــة والطفــل والمــرأة والشــباب، .... الــخ. 

منــذ بدايــة شــهر كانــون أول 2019 وحتــى شــهر شــباط 2020، تــم عمــل مراجعــة تقييمــة 
لالســتراتيجية الوطنيــة للحمايــة االجتماعيــة لألعــوام 2017 - 2022 فــي بدايــة شــهر كانــون 
أول مــع االدارات العامــة، وعمــل مشــاورات داخليــة جماعيــة وفرديــة مكثفــة وموســعة حــول 
االســتراتيجية مــع االدارات العامــة، وعمــل ورشــة عامــة ضمــت االدارات العامــة وأصحــاب 
تــم عقــد ورش عمــل  الميــدان. كمــا  الــوزارة وبحضــور ممثليــن عــن عــدد مــن  القــرار فــي 
مناطقيــة مــع الشــركاء شــارك فيهــا ممثليــن عن اتحــادات العمال وذوي االعاقة ومؤسســات 
ــي والقطــاع الخــاص ومجالــس التخطيــط المشــترك، وقــد شــارك بالمجمــل  المجتمــع المدن
ــة.  ــة االجتماعي ــة للتنمي ــي لالســتراتيجية الوطني ــق الوطن )150( شــخصًا، وعقــد ورشــة للفري
وبنــاء علــى نتائــج هــذه الورشــات واللقــاءات، تــم عقــد اجتماعــات مصغــرة للمعنييــن لصياغــة 
األهــداف والسياســات والتدخــالت، واعــداد النســخة األوليــة مــن التحديــث لالســتراتيجية، 
وأخيــرًا، تــم اعــداد النســخة النهائيــة مــن االســتراتيجية وإقراراهــا مــن جميــع األطــراف المعنيــة.

يعــرض الجــزء األول نبــذة عــن قطــاع التنميــة االجتماعيــة، ودور وزارة التنميــة االجتماعيــة 
كقائــد لهــذا القطــاع ووصــف موجــز عنــه وتقاطعــات التنميــة عبــر القطاعــات األخــرى وكذلــك 
الفاعليــن األساســيين فــي التنميــة االجتماعيــة، كمــا يوضــح تحليــاًل للواقــع فــي فلســطين 
ــة،  ــة الوطني ــات والمناطــق ذات األولوي ــة والفئ مــن حيــث استشــراف التحــوالت الديمغرافي
التنميــة  قطــاع  رؤيــة  تحقيــق  علــى  المؤثــرة  للعوامــل  وتحليــل  للمخاطــر  تحليــل  وكذلــك 
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االســتراتيجية  تقييــم  لنتائــج  تلخيــص  إلــى  باالضافــة  االســتراتيجية،  وأهدافــه  االجتماعيــة 
القطاعيــة للحمايــة االجتماعيــة لألعــوام 2017 - 2019. أمــا الجــزء الثانــي فيســتعرض رؤيــة 
قطــاع التنميــة االجتماعيــة. أمــا الجــزء الثالــث فيركــز علــى التوجهــات المســتقبلية التــي نتطلــع 
إليهــا فــي األعــوام الثالثــة القادمــة ومؤشــرات الرصــد والتقييــم لقيــاس مــدى التقــدم نحــو 
األهــداف االســتراتيجية والنتائــج القطاعيــة. وفــي الجــزء الثالــث تتطــرق االســتراتيجية الرتبــاط 
وأهــداف  الوطنيــة  السياســات  وأجنــدة  الوطنيــة  التوجهــات  مــع  االســتراتيجية  األهــداف 

التنميــة المســتدامة. أمــا الجــزء األخيــر فيعــرض المغلفــات الماليــة وفجــوة التمويــل.





القسم األول

 نبذة عن قطاع التنمية االجتماعية



االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 12

نبذة عن قطاع التنمية االجتماعية

1. مفهــوم التنميــة االجتماعيــة: تحــّول جــذري نحــو االنتقــال مــن اإلغاثــة 
التنميــة االجتماعيــة  إلــى  والحمايــة 

بالرغــم مــن أن االنتقــال مــن اإلغاثــة والحمايــة إلــى التنميــة يعكــس توجهــًا متفائــاًل لتغييــر 
ــز التماســك االجتماعــي، إال أننــا نؤكــد  الواقــع التنمــوي للفئــات الفقيــرة والمهمشــة ولتعزي
حــق شــعبنا الفلســطيني فــي التنميــة، كجــزء أساســي مــن منظومــة حقــوق اإلنســان الدوليــة، 
وليتضمــن أيضــًا الحــق فــي تقريــر المصيــر والســيادة الكاملــة على الثــروات والمــوارد الطبيعية. 
إننــا نــدرك التحديــات التــي تثقــل بهــا البيئــة التــي نعمــل فيهــا، وعلــى رأســها اســتمرار االحتــالل 
اإلســرائيلي، وسياســاته العنصريــة والعدوانيــة ومخططاتــه المدعومــة مــن اإلدارة األمريكيــة 
فــي  الحــق  إعمــال  يقــوض  والــذي  الفلســطينية،  األغــوار  ضــم  ومشــروع  القــرن  كصفقــة 
التنميــة للشــعب الفلســطيني. ومــن هــذا المنطلــق، فإننــا نتبنــى مفهومــًا فلســطينيًا للتنميــة 
االجتماعيــة منطلقيــن بأنهــا عمليــة تغييــر مجتمعــي تركــز علــى تمكيــن المجتمــع وتعزيــز 
منعتــه وصمــوده، بأســره وبأفــراده وبمؤسســاته، وتهــدف إلــى تحســين وتعزيــز نوعيــة حيــاة 
ــرة والمنكشــفة  ــة والخدمــات األساســية للعائــالت الفقي ــة االجتماعي ــر الحماي ــع، توفي الجمي
لتمكينهــا مــن التمتــع بحيــاة كريمــة وفــرص عمــل الئقــة، باإلضافــة إلــى رعايــة وتعزيــز االدمــاج 
والفتيــات  األطفــال،  ســيما  ال  المهمشــة،  للفئــات  والسياســي  واالجتماعــي  االقتصــادي 
والنســاء، واألشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة، وكبيــرات وكبــار الســن، والشــابات والشــباب، 
وســكان المناطــق المهمشــة )القــدس الشــرقية، ســكان مناطــق ج فــي الضفــة الغربيــة، 
ومناطــق H2 فــي الخليــل، والمخيمــات الفلســطينية، وقطــاع غــزة الــخ(، لتحقيــق المســاواة 
ــال القادمــة وإعطــاء صفــة  ــى حقــوق األجي ــات المجتمــع للحفــاظ عل ــع فئ ــن جمي ــة بي الكامل
التنميــة بالمشــاركة والمســاواة بيــن الجنســين فــي تكافــؤ الفــرص والوصــول إلــى المــوارد 

والســيطرة عليهــا.

ال يقتصــر الفقــر والحرمــان علــى الدخــل فقــط، بــل يتعــداه ليشــمل اإلقصــاء ووالتهميــش، 
واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الحقــوق  وانتهــاك  االجتماعــي،  والتفــكك  بالعجــز،  والشــعور 
التنميــة االجتماعيــة بتعزيــز االدمــاج والمشــاركة االجتماعيــة  والسياســية. وبذلــك، تعنــى 
والتماســك  الصمــود  وتعزيــز  والمهمشــة،  الفقيــرة  للفئــات  والسياســية  واالقتصاديــة 
فالتماســك  والسياســية.  واالقتصاديــة  االجتماعيــة  الصدمــات  ظــل  فــي  االجتماعــي 
االجتماعــي يتعــدى مســألة مناهضــة اإلقصــاء والفقــر، بــل يتضمــن أيضــًا خلــق حالــة مــن 
التضامــن فــي المجتمــع وتعزيــز التنميــة المحليــة والعمــل التطوعــي والمســؤولية المجتمعيــة 
ووجــود سياســات اقتصاديــة عادلــة ودامجــة للفئــات المهمشــة والفقيــرة، بحيــث تــزداد ثقــة 
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المواطنــات والمواطنيــن فــي الحكومــة والقيــادات المجتمعيــة وتزدهــر المبــادرات التطوعيــة 
لرعايــة الفقــراء والمهمشــين، ويــزداد األمــان المجتمعــي، وينخــرط المواطنــون فــي العمليــة 
التنمويــة بــكل أبعادهــا، باإلضافــة إلــى ازدهــار القيــم االجتماعيــة االنســانية فــي المجتمــع، 
كالعدالــة االجتماعيــة، واالنتمــاء للوطــن، والتســامح، التكافــل، واحتــرام اآلخــر، والتــي طالمــا 

تميــز بهــا شــعبنا الفلســطيني علــى مــر التاريــخ. 

وفــي هــذا االطــار قــادت وزارة التنميــة االجتماعيــة الجهــود ومــن خــالل الفريــق الوطنــي 
لمكافحــة الفقــر لتطويــر مفهــوم الفقــر المتعــدد األبعــاد، ايمانــًا منهــا أن محاربــة الفقــر 
المــادي مــن خــالل توفيــر المســاعدات النقديــة والغذائيــة ال تتــرك آثــارًا كبيــرة علــى تخفيــض 
ــرة الفقــر أمــام أي  ــار ليســت مســتدامة ســرعان مــا تعــود األســر لدائ الفقــر، بــل أن هــذه اآلث
هــزات اجتماعيــة أو اقتصاديــة تتعــرض لهــا األســر الفلســطينية، وأن محاربــة الفقــر تتعــدى 
التعامــل مــع آثــاره لتشــمل مســبباته، والتــي علــى األغلــب ناجمــة عــن العديــد عــن أوجــه 
الحرمــان، االقصــاء والتهميــش االجتماعــي، وأن هــذه النظــرة الشــمولية لمفهــوم الفقــر، 
ــاة كريمــة  ــى تحقيــق حي ــة المطــاف إل ــه ســتؤدي فــي نهاي والتعامــل التكاملــي فــي معالجت
مســتدامة لفقــراء ومهمشــي فلســطين، وهــذا يتطلــب إعــادة النظــر وتطويــر سياســات 
اجتماعيــة تنمويــة إلــى جانــب سياســات اقتصاديــة مجانيــة للفقــراء والمهمشــين، ومحاربــة 
الفقــر تتطلــب جهــودًا وطنيــة مكثفــة مــن خــالل ممارســة كافــة المؤسســات الفلســطينية 
الفلســطيني ويعــزز  المواطــن  احتياجــات  يلبــي  ألدوارهــا مــن خــالل نظــام تحويــل وطنــي 

صمــوده فــي ظــل مــا تتعــرض لــه القضيــة الوطنيــة مــن هجمــة شرســة لتصفيتهــا.

تحقيــق  مــن  االجتماعيــة  التنميــة  ووزارة  الحكومــة  ســيمكن  األبعــاد  المتعــدد  الفقــر  إن 
اســتثمار أفضــل للمــوارد المتاحــة واعــادة هيكلــة وتوجيــه لبرامــج الحمايــة االجتماعيــة علــى 
المســتوى الوطنــي وتحقيــق انجــازات تنمويــة اجتماعيــة واقتصاديــة، والتغلــب علــى مشــكلة 
ــة  ــن األفــراد الفلســطينيين والمناطــق الجغرافي ــة بي ــة االجتماعي ــز العدال ــوارث الفقــر وتعزي ت
المختلفــة تماشــيًا مــع شــعار أهــداف التنميــة المســتدامة »ال أحــد خلــف الركــب«. ووزارة 
التنميــة االجتماعيــة كمــزود رئيســي لخدمــات الحمايــة االجتماعيــة ســتعمل علــى تطويــر 
أدوات عملهــا مــع المســتفيدين فــي الميــدان اســتجابة لهــذه التطــورات فــي مقاربــات محاربــة 

الفقــر التــي جوهرهــا المواطــن.

فالتنميــة هــي عمليــة إبــداع إنســاني، يكتشــف المجتمــع فيهــا طاقاتــه اإلبداعيــة عندمــا يكــون 
اإلنســان مصــدر كل الطاقــات. وتتحــق التنميــة  فــي المجتمع عندما تتوفر اإلرادة الســتنهاض 
الطاقــات اإلجتماعيــة واإلنســانية الكامنــة مــن ثقافــة وقيــم ومعتقــدات اجتماعيــة وأمــن 
ــر الطاقــات  ــة ينبغــي أن تركــز علــى تحري ــة اســتراتيجية تنمي وبنــى سياســية ومنظمــات. إن أي
والمبــادرات الفرديــة واإلبداعيــة، وتدعــم الرائــدات والــرواد والمبدعــات والمبدعيــن.  كمــا 
ــن  ــة مشــتركة بيــن مختلــف الفاعلي ــة يتطلــب مســؤولية وطني ــة اإلجتماعي أن تحقيــق التنمي
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األساســيين مــن أفــراد ومنظمــات ومؤسســات، ويتطلــب كذلــك التركيــز علــى العمــل المحلــي 
تتطلــب  والمواطنيــن.  المواطنــات  االجتماعيــة ومشــاركة  والمســاءلة  المحليــة،  والمــوارد 

تداعيــات االنتقــال مــن الحمايــة إلــى التنميــة االجتماعيــة التركيــز أيضــًا علــى مــا يلــي: 

التنميــة 	  وزارة  نهــج  وتطويــر  واهتــزازات  ألزمــات  تتعــرض  التــي  األســر  مــع  العمــل 
االجتماعيــة، ليشــمل اســتهداف أفــراد األســرة  بغــض النظــر عــن الجنــس والعمــر واإلعاقة، 

الجوانــب. متعــدد  والفقــر  الجغرافــي  واالســتهداف 

تعزيــز الشــراكات مــع القطــاع الخــاص والمجتمــع المحلــي وصــواًل للمســؤولية االجتماعيــة 	 
وتمكين المجتمعات المحلية من اســتثمار الموارد البشــرية والمحلية وتطوير السياســات 

والخدمــات االجتماعيــة وعمــل الجمعيــات الخيريــة والمشــاريع القائمة.

ــز دور التشــريعات والقوانيــن فــي تحفيــز القطــاع الخــاص علــى الشــراكة فــي عمليــة 	  تعزي
ــر سياســات قائمــة علــى  ــة عب ــة التنمي ــن لعملي ــن والداعمي ــة وكســب ثقــة المانحي التنمي

ــة المتاحــة. الشــفافية والنزاهــة واالســتثمار فــي المــوارد الذاتي

المســتدامة 	  التنميــة  مفاهيــم  تعــزز  مجتمعيــة  ثقافــة  لخلــق  التعليــم  نظــام  تطويــر 
االجتماعــي. للنــوع  المســتجيبة 

تنمية قدرات وفرص الفئات المهمشة، وتطوير الخدمات بشكل نوعي.	 

الــزواج واألســرة والحفــاظ 	  قــدرات مؤسســة  البنــاء األســري وتماســكه، وتعزيــز  تعزيــز 
علــى قيمهــا، بمــا يشــمل حمايــة وتمكيــن األســرة بصفتهــا الوحــدة الطبيعيــة األساســية 
للمجتمــع بشــكل عــام، وللمــرأة والطفــل وكبــار وكبيــرات الســن واألشــخاص ذوي وذوات 

اإلعاقــة والشــباب والشــابات بشــكل خــاص. 
يرتكــز التفكيــر الحالــي فــي وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى تعزيــز برامــج الحمايــة االجتماعيــة 
بيــن جميــع  السياســات  فــي  والتكامــل  التمكيــن  نهــج  عبــر   )transformative( التحويليــة 
لألســرة  العيــش  ســبل  اســتمرارية  وتعزيــز  المســتدامة  التنميــة  فــي  المعنيــة  األطــراف 
والتنشــئة االجتماعيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز دور المؤسســات والقيــادات المحليــة فــي تنميــة 

مجتمعاتهــا مــن خــالل المبــادئ واألســس التاليــة:  

أواًل، االنحيــاز للفقيــرات والفقــراء والمهمشــات والمهمشــين: تمتلــك التنميــة المجتمعيــة 
القــدرة علــى تمكيــن المجتمعــات الفقيــرة وإعــالء صــوت المجموعــات المهمشــة فــي اتخــاذ 
القــرارات. ولتكــون قــادرة علــى االلتــزام بهــذه القــدرة وااليفــاء بهــا يتوجــب أن تتجــاوب مــع 
أولويــات المجموعــات الفقيــرة وتضمــن انخــراط ومشــاركة وإدمــاج جميــع الفئــات االجتماعيــة، 
بحيــث تعطــي الصــوت ومســؤولية اتخــاذ القــرار للنســاء، كبيــرات وكبــار الســن والشــابات 
يؤكــد  الــخ.  اإلعاقــة،  وذوات  ذوي  واألشــخاص  والثقافيــة  الدينيــة  واألقليــات  والشــباب 
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مفهــوم التنميــة االجتماعيــة علــى عــدم اإلقصــاء والتمييــز اتجــاه فئــات ومجموعــات معينــة، 
ال ســيما الفئــات المهمشــة تاريخيــًا والتــي تقصــى مــن اتخــاذ القــرارات التــي تخــص تنميتهــم 
ومشــاكلهم، كالنســاء والشــباب والشــابات والفقراء واألشــخاص ذوي وذوات اإلعاقة. يرتكز 
هــذا المبــدأ علــى ســماع صــوت الفقــراء أواًل ولألفــراد التــي ال تعتــرف القيــادات المحليــة 
فــي قدراتهــا أو إمكانياتهــا، باإلضافــة إلــى ضمــان صــوت الفئــات المجتمعيــة غيــر األعضــاء 
فــي األحــزاب السياســية أو الجمعيــات أو اللجــان العائليــة، أي ســماع أيضــًا أصــوات ومطالــب 

ــار الســن واألشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة.  ــرات وكب األطفــال والنســاء وكبي

والمحرومــات  والفقــراء  الفقيــرات  قضايــا  فــي  التنمــوي  العمــل  يهــدف  التمكيــن:  ثانيــًا، 
والمحروميــن وذوي وذوات اإلعاقــة والفئــات المهمشــة األخــرى، إلــى تمكينهــم جميعــًا مــن 
الوصــول إلــى مختلــف المصــادر خاصــة فــي ظــل محدوديــة المصــادر المتاحــة للمجتمعــات 
وفــي ظــل اســتحواذ فئــات قليلــة علــى معظــم المصــادر وبالتالــي حرمــان بقيــة الفئــات منهــا. 
إن عمليــة االنتقــال مــن االحتيــاج إلــى االنتــاج تتطلــب تمكيــن هــذه الفئــات من ملكيــة المصادر 
أو القــدرة علــى اســتخدامها والمتاجــرة بهــا بشــكل مالئــم وفعــال وبكفــاءة عاليــة يخرجهــم 

مــن دائــرة فقرهــم أو تهميشــهم. وبشــكل عــام، يتركــز التمكيــن فــي:

الوصــول إلــى المصــادر الماليــة، مثــل القــروض والمنــح التعليميــة والوظائــف العامــة، 	 
باإلضافــة إلــى التحكــم بالعوائــد الماليــة.

الوصول إلى المعرفة والخبرات المالئمة لسوق العمل.	 

الوصول إلى المساعدات الغذائية والهبات المباشرة.	 

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

واالتصــاالت، 	  المواصــالت  الكهربــاء،  الميــاه،  مثــل  المالئمــة،  الخدمــات  إلــى  الوصــول 
الــخ. التعليميــة،  المؤسســات  االجتماعيــة،  المراكــز  الصحــي،  الصــرف 

ــات التخطيــط 	  ــات، عملي ــة فــي القــرارات التــي تخصهــم وخاصــة االنتخاب المشــاركة الفعال
ــخ. ــة، ال الوطنيــة والمحلي

تنظيــم طاقــات وجهــود الفئــات الفقيــرة والمهمشــة مــن تمثيــل نفســها والدفــاع عــن 	 
حقوقهــا، مــن خــالل عضويتهــا ومشــاركتها فــي تنظيمــات محليــة فاعلــة، كمؤسســات 

قاعديــة ومجالــس وهيئــات ولجــان، الــخ.

مراعــاة ظــروف النســاء الخاصــة كمــا الفئــات األخــرى، بحيــث يتــم تمكيــن النســاء الفقيــرات، 	 
والنســاء ضحايــا العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي، وذوات االعاقــة، وغيــر المتزوجــات 

ومــن هــن بحاجــة لخدمــات اجتماعيــة أخــرى.  
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فــوزارة التنميــة االجتماعيــة تعتقــد بشــكل جــازم أن االنتقــال مــن االغاثــة إلــى التنميــة يشــكل 
التمكيــن أحــد األدوات الفّعالــة لتحقيــق هــذا الغــرض، وبذلــك تترجــم التحــول مــن مفهــوم 
الصدقــات إلــى المفهــوم الحقوقــي، واالســتثمار مــن أجــل الفقــراء باالســتثمار بهــم ومعهــم 

كمكــون فاعــل فــي المجتمــع الفلســطيني.

ــة: أحــد مرتكــزات التنميــة هــو قيامهــا علــى نهــج تشــاركي يقــوم  ــًا، المشــاركة المجتمعي ثالث
بــه أفــراد المجتمــع )نســاًء ورجــااًل( للنهــوض الشــامل والمتكامــل بنهــج ديموقراطــي يضمــن 
مبــادى العدالــة والمســاواة ويضمــن االســتجابة الحتياجــات الفقيــرات والفقــراء والمهمشــات 
والمهمشــين مــن خــالل بنــاء التدخــالت الهادفــة للقضــاء علــي الفقــر وضمــان مشــاركة جميــع 
هــذه الفئــات فــي عمليــة التخطيــط بحيــث تكــون هــذه االحتياجــات ناتجــة عــن حــوار تشــاركي. 
ولذلــك يكمــن تفعيــل قيمــة المشــاركة فــي الوصــول إلــى مســتوى التعبئــة الذاتيــة )أنظــر 
الشــكل رقــم 1( والتــي تعــزز قــدرة المجتمــع المحلــي علــى قيــادة عمليــة التنميــة واالســتمرار 
القيــادات  مــع  المشــاركة  تدعيــم قيمــة  التنمويــة، ممــا يســتدعي  الخدمــات  تقديــم  فــي 
المجتمعيــة، ال ســميا عنــد تحديــد االحتياجــات المجتمعيــة وتصميم خطط التنمية والمشــاريع 

وتنفيذهــا والرقابــة عليهــا وتقييمهــا. 

شكل رقم )1(: مستويات المشاركة المجتمعيات

رابعــًا، االعتمــاد علــى المصــادر المحليــة: يركــز مفهــوم التنميــة المجتمعيــة علــى االعتمــاد 
علــى رأس المــال االجتماعــي المحلــي والمتمثــل بالكفــاءات والخبــرات والطاقــات المحليــة 
والنســاء  والحرفييــن  والحرفيــات  والمزارعيــن  للمزارعــات  التقليديــة  المعــارف  واســتغالل 
وكبيــرات وكبــار الســن بشــكل عــام، باإلضافــة إلــى تجنيــد المتطوعــات والمتطوعيــن مــن 
شــباب وطــالب، واالعتمــاد علــى الشــبكات والمؤسســات والعالقــات االجتماعيــة كجــزء 
مــن رأس المــال االجتماعــي. مــن ناحيــة أخــرى، تركــز التنميــة المحليــة علــى اســتغالل وتنميــة 

المــوارد الطبيعيــة والفيزيائيــة والماليــة المتوفــرة للســكان فــي تجمعاتهــم.
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تشــجيع  علــى  المجتمعيــة  التنميــة  مفهــوم  يركــز  الخارجيــة:  الروابــط  تشــكيل  خامســًا، 
المجموعــات لعمــل عالقــات مــع المؤسســات الخارجيــة وخاصــة المؤسســات الحكوميــة، 
التعاونيــات، البنــوك، المؤسســات األهليــة والتمويليــة، حيــث يصبــح للمجموعــات المجتمعيــة 
القــدرة  واإلمكانيــة لالســتفادة مــن فــرص التمويــل الخارجــي، وتجنيــد التمويــل، وحشــد الدعــم 
الفنــي والتقنــي الــالزم لهــم وبعــض المــواد واألدوات التــي قــد تلزمهــم، وذلــك لخدمــة 
مصالــح الفئــات المختلفــة فــي تجمعاتهــم المحليــة ولتحقيــق التنميــة البشــرية المســتدامة 

مــع األخــذ باالعتبــار مصالــح األجيــال القادمــة.

2. وزارة التنمية االجتماعية قائدة قطاع التنمية االجتماعية
بصفتها قائدة قطاع التنمية االجتماعية في فلسطين ومزودة رئيسية للحماية االجتماعية 
مــن مســاعدات وخدمــات اجتماعيــة، فــإن وزارة التنميــة االجتماعيــة مكلفــة بالعمــل علــى 
تحقيــق تنميــة اجتماعيــة بمــا يتوافــق مــع اجنــدة السياســات الوطنيــة والتوافقــات الوطنيــة 
التنميــة  وأهــداف  الدوليــة،  والمعاهــدات  االتفاقيــات  نحــو  فلســطين  دولــة  والتزامــات 
المســتدامة 2030 ذات العالقــة. تعتبــر وزارة التنميــة االجتماعيــة قائــد ومنســق ومنظــم 
قطــاع التنميــة االجتماعيــة بمــا يشــمله ذلــك مــن وضــع السياســات والتوجهــات، باإلضافــة 
إلــى مهــام الرقابــة واإلشــراف وتوفيــر الخدمــات ألفــراد األســر الفقيــرة، بغــض النظــر عــن 
الجنــس والعمــر، والفئــات المهمشــة مــن خــالل 17 مديريــة و15 مكتبــًا فرعيــًا، و33 مركــز 
لرعايــة األطفــال واألشــخاص ذوي إعاقــة والمســنين واألحــداث والمــرأة والشــبيبة والفتيــات.

تتولــى مجموعــة التخطيــط والموازنــة قيــادة عمليــة التخطيــط االســتراتيجي فــي الــوزارة، 
برئاســة وزيــر التنميــة االجتماعيــة، لمجموعــة التخطيــط وإدارة الموازنــة فــي الــوزارة والفريــق 
الوطنــي. يــرأس وزيــر التنميــة االجتماعيــة مجموعــة التخطيــط والموازنــة وتضــم فــي عضويتها 
ثمانيــة ممثليــن مــن صنــاع القــرار واإلدارة العليــا، وتنــاط بهــذه المجموعة مســؤولية اإلشــراف 
المجموعــة  تعتبــر  العمــل.  الــواردة فــي منهجيــة  المهــام  التخطيــط وتنفيــذ  علــى عمليــة 
مســؤولة عــن اتخــاذ القــرار بشــأن بيــان سياســة البرامــج، ومخرجاتــه وتوزيــع أســقف إعــداد 

الموازنــة. 

ولتعزيــز مبــدأ مشــاركة األطــراف الفاعلــة للقطــاع، تــم تشــكيل فريٍق وطنٍي، مهمته اإلشــراف 
والتوجيــه لفريــق الــوزارة أثنــاء مراحــل التخطيــط، بحيــث يتكــون مــن ممثليــن عــن المؤسســات 
والهيئــات الحكوميــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع الخــاص والجامعــات وخبــراء 
لهــم عالقــة بالتنميــة االجتماعيــة )أنظــر الملحــق رقــم 1(. يتولــى الفريــق الوطنــي مســؤولية 
مراجعــة وإقــرار منهجيــة وخطــة عمــل التخطيــط االســتراتيجي، تقديــم الدعــم والمســاندة 
فــي مراحــل تحديــد األولويــات وخاصــة فــي مجــال تحليــل الوضــع والعمــل علــى زيــادة مشــاركة 
إلــى مراجعــة  المؤسســات المعنيــة فــي ورشــات العمــل التشــاورية المختلفــة، باإلضافــة 

وإقــرار االســتراتيجية بصورتهــا النهائيــة. 
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تقــدم الــوزارة رزمــة خدمــات وتدخــالت تركــز هــذه التدخــالت والخدمــات علــى الحــد مــن فقــر 
الدخــل المباشــر ومســاعدة األســر الفقيــرة والفئــات المهمشــة، وذلــك مــن خالل المســاعدات 
المتضرريــن  والمزارعيــن  اإلعاقــة  ذوي  واألشــخاص  واأليتــام  الفقيــرة  لألســر  النقديــة 
والمســاعدات الغذائيــة ومســاعدات لترميــم الســكن، وبرامــج التشــغيل المؤقتــة، وخدمــات 
والتأمينــات  والنســاء،  واألطفــال  والمســنين  اإلعاقــة  ذوي  لألشــخاص  والتأهيــل  الرعايــة 

الصحيــة والتمكيــن االقتصــادي. 

3. وصف قطاع التنمية االجتماعية والشركاء الفاعلين
يمتــاز قطــاع التنميــة االجتماعيــة بكثــرة وتعــدد وتداخــل أطرافــه العاملــة مــن مؤسســات 
حكوميــة وأهليــة وخاصــة ودوليــة، جميعهــا تعمــل لخدمــة الفئــات الفقيــرة والمهشــمة، 
بغــض النظــر عــن اختــالف تخصصــات هــذه المؤسســات وطــرق عملهــا وانتشــارها الجغرافــي، 
ممــا يعنــي صعوبــة الســيطرة علــى مــوارد القطــاع ومصــادره وتحديــًا لتوجيــه فلســفة عملــه. 
وتتســع مجــاالت قطــاع التنميــة االجتماعيــة، وتتقاطــع مــع عــدة قطاعــات تنمويــة، كالصحــة 
والتعليــم والزراعــة والعمــل واالقتصــاد والبنيــة التحتيــة والثقافــة والطفــل والمــرأة والشــباب، 

الــخ. وبذلــك تتنــوع التدخــالت والخدمــات المقدمــة فــي هــذا المجــال.

تقــدم وزارة التنميــة االجتماعيــة والمؤسســات الشــريكة خدمــات عامــة أساســية توفرهــا 
التعليــم  خدمــات  تتضمــن  والتــي  لمواطنيهــا،  المختلفــة  الرســمية  بمؤسســاتها  الدولــة 
األساســي، والرعايــة الصحيــة وإتاحتهــا للعامليــن والفقــراء والمعرضيــن للفقــر والمســنين 
ــاه العادمــة مــن  ــاه والمي ــاء والمي واألشــخاص ذوي اإلعاقــة، باإلضافــة إلــى خدمــات الكهرب
خــالل توفيــر شــبكات الميــاه والصــرف الصحــي فــي المناطــق األقــل حظــًا، وخدمــات البنيــة 

التحتيــة واإلســكان.

وتقــدم الــوزارة خدمــات تتّســم بطابــع تنمــوي أكثــر مــن اإلغاثــي كبرامــج اإلقــراض والمشــاريع 
الصغيــرة، والتدريــب المهنــي والتقنــي التــي تقدمهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة ومراكز التأهيل 
التابعــة لهــا. كمــا تقــدم األونــروا برنامــج إقــراض، وتقــدم وزارة العمــل التدريــب  المهنــي 
والتأهيــل المهنــي وتنشــط العديــد مــن المؤسســات األهليــة، وكذلــك القطــاع الخــاص فــي 
تقديــم خدمــات ماليــة وبرامــج تطويــر األعمــال والتدريــب والتســويق لــذوي الدخــل المحــدود 
ــدوق  ــن االقتصــادي وصن ــة للتمكي والفقــراء والنســاء والشــباب، وتعمــل المؤسســة الوطني
التشــغيل والحمايــة االجتماعيــة للعمــال، علــى رفــع نســب المشــاركة فــي القــوى العاملــة 

للفقــراء والمهمشــين مــن خــالل مجموعــة مــن األدوات التمكينيــة.

وتقــدم وزارة التنميــة االجتماعيــة تدخــالت وبرامــج التنشــئة االجتماعيــة والثقافــة المجتمعيــة 
إلــى إكســاب األفــراد مــن أطفــال  التــي تهــدف  التعلــم والتعليــم والتربيــة  برامــج  تشــمل 
ومراهقيــن وبالغيــن ســلوكيات واتجاهــات ومعــارف تتعلــق بأدوارهــم المجتمعيــة. ويتضمــن 
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هــذا بالتالــي عمــل المؤسســات التــي تعنــى بتطويــر المناهــج ونظــم التعليــم، كــوزارة التربيــة 
والتعليــم ووزارة األوقــاف والشــؤون الدينيــة والجامعــات والمراكــز التعليميــة والمؤسســات 

األهليــة، ومــن جهــة أخــرى بالتثقيــف المجتمعــي والتدريــب والحشــد المجتمعــي.  

كمــا تقــدم الــوزارة خدمــات مرتبطــة بتحقيــق الرفــاه والمشــاركة االجتماعيــة والسياســية 
ــات المهمشــة، تشــمل وصــول األطفــال والنســاء والشــباب واألشــخاص ذوي اإلعاقــة  للفئ
وكبــار الســن إلــى الخدمــات الترفيهيــة والثقافيــة والرياضيــة، والتــي تتضمــن األنشــطة التــي 
ــة، كالمجلــس األعلــى للشــباب  ــات الرســمية الرياضيــة والثقافي تتنفذهــا المؤسســات والهيئ
والرياضــة، ووزارة الثقافــة والمؤسســات األهليــة الثقافيــة واألنديــة والمراكــز الرياضيــة. ومــن 
جهــة أخــرى، وتشــمل أيضــًا جميــع التدخــالت التــي تعــزز مــن المشــاركة االجتماعيــة والسياســية 

للفئــات المهمشــة فــي عمليــة صنــع القــرار وحريــة الــرأي والتعبيــر. 

مســؤولية  الدولــة  ومؤسســات  الحكوميــة  والهيئــات  الــوزارات  مــن  مجموعــة  وتتولــى 
ــون منظمــة  ــة ويحكــم عملهــا تشــريعات خاصــة بهــا، او قان ــة واالقتصادي ــة االجتماعي التنمي
ــع بشــكل مباشــر لمؤسســة الرئاســة الفلســطينية. حيــث تعمــل  ــر الفلســطينية، او تتب التحري
المؤسســات والــوزارات الحكوميــة والهيئــات الرســمية ذات عالقــة بالتنميــة االجتماعيــة، 
والفئــات المهمشــة، ومــن أهمهــا وزراة الصحــة ووزارة التربيــة والتعليم العالــي ووزارة الزراعة، 
ووزارة شــؤون المــرأة، ووزارة األشــغال العامــة واإلســكان، ووزارة العمــل، ووزارة االقتصــاد 
الوطنــي، ووزارة الحكــم المحلــي، ووزارة األوقــاف، والمجلــس األعلــى للشــباب والرياضــة، 
هيئــة شــؤون األســرى والمحرريــن، الــخ، علــى تقديــم مجموعــة مــن الخدمــات األساســية فــي 
ــة الشــباب والمــرأة، واالقتصــاد والثقافــة  ــم والصحــة والســكن والزراعــة وتنمي مجــال التعلي
والرياضــة وخدمــات البنيــة التحتيــة وتعمــل علــى انفــاذ السياســات والتشــريعات الوطنيــة فــي 

جميــع مــا يخــص التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة.

المســتوى  علــى  الفاعلــة  بشــقيها  المختلفــة،  المدنــي  المجتمــع  مؤسســات  وتعمــل 
الوطنــي والمؤسســات الفاعلــة علــى مســتوى المجتمــع المحلــي القاعــدي، فــي مجــاالت 
التنميــة المختلقــة ويحكــم عملهــا قانــون رقــم )1( لســنة 2000م بشــأن الجمعيــات الخيريــة 
والهيئــات األهليــة. تنبثــق هــذه المؤسســات مــن روح العضويــة الطوعيــة ويحكــم عملهــا 
ــا وحقــوق  ــة. وتعمــل هــذه المؤسســات علــى قضاي ــات عموميــة ومجالــس إدارة منتخب هيئ
ــة متنوعــة، تتفــاوت بيــن  ــات المهمشــة مــن خــالل تقديــم خدمــات اجتماعيــة واقتصادي الفئ
المؤسســات وتتضمــن أنشــطة رفــع الوعــي والتثقيــف الصحــي واالجتماعــي والحقوقــي، 
والتدريــب وبنــاء القــدرات للفئــات المهمشــة، وتقديــم خدمــات إغاثيــة ورعائيــة وحمائيــة 
وتميكنيــة اجتماعيــة وصحيــة وتعليميــة ورياضيــة، باإلضافــة إلــى أنشــطة اجتماعيــة وثقافيــة 
وترفيهيــة. لــدى العديــد منهــا شــبكات وأجســام تنســيقية. هــذا وينشــط عــدد مــن هــذه 
المؤسســات، ال ســيما تلــك التــي تعمــل علــى المســتوى الوطنــي، فــي إعــداد الدراســات حــول 
ــات المهمشــة، والضغــط والمناصــرة إلقــرار تشــريعات وسياســات فــي مجــاالت  ــا الفئ قضاي
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التنميــة االجتماعيــة واالقتصاديــة. ومــن هــذه المؤسســات الهــالل األحمــر الفلســطيني الذي 
يقــدم خدمــات متنوعــة فــي المجــاالت الصحيــة واألهليــة والصحــة النفســية واالجتماعيــة 

وخاصــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمســنين والجرحــى واألطفــال. 

وهنالــك عــدد كبيــر مــن مؤسســات القطــاع الخــاص والمتمثلــة بالشــركات الكبيــرة والصغيــرة 
واتحــادات الغــرف التجاريــة والصناعيــة واتحــادات المقاوليــن والمؤسســات التمويليــة، والتــي 
تلعــب دورًا هامــًا فــي التطــور االقتصــادي والتشــغيل ومواجهــة البطالــة، إال أن دورهــا غيــر 
واضــح وضعيــف فــي مجــاالت التنميــة االجتماعيــة وتزايــد القبــول بمفهــوم المســؤولية 
االجتماعيــة للقطــاع الخــاص. كمــا أن هنالــك بعــض المؤسســات التمويليــة فــي القطــاع 

ــرة. ــات المهمشــة والفقي الخــاص التــي تقــدم خدمــات اإلقــراض للفئ

وتعنــى العديــد مــن المؤسســات الدوليــة بقضايــا التنميــة االجتماعيــة، ال ســيما قضايــا الفئــات 
المهمشــة علــى ســلم أولوياتهــا. تمــول المؤسســات الفلســطينية، مــن وزارات ومؤسســات 
وهيئــات حكوميــة، ومؤسســات مجتمــع مدنــي، لبنــاء قدراتهــا وتقديــم خدمــات مــن أجــل 
تفعيــل دورهــا فــي مجــاالت التنميــة المختلفــة. ينــدرج ضمــن هــذه المجموعــة منظمــات 
إلــى  باإلضافــة  فــي فلســطين،  العاملــة  الدوليــة  األهليــة  المتحــدة والمؤسســات  األمــم 
ــة  ــي، برنامــج األغذي ــل االتحــاد األوروب ــة، مث ــة االجتماعي ــن الرئيســيين لقطــاع التنمي الممولي
العالمــي، منظمــة األغذيــة والزراعــة، البنــك الدولــي، البنــك اإلســالمي للتنميــة، برنامــج األمــم 
المتحــدة اإلنمائــي، منظمــة اليونيســف، منظمــة العمــل الدوليــة، صنــدوق األمــم المتحــدة 
للســكان، صنــدوق االمــم المتحــدة للمــرأة ووكاالت التنميــة الدوليــة، الــخ. كمــا توفــر األنــروا 
خدمــات صحيــة وتعليميــة وتشــغيلية وتميكينيــة لالجئيــن عامــة وللفئــات المهمشــة، كمــا 

تشــرف علــى مراكــز التأهيــل والتدريــب والرعايــة لألطفــال والشــباب والنســاء.
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4. تحليل الواقع

1.4 التحوالت الديمغرافية 
قــدر عــدد الفلســطينيين نهايــة عــام 2019 بحوالــي 5.039 مليونــًا منهــم 3.020 مليــون فــرد 
فــي الضفــة الغربيــة بواقــع )59,9 %(، و2.019 مليــون فــرد بواقــع )40,1 %( فــي قطــاع غــزة1. 
وبلــغ متوســط حجــم األســرة نهايــة عــام 2018 خمســة أفــراد. ومعــدل الخصوبــة الكليــة 4.1 
مولــود لــكل امــرأة فــي العــام نفســه2، وتعتبــر الخصوبــة فــي فلســطين مرتفعــة إذا مــا قورنــت 
بالمســتويات الســائدة حاليــًا فــي الــدول األخــرى؛ بســبب الــزواج المبكــر خاصــة لالنــاث، والرغبــة 

فــي االنجــاب، باالضافــة إلــى العــادات والتقاليــد الســائدة فــي المجتمــع الفلســطيني. 

بلــغ عــدد الذكــور المقــدر فــي فلســطين نهايــة عــام 2019 حوالــي 2.56 مليــون ذكــر، مقابــل 
2.48 مليــون أنثــى، بنســبة جنــس مقدارهــا 103.53. وأشــارت االســقاطات الســكانية إلــى أن 
معــدل المواليــد الخــام فــي فلســطين بلــغ 30.2 مولــود لــكل 1000 مــن الســكان عــام 2019، 
فــي حيــن بلــغ معــدل الوفيــات الخــام المقــدر 3.7 حالــة وفــاة لــكل 1000 مــن الســكان. وبلــغ 

معــدل النمــو الســنوي العــام 2.5 % عــام 2019. 

ــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017 إلــى أن 42,2 % مــن  وأشــارت بيان
الســكان الفلســطينيين فــي دولــة فلســطين هــم الجئــون، وقــدر عددهــم بنحــو 1,980 مليــون 
الجــيء، فــي حيــن بلــغ عددهــم فــي الضفــة الغربيــة حوالــي 741 ألــف الجــيء بنســبة 26,3 % 
مــن مجمــل ســكان الضفــة الغربيــة، أمــا فــي قطــاع غــزة حوالــي 1,239 مليــون الجــيء بنســبة 

66,1 % مــن مجمــل ســكان قطــاع غــزة4. 

وبلــغ عــدد االفــراد المؤمــن عليهــم صحيــًا فــي فلســطين حوالــي 3,500,000 ويشــكلون 
79 % مــن مجمــل الســكان. وبلغــت نســبة األشــخاص ذوي الصعوبــة/ االعاقــة 5.8 %. وبلغــت 
نســبة مشــاركة القــوى العاملــة 46 % مــن اجمالــي القــوة البشــرية خــالل العــام 2018، وبلــغ 

معــدل العاطليــن عــن العمــل مــن بيــن المشــاركين فــي القــوى العاملــة 31 %. 

وبلــغ عــدد العاطليــن عــن العمــل 360.600 بواقــع 216.700 فــي قطــاع غــزة وبمعدل 46 %، 
و143.900 فــي الضفــة الغربيــة وبمعــدل 16 %. أمــا علــى مســتوى الجنــس فقــد بلــغ معــدل 
البطالــة للذكــور فــي فلســطين 23 % مقابــل 41 % لإلنــاث5. وتشــير التقديــرات األوليــة لجائحــة 
كورونــا إلــى ارتفــاع نســب البطالــة مــن 24.0 % إلــى 27.0 % فــي الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 

بــل إلــى تهديــد أكثــر مــن 25 % مــن المؤسســات الصغيــرة ومتناهيــة الصغــر إلــى االغــالق. 

بنــاء علــى تنبــؤات النمــو الســكاني فــي فلســطين، يرجــح أن يتضاعــف عــدد الســكان فــي 

1  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام 2019.
2  وزارة الصحة، التقرير السنوي، 2018.

3  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، الفلسطينيون في نهاية عام 2019.
4  المصدر السابق.

5  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة، الربع األول، 2019.
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غضــون 35 ســنة، أي مــن 5.039 مليــون نســمة فــي ســنة 2017 إلــى 6.9 فــي ســنة 2030 و 
إلــى أكثــر مــن 9.5 مليــون نســمة فــي عــام 2050، مــا يعنــي أن قطــاع غــزة عليــه اســتيعاب 1.3 
مليــون فلســطيني إضافــي عــام 2030، وأكثــر مــن ضعــف هــذا الرقــم فــي العــام 2050، بينمــا 
تتجــاوز هــذه األرقــام قليــاًل فــي الضفــة الغربيــة.6 وســوف تحــدث هــذه الزيــادة علــى الرغــم مــن 
االنخفــاض المتوقــع فــي الخصوبــة، ســينتج تحــواًل ديمغرافيــًا فــي الفئــات الســكانية، حيث من 
المتوقــع أن تنخفــض نســبة صغــار الســن )0 - 14( إلــى 35 % فــي 2030 وقــد تصــل إلــى 25 % 
فــي 2050، مــع زيــادة طفيفــة لكبــار الســن، بينمــا ســترتفع نســبة الفئــة العاملــة )15 - 64( مــن 
57.8 % إلــى 61 % فــي 2030 وستســتمر باالرتفــاع بشــكل ملحــوظ لتصــل إلــى 67 % فــي 
2050، ممــا يعنــي انخفــاض نســبة العــبء الديمغرافــي نتيجــة ارتفــاع نســبة الســكان فــي ســن 
العمــل، وانخفــاض الفئــات المعتمــدة بالمقارنــة مــع الفئــات المنتجــة7، وتعتبــر هــذه الفرصــة 
الديمغرافيــة الحــداث عمليــات تنمويــة تســاهم فــي تحســين مســتوى رفــاه األســر واألفــراد. 

يســاهم االحتــالء واجراءاتــه القائمــة علــى القمــع، المصــادرة، الســيطرة علــى المــوارد، الحصــار، 
االقتــالع، والتشــريد لفقــدان عشــرات اآلالف لمصــادر عيشــهم ووقوعهــم بيــن فكــي الفقــر 
ــار علــى  ــة مــن جهــة أخــرى، ومــا تتركــه هــذه االجــراءات مــن آث والتهميــش مــن جهــة والبطال

المســتوى الكلــي مــن النواحــي االجتماعيــة، االقتصاديــة واألمــن الغذائــي. 

2.4 الفئات والمناطق المستهدفة
تعانــي فئــات محــددة مــن التهميــش واإلقصــاء االجتماعــي فــي الحالة الفلســطينية، وتتعامل 
هــذه االســتراتيجية مــع هــذه الفئــات كأولويــة مــن حيث السياســات والبرامج واالســتهدافات، 
كونهــا الفئــات األكثــر عرضــة للتهميــش واالســتبعاد مــن أقرانهــم اآلخريــن. ومــن ضمــن هــذه 

الفئــات: الفقــراء واألطفــال والنســاء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة والمســنين والشــباب.

يرتبــط التهميــش عــادة بتأثيــرات اجتماعيــة واقتصاديــة وسياســية وبيئيــة وغيرهــا، تحــد مــن 
التغييــر، ويصحبهــا مؤشــرات ذات داللــة علــى الضعــف، كالبطالــة والفقــر والعنــف )عنــف 
االحتــالل اإلســرائيلي والعنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي أو ضــد األطفــال واألشــخاص 
ذوي اإلعاقــة والمســنين( والتمييــز الســلبي المجتمعــي واالنقطــاع عــن التعليــم وممارســة 
الســلوكيات الســلبية، وضعــف المشــاركة السياســية واالجتماعيــة، وضعــف قدرتهــم للوصــول 
إلــى المصــادر، وغيرهــا، والتــي مــن شــأنها أن تؤثــر ســلبًا علــى واقــع وحيــاة تلــك الفئــات 
وتجعلهــا مــن المجموعــات األكثــر ضعفــًا واألكثــر قابليــة والعرضــة للتهميــش واإلهمــال 

والحرمــان واالســتبعاد واالنكشــاف للمخاطــر.

ويعتبــر الشــباب فــي التجمعــات المصنفــة »ج« مــن األكثــر تهميشــًا بيــن الســكان، ويقــدر 
مقابــل  ذكــر   17,348 إلــى  الجنــس  حســب  مقســمين  نســمة،   34,026 بحوالــي  عددهــم 

6  صندوق األمم المتحدة للسكان، فلسطين 2030: النمو السكاني واألثر على التنمية، نتائج رئيسية من الدراسة، 2016.
7  مكتب رئيس الوزراء، لجنة السكان الوطنية وصندوق االمم المتحدة للسكان، فلسطين 2030 التغير الديمغرافي: فرص للتنمية، 2016.
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16,678 أنثــى، يعيشــون فــي 96 تجمعــًا بدويــًا ورعويــًا8، وبلــغ معــدل االلتحــاق بالتعليــم فــي 
التجمعــات المصنفــة »ج« كليــًا 34.6 %، فيمــا بلــغ عــدد الســكان )17 ســنة فأكثــر( الحاصليــن 
علــى شــهادة الدراســة الثانويــة فأعلــى 5,560 بواقــع 2,617 للذكــور و2,943 لالنــاث. بينمــا 
بلــغ معــدل األميــة للســكان )15 ســنة فأكثــر( 8.2 %، وبلغــت لــدى االنــاث 12.5 % وللذكــور 
3.9 %. وبلغــت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة )15 ســنة فأكثــر( فــي تلــك التجمعــات 
43.7 % بواقــع 75.3 % للذكــور مقابــل 11.3 % لالنــاث مــن مجمــوع الســكان الفلســطينيين 
ــًا لنفــس الفئــة العمريــة. وبلغــت نســبة العاطليــن عــن العمــل )15 ســنة  النشــيطين اقتصادي
فأكثــر( 15.4 % مــن مجمــل الذكــور النشــيطين اقتصاديــًا لنفــس الفئــة العمريــة، فيمــا بلــغ 
عــدد االنــاث العاطــالت عــن العمــل )15 ســنة فأكثــر( 17.7 % مــن مجمــل االنــاث النشــيطات 
اقتصاديــًا لنفــس الفئــة العمريــة. وبلــغ معــدل البطالــة لألفــراد )19 - 29 ســنة( للحاصليــن علــى 
ــن فــي اســرائيل  ــل 18.8 % للذكــور. وبلغــت نســبة العاملي ــاث 40.6 % مقاب ــدى االن ــوم ل دبل
والمســتعمرات 19.7 %. تعمــق اإلجــراءات اإلســرائيلية المفروضــة عليهــم فجــوة الفقــر وتحــد 
مــن قدرتهــم علــى ممارســة حقهــم فــي التنقــل والســكن والصحــة والتعليــم والعمــل، وهــم 
يعانــون مــن التهديــد المســتمر للتهجيــر وعنــف المســتوطنين.9 عــالوة علــى ذلــك فــإن 12 % 
مــن البــدو فــي المنطقــة »ج« يتــم ترحيلهــم قســرًا، ويرغمــون علــى تغييــر المناطــق التــي 
يســتقرون فيهــا ســنويًا، ويعانــي 51 % منهــم مــن مشــاكل صحيــة. ونظــرًا الجبارهــم علــى 
ــا،  ــل انتشــار جائحــة كورون ــة ســيئة قب الترحــال بشــكل مســتمر، ومعاناتهــم مــن ظــروف صحي
فــإن فــرص تعرضهــم لالصابــة بالفايــروس تــزداد، ممــا يجعــل تأثيــر جائحــة كورونــا علــى البــدو 

كبيــرًا، مقارنــة بالفئــات األخــرى فــي فلســطين10. 

1.2.4 القضايا والتحديات التي تواجه األسر الفقيرة
تعــد ظاهــرة الفقــر فــي فلســطين مــن الظواهــر الرئيســية التــي تســعى الحكومــة لمجابهتهــا 
والحــد منهــا وذلــك لمــا تســببه مــن مشــاكل اجتماعيــة مــن جهــة، وعــدم العدالــة االجتماعيــة 
مــن جهــة أخــرى. وتأتــي جهــود الحكومــة فــي الحــد مــن الفقــر فــي ســياق يتزايــد فيــه عــدد 
الفقــراء وتتســع فيــه دائــرة المعرضيــن للفقــر والتهميش نتيجة الســتمرار االحتالل اإلســرائيلي 
اإلنتاجيــة  القاعــدة  إضعــاف  علــى  الفقــر، وتعمــل  علــى مســببات  تبقــي  التــي  وسياســاته 
لالقتصــاد الفلســطيني وزيــادة اعتماديتــه علــى االقتصــاد اإلســرائيلي، وكذلــك عــدم محابــاة 

السياســات الوطنيــة الســيما االقتصاديــة والماليــة للفقــراء والمهمشــين.

ويعــرف الفقــر فلســطينيًا بعــدم المقــدرة علــى الحفــاظ على المســتوى األدنى من المعيشــة، 
والــذي يعنــي عــدم توفــر القــدرة الماليــة علــى الحصــول علــى ســلة الســلع األساســية والتــي 
تتكــون مــن الغــذاء والملبــس والمســكن، إضافــة إلــى الحــد األدنــى مــن االحتياجــات األخــرى 

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

10  معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، تقييم اولي لالثار المحتملة على االقتصاد الفلسطيني لتفشي وباء كوفيد - 19 في الضفة الغربية، المراقب 
االقتصادي، ملحق خاص 2020.
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ــا هــو نتيجــة لتفاعــل عــدة  ــم 11. والفقــر فــي مجتمعن ــة والمواصــالت والتعلي ــة الصحي كالرعاي
عوامــل سياســية واقتصاديــة واجتماعيــة جــاءت نتيجــة لمــا تعــرض لــه شــعبنا مــن محــاوالت 
اقتالعــه وتشــريده مــن أرضــه، ومــا رافــق ذلــك مــن احتــالل وحرمــان مــن حقوقــه األساســية 
منــذ العــام 1948 وحتــى يومنــا هــذا. وترجــع جــذور الفقــر فــي الفتــرة األخيــرة إلــى عــدد مــن 
العوامــل التــي رافقــت سياســات الحكومــة اإلســرائيلية المتمثلــة بالحصــار الجائــر علــى قطــاع 
غــزة الــذي يفرضــه االحتــالل منــذ العــام 2007، والحــروب التــي تعــرض لهــا القطــاع خــالل 
الســنوات الماضيــة أهــم األســباب التــي أدت إلــى تدميــر فــرص كســب العيــش وإلــى تفشــي 
ظاهرتــي الفقــر والبطالــة فــي قطــاع غــزة وجعــل غالبيــة األســر عرضــة للصدمــات، وقــد أدت 
هــذه االعتــداءات علــى قطــاع غــزة إلــى فقــدان آالف مــن األســر مصــادر دخلهــا ومنازلهــا )فــي 
ظــل تعــرض آالف المنــازل للتدميــر أو التضــرر(، وفقــدان مئــات األطفــال ألحــد الوالديــن أو 
كالهمــا وتعــرض عــدد كبيــر مــن األشــخاص لإلصابــة فــي العــدوان إلعاقــات جســدية دائمــة، 
وهــو مــا يعمــق إشــكاليات الفقــر فــي قطــاع غــزة. وإضافــة لذلــك، فــإن سياســات اإلغــالق 
ومنــع وتقييــد حريــة الحركــة لألفــراد والبضائــع ومنــع وإعاقــة مختلــف أشــكال التنميــة فيمــا 
يســمى بالمنطقــة )ج(، والتــي تشــكل مســاحتها 62 % مــن مســاحة الضفــة الغربيــة، والتــي مــا 
زالــت تخضــع للســيطرة اإلســرائيلية الكاملــة وفــي مناطــق التمــاس فــي قطــاع غــزة، وأخيــرًا 
بمحــاوالت الضــم والتوســع لألراضــي الفلســطينية وفقــًا لصفقــة القــرن التــي جــاءت مخالفــة 
لقــرارات الشــرعية الدوليــة الخاصــة بالقضيــة الفلســطينية، أدت جميعهــا إلــى تعميــق إفقــار 

الشــعب الفلســطيني.

األراضــي  فــي  الفقــر  حــول  الفلســطيني  لالحصــاء  المركــزي  الجهــاز  تقديــرات  آلخــر  وفقــًا 
الفلســطينية، فقــد عانــى 29.2 % مــن األفــراد فــي المجتمــع الفلســطيني مــن الفقــر وفقــًا 
ألنمــاط االســتهالك الشــهري لألســرة فــي العــام 2017، حيــث بلغــت هــذه النســبة 13.9 % 
فــي الضفــة الغربيــة و53.0 % فــي قطــاع غــزة. كمــا أشــارت التقديــرات إلــى أن 16.8 % مــن 
االســتهالك  )المدقــع( وفقــا ألنمــاط  الشــديد  الفقــر  مــن  يعانــون  الفلســطينيين  األفــراد 
الشــهري لألســرة، بواقــع 5.8 % فــي الضفــة الغربيــة و33.8 % فــي قطــاع غــزة. أمــا علــى 
مســتوى الدخــل، فقــد تبيــن أن 30.3 % مــن األفــراد الفلســطينيين يقــل دخلهــم الشــهري عــن 

خــط الفقــر المدقــع12.

ووفقــًا لتحليــل بيانــات إنفــاق واســتهالك األســرة والتــي يتــم مــن خاللهــا تقديــر الفقــر، فــإن 
الفقــر غالبــًا مــا يرتبــط بمجموعــة مــن األبعــاد، أهمهــا مــكان اإلقامــة، وحالــة اللجــوء، وحجــم 

األســرة وعــدد األطفــال فيهــا، وطبيعــة عمــل رب األســرة. وبشــكل أكثــر تحديــدًا13: 

تزيــد نســبة الفئــات األكثــر عرضــة للفقــر بيــن األفــراد الذيــن يقيمــون فــي المخيمــات، فقــد 	 

11  معهد ابحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني )ماس(، تقييم خطط التنمية الفلسطينية وبرامج الوزارات المختلفة من زاوية مكافحة الفقر، 2001.
12  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح إنفاق واستهالك األسرة، 2017.

13  المصدر السابق.
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بلغــت نســبة الفقــر بينهــم 45.4 % فــي العــام 2017 تليهــا المناطــق الحضريــة بنســبة 
29.4 %، وفــي الريــف بنســبة 18.7 %. وحســب مؤشــر الفقــر المدقــع، نجــد أن نســبة 
األفــراد الفقــراء فــي التجمعــات الحضريــة ومخيمــات الالجئيــن أعلــى مــن المناطــق الريفية، 

29.3 % و16.7 % و9.7  %علــى التوالــي.

يزيــد حجــم األســرة مــن احتماليــة الوقــوع فــي دوامــة الفقــر، حيــث تــزداد معــدالت الفقــر 	 
بيــن األفــراد فــي األســر كبيــرة الحجــم مقارنــة باألفــراد فــي األســر األصغــر حجمــًا. فقــد بلــغ 
أعلــى معــدل للفقــر بيــن األفــراد فــي األســر المؤلفــة مــن 10 أفــراد فأكثــر وبلغــت نســبته 
61.1 % لعــام 2017. وكان أدنــى معــدل انتشــار للفقــر بيــن األســر المكونــة مــن 2 - 3 أفــراد 
حيــث بلغــت نســبته 11.8 % لعــام 2017، كمــا تبيــن أن هــذه الفئــة مــن األســر تتميــز بوجــود 

أدنــى معــدل لمؤشــر فجــوة الفقــر وشــدة الفقــر.

ــزداد نســبة الفقــر بيــن األفــراد لألســر التــي أربابهــا غيــر مشــاركين فــي القــوى العاملــة، 	  ت
حيــث يبلــغ معــدل الفقــر الســائد بيــن األفــراد فــي هــذه األســر 42.1 %، مقارنــة بـــ 25.8 % 
بيــن أفــراد األســر التــي أربابهــا مشــاركون فــي القــوى العاملــة. أمــا عــن ارتبــاط الفقــر 
بالبطالــة، فقــد أظهــرت البيانــات أن نســبة الفقــر بيــن أفــراد األســر التــي أربابهــا متعطلــون 
عــن العمــل قــد بلغــت 59.6 %، مقارنــة بـــ 24.2 % بيــن أفــراد األســر التــي أربابهــا عاملــون 
)العاملــون الفقــراء(، أي بنحــو الضعفيــن، وهــو مــا يؤشــر إلــى أهميــة العمــل ووجــود مصــدر 

للدخــل فــي مكافحــة الفقــر.

بلغــت نســبة الفقــر بيــن أفــراد األســر التــي تعتمــد بشــكل أساســي علــى الزراعــة فــي 	 
والمســاعدات  التحويــالت  علــى  تعتمــد  التــي  األســر  بيــن  وبلغــت   ،% 27.7 معيشــتها 
53.6 %، وبلغــت بيــن األســر التــي تعتمــد فــي معيشــتها علــى العمــل فــي القطــاع الخــاص 
29.0 % وهــي أعلــى مــن نســبة الفقــر بيــن األســر التــي تعتمــد فــي معيشــتها علــى العمــل 
فــي القطــاع العــام التــي بلغــت 26.0 %؛ وغالبــا مــا يعــود ذلــك إلــى عــدم التــزام القطــاع 

الخــاص بتطبيــق كامــل لسياســة الحــد األدنــى لألجــور. 

أشــارت النتائــج األساســية لمســح الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة 2018، أن ثلــث 	 
األســر الفلســطينية حصلــت علــى قــروض/ ســلف/ ديــن، خــالل 12 شــهرًا ســبقت المســح، 
تتــوزع بواقــع 21 % فــي الضفــة الغربيــة و53 % فــي قطــاع غــزة. كمــا أشــارت نتائج المســح 
إلــى أن 31.1 % مــن األســر أو أحــد أفرادهــا تلقــت مســاعدات، وذلــك بواقــع 9.7 % فــي 
الضفــة الغربيــة و68.9 % فــي قطــاع غــزة. وبينــت النتائــج أن 38.4 % مــن المســاعدات هي 
غذائيــة، تليهــا المســاعدات النقديــة 26.2 %، ثــم مســاعدات علــى شــكل طــرود غذائيــة/ 
كوبــون مــواد غذائيــة بواقــع 16.5 %، فــي حيــن بلغــت نســبة المســاعدات علــى شــكل 
كوبونــات قســيمة شــراء 7.1 %، وبلغــت نســبة المســاعدات علــى شــكل تأميــن صحــي 
6.2 %. وأظهــرت النتائــج أن 35.0 % مــن المســاعدات مصدرهــا وكالــة غــوث وتشــغيل 
الالجئيــن الفلســطينيين )األونــروا(، فيمــا احتلــت وزارة التنميــة االجتماعيــة المصــدر الثانــي 
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للمســاعدات بنســبة 24.5 %، بينمــا احتلــت المؤسســات الخيريــة والدينيــة المرتبــة الثالثــة 
بنســبة 8.7 14%. 

64 % مــن األســر 	  أن   2018 الظــروف االجتماعيــة واالقتصاديــة  بيانــات مســح  أفــادت 
فــي فلســطين كان مصــدر دخلهــا الرئيســي الرواتــب واالجــور، فيمــا شــكلت المشــاريع 
األســرية )غيــر الزراعيــة( مــا نســبته 9 % كمصــدر رئيســي للدخــل، ونســبة مماثلــة لممارســة 
نشــاط زراعــي نباتــي، و6 % منهــا مارســت نشــاط زراعــي حيوانــي خــالل 12 شــهرًا الماضيــة. 
وأفــادت 8.0 % مــن األســر الفلســطينية بأنهــا عملــت فــي مشــروع اقتصــادي خــاص خــالل 

12 شــهرًا الماضيــة.15

عانــى حوالــي ثالثــة أعشــار ســكان فلســطين مــن الفقــر قبــل ظهــور جائحــة كورونــا )بواقــع 	 
14 % فــي الضفــة و53 % فــي قطــاع غــزة(. وبلــغ معــدل الفقــر المدقــع 17 % )بواقــع 
6 % فــي الضفــة و34 % فــي قطــاع غــزة(.16 أي أن معــدل الفقــر فــي قطــاع غــزة يفــوق 
المعــدل الســائد فــي الضفــة الغربيــة بحوالــي أربعــة أضعــاف، ويعــود ذلــك بشــكل رئيــس 

إلــى الحصــار طويــل المــدى والمفــروض علــى قطــاع غــزة.17

أدت جائحــة كورونــا إلــى زيــادة عــدد األســر الفقيــرة بنســبة 53 % )مــن 275,819 أســرة 	 
إلــى 422,915 أســرة(. وكان األثــر النســبي جليــًا فــي الضفــة الغربيــة حيــث ارتفــع عــدد 
األســر الفقيــرة مــن 96.065 أســرة إلــى 205,854 أســرة )أي بنســبة 114 %(. أمــا فــي 
قطــاع غــزة فقــد تزايــد عــدد األســر الفقيــرة مــن 179.754 أســرة إلــى 217.061 أســرة )أي 
زيــادة بنســبة 21 %(. وتــم تقديــر هــذه األعــداد بنــاء علــى التعــداد الســكاني ومعــدالت 
الفقــر لســنة 2017 كأســاس، وتقديــرات البنــك الدولــي لتأثيــر الجائحــة علــى معــدالت 
الفقــر التــي تؤكــد أن عــدد األســر الفقيــرة ســيصل إلــى 30 % فــي الضفــة الغربيــة )مــن 
14 %(، وإلــى 64 % فــي قطــاع غــزة )مــن 53 %(. وبهــذا، فــإن عــدد األســر التــي انضمــت 
إلــى صفــوف الفقــراء فاقــت مــا توقعتــه وزارة التنميــة االجتماعيــة مبدئيــًا )نحــو 100 ألــف 
اســرة(18، ووصلــت إلــى مــا يقــارب 147 ألــف أســرة بحســب التقديــرات أعــاله. ومــن المرجــح 
أن ذلــك ســيعتمد علــى طبيعــة اإلجــراءات التــي ســيتم اتخاذهــا ضمــن تقديــرات الحكومــة 
للموازنــة بيــن الصحــة العامــة والنمــو االقتصــادي، وتوفــر المصــادر لتمويــل عمليــة النمــو 
االقتصــادي. ويجــدر بالذكــر هنــا أن هــذه التقديــرات االوليــة جــاءت نتاجــًا لتقييــم ســريع 
أجــراه البنــك الدولــي فــي بدايــة الجائحــة، ومــن المرجــح أن هــذه النســب مرشــحة لالرتفــاع 

وســيكون لهــا آثــار مســتدامة. 

14  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح مراقبة الظروف االجتماعية واالقتصادية، 2018، النتائج الرئيسية.
15  المصدر السابق.

https://bit. .»16  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، تموز 2019، »اإلحصاء الفلسطيني يستعرض أوضاع السكان في فلسطين بمناسبة اليوم العالمي للسكان
ly/308RbJv

 The United Nations Office for Coordination of Humanitarian Affair )OCHA(. “53 per cent of Palestinians in Gaza live in poverty, despite 17
/humanitarian assistance.” 5 June 2018. https://bit.ly/38OYutG.Retrieved on 292020 /5

18   خطة االستجابة السريعة لقطاع الحماية االجتماعية، الصادرة عن وزارة التنمية االجتماعية.
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لتواجــه ظروفهــا الصعبــة التــي تعانــي منهــا، تلجــأ األســر الفلســطينية الفقيــرة إلــى عــدد مــن 
االســتراتيجيات للحفــاظ علــى البقــاء واالســتمرارية، وتتنــوع هــذه االســتراتيجيات بيــن االعتماد 
علــى مصــادر الدخــل المتوفــرة لــدى هــذه األســر، مــع األخــذ بعيــن االعتبــار أن نســبة عاليــة مــن 
هــذه األســر تعتبــر دخلهــا الرئيســي المســاعدات التــي تقــدم لهــا مــن المؤسســات المختلفــة، 
واالعتمــاد علــى مســاعدات األقــارب واألصدقــاء، وعلــى االســتدانة مــن أفــراد )غالبــا مــا تكــون 
مــن تجــار مثــل الدكاكيــن والمالحــم وبائعــي الخضــار وغيرهــم(، وعلــى خفــض النفقــات للتأقلــم 
مــع نقــص الدخــل، بمــا فــي ذلــك تأجيــل أو عــدم دفــع الفواتيــر المســتحقة عليهــا. كمــا تعتمــد 
بعــض األســر فــي العــادة علــى بيــع المصــاغ الذهبــي والمجوهــرات المتوفــرة لديهــا أو علــى 
األقــل جــزء منهــا. وبالمقابــل، فــإن عــدد األســر التــي تعتمــد علــى اســتراتيجيات أخــرى مــن 
نــوع إنشــاء مشــاريع أو االلتحــاق بســوق العمــل أو زراعــة األرض وتربيــة الحيوانــات محــدود، 
وكذلــك الحــال فيمــا يخــص بعــض االســتراتيجيات األخــرى مــن نــوع بيــع العقــارات أو اســتخدام 
المدخــرات. وبالرغــم مــن أهميــة شــبكات الحمايــة االجتماعيــة الوطنيــة، فهــي مــا زالــت غيــر 

كافيــة، ال ســيما فــي ظــل األزمــات التــي يتعــرض لهــا الفقــراء، وخصوصــًا فــي قطــاع غــزة. 

تترافــق ظاهــرة الفقــر فــي المجتمــع الفلســطيني مــع وجــود حالــة مــن ارتفــاع انعــدام األمــن 
الغذائــي بيــن األســر الفلســطينية، وخصوصــًا تلــك األســر التــي تعيــش فــي قطــاع غــزة، حيــث 
الفلســطينية  الماليــة لألســر  القــدرة  انحســار  فــي  الظاهــرة بشــكل أساســي  تتثمــل هــذه 
لشــراء احتياجاتهــا مــن الطعــام مــن األســواق المحليــة. وفــي أحــدث نســخة مــن المســح 
االجتماعي - االقتصــادي واألمــن الغذائــي فــي فلســطين، فــي العــام 2018 كانــت 54.5 ٪ 
مــن األســر آمنــة غذائيــا، فــي حيــن أن 26.9٪ مــن األســر فــي فلســطين كانــت تعانــي مــن 
انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد أو المعتــدل، أي حوالــي 269 ألــف أســرة أو مــا يعــادل 1.67 
مليــون فــرد. وقــد أظهــرت بيانــات المســح المذكــور تدهــورا فــي واقــع األمــن الغذائــي فــي 
قطــاع غــزة بالمقارنــة مــع األعــوام 2013 و2014، فقــد انخفضــت نســبة األســر األمنــة غذائيــا 
إلــى مســتوى غيــر مســبوق لتقــف عنــد حــدود 27 % فــي عــام 2018، ومــا يثيــر القلــق بشــكل 
خــاص أن المزيــد مــن األســر أصبحــت تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد، وبلغــت أعلى 
مســتوى لهــا علــى اإلطــالق بنســبة 38.8 % عــام 2018. ومــن المؤكــد أن هــذه النتائــج تشــير 
إلــى حجــم المصاعــب االقتصاديــة وتدهــور مســتويات المعيشــة التــي تعانــي منهــا األســر فــي 
قطــاع غــزة. وبالنظــر إلــى البيانــات المتوفــرة خــالل العقــد الماضــي، فــإن قطــاع غــزة يســتحوذ 
علــى معظــم األســر التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي فــي فلســطين بحوالــي 87 % 
مــن األســر التــي تعانــي مــن انعــدام األمــن الغذائــي الشــديد، ولتقتصــر النســبة علــى حوالــي 
16 % فقــط مــن األســر التــي يتوفــر لهــا الغــذاء اآلمــن فــي فلســطين19. وفــي ظــل الهجمــة 
ــي  ــة فــان انعــدام األمــن الغذائ المســعورة علــى مصــدرة وســرقة األرض فــي الضفــة الغربي

في الضفة مهدد بالتراجع.

19   منظمة األمم المتحدة لألغذية والزراعة وبرنامج الغذاء العالمي ووكالة غوث وتشغيل الالجئين الفلسطينيين، المسح االجتماعي - االقتصادي واألمن الغذائي في 
فلسطين، 2018.
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وكمــا هــو الحــال بالنســبة للفقــر، فــإن انعــدام األمــن الغذائــي فــي فلســطين يرتبــط ببعــض 
الخصائــص األســرية؛ أســر ترأســها نســاء أو أســر معيلهــا ال يعمــل، أســر الجئــة، أســر فقيــرة 
الرعــاة، وأســر تعيــش فــي  أو  المزارعيــن  المــدن، وأســر صغــار  أو فــي  الريــف  تعيــش فــي 
مخيمــات الالجئيــن وأســر يرتفــع فيهــا معــدل المعاليــن أو أحــد أفــراد األســرة لديــه اعاقــة 
أو مــرض مزمــن. والمجتمعــات البدويــة فــي المنطقــة المســماة »ج« معرضــة بشــكل خــاص 
النعــدام األمــن الغذائــي، ففــي حيــن يبلــغ معــدل انعــدام األمــن الغذائــي العــام فــي الضفــة 

الغربيــة 13 % يبلــغ معدلــه بيــن البــدو فــي المنطقــة »ج« 61 20%. 

بلغــت نســبة الالجئيــن الذيــن يعانــون مــن الفقــر 39 %، منهــم 15.7 % فــي الضفــة الغربيــة 
و54.1 % فــي قطــاع غــزة، ويعــود ارتفــاع نســبة الفقــر إلــى ارتفــاع معــدل البطالــة التــي بلغــت 
40 %، والخصوبــة وانعــدام األمــن الغذائــي بشــكل عــام مــا بيــن الالجئيــن فــي المخيمــات. أمــا 
الفقــراء، حســب خــط الفقــر المدقــع، فقــد بلغــت نســبة االفــراد الالجئيــن الذيــن عانــوا مــن 
الفقــر المدقــع 23 %، أي أن اســتهالك األســرة الشــهري كان دون خــط الفقــر المدقــع البالــغ 
1974 شــيقال لألســرة الفلســطينية المكونــة مــن 5 افــراد )2 بالغيــن و3 اطفــال(، كمــا بلغــت 
نســبة الفقــر المدقــع بيــن الالجئيــن فــي الضفــة الغربيــة 7.6 %، ووصلــت الــى 33.5 % بيــن 
الالجئيــن فــي قطــاع غــزة. وبلغــت نســبة المشــاركة فــي القــوى العاملــة لألفــراد )15 ســنة 

فأكثــر( حوالــي 47 % لالجئيــن المقيميــن فــي دولــة فلســطين21.

2.2.4 القضايا والتحديات التي تواجه االطفال
بلــغ عــدد األطفــال فــي فلســطين فــي الفئــة العمريــة أقــل مــن 18 ســنة حوالــي 2,115,000 
طفــل فــي العــام 2017، أي مــا نســبته حوالــي 45 % مــن الســكان، منهــم 1,084,000 ذكــر 
و1,032,000 أنثــى، ويشــكل األطفــال 48 % مــن ســكان قطــاع غــزة مقابــل 42.9 % مــن 
اجمالــي ســكان الضفــة22. وقــد بلغــت نســبة األطفــال فــي الفئــة العمريــة 0 - 14 ســنة 38.3 % 
عــام 2019، مــع وجــود اختالفــات واضحــة بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، بواقــع 36,3 % 
مقابــل 41,4 % علــى التوالــي23. وأظهــرت البيانــات أن الغالبيــة مــن األســر الفلســطينية لديهــا 

أطفــال بنســبة 77 %، مقابــل 23 % ليــس لديهــا أطفــال24. 

هنــاك عالقــة واضحــة بيــن عــدد األطفــال فــي األســر ونســب الفقــر؛ فنســبة الفقــر بيــن األفــراد 
الذيــن يعيشــون فــي أســر لديهــا أطفــال كانــت 30.1 % مقارنــة بـــ 23.1 % بيــن األفــراد الذيــن 
يعيشــون فــي أســر ليــس لديهــا أطفــال. ويعتبــر األفــراد الذيــن يقعــون فــي األســر التــي لديهــا 
طفــل أو اثنيــن أقــل عرضــة النتشــار الفقــر بنســبة 20.3 % وتبــدأ النســبة باالزديــاد عــن نســبة 
الفقــر الوطنــي عنــد األســر التــي لديهــا ثالثــة أطفــال فأكثــر، حيــث بلغــت نســبة الفقــر 29.6 % 

20  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، الوضع االجتماعي االقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، 2018.
21  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي عشية اليوم العالمي لالجئين، 20/6/2019. 

22  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، واقع حقوق الطفل الفلسطيني، 2017.
23  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، اوضاع السكان في فلسطين عشية يوم السكان العالمي »بيان صحفي«، 2019.

24  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مستويات المعيشة، 2017.
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لألســر التــي لديهــا 3 - 4 أطفــال، وترتفــع لتصــل أقصاهــا 60.6 % لألســر التــي لديهــا 7 - 8 
أطفــال25.

بلغــت نســبة األطفــال الذيــن يعيشــون فــي أســر فقيــرة 30.5 % حســب بيانــات مســح إنفــاق 
واســتهالك األســرة للعــام 2017، بواقــع 13.8 % فــي الضفــة الغربيــة و53.1 % فــي قطــاع 
غــزة26. وبلغــت نســبة األطفــال الذيــن يعيشــون فــي أســر تعانــي مــن الفقــر المدقــع 17.3 %، 

بواقــع 5.4 % فــي الضفــة الغربيــة و33.6 % فــي قطــاع غــزة27.

أظهــرت البيانــات األوليــة للتشــكيالت المدرســية للعــام الدراســي 2018/2019 بــأن عــدد 
طلبــة المــدارس فــي فلســطين بلــغ حوالــي 1.289 مليــون طالبــًا وطالبــة منهــم 1.048 مليون 
طالبــًا وطالبــة فــي المرحلــة األساســية بواقــع 50.4 % ذكــور مقابــل 49.6 % إنــاث، و241 ألــف 
طالبــًا وطالبــة فــي المرحلــة الثانويــة بواقــع 45 % ذكــور مقابــل 55 % إنــاث. فــي حيــن بلــغ عــدد 
األطفــال الملتحقيــن فــي ريــاض األطفــال فــي العــام الدراســي 2018/2019 فــي فلســطين 

حوالــي 148 ألــف طفــاًل وطفلــة، منهــم 51 % ذكــور مقابــل 49 % إنــاث28.

بلغــت نســبة التســرب خــالل العــام الدراســي 2016/2017 لكافــة المراحــل 0.92 % )1.1 % 
بيــن الذكــور، و0.8 % بيــن االنــاث(، وفــي المرحلــة األساســية 0.71 % )0.89 % بيــن الذكــور 
و0.53 % بيــن االنــاث(، فــي حيــن بلغــت النســبة فــي المرحلــة الثانويــة 2.44 % )2.48 % بيــن 
الحكوميــة مواءمــات  المــدارس  مــن   % 63.9 فــي  تتوفــر  االنــاث(29.  بيــن  الذكــور و2.41 % 
لألطفــال ذوي االعاقــة فــي المراحيــض، وتتوفــر فــي 56.1 % منهــا شــواحط مالئمــة لألطفال 
ذوي االعاقــة للعــام 2017/2018، وهــي فــي المــدارس الحكوميــة ووكالــة الغــوث أعلــى 

منهــا فــي المــدارس الخاصــة30.

أشــارت بيانات مســح القوى العاملة 2018، أن نســبة األطفال العاملين )ســواء بأجر أو بدون 
أجــر( فــي فلســطين حوالــي 3 % مــن إجمالــي عــدد األطفــال فــي الفئــة العمريــة )10 - 17( 
ســنة، بواقــع 4 % فــي الضفــة الغربيــة و1.3 % فــي قطــاع غــزة، وكانــت نســبة العمالــة بيــن 

األطفــال الذكــور أعلــى منهــا بيــن اإلنــاث بواقــع 5.5 % و0.2 % علــى التوالــي 31.

بلغــت نســبة األطفــال الملتحقيــن بالمــدارس ويعملــون 0.8 % بواقــع 1.1 % فــي الضفــة 
الغربيــة و0.4 % فــي قطــاع غــزة، وعلــى مســتوى الجنــس بلغــت النســبة 1.5 % للذكــور مقابــل 
0.2 % لإلنــاث خــالل العــام 2018. ويعتبــر نشــاط التجــارة والمطاعــم والفنــادق هــو المشــغل 
الرئيســي لألطفــال العامليــن )10 - 17 ســنة( فــي كل مــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث 
ــن والمحاجــر والصناعــة  ــه نشــاط التعدي ــي، يلي ــى التوال ــل 43 % عل بلغــت النســبة 38 % مقاب

25  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، واقع حقوق الطفل الفلسطيني، 2017، ص 46.
26  المصدر السابق، ص 47.
27  المصدر السابق، ص 47.

28  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 2019.
29  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واقع حقـــوق الطفــــــــــــل الفلسطيني، 2017، صفحة 30.

30  المصدر السابق 2017، صفحة 34.
31  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للطفل، 2019.
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التحويليــة فــي الضفــة الغربيــة بنســبة 24 %، أمــا فــي قطــاع غــزة فقــد كان النشــاط الزراعــي 
هــو المشــغل الثانــي لألطفــال العامليــن بنســبة 23 32%.

بلغــت نســبة األطفــال )0 - 17 ســنة( ولديهــم أمــراض مزمنــة 1.2 %، بواقــع 1.0 % فــي الضفــة 
الغربيــة و1.4 % فــي قطــاع غــزة. أمــا بالنســبة للجنــس فهــي بيــن الذكــور أعلــى منهــا بيــن 

االنــاث بواقــع 1.5 % و1.0 % علــى التوالــي.

أظهــرت البيانــات أن 20 % مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين هــم مــن األطفــال دون 
ســن الثامنــة عشــر، وتزيــد هــذه النســبة بيــن األطفــال الذكــور عــن اإلنــاث وبلغــت 21 % و18 % 
علــى التوالــي. وكانــت النســب أكثــر انتشــارا فــي قطــاع غــزة )22 %( مقارنــة بالضفــة الغربيــة 
 33.2017 والمنشــآت  والمســاكن  للســكان  العــام  التعــداد  بيانــات  حســب  وذلــك   ،)% 17(
وأشــارت البيانــات أن عــدد األفــراد فــي الفئــة العمريــة 6 - 17 ســنة الذيــن لديهــم اعاقــات 
14,282 طفــاًل، موزعيــن بواقــع 6,141 فــي الضفــة الغربية، منهم 2,989 )48.7 %( ملتحقين 
فــي التعليــم النظامــي، و8,141 طفــاًل فــي قطــاع غــزة، منهــم 4,663 )57.3 %( ملتحقيــن 
فــي التعليــم النظامــي. وأظهــرت البيانــات أن 27 % مــن األطفــال مــن ذوي الصعوبــات فــي 
ــم فــي العــام 2017 )32 % فــي الضفــة  ــن بالتعلي ــر ملتحقي ــة 6 - 17 ســنة غي ــة العمري المرحل
الغربيــة مقابــل 24 % فــي قطــاع غــزة(. وبالمقارنــة مــع العــام 2007، فــإن هنــاك تقــدم 
طفيــف فــي التحــاق األطفــال مــن ذوي الصعوبــات لنفــس الفئــة العمريــة فــي التعليــم، حيــث 

كانــت نســبة الملتحقيــن 24 %، 22 % فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 27 % فــي قطــاع غــزة34.

بلغــت معــدالت وفيــات األطفــال دون ســن الخامســة )أي احتمــال الوفــاة مــا بيــن الــوالدة 
وســن الخامســة( 13.4 وفــاة لــكل ألــف مولــود حــي فــي العــام 35،2018. هنالــك ارتبــاط 
قــوي مــا بيــن وفيــات األطفــال والفقــر، حيــث ترتفــع معــدالت وفيــات حديثــي الــوالدة وبعــد 
الــوالدة فــي الشــرائح األكثــر فقــرًا. بســبب القصــور فــي خدمــات الرعايــة الصحيــة مــا قبــل 
الــوالدة ولألطفــال حديثــي الــوالدة، والرعايــة غيــر الكافيــة بعــد الــوالدة فــي المرافــق الصحية 
االرشــادية  المهــارات  التنفســي، وضعــف  الجهــاز  وأمــراض  حــاالت  إدارة  والمنــازل، وســوء 
لمقدمــي الرعايــة الصحيــة، ونقــص الكــوادر الصحيــة،36 ال ســيما فيمــا يتعلــق بعــدد األطبــاء 
ــة فــي أقســام االمومــة  ــة األطفــال الخــدج، ونقــص المعــدات الطبي ــن فــي رعاي المتخصصي
وحديثــي الــوالدة وأســرة األمومــة وأســرة األطفــال فــي العنايــة المركــزة فــي المستشــفيات 
ــة مــع  العامــة والخاصــة واألهليــة، ونقــص عــدد الحاضنــات والمعــدات المرتبطــة بهــا، مقارن
عــدد المواليــد فــي جميــع أنحــاء الدولــة، وأخيــرًا ضعــف التثقيــف الصحــي داخــل المــدارس 
واألزواج  واألمهــات  الحوامــل  النســاء  افتقــار  يعتبــر  أخــرى،  جهــة  مــن  األطفــال.37  وريــاض 
واألســر بشــكل عــام إلــى المعرفــة الالزمــة والســلوك الصحــي المالئــم حــول الرعايــة الكافيــة 

32  المصدر السابق.
33  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي، 2018.

34  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، واقع حقـــوق الطفــــــــــــل الفلسطيني، 2017، صفحة 34.
35  يونيسف، األطفال في دولة فلسطين، 2018، ووزارة الصحة، التقرير الصحي السنوي 2018.

36  المصدر السابق.
37  اإلستراتيجية الوطنية لتطوير رعاية الطفولة المبكرة )2017 - 2022(، صفحة 17.
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ــات األطفــال38. هــذا ويتعــرض  ــى وفي ــؤدي إل ــًا ي ــوالدة وبعدهــا ســببًا رئيســيًا ثاني ــل ال مــا قب
األطفــال لســوء التغذيــة مــن نقــص الــوزن 0.4 % والهــزال 0.3 % وقصــر القامــة 0.5 39%. 

ويكون األطفال في التجمعات المهمشة عرضة لسوء التغذية على وجه الخصوص. 

الــذي  ويتعــرض األطفــال الفلســطينيون للقتــل وعنــف واســتغالل اإلحتــالل اإلســرائيلي، 
يقــوم بقتــل وإصابــة األطفــال واســتخدامهم كــدروع بشــرية أثنــاء االجتياحــات العســكرية 
للمــدن والقــرى والمخيمــات الفلســطينية، واعتقالهــم واحتجازهــم فــي ســجون ومعتقــالت 
اســرائيلية فــي ظــروف غيــر إنســانية حيــث تظهــر تقاريــر الحركــة العالميــة للدفــاع عــن األطفــال 
إلــى تعــرض األطفــال إلــى الضــرب والتعذيــب والعــزل االنفــرادي داخــل الزنازيــن والحرمــان مــن 
ــا إلــى 12 ســاعة، باإلضافــة إلــى الحرمــان  النــوم ومــن الطعــام والمــاء لفتــرة قــد تصــل أحيان
مــن الرعايــة الصحيــة والتعليــم، حيــث أشــار التقريــر الســنوي الصــادر عــن هيئــة شــؤون األســرى 
ــن، 2018، أن عــدد االعتقــاالت خــالل العــام 2018 لألطفــال بلغــت 1,063 طفــاًل،  والمحرري
أمــا عــدد األطفــال األســرى فــي ســجون االحتــالل اإلســرائيلي فقــد بلــغ مــع نهايــة عــام 2018 
حوالــي 250 طفــاًل )دون 18 ســنة(، فــي حيــن بلــغ عــدد الشــهداء مــن األطفــال 57 طفــاًل 

حســب ســجالت الحركــة العالميــة للدفــاع عــن األطفــال فــي فلســطين40. 

أدت جائحــة كورونــا الــى زيــادة مســتويات العنــف الممــارس ضــد األطفــال، فمــن ناحيــة تشــير 
دراســة إلــى أن »العنــف ضــد األطفــال والزوجــات قــد ازداد ولــو بشــكل متواضــع«. كمــا 
وجــدت الدراســة أن »71 % مــن الفلســطينيين يعتقــدون بــأن العنــف المنزلــي ســوف يســتمر 
فــي الزيــادة كلمــا زاد اإلغــالق«، كمــا أن »العنــف اللفظــي« الممــارس مــن قبــل »األمهــات« 
ضــد أطفالهــن قــد ازداد.41 أمــا بالنســبة لنــوع االعتــداءات التــي يتعــرض لهــا هــؤالء األطفــال 
فقــد احتــل اإلهمــال وســوء المعاملــة« أعالهــا بنســبة )73 % مــن األطفــال(، وهــذا االرتفــاع 
للعنــف داخــل االســرة، »يمكــن تفســيره فــي ظــل الجائحــة بســبب الحــد مــن حركــة األطفــال 
ومنــع االختــالط وإجــراءات التباعــد االجتماعــي، األمــر الــذي ضاعــف مــن الضغــط االجتماعــي 
والنفســي داخــل األســرة وعــدم وجــود بدائــل واســعة للتعامــل مــع األطفــال داخــل الحجــر 
ــاد العنــف  ــر الصــادرة عــن منظمــات دوليــة مســألة ازدي المنزلــي«. هــذا وتؤكــد بعــض التقاري
الموجــه ضــد األطفــال خــالل فتــرة اإلغــالق، وكذلــك ازديــاد معانــاة األطفــال بســبب الظــروف 

االقتصاديــة الصعبــة التــي فرضتهــا الجائحــة.
 إذ يوضــح تقريــر صــادر عــن »مكتــب األمــم المتحــدة لتنســيق الشــؤون اإلنســانية فــي األراضــي 
المحتلــة« وباالســتناد إلــى إحصائيــات حــول »الخطــوط الســاخنة«، إلــى ارتفــاع فــي عــدد 
المكالمــات التــي وصلــت الــى »الخطــوط الســاخنة« مــن قبــل أطفــال تحــت ســن 18 عامــًا 
بنســبة 24 % مقارنــة مــع األســابيع الثالثــة األولــى مــن شــهر نيســان. وتقــول هــذه المنظمــات 
إنــه تصلهــا تقاريــر حــول حــاالت »إهمــال األطفــال« وحــول »أطفــال يلجــأون للتســول« بســبب 

الظــروف االقتصاديــة الصعبــة التــي تمــر بهــا عائالتهــم.42

38  يونيسف، األطفال في دولة فلسطين، 2018.
39  وزارة الصحة، التقرير السنوي 2018، ص 36.

40  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، بيان صحفي عشية يوم الطفل الفلسطيني، 2019.
41  دراسة جذور المذكورة أعاله. صفحة 12 - 17

42  OCHA, April - May 2020, COVID - 19 Emergency Situation Report 7https://bit.ly/2DzJkgd. Retrieved on 2/6/2020.
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إن هــدم منــازل الفلســطينين فــي القــدس وقطــاع غــزة مــن قبــل االحتــالل يحرمهــم مــن 
المــأوى والحيــاة الكريمــة. أمــا األطفــال المقدســيون، فهــم يعانــون مــن حرمــان مــن الهويــة، 
خالفــًا مــع حقهــم األساســي الــذي ينــدرج تحــت حقــوق الطفــل فــي الحمايــة والحصــول علــى 

جنســية وهويــة كمــا نصــت عليــه االتفاقيــة العالميــة لحقــوق الطفــل. 

مــن ناحيــة أخــرى، يتعــرض األطفــال للقتــل واالعتــداءات الجســدية واالســتغالل، ال ســيما 
األطفــال ذوو اإلعاقــة. مــن ناحيــة أخــرى، هنالــك ازديــاد فــي حــاالت األطفــال فــي خــالف مــع 
القانــون، ممــا يبعــث علــى القلــق. وعلــى الرغــم مــن المصادقــة علــى قانــون حمايــة االحــداث، 
ال تــزال منظومــة عدالــة األحــداث بحاجــة إلــى تطويــر ومأسســة، وال يــزال القانــون غيــر مطبــق 

علــى الوجــه األكمــل. 

3.2.4 القضايا والتحديات التي تواجه النساء
ــر النســاء بارتفــاع نســب الفقــر فــي المجتمــع الفلســطيني أكثــر مــن الرجــال، حيــث كانــت  تتأث
معــدالت فقــدان األمــن الغذائــي أعلــى فــي أوســاط األســر التــي ترأســها نســاء مقارنــة باألســر 
التــي يرأســها ذكــور. هــذا وتعانــي النســاء مــن مشــاكل صحية تتمثــل بارتفاع معــدالت اصابتهم 
ببعــض األمــراض المزمنــة وارتفاع في نسبة زيــادة الــوزن. أمــا مــن حيــث مشــاركتها السياســية، 
فمــا زالــت ضعيفــة، ال ســيما فــي مؤسســات العدالــة ومراكــز صنــع القــرار والمجالــس المحليــة. 

وإذا مــا حّللنــا انتشــار الفقــر داخــل األســر الفقيــرة مــن منظــور النــوع االجتماعــي اســتنادًا إلــى 
بيانــات الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطيني، فإننــا نجــد أن نســبة األســر التــي ترأســها نســاء 
بلغــت 10.1 % مــن األســر الفلســطينية فــي العــام 2017، ونجــد أن األســر التــي ترأســها نســاء 
فــي قطــاع غــزة أقــل فقــرًا مــن األســر التــي يرأســها ذكــور، بينمــا تظهــر بيانــات الضفــة الغربيــة 
توجهــًا معاكســًا. وهــذه حالــة خاصــة عائــدة جزئيــًا إلــى تعامــل المؤسســات العاملــة فــي 
ــأن األســر التــي ترأســها نســاء أكثــر فقــرًا  مجــاالت تقديــم المســاعدات االجتماعيــة للفقــراء ب
مــن األســر التــي يرأســها ذكــور، وتعانــي مــن فقــر أشــد، وهــو مــا يدفعهــا إلــى إعطــاء أولويــة 
للنســاء فــي الحصــول علــى المســاعدات، وهــو مــا يســاهم فــي رفــع مســتوى اســتهالكها، 
ويقلــل مــن نســب الفقــر فــي صفوفهــا.43 وفــي حــال ازالــة أثــر المســاعدات فــان الواقــع يشــير 

إلــى أن األســر التــي ترأســها نســاء أشــد فقــرًا مــن األســر التــي يرأســها ذكــور. 

وبحســب افــادة برنامــج الغــذاء العالمــي فــان انتشــار انعــدام األمــن الغذائــي بيــن األســر 
المعيشــية التــي ترأســها النســاء أعلــى بـــ 15 نقطــة مئويــة ممــا بيــن األســر المعيشــية التــي 

يرأســها ذكــور )36 % مقابــل 21 %(. 

أظهــرت مؤشــرات الفقــر أن نســبة الفقــر بيــن األفــراد وفقــًا ألنمــاط االســتهالك الشــهري بيــن 
األســر التــي ترأســها انــاث قــد بلغــت 30.6 % مقابــل 29.2 % لألســر التــي يرأســها ذكــور فــي 

عــام 201744. 

43   الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مسح إنفاق واستهالك األسرة، 2017.
44   الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مستويات المعيشة، 2017.
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أشــارت بيانــات مســح العنــف فــي المجتمــع الفلســطيني 2019 أن 37 % مــن النســاء ذوات 
اإلعاقــة المتزوجــات حاليــًا أو اللواتــي ســبق لهــن الــزواج تعرضــن للعنــف مــن قبــل الــزوج علــى 
األقــل لمــرة واحــدة خــالل 12 شــهرًا التــي ســبقت المســح. وتفاوتــت النســبة بشــكل كبيــر 
بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت 30 % فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 42 % فــي 
قطــاع غــزة. فــي حيــن أن 50 % مــن النســاء المعنفــات ذوات اإلعاقــة تعرضــن للعنــف النفســي 

مقابــل 20 % تعرضــن للعنــف الجســدي مــرة واحــدة علــى األقــل مــن قبــل الــزوج.

أظهــرت البيانــات أن نســبة النســاء فــي الفتــرة العمريــة 20 - 24 ســنة وتزوجــن قبــل بلوغهــن 
ســن 18 ســنة آخــذة فــي االنخفــاض فــي المجتمــع الفلســطيني، حيــث انخفضــت مــن 30,3 % 
ــى 10,8 عــام 2017، أمــا علــى مســتوى المنطقــة فقــد انخفضــت مــن  فــي العــام 1997 إل
بينمــا فــي قطــاع غــزة  الغربيــة،  2017 فــي الضفــة  8,5 % عــام  إلــى   1997 27,1 % عــام 

انخفضــت مــن 31,7 % فــي العــام 1997 إلــى 13,8 % فــي العــام 2017.

بلغــت نســبة مشــاركة النســاء فــي القــوى العاملــة 18 % مــن مجمــل النســاء فــي ســن العمــل 
فــي العــام 2019، مــع العلــم أن نســبة مشــاركة الرجــال فــي القــوى العاملــة بلغــت 70 % 
للعــام 2019، مــع وجــود فجــوة واضحــة فــي معــدل األجــر اليومــي بيــن النســاء والرجــال، إذ 

بلــغ معــدل األجــر اليومــي للنســاء 98 شــيقل مقابــل 102 شــيقل للرجــال45.

االغــالق  أن  إلــى  لجائحــة كورونــا فــي فلســطين  اآلثــار االجتماعيــة  نتائــج دراســة  أشــارت 
وتحديــد الحركــة أدى إلــى ارتفــاع معــدالت العنــف ضــد النســاء، مــع مؤشــرات تنــذر بالخطــر 
مــن ارتفــاع معــدالت العنــف األســري، وارتفــاع معــدالت االنتحــار وقتــل النســاء فــي ظــروف 
غامضــة، وكذلــك مــا يمكــن أن ينتــج عــن التوتــر والنــزاع داخــل األســرة مــن ارتفــاع فــي معدالت 
الطــالق الــذي ســيمكن التحقــق منــه بعــد الفتــح الكلــي للمحاكــم وعــودة الحيــاة إلــى درجــة 
القائــم أصــاًل ضــد  معقولــة مــن الطبيعيــة. وبينــت أن ظــروف اإلغــالق والحجــر والتمييــز 
النســاء قــد تعــزز قدرتهــن علــى التنقــل والحركــة، وتعــزز التقاليــد المناديــة بالحجــر علــى النســاء 
وبقائهــن فــي البيــوت. صحيــح أن التقييــدات علــى الحركــة مثــل منــع الخــروج مــن المنــزل 
بأوقــات معينــة خــالل فتــرة اإلغــالق قــد فرضــت علــى الجنســين، إال أن الثقافــة االجتماعيــة 
الســائدة، وكذلــك العوائــق األخــرى التــي ظهــرت بعــد بــدء الجائحــة مثــل إغــالق أماكــن العمــل 
واألســواق والجامعــات والمــدارس قــد أجبــرت أكثريــة مــن النســاء، ال ســيما الشــابات منهــن، 

علــى المكــوث فــي المنــازل وعــدم الخــروج لفتــرات زمنيــة طويلــة46.

وتواجــه النســاء الفلســطينيات فــي القــدس الشــرقية قيــودًا عامــة أدت النخفــاض مســتويات 
والسياســات  الغربيــة  الضفــة  فــي  الفاصــل  الجــدار  وســاهم  جميعهــم،  الســكان  معيشــة 
التمييزيــة التــي ينفذهــا االحتــالل اإلســرائيلي، بمــا فــي ذلــك تلــك المتعلقــة بتقديــم الخدمــات 

األساســية وتقســيم األراضــي والتخطيــط، فــي افقــار المــرأة الفلســطينية وأســرتها47. 

45  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي، أوضاع المرأة الفلسطينية عشية يوم المرأة العالمي 08/03/2020. 
46  وزارة التنمية االجتماعية، دراسة اآلثار االجتماعية لجائحة كورونا في فلسطين ودالالتها على السياسات والتدخالت الحكومية وغير الحكومية )من أجل مجتمع منيع 

متضامن وال يهمل أحدًا(، آب، 2020. 
47  اللجنة االقتصادية واالجتماعية لغرب آسيا )إسكوا(، الوضع االجتماعي االقتصادي للنساء والفتيات الفلسطينيات، 2018.
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المــرأة  وتمكيــن  الجنســين  بيــن  والعدالــة  المســاواة  لتعزيــز  الوطنيــة  االســتراتيجية  أبــرزت 
لألعــوام 2017 - 48،2022 بــأن هنالــك مجموعــة مــن المشــاكل والفجــوات المرتبطــة فــي تعزيــز 
المســاواة والعدالــة بيــن الجنســين وتمكيــن المــرأة والتــي يجــب أن تتصدى لها االســتراتيجيات 

القطاعيــة، ومــن أهــم هــذه القضايــا ذات األوليــة: 

عــدم مراعــاة التشــريعات والقوانيــن المتعلقــة باالقتصــاد والماليــة، والعمــل، ومنظومــة 	 
التعليــم والتدريــب المهنــي والتقنــي قضايــا النــوع االجتماعــي، كمــا أن هنالــك محدوديــة 
المناســبة إلقامــة وتطويــر مشــاريع  التمويــل والمعرفــة  إلــى مصــادر  النســاء  لوصــول 
صغيــرة بشــكل عــام وفــي المجــال الزراعــي بشــكل خــاص. هــذا وتواجــه النســاء الرياديــات 
معيقــات مختلفــة فــي تســويق منتجاتهــا بأســعار عادلــة. ويعتبــر أداء الجمعيــات التعاونيــة 
الزراعيــة بشــكل عــام والنســوية بشــكل خــاص ضعيفــًا، ممــا يعكــس ضعفــًا فــي مســاهمتها 
فــي تشــغيل النســاء والرجــال وضعــف العائــد المــادي الــذي يعــود علــى األعضــاء نتيجــة 

مشــاركتهم فــي الجمعيــة.

بعــض المؤشــرات الرئيســية تشــير إلــى مخاطــر وتأثيــرات ســلبية علــى صحــة المــرأة. فعلــى 	 
ســبيل المثــال، تســتمر ظاهــرة تزويــج الفتيــات اللواتــي لــم يتممــن 18 عامًا. كما تم تســجيل 
439 حالــة جديــدة مصابــة بســرطان الثــدي شــكلت 14.2 % مــن مجمــوع حــاالت الســرطان 
الموثقــة فــي العــام 2018. هــذا وترتفــع معــدالت إصابــة النســاء ببعــض األمــراض غيــر 
المعديــة والمزمنــة، حيــث وصــل عــدد الحــاالت الجديــدة المســجلة لإلنــاث بمرض الســكري 
فــي العــام 2018 إلــى 3,135 لــكل 100,000 مــن الســكان اإلنــاث، مقارنــة ب 2,420 لــكل 
100,000 مــن الســكان الذكــور49. وبلــغ معــدل وفيــات األمومــة فــي فلســطين 16.7 حالــة 
وفــاة لــكل 100,000 والدة حيــة، حيــث كانــت فــي الضفــة الغربيــة 14.8 حالــة وفــاة لــكل 

100,000 والدة حيــة، وفــي قطــاع غــزة 19.1 حالــة وفــاة لــكل 100,000 والدة حيــة50.

هنالــك صعوبــة وصــول اإلنــاث إلــى التعليــم العالــي والمهنــي بفاعليــة، تتمثــل اقبــال 	 
ــات علــى تخصصــات تعــزز الصــورة النمطيــة وادوار النــوع االجتماعــي الســائدة فــي  الفتي
المجتمــع، فمحتــوى المناهــج ال زال ُينمــط بــأدوار النــوع االجتماعــي وتوجهــات المعلميــن 
ــاة/ المــرأة والفتى/الرجــل  والمعلمــات تعــزز الثقافــة الســائدة لصــورة ودور كل مــن الفت

فــي المجتمــع.51 

تعيــق التشــريعات الحاليــة وصــول الرجــال والنســاء الــى العدالــة، وخاصــة عــدم تعديــل او 	 
إقــرار قانــون الطــب الشــرعي، قانــون العقوبــات، قانــون حمايــة االســرة مــن العنــف، قانــون 
ــون الرســوم،  ــون قــوى االمــن، قان ــون األحــوال الشــخصية، قان ــة، قان المســاعدة القانوني
قانــون العقوبــات، قانــون الخدمــة العســكري والمدنــي، واالجــراءات الجزائيــة وقانــون 

48  دولة فلسطين، وزارة شؤون المرأة، االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة )2017 - 2022(. 
49  وزارة الصحة، التقرير الصحي السنوي 2018، صفحة 85.

50  المصدر السابق نفسه.
51  دولة فلسطين، وزارة شؤون المرأة، االستراتيجية الوطنية لتعزيز المساواة والعدالة بين الجنسيين وتمكين المرأة )2017 - 2022(.
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الشــرطة. أضــف إلــى ذلــك، فــإن الجوانــب اإلجرائيــة فــي مؤسســات العدالة تعيــق الوصول 
للعدالــة النظاميــة والشــرعية، اإلطــار القانونــي والمؤسســاتي فــي الحكــم المحلــي ال 
يراعــي قضايــا النــوع االجتماعــي. أمــا علــى مســتوى الثقافــة المجتمعيــة، ال تــزال غيــر 
داعمــة لقضايــا وحقــوق النســاء، وهنالــك ضعــف لثقــة االحــزاب السياســية بترشــيح النســاء 
إلــى الهيئــات المحليــة. وفــي المؤسســات األمنيــة، ال يعطــي صنــاع القــرار أهميــة إلدمــاج 
النــوع االجتماعــي ومشــاركة المــرأة فــي قطــاع األمــن، باإلضافــة إلــى عــدم مواءمــة البنيــة 
التحتيــة فــي المؤسســات األمنيــة، مثــل غــرف المنامــة وغــرف التوقيــف ومراكــز اإلصــالح، 

الحتياجــات النســاء. وأخيــرًا، فــإن وعــي النســاء بخدمــات األمــن محــدود جــدًا.   

4.2.4 القضايا والتحديات التي تواجه كبيرات وكبار السن
ال يــزال مجتمعنــا الفلســطيني مجتمعــًا فتيــًا يشــكل كبــار الســن فيــه نســبة قليلــة مــن عــدد 
الســكان، حيث بلــغ عــدد كبــار الســن )60 عامــًا فأكثــر( فــي فلســطين 257,151 فــردًا، بمــا 
ــة،  ــي الســكان منتصــف العــام 2019، وبواقــع 6 % فــي الضفــة الغربي نســبته 5 % مــن اجمال
و4 % فــي قطــاع غــزة52. ومــن المتوقــع أن تبقــى هــذه النســبة منخفضــة وفــي ثبــات بحيــث 
لــن تتجــاوز 5 % خــالل ســنوات العقــد الحالــي، فــي حيــن قــد تبــدأ هــذه النســبة فــي االرتفــاع 
بعــد منتصــف العقــد القــادم. حيــث مــن المقــدر أن يصــل عــدد المســنين والمســنات )60 فمــا 
ــرة ذاتهــا  ــى 470,000 فــي 2030، وســتزداد نســبة المســنات والمســنين فــي الفت فــوق( ال
لتصــل إلــى 6.8 %، مــع كل مــا يترتــب علــى هــذا الوضــع الجديــد مــن تبعــات مــن ناحيــة الرعايــة 

الصحيــة والحمايــة االجتماعيــة53. 

ترتفــع نســبة المســنات مقابــل المســنين، حيــث وصلــت األخيــرة إلــى 5 % فــي العــام 2019، 
مقابــل 6 % لإلنــاث، بنســبة جنــس مقدارها 91 ذكــر لــكل 100 أنثــى. كمــا أن حوالــي ثلــث 
اإلنــاث المســنات أرامــل، حيــث بلغــت نســبة الترمــل 5 % بيــن كبــار الســن الذكــور مقابــل 37 % 
بيــن االنــاث خــالل 2017، علمــًا بــأن نســبة الترمــل بيــن الذكــور كبــار الســن كانت عــام 2007 في 
فلســطين 8 % مقابــل 43 % بيــن االنــاث كبــار الســن. مــن ناحيــة أخــرى، أظهــرت بيانات التعــداد 
ــار الســن،  ــى أن 16 % مــن األســر يرأســها كب العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017 إل
بواقــع 17 % فــي الضفــة الغربيــة و14 % فــي قطــاع غــزة. وأشــارت البيانــات إلــى أن متوســط 
حجــم األســرة التــي يرأســها مســن صغيــر نســبيًا، يصــل إلــى 3.7 فــردًا )بواقــع 3.3 فــردًا فــي 
ــر  ــل 5.4 فــردًا لألســر التــي ال يرأســها كبي ــة و4.3 فــردًا فــي قطــاع غــزة(، مقاب الضفــة الغربي

السن54.  

يعانــي 27 % مــن كبــار الســن مــن الفقــر لعــام 2017، وتشــكل هــذه النســبة حوالــي 5 % مــن 
مجمــوع الفقــراء فــي فلســطين، ويالحــظ وجــود فــرق كبيــر بيــن الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة، 
إذ بلغــت نســبة الفقــراء مــن كبــار الســن فــي الضفــة الغربيــة 18 % فــي حيــن بلغــت فــي قطــاع 

52  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، اوضاع كبار السن في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، 2019. 
53  مكتب رئيس الوزراء، اللجنة الوطنية للسكان وصندوق االمم المتحدة للسكان، النمو السكاني في فلسطين و أثره على القطاعات االجتماعية واالقتصادية، 2016

54  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اوضاع كبار السن في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، 2019.
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غــزة 47 %. مــع العلــم أن نســبة الفقــر بيــن كبــار الســن الذيــن كانــوا يعيشــون فــي أســر فقيــرة 
فــي عــام 2011 وصلــت إلــى 22 % )36 % فــي قطــاع غــزة و17 % فــي الضفــة الغربيــة(. كمــا 
بلغــت نســبة كبــار الســن الــذي يعانــون الفقــر المدقــع 16 % فــي العــام 2017، حيــث بلغــت 

فــي الضفــة الغربيــة 8 % مقابــل 35 % فــي قطــاع غــزة55. 

أشــارت بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017 إلــى أن 84,194 فــردًا 
أي مــا نســبته 39 % مــن مجمــل كبــار الســن فــي فلســطين لديهــم صعوبــة واحــدة علــى األقل، 
بواقــع 35 % فــي الضفــة الغربيــة و46 % فــي قطــاع غــزة. وعلــى صعيــد نــوع االعاقــة، كانــت 
صعوبــة الحركــة هــي األعلــى بواقــع 24 %، 20 % فــي الضفــة الغربيــة و31 % فــي قطــاع غــزة، 
تليهــا الصعوبــة البصريــة 22 %. كمــا أشــارت بيانــات التعــداد أن عــدد كبــار الســن المؤمنيــن 
صحيــًا 185,156 فــردًا، أي مــا نســبته 86 % مــن مجمــل كبــار الســن كانــت غالبيتهــم فــي قطــاع 

غــزة 97 %، بينمــا كانــت 79 % فــي الضفــة الغربيــة56. 

أنمــاط  فــي  التغيــر  ذلــك  ويشــير  وبائيــة.  بتحــوالت  المحتلــة  الفلســطينية  األراضــي  وتمــر 
األمــراض مــن األمــراض المعديــة فــي الغالــب إلــى األمــراض غيــر الســارية مثــل الســرطان، 
ــات والســكري، والتهــاب المفاصــل. ففــي كل  ــة واإلصاب وأمــراض القلــب، والســكتة الدماغي
ــر الســارية بمــا فيهــا أمــراض القلــب،  ــة وقطــاع غــزة أصحبــت األمــراض غي مــن الضفــة الغربي
األســباب  مــن  والســكري،  والشــرايين  القلــب  وأمــراض  الــدم،  وإرتفــاع ضغــط  والســرطان، 
الرئيســية للوفــاة. وقــد بينــت وزارة الصحــة مؤخــرًا فــي تقريــر أعدتــه حــول أســباب الوفيــات، أن 
أمــراض القلــب واألوعيــة الدمويــة ال تــزال المســبب األول للوفــاة، وأن مــا نســبته 82.5 % مــن 

ــة فــوق الســتين عامــًا. ــة العمري ــت مــن الفئ ــات نتيجــة أمــراض القلــب وكان الوفي

ومــن الجديــر بالذكــر أن كبــار الســن هــم األكثــر عرضــة لحصــول مضاعفــات قــد تصــل إلــى الوفــاة 
فــي حالــة انتشــار األوبئــة، كمــا هــو حاليــًا فــي ظــل جائحــة كورونــا.

فــي قطــاع  الســن، ال ســيما  وكبيــرات  كبــار  نحــو  العنــف  لمظاهــر  انتشــار  هنــاك  أن  كمــا 
غــزة، بســبب الظــروف السياســية واالمنيــة واالقتصاديــة الســائدة والحــروب االســرائيلية 
المتواصلــة. فــي العــام 2019، تعــرض كبــار الســن إلــى االهمــال الصحــي )21,6 %، بواقــع 
23,8 % انــاث، 18,9 % ذكــور(، تليهــا العنــف النفســي )12.4 %، بواقــع 14.1 % انــاث، 10.3 % 

ذكــور(57.

تــردي الوضــع الصحــي واالجتماعــي واالقتصــادي لكبيــرات وكبــار الســن فــي فلســطين بســبب 
الفلســطينية الحتياجــات وحقــوق كبــار  التشــريعية والسياســات  المنظومــة  عــدم مراعــاة 
الســن، فبعــض القوانيــن ناقصــة والبعــض اآلخــر غيــر مقــر. فعلــى ســبيل المثــال، عــدم اقــرار 
مشــروع قانــون كبــار الســن الــذي أعدتــه وزارة التنميــة االجتماعيــة بالتعــاون مــع الشــركاء فــي 

55  المصدر السابق
56  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، اوضاع كبار السن في المجتمع الفلسطيني بمناسبة اليوم العالمي للمسنين، 2019.

57  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، مسح العنف في المجتمع الفلسطيني، 2019، ص 32.
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اللجنــة الوطنيــة العليــا لرعايــة كبــار الســن، بالرغــم مــن توفــر مســودة المشــروع؛ بســبب تعطــل 
المجلــس التشــريعي. كمــا ال يوجــد توجــه سياســاتي رســمي أو برنامجــي رســمي أو سياســات 
المعاشــات  عــن  عــدا  المختلفــة،  حقوقهــم  وتضمــن  الســن  كبــار  مشــاركة  تدعــم  وطنيــة 
ــون التقاعــد العــام والمرتبــط  ــة منهــم فقــط، ضمــن قان ــة التــي يتلقاهــا نســبة قليل التقاعدي
بالمعاشــات التقاعديــة فــي القطــاع العــام المدنــي والعســكري، وعــدم وجــود أرضيــة للحمايــة 
االجتماعيــة خاصــة بالمســنين تضمــن لهــم الحــد األدنــى مــن الدخــل. أضــف إلــى ذلــك، ال توجــد 
سياســات حــول تمويــل مشــاريع مــدرة للدخــل لكبــار الســن، أو سياســات تدعــو إلــى اســتمرار 
ــى العمــل للحصــول  ــار الســن إل ــار الســن فــي قــوة العمــل، بالرغــم مــن توجــه كب مشــاركة كب
علــى دخــل وتحســين وضعهــم االقتصــادي، أو لشــعورهم بالقــدرة علــى المشــاركة والعطــاء 
وتحقيــق الــذات واالســتمرار فــي العمــل المنتــج والتنميــة. كمــا ال تتوفــر ايــة سياســات تشــجع 
علــى بقــاء تواجــد كبــار الســن ضمــن منازلهــم عوضــًا عــن إدخالهــم إلــى دور المســنين، باســتثناء 
ذكرهــا فــي مســودة قانــون كبــار الســن. كمــا ال تتوفــر سياســات تشــجع كبــار الســن علــى 
التنقــل خــارج منازلهــم مثــل تخفيــض أجــور المواصــالت، طــرق ســليمة مواءمــة، مراحيــض 
عامــة مواءمــة، ســيارات أو مركبــات مخصصــة لكبــار الســن، برامــج ترفيهيــة واجتماعيــة خاصــة 

بالمســنين، مبــاٍن حكوميــة يســهل الوصــول والدخــول إليها...الــخ.

وبالرغــم مــن توفــر العديــد مــن الخدمــات والبرامج والتدخالت المقدمة من قبل المؤسســات 
ــز الوضــع الصحــي واالجتماعــي لألســرة، بمــا فــي ذلــك  ــة لتعزي ــة والدولي ــة واألهلي الحكومي
احتياجــات  العديــد مــن هــذه األطــراف  الســن، ال تعكــس سياســات وإجــراءات عمــل  كبــار 
وحقــوق كبــار الســن بشــكل خــاص، حيــث يتــم تضمينهــم كجــزء مــن الخدمــات المقدمة لألســرة 
بشــكل عــام. فعلــى ســبيل المثــال، تطبــق وزارة الصحــة والمؤسســات األهليــة واألونــروا 
برامــج األمــراض المزمنــة والتــي تســتهدف كافــة األعمــار، ومــن ضمنهــا كبــار الســن، لكــن 
عــدا عــن هــذا تفتقــر هــذه المؤسســات إلــى توجهــات سياســاتية وإجــراءات عمــل تعنــى بكبــار 
الســن بشــكل خــاص. أضــف إلــى ذلــك، ال يتوفــر برامــج عالجيــة أو وقائيــة فــي عيــادات وزارة 
الصحــة، كالتوعيــة والتثقيــف والرعايــة وغيرهــا، تســتهدف كبــار الســن بشــكل محــدد، كمــا ال 
تقــدم للنســاء فــي مراحــل العمــر المتقدمــة )ســن األمــان وبعــده( رعايــة وفحوصــات خاصــة 
كهشاشــة العظــام مثــال والتغذية...الــخ. هــذا وتفتقــر دائــرة صحــة المجتمــع فــي وزارة الصحــة 

إلــى برامــج متخصصــة بكبــار الســن وموجهــة لهــم بشــكل خــاص. 

5.2.4 القضايا والتحديات التي تواجه األشخاص ذوي وذوات اإلعاقة
حــدد األشــخاص ذوي اإلعاقــة »باألشــخاص الذيــن يعانــون مــن إعاقــات طويلــة األجــل بدنيــة 
أو عقليــة أو ذهنيــة أو حســية، والتــي مــن خــالل تفاعلهــا مــع المعيقــات والبيئــات المختلفــة، 
قــد تحــد مــن مشــاركتهم الفاعلــة والكاملــة فــي المجتمــع علــى قــدم المســاواة مــع اآلخريــن. 
وفقــًا للتعريــف الموســع، والــذي يعــرف »الفــرد ذو اإلعاقــة علــى أنــه الفــرد الــذي يعانــي مــن 

بعــض الصعوبــة، أو صعوبــة كبيــرة، أواًل يســتطيع مطلقــًا.
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أشــارت بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017، إلــى أن نســبة األفــراد 
الذيــن يعانــون مــن صعوبــة واحــدة علــى األقــل فــي البصــر أو الســمع أو الحركــة أو التذكــر 
ــز أو التواصــل عــام 2019 وصلــت إلــى 5.8 % مــن مجمــل الســكان. منهــم 127,266  والتركي
الغربيــة، يشــكلون مــا نســبته 5.1 % مــن مجمــل الســكان فــي الضفــة  فــردًا فــي الضفــة 
الغربيــة، فــي حيــن بلــغ عــدد األفــراد ذوي الصعوبــات فــي قطــاع غــزة 127,962 فــردًا، أي مــا 
نســبته 6.8 % مــن مجمــل الســكان فــي قطــاع غــزة. وأشــارت البيانــات أن 2.9 % مــن األفــراد 
فــي فلســطين هــم مــن ذوي الصعوبــات الحركيــة، تلتهــا الصعوبــات البصريــة بنســبة 2.6 %. 
وبالمقارنــة مــع عــام 2007 فــان الصعوبــة األكثــر انتشــارًا كانــت ممــن هم مــن ذوي الصعوبات 

ــات الحركيــة بنســبة 1.8 %.58. البصريــة وبلغــت 2.5 %، تلتهــا الصعوب

وأشــارت البيانــات أن عــدد األفــراد ذوي اإلعاقــة فــي فلســطين فــي المناطــق الحضريــة قــد 
بلــغ 69,242 فــردًا، أي مــا نســبته 75 % مــن مجمــل األفــراد ذوي اإلعاقــة، فــي حيــن تشــير 
البيانــات إلــى أن 13 % مــن األفــراد ذوي اإلعاقــة يعيشــون فــي الريــف مقابــل 12 % فــي 

مخيمــات فلســطين59.

ويعتبــر األشــخاص ذوو اإلعاقــة مــن أكثــر الفئــات االجتماعيــة تأثــرًا بالجائحــة وانكشــافًا للتراجــع 
فــي األوضــاع االقتصاديــة والخدماتيــة. فمــن ناحيــة، يواجــه هــؤالء األشــخاص صعوبــة فــي 
تنفيــذ اإلجــراءات الطبيــة الوقائيــة المتعلقــة بأمــور النظافــة المنزليــة والشــخصية بســبب 
نقــص المــوارد واعتمادهــم علــى اآلخريــن. كمــا أن بعــض األشــخاص مــن ذوي اإلعاقــة ال 
يســتطيعون تنفيــذ إجــراءات التباعــد االجتماعــي ألنهــم بحاجــة لمســاعدة منتظمــة مــن النــاس 
اآلخريــن مــن أجــل تلبيــة احتياجــات الرعاية - الذاتيــة.«60 هــذا وتصبــح أولويــات األشــخاص ذوي 
اإلعاقــة أقــل أهميــة علــى أجنــدات المؤسســات الحكوميــة واألهليــة فــي ظــل الكــوارث 
ــر أن غالبيــة عظمــى مــن النســاء ذوات اإلعاقــة لــم يتلقيــن أي  والجائحــات. فقــد أظهــر تقري
اتصــال أو لــم يتــم عــرض أي خدمــة عليهــن أثنــاء حالــة الطــوارئ. كمــا قــدم التقريــر نمــاذج 
لفصــل النســاء ذوات اإلعاقــة مــن العمــل وعــدم دفــع أجــور أو مســتحقات بعــض منهــن، 
وعــدم المعرفــة للجهــة التــي قــد تقــدم لهــن المســاعدة القانونيــة فــي ظــل الجائحــة. كمــا 
اشــتكت النســاء ذوات اإلعاقــة مــن التهميــش فــي القــرارات المحليــة المتعلقــة بعمــل لجــان 
الطــوارئ وتوزيــع المســاعدات. كمــا أنــه تــم وصــف المســاعدات والطــرود الغذائيــة وتلــك 
المتعلقــة بمــواد الوقايــة والتنظيــف بأنهــا لــم تأخــذ بعيــن االعتبــار احتياجــات النســاء والرجــال 

واألطفال من ذوي اإلعاقة مع تنوع إعاقاتهم واحتياجاتهم61. 

األفــراد  مــن     %  27 أن   2019 الفلســطيني  المجتمــع  فــي  العنــف  بيانــات مســح  وأشــارت 
)18 - 64 ســنة( مــن ذوي اإلعاقــة الذيــن لــم يســبق لهــم الــزواج تعرضــوا للعنــف علــى األقــل 

58  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي، 2018.
59  المصدر السابق.

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

61  مسح نفذته »جمعية نجوم األمل لتمكين النساء ذوات اإلعاقة« و »مرصد السياسات اإلقتصادية واإلجتماعية - المرصد« خالل شهري آذار ونيسان، أيار 2020،  ضمن 
عينة من 350 إمرأة وفتاة ذوات إعاقة في الضفة الغربية وقطاع غزة.
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لمــرة واحــدة مــن أحــد أفــراد األســرة فــي فلســطين. وتفاوتــت النســبة بشــكل كبيــر بيــن الضفة 
الغربيــة وقطــاع غــزة، حيــث بلغــت 19 % فــي الضفــة الغربيــة مقابــل 35 % فــي قطــاع غــزة 
وذلــك خــالل 12 شــهر الماضيــة التــي ســبقت المقابلــة. حوالــي ثلــث األفــراد ذوي اإلعاقــة 
)18 - 64 ســنة( الذيــن لــم يســبق لهــم الــزواج تعرضــوا للعنــف النفســي مقابــل الخمــس تقريبــا 

تعرضــوا للعنــف الجســدي62.

انخفضــت معــدالت األميــة بيــن األفــراد 10 ســنوات فأكثــر مــن ذوي الصعوبــة بنســبة 37 % 
ــغ هــذا المعــدل فــي عــام 2007 )33 %( وانخفــض عــام  بيــن عامــي 2007 و2017، حيــث بل
2017 ليبلــغ 21 %. إال أن الفجــوة فــي معــدالت األميــة بيــن الجنســين مــا زالــت كبيــرة، حيــث 
ــل  ــن الذكــور قــد بلغــت 11 % مقاب ــة بي ــى أن معــدالت األمي ــات تعــداد 2017 إل أشــارت بيان
33 % بيــن اإلنــاث، أمــا عــام 2007 فــان هــذا المعــدل بيــن الذكــور كان 20 % مقابــل 48 % 
بيــن اإلنــاث فــي فلســطين63. ويــؤدي ارتفــاع معــدل األميــة خاصــة للفئــة العمريــة 10 ســنوات 
ــا إلــى انخفــاض امكانيــة وصولهــم الــى معلومــات عــن كيفيــة  ــر فــي ظــل جائحــة كورون فأكث
حمايــة أنفســهم مــن آثــار الجائحــة والوصــول إلــى معلومــات عــن القوانيــن واللوائــح الخاصــة 
باالغــالق والعــزل، التــي إن لــم يتبعوهــا اتباعــًا صحيــًا فقــد يــؤدي ذلــك إلــى مزيــد مــن األضــرار 

الجســدية والعقليــة لهــم64.  

أشــارت بيانــات تعــداد 2017 إلــى أن معــدل البطالــة بيــن األفــراد ذوي اإلعاقــة المشــاركين 
فــي القــوى العاملــة )15 ســنة فأكثــر( قــد بلــغ 37 % بواقــع 19 % فــي الضفــة الغربيــة و54 % 

فــي قطــاع غــزة.

يعتبــر التصنيــف الحالــي إلعاقــة والقائــم علــى التعريــف الطبــي )العجــز( عاجــزًا عــن تلبيــة 
احتياجــات األشــخاص ذوي االعاقــة علــى أســاس حقوقــي، ولذلــك فــإن القانــون الجديــد 
لألشــخاص ذوي االعاقــة يتبنــى مفهومــًا أكثــر عصريــة بتبنــي التصنيــف الوظيفــي لألشــخاص 
ذوي االعاقــة، والــذي يفتــح المجــال بشــكل أوســع لألشــخاص ذوي االعاقــة للمشــاركة 

الفاعلــة. المجتمعيــة 

هنالــك افتقــار لمعلومــات شــاملة لــدى وزارة التربيــة والتعليــم العالــي أو الجهــاز المركــزي 
لالحصــاء الفلســطيني حــول عــدد الطلبــة ذوي وذوات اإلعاقــة الملتحقيــن فــي التعليــم 
العالــي، وتوزيعهــم حســب نــوع اإلعاقــة والجنــس، واحتياجاتهــم األكاديميــة، والمشــاكل التــي 
يواجهونهــا فــي مســيرة تعلمهــم ومــدى مشــاركتهم فــي األنشــطة االجتماعيــة والثقافيــة 
والرياضيــة فــي الجامعــات والكليــات، ممــا يحــد مــن عمليــة صنــع سياســات عامــة للتعليــم 
العالــي مبنيــة علــى معــارف وتحليــالت شــاملة للطلبــة ذوي وذوات اإلعاقــة65. ويعــود تدنــي 

مشــاركة الطــالب ذوي وذوات اإلعاقــة فــي التعليــم إلــى األســباب التاليــة:  

62  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة يوم المعاق العالمي، 2018.
63  المصدر السابق.

64  معهد ماس، تقييم اولي لالثار المحتملة على االقتصاد الفلسطيني لتفشي وباء كوفيد - 19 في الضفة الغربية، المراقب االقتصادي، ملحق خاص 2020.
65  مؤسسة قادر للتنمية المجتمعية، السياسات والتشريعات الناظمة للتعليم العالي والتحاق الشباب ذوي اإلعاقة: إضاءات في أفضل الممارسات العالمية وتحليل 

الواقع السياساتي والتشريعي الفلسطيني واستجابته لحقوق األشخاص ذوي اإلعاقة في التعليم، 5 أب 2014.
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ــة ذوي وذوات . 1 ــة فــي الجامعــات ال تشــجع التحــاق الطلب السياســات واإلجــراءات الحالي
اإلعاقــة، حيــث ال يوجــد حاليــًا أيــة إجــراءات خاصــة تشــجيعية أو امتيــازات بالمنــح والقــروض 
بالتســاوي مــع  التعامــل معهــم  والمســاعدات الطالبيــة مقــرة ومنفــذة لهــم، ويتــم 
الطلبــة اآلخريــن. كمــا ال تتضمــن القــرارات الوزاريــة المقــرة فــي وزارة التربيــة والتعليــم 
ــول  ــة اجــراءات موثقــة أو معمــول بهــا لتيســير قب ــي ولمجموعــة مــن الجامعــات أي العال
كرفــع معــدل عالمــات شــهادة  العالــي،  التعليــم  فــي  اإلعاقــة  الطلبــة ذوي وذوات 
الثانويــة. أضــف إلــى ذلــك، ال يوجــد أيــة إجــراءات أو برامــج خاصــة بتوفيــر أجهــزة تســاعدهم 
فــي العمليــة التعليميــة. وأخيــرًا، ال يوجــد أيــة إجــراءات خاصــة فــي الجامعــات تتعلــق 
بالترتيبــات التيســيرية المعقولــة ومالءمــة المناهــج الدراســية واألدوات التعليمية وتوفير 
ــات والبحــث أو الحركــة داخــل الجامعــة والتنقــل أو الســكن، الــخ66. مســاعدين فــي االمتحان

البيئــة التعليميــة غيــر مالءمــة الســتخدام الطــالب ذوي اإلعاقــة، مــن مراحيــض وممــرات . 2
ومداخــل ومناهــج مناســبة وأدوات وأجهــزة تعليميــة الزمــة. 

نقــص الكــوادر المؤهلــة القــادرة علــى التعامــل مــع متطلبــات تعليــم االشــخاص ذوي . 3
اإلعاقــة.  وذوات 

صعوبــة وصــول الطــالب ذوي اإلعاقــة إلــى المــدارس والجامعــات، نتيجــة بعــد مــكان . 4
إقامتهــم وعــدم توفــر مواصــالت مناســبة. ويعتبــر األطفــال ذوو وذوات اإلعاقــة الحركية 
هــم األكثــر احتياجــًا لمواءمــة فــي المواصــالت الســتكمال تعليمهــم، تليهــا إعاقــات التذكــر 
والتركيــز واإلعاقــات البصريــة ومــن ثــم الســمعية واعاقــة التواصــل. كمــا أن اتجاهــات 
الســائقين الســلبية بشــكل عــام تجــاه األفــراد ذوي وذوات اإلعاقــة، وارتفــاع التكاليــف 
الماليــة تحــد مــن حركتهــم/ن بشــكل عــام، وتتأثــر الفتيــات والنســاء بشــكل خــاص مــن 

جميــع هــذه العوامــل.

التوجهــات المجتمعيــة الســلبية، حيــث يرفــض العديــد مــن األهالــي إرســال أبنائهــم ذوي . 5
اإلعاقــة إلــى المــدارس، ال ســيما لإلنــاث ذوات اإلعاقــة. كمــا تلعــب إدارة المدرســة 

عامــاًل رئيســيا فــي تشــجيع أو الحــد مــن التحاقهــم/ن. 

الوضــع االقتصــادي للعائلــة يحــد مــن إمكانيــة التحــاق الشــباب ذوي وذوات اإلعاقــة فــي . 6
ــم  ــة التحــاق األطفــال فــي التعلي ــر فــي إمكاني ــي، ويلعــب أيضــًا عامــاًل يؤث ــم العال التعلي
األساســي والثانــوي، ال ســيما حيــن يتطلــب ذلــك تكاليــف لمواءمــة المناهــج واألدوات 
التعليميــة الخاصــة باالطفــال وتكاليــف المواصــالت، ممــا يمنــع الفقــراء والعائــالت ذوي 

الدخــل المحــدود مــن تســجيل أبنائهــم وبناتهــم فــي المــدارس والجامعــات والكليــات. 

التشــريعات الفلســطينية ال تدعــم وال تعــزز التحــاق األشــخاص ذوي اإلعاقــة فــي التعليــم . 7
العالــي بشــكل فاعــل. حيــث ال يتــم تفعيــل وتطبيــق أحــكام القانــون رقــم )4( لســنة 1999 

66  المصدر السابق نفسه.
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بشــأن حقــوق المعوقيــن وكذلــك قــرار مجلــس الــوزراء رقــم )40( لســنة 2004 بالالئحــة 
التنفيذيــة للقانــون رقــم )4( لســنة 1999م بشــأن حقــوق المعاقيــن، أضــف إلــى افتقــاره 
إلــى عنصــر االلــزام. مــن ناحيــة أخــرى، يخلــو قانــون رقــم )11( لســنة 1998 م بشــأن التعليم 
العالــي النافــذ مــن أي اشــارة الــى حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة بالتعليــم العالــي، 
أو نصــوص ملزمــة لتوظيــف كــوادر تعليميــة لديهــا القــدرة علــى التعليــم والتعامــل مــع 
األشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة أو اعتمــاد مناهــج تعليميــة تناســب احتياجاتهــم/ن. 
كمــا هنالــك افتقــار لتعليمــات أو أنظمــة أو قــرارات تلــزم مؤسســات التعليــم العالــي 
بتوفيــر األدوات المســاعدة للملتحقيــن/ات فــي مؤسســات التعليــم العالــي. كمــا تخلــو 
التشــريعات الفلســطينية مــن وجــوب مالئمــة وســائل نقــل ومواصــالت خاصــة لنقــل 
األشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة مــن وإلــى مؤسســات التعليــم العالــي، باإلضافــة إلــى 
ــزم القطــاع العــام والخــاص بتشــغيل األشــخاص  ــي تل ــة الت ــل المــواد القانوني عــدم تفعي

ذوي وذوات اإلعاقــة.  

ــات جمــة، مــن  وتعانــي المؤسســات التــي تعنــى باألشــخاص ذوي/ذوات اإلعاقــة مــن تحدي
أهمهــا قلــة الكــوادر وتخصصهــا فــي مجــاالت التأهيــل والتربيــة الفكريــة والتوجيــه واالرشــاد 
المقدمــة  الخدمــات  تالئــم  ال  أخــرى،  جهــة  مــن  اإلعاقــات.  أنــواع  لمختلــف  المتخصــص 
احتياجــات األشــخاص ذوي اإلعاقــة، مــن حيــث تمركزهــا بشــكل أساســي فــي المــدن، ووجــود 
فجــوة فــي تغطيــة بعــض الفئــات العمريــة مــن كبــار الســن، وبعــض أنــواع اإلعاقــة، وتفــاوت 
القــدرات االســتيعابية للمؤسســات، واالفتقــار إلــى خدمــات العــالج الصحــي والتشــخيصي 
والوقائــي والطــب التخصصــي بشــكل أكبــر مــن قبــل المؤسســات. أضــف إلــى ذلــك، هنالــك 
افتقــار إلــى خدمــات تعليميــة متخصصــة لفئــات عمريــة معينــة ولألفــراد ذوي وذوات إعاقــة 
محدوديــة  إلــى  باإلضافــة  الجغرافيــة،  المناطــق  كافــة  ويغطــي  مجانــي  وبشــكل  التعلــم 
البرامــج التمكينيــة، وال ســيما التــي تســتهدف النســاء ذوات اإلعاقــة67. حيــث بينــت جائحــة 
كورونــا عجــز العديــد مــن المؤسســات اإليوائيــة والرعائيــة عــن توفيــر خدمــات اإلقامــة أو 
ــة منهــم مــن خدمــات اإلقامــة  ــة لألشــخاص ذوي اإلعاقــة، ممــا حــرم الغالبي ــة النهاري الرعاي
ــة الطبيــة والعــالج الطبيعــي واألدويــة وخصوصــًا فــي مجــال اإلعاقــات  أو التأهيــل أو الرعاي
الذهنيــة الشــديدة. هــذا ولــم يتــم تجهيــز األســر بالمصــادر أو المهــارات للعنايــة باألشــخاص من 
ذوي اإلعاقــة الشــديدة، ممــا وضــع عبئــًا كبيــرًا علــى األســر وخصوصــًا تلــك التــي تعانــي مــن 
الفقــر وضيــق الحــال والمســكن68. هــذا وطالبــت »شــبكة المنظمــات األهليــة« فــي قطــاع غــزة 
بتمكيــن األشــخاص ذوي اإلعاقــة مــن الوصــول إلــى المرافــق »الصحيــة والخدميــة والحصــول 
علــى المعلومــات المتعلقــة بفيــروس كورونــا المســتجد«، »و »دمج األشــخاص ذوي االعاقة 
ضمــن الخطــط والبرامــج الوطنيــة المتعلقــة بمكافحــة فيــروس »كورونــا« والتغلــب علــى آثــار 

انتشــاره وتداعياتــه فــي فلســطين«.

67  وزارة شؤون المرأة، مركز دراسات التنمية، بناء روابط: نحو إستراتيجيات وسياسات متكاملة لتمكين النساء الفلسطينيات، 2013.
68  قامت جمعية اإلحسان الخيرية بإعادة المقيمين من ذوي اإلعاقات ألسرهم نظرًا لعدم قدرتها على رعايتهم في ظل معايير الرعاية المطلوبة في ظل جائحة كورونا. 
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واالجتماعيــة  االقتصاديــة  الحقــوق  مــع  والسياســات  التشــريعات  انســجام  هنــاك ضعــف 
لألشــخاص ذوي وذوات اإلعاقــة: ويعــزى ذلــك إلــى وجــود ثغــرات قانونيــة فــي قانــون حقوق 
المعوقيــن الفلســطينيين رقــم 4 للعــام 1999، باإلضافــة إلــى تعــارض قانونــي بيــن نصــوص 
بعــض التشــريعات الناظمــة لحقــوق األشــخاص ذوي االعاقــة والقوانيــن األخــرى مثــل قانــون 
الخدمــة المدنيــة، وتقييــد اللوائــح التنفيذيــة الخاصــة باإلعفــاء الجمركــي علــى األشــخاص ذوي 
وذوات االعاقــة الحركيــة والبصريــة فقــط فــي حيــن جعلــه قانــون حقــوق المعوقيــن حقــًا 

مطلقــًا للجميــع69.

6.2.4 القضايا والتحديات التي تواجه الشابات والشباب
تمثــل فئــة الشــباب والشــابات فــي المجتمــع الفلســطيني أعلــى مســتويات الهــرم الســكاني، 
وأصبــح الشــباب والشــابات مــن عمــر 15 إلــى 29 عامــًا يشــكلون 30 % مــن مجمــوع الســكان 
وبنــاء علــى التقديــرات الســكانية، مــن المتوقــع ارتفــاع عددهــم/ن مــن 1.5 مليــون إلــى 1.9 

فــي عــام 2030.

وفــي ظــل التغييــر فــي الهــرم الســكاني، أصبــح العائــد الديمغرافــي يمثــل فرصــة مــن أجــل 
تحقيــق المكاســب االقتصاديــة المرتبطــة بانخفــاض معــدالت اإلعالــة وزيــادة نســبة الســكان 
ــد الديموغرافــي، يجــب أن يملــك الســكان األصغــر  ــاج. ولالســتفادة مــن العائ فــي عمــر اإلنت
ســنًا قــدرة أفضــل علــى الوصــول إلــى التعليــم النوعــي، والتغذيــة الكافيــة، والخدمــات الصحيــة 

الجيــدة، وفــرص عمــل منتجــة والسياســات الداعمــة للشــباب.

ــى أن نســبة األســر  ــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017، إل اشــارت بيان
فــي فلســطين التــي يتولــى فيهــا شــاب تدبيــر االســرة واتخــاذ القــرارات الهامــة فيهــا تبلــغ نحــو 

15 % بواقــع 14 % فــي الضفــة الغربيــة و17 % فــي قطــاع غــزة70. 

وأشــارت بيانــات الــزواج والطــالق للعــام 2018 فــي فلســطين أن 73 % مــن إجمالــي عقــود 
الــزواج المســجلة لإلنــاث هــي للشــابات )18 - 29 ســنة( مقابــل مــا نســبته 79 % للشــباب 
ــات أن نســبة وقوعــات الطــالق لإلناث الشــابات  )18 - 29 ســنة(. مــن جانــب آخــر تظهــر البيان
 % 55 2018، مقابــل  للعــام  الطــالق  إجمالــي وقوعــات  مــن   % 67 بلغــت  )18 - 29 ســنة( 

للذكــور )18 - 29 ســنة(71.

بلــغ معــدل البطالــة لألفــراد 15 ســنة فأكثــر فــي فلســطين 30,8 % فــي العــام 2018، وبلــغ 
معــدل البطالــة بيــن الذكــور 25.0 % أمــا بالنســبة لالنــاث فقــد بلغــت 51.2 %. أمــا علــى صعيــد 
التوزيــع النســبي للقــوى العاملــة حســب المنطقــة، فقــد توزعــت القوى المشــاركة في الضفة 
الغربيــة خــالل العــام 2018 حســب العالقــة بقــوة العمل بواقــع 82.4 % عمالة مقابل 17.6 % 
بطالــة، وبلــغ معــدل البطالــة فــي الضفــة الغربيــة 17.4 % بيــن الذكــور المشــاركين فــي القــوى 

69 المجلس األعلى لشؤون األشخاص ذوي اإلعاقة، إطار التخطيط االستراتيجي الوطني لقطاع اإلعاقة في فلسطين، صفحة 15، 2012.
70  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 2019.
71  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 2019.
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العاملــة و30.2 % بيــن االنــاث. أمــا فــي قطــاع غــزة فقــد كانــت النتائــج 48.0 % عمالــة مقابــل 
52.0 % بطالــة، وبلغــت نســبة البطالــة فــي قطــاع غــزة 43.5 % بيــن الذكــور المشــاركين فــي 
القــوى العاملــة و74.5 % بيــن االنــاث المشــاركات فــي القــوى العاملــة للعــام 2018، وتركــز 
ــة 15 - 24 ســنة لــكال الجنســين، حيــث  ــة بيــن الشــباب فــي الفئــة العمري أعلــى معــدل للبطال

بلغــت النســبة 46.7 %، بواقــع 40.4 % للذكــور و75.2 % لإلنــاث72. 

مــا زال الشــباب وخريجــي الجامعــات يشــكلون الجــزء األكبــر مــن العاطليــن عــن العمــل، واألكثــر 
تعرضــًا لمخاطــر البطالــة. فبحســب مصــادر البنــك الدولــي، وصلــت نســبة البطالــة بيــن الشــباب 
تراجــع ملحــوظ خاصــة فــي  إلــى  الجائحــة  38 % بعــد جائكــة كورونــا مباشــرة73. وأدت  إلــى 
النشــاطات االقتصاديــة التــي تشــّغل عــددًا كبيــرًا نســبيًا مــن الشــباب مثــل المطاعــم والفنــادق 
والتجــارة الــذي يوظــف 32 % منهــم، وقطــاع الخدمــات الــذي يشــغل 22 % مــن الشــباب 
العامليــن فــي الضفــة والقطــاع.74 وقــد أدى ذلــك إلــى رفــع مســتويات البطالــة والفقــر بيــن 
الشــباب بشــكل كبيــر. لقــد بينــت دراســة أن فئــة الشــباب هــي األكثــر تضــررًا مــن الفئــات األكبــر 
ــن 18 و30 ســنة بأنهــم فقــدوا  ــراوح أعمارهــم بي ــن تت عمــرًا، إذ أفــاد 36٪ مــن الشــباب الذي
وظائفهــم بســبب الجائحــة، بالمقارنــة مــع 26 % و15 % بيــن الفئــة 31 - 50 والفئــة أكثــر من 50 
ســنة )بالترتيــب(. وقــد أشــار 86 % مــن الشــباب إلــى أن أســرهم قــد خســرت جــزءًا مــن دخلهــا، 
بنســبة 69 % و56 % مــن بيــن الفئــة العمريــة 31 - 50 والفئــة أكثــر مــن 50 ســنة )بالترتيــب(75. 
كمــا أن فــرص مئــات اآلالف مــن الشــبان والشــابات الباحثيــن عــن عمــل، وفــي مقدمتهــم 
الخريجــون والخريجــات فــي إيجــاد عمــل، قــد تقلصــت بســبب اآلثــار االقتصاديــة للجائحــة والتــي 
مــن المتوقــع أن تســتمر لبضــع ســنوات قادمــة. ومــن الجديــر بالذكــر أن نســبة مــن هــذه الفئــة 
مــن المتزوجيــن الجــدد، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن ديــون وقــروض عليهــم تــم الحصــول عليهــا 
مــن مصــادر عائليــة أو بنكيــة، وأصبــح تســديدها صعبــًا للغايــة، مــا يســبب الكثيــر مــن الضغــط 

النفســي والتوتــر داخــل األســر الشــابة. 

تشــير بيانــات التعــداد العــام للســكان والمســاكن والمنشــآت 2017 إلــى ان 32,646 مــن 
الشــباب )18 - 29 ســنة( فــي فلســطين لديهــم صعوبــة أي مــا نســبته 3.2 %، بواقــع 14,527 
فــردًا فــي الضفــة الغربيــة )2.5 %( وفــي قطــاع غــزة )4.2 %(، كمــا بلغــت نســبة الصعوبــة لــدى 
الذكــور الشــباب 4.4 % مقابــل 2.0 % لــدى االنــاث الشــابات. تعتبــر الصعوبــة الحركيــة هــي 
االكثــر انتشــارا بيــن الشــباب حيــث يعانــي 1.4 % مــن شــباب فلســطين فــي العمــر )18 - 29 

ســنة( مــن صعوبــات حركيــة تلتهــا الصعوبــة البصريــة بنســبة 1.2 % لنفــس الفئــة76.

بلغــت نســبة الفقــر بيــن األفــراد )18 - 29( ســنة وفقــا ألنمــاط االســتهالك الشــهري 30 % 
)بواقــع 13 % فــي الضفــة الغربيــة و57 % فــي قطــاع غــزة(، فــي حيــن بلغــت نســبة الفقــر 

72   الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، مسح القوى العاملة الفلسطينية 2018، التقرير السنوي.
.The World Bank, June 2020, “Palestinian Economy Struggles as Coronavirus Inflicts Losses”. https://bit.ly/3ewllvr  73

74  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، نيسان 2019، »د. عال عوض رئيسة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تستعرض الواقع العمالي لعام 2019 بمناسبة اليوم 
https://bit.ly/32eCtDo  .»العالمي للعمال

https://bit.ly/2ZqUfS5 .»75  أوراد، أيار 2020، »جائحة كورونا: آثارها واستراتجيات التكيف بين الفلسطينيين
76  الجهاز المركزي لالحصاء الفلسطيني، بيان صحفي بمناسبة اليوم العالمي للشباب، 2019.
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ــة  المدقــع بيــن االفــراد )18 - 29 ســنة( 18 % فــي فلســطين )بواقــع 6 % فــي الضفــة الغربي
و36 % فــي قطــاع غــزة(77.

وفيمــا يتعلــق بمشــاركة الشــباب/ت فــي الحيــاة االجتماعيــة والسياســية، فمــا زالــت ضعيفــة، 
ــات  ــر والحــراك المجتمعــي، واالنتخاب وخصوصــًا انخراطهــم/ن فــي العمــل الطوعــي، والتغيي
فــي الهيئــات المحليــة ومختلــف المؤسســات األهليــة والقاعديــة واألحــزاب السياســية، حيــث 
الرياضيــة  الرياضيــة وإدارة المؤسســات  نالحــظ مشــاركة منخفضــة لإلنــاث فــي األنشــطة 
مقارنــة بالذكــور. كمــا أن مشــاركة اإلنــاث والذكــور فــي االنشــطة التطوعيــة قليلــة، فالشــباب 

الذكــور أكثــر مشــاركة باألعمــال التطوعيــة مقارنــة بالشــابات.

التحديــات  مــن  مجموعــة  هنــاك  أن  والمهمشــين  للفقــراء  الواقــع  تحليــل  مــن  لنــا  يتضــح 
التــي تعيــق عمليــة التنميــة فــي فلســطين، فاالحتــالل االســرائيلي هــو المعيــق الرئيســي 
للتنميــة بمــا يفرضــه مــن سياســات وإجــراءات مدعومــة مــن اإلدارة االمريكيــة والتــي كان 
ــالل وضــم األغــوار، وضعــف  آخرهــا صفقــة القــرن واالعتــراف بالقــدس عاصمــة لدولــة االحت
ــة العامــة، وتراجــع  ــح الخزين ــة لصال ــد مالي ــه مــن عوائ االقتصــاد الفلســطيني ومــا يترتــب علي
التمويــل الخارجــي وتســييس المســاعدات واســتخدامها لالبتــزاز السياســي لتمريــر صفقــة 
القــرن ومشــروع ضــم األغــوار. هــذه السياســات واإلجــراءات تقــوض أي جهــد فلســطيني علــى 

طريــق إحــداث تنميــة مســتدامة.

ــاة الكريمــة  ــر الحي ــن الطموحــات فــي توفي ــا أن نجمــع مــا بي ــة القادمــة تتطلــب من إن المرحل
للشــعب الفلســطيني بشــكل عــام ومهّمشــيه بشــكل خــاص، وبيــن الواقعيــة مــن حيــث القدرة 
ــز علــى التمســك بالنهــج الحقوقــي  ــا التركي المؤسســية والغــالف المالــي، وهــذا يتطلــب من
أفــراد المجتمــع  لتلبيــة احتياجــات المواطنيــن اآلنيــة، لتعزيــز صمودهــم، وإطــالق قــدرات 
واالســتثمار بالمواطــن، ولتحقيــق ذلــك علينــا أن نركــز جهودنــا فــي اســتكمال بناء المؤسســات 
والعمــل الجماعــي بالشــراكة مــا بيــن الحكومــة ومؤسســات المجتمــع المدنــي والقطــاع 
الخــاص. وتبــرز هنــا الحاجــة إلــى تطويــر نظــم المعلومــات والســجالت الوطنيــة، وإعــادة هيكلــة 
برامــج الحمايــة االجتماعيــة لزيــادة فعاليــة برامــج المســاعدات والخدمــات االجتماعيــة، وإعادة 
الحيــاة لقانــون الضمــان االجتماعــي وتطبيــق ورفــع الحــد األدنــى لألجــور، وخلــق المزيــد مــن 

فــرص العمــل، والشــروع بتنفيــذ أرضيــة للحمايــة االجتماعيــة للفئــات المهّمشــة.

إن عمليــة التنفيــذ الفّعــال تتطلــب وجــود كــوادر كفــؤة ومدربــة قــادرة علــى تحديــد احتياجــات 
المواطنيــن ووضــع الخطــط الكفيلــة بتحقيقهــا بنــاًء علــى قوانيــن عصريــة تأخــذ بعيــن االعتبــار 
ــال فــي  ــات المجتمــع الفلســطيني، وتمكنهــم مــن المســاهمة بشــكل فّع ــح كافــة فئ مصال

الحيــاة االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية.

77  المصدر السابق.
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5. تحليل المخاطر
تؤثــر مجموعــة مــن العوامــل السياســية واالجتماعيــة واالقتصاديــة والقانونيــة والبيئيــة علــى 

تحقيــق رؤيــة قطــاع التنميــة االجتماعيــة وأهدافــه االســتراتيجية )أنظــر الجــدول 1(. 

جدول )1(: العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والبيئية التي تؤثر علر رؤيا القطاع وأهدافه 

االستراتيجية

التأثيرات السلبية على التنمية العوامل المؤثرة
االجتماعية

التدابير المؤسساتية

العوامل 
السياسية

استمرار الممارسات العنصرية المتمثلة االحتالل اإلسرائيلي
في انتهاك كافة الحقوق اإلنسانية 

للفلسطينين، من خالل تنفيذ سياسات 
العقوبات الجماعية والتمييز العنصري 

والتوسع االستيطاني. 

السيطرة على مناطق ج ومواردها من 
أراضي ومياه ومصادرة أراضي المواطنين 

وتقييد الحركة فيها ومشاريع البنية 
التحتية وعملية التنمية االجتماعية 

واالقتصادية فيها بشكل عام.

اعتقال األطفال والنساء وتعريضهم 
للعنف، باإلضافة إلى أسر واعتقال 

تعسفي للفلسطينين.

هدم منازل المقدسيين وسحب هوياتهم 
وتضييق عملية توسعهم العمراني ومنع 

لم شمل العائالت المقدسية.

ستتخذ وزارة التنمية االجتماعية، 
بالتعاون مع وزارة الخارجة تدابير لضمان 

حماية الفئات المهمشة وااللتزام 
باالتفاقيات الدولية، وعلى رأسها 

المتعلقة بللفئات المهمشة من النساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعافة 

والمسنين وسكان المناطق المهمشة.

بالتعاون مع المؤسسات األهلية 
والرسمية الفلسطينية والدولية، سيتم 

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

في الضفة الغربية وقطاع غزة ومناطق 
H2 في الخليل( ضمن حمالت مناصرة 

دولية.

العمل على تعزيز صمود المواطنين، 
والتنمية المجتمعية.

تعطل المجلس 
التشريعي

تأخر في إقرار القوانين الحالية واستمرار 
وجود نظاميين تشريعيين مختلفين 

)الضفة وغزة( وعدم االستقرار التشريعي

التركيز على اصدار التشريعات األكثر 
الحاحًا وأهمية لمعالجة المشكالت 

الحالية وتأجيل التشريعات األقل تأثيرًا 
على حقوق النساء واألطفال.
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جدول )1(: العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والبيئية التي تؤثر علر رؤيا القطاع وأهدافه 

االستراتيجية

التأثيرات السلبية على التنمية العوامل المؤثرة
االجتماعية

التدابير المؤسساتية

اإلنقسام الداخلي 
ما بين الضفة وغزة

سياسات وتشريعات وأهداف لبرامج 
بتوجهات مختلفة، ويضعف عملية تحقيق 

األثر. 

إعاقة األنشطة التابعة لبعض 
المؤسسات األهلية، وخصوصًا النسوية 

في قطاع غزة، وإغالق المؤسسات، 
وانتهاك الحريات العامة.

ازدواجية في التشريعات ما بين الضفة 
وغزة، ال سيما قوانين التعليم وتأنيث 

التعليم وقانون العقوبات وقانون األحوال 
الشخصية، وغيرها من القوانين التي لها 

عالقة خصوصًا بحقوق المرأة وقضايا 
النساء، ولكنها ال تدعم ذلك.

تعزيز عملية التشاور والتنسيق ما بين 
مختلف الشركاء االجتماعيين في الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 

ضعف دور األحزاب 
السياسية 

ضعف مشاركة المرأة والشباب في 
عملية صنع القرار، بسبب عدم توحيد 

رؤى األحزاب وتتراجع اإلنجازات التي تم 
تحقيقها من قبل المؤسسات واألطر 

النسوية والشبابية فيما يتعلق بتمكين 
المرأة اجتماعيًا وسياسيًا

تعزيز حمالت الضغط على صناع القرار 
في األحزاب السياسية ودعم المبادرات 

الشبابية والنسوية في هذا المجال.

تعثر عقد 
اإلنتخابات الرئاسية 

والتشريعية 

تعثر عملية التشريع وإصدار أو تعديل 
القوانين

حمالت مناصرة وطنية إلنهاء اإلنقسام 
والضغط لعقد االنتخابات وإحياء وتفعيل 

المجلس التشريعي

أولويات التمويل 
للمؤسسات 

التمويلية

يؤثر التغيير في أولويات التمويل لبعض 
المؤسسات التمويلية، بسبب توجهات 

دولهم السياسية، سواء باتجاه قطاعات 
أخرى، أو الحد من التمويل لفلسطين 

باتجاه دول وقضايا أخرى.

حشد مصادر تمويلية من ممولين جدد. 

تعزيز المسؤولية المجتمعية للقطاع 
الخاص.

حمالت مناصرة دولية حول حقوق 
الفلسطينين في التنمية.
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جدول )1(: العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والبيئية التي تؤثر علر رؤيا القطاع وأهدافه 

االستراتيجية

التأثيرات السلبية على التنمية العوامل المؤثرة
االجتماعية

التدابير المؤسساتية

العوامل 
االجتماعية

العادات والتقاليد 
تؤدي إلى تمييز ضد 

الفئات المهمشة، 
ال سيما النساء 

واألشخاص ذوي 
اإلعاقة

الحد من مشاركة الفئات الضعيفة 
والمهمشة في الحياة االجتماعية 

واالقتصادية.

تنفيذ حمالت التوعية المجتمعية 
حول حقوق الفئات المهمشة، وتعزيز 

مشاركة هذه الفئات في كافة مناحي 
التنمية وتوفير كافة االمكانيات لتسهيل 

مشاركتها.

انتشار العادات 
االجتماعية السيئة 
التي تهدد تماسك 

األسر ووحدتها.

انتشار حاالت العنف وسفاح القربى 
والسرقات والسلوك الجنسي القاسي 

من الرجال اتجاه النساء، ارتفاع معدالت 
الطالق والتهرب من قضايا النفقة 

والتسرب من المدارس، الزواج المبكر، 
وغياب أنماط التكافل المجتمعي.

تنفيذ حمالت التوعية والخدمات 
الوقائية للشباب والشابات، انشاء مراكز 
عالج وحماية وتطبيق القوانين الرادعة 

للمتعاطين/ات والمروجين/ات لها.

العنف في 
المجتمع والتدخل 

العشائري

عدم اإلبالغ عن حاالت العنف ضد النساء 
واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة. 

تساهل القيادات المجتمعية والمكلفين 
بإنفاذ القانون اتجاه مرتكبي العنف

تنفيذ حمالت التوعية المجتمعية حول 
العنف ضد الفئات المهمشة وسيادة 

القانون.

العوامل 
االقتصادية

سياسة السوق 
المفتوح  

منافسة غير عادلة بين منتجات المشاريع 
الصغيرة للنساء والشباب واألشخاص 

ذوي اإلعاقة وكبار السن وبين المنتجات 
المستورة ومنتجات الشركات الكبيرة.

العمل على تمكين النساء والشباب 
واألشخاص ذوي اإلعاقة المنتجين 

وأصحاب األعمال الصغيرة من توقيع 
عقود بيع عادلة مع مؤسسات 

فلسطينية ودولية وتحسين جودة 
ومواصفات المنتجات. 

المدارس والمراكز 
المهنية والجامعات 

غير مؤهلة لدمج 
األشخاص ذوي 

اإلعاقة في سوق 
العمل

87 % من األفراد ذوي اإلعاقة فوق سن 
15 عامًا ال يعملون وال يبحثون عن عمل 

)86 % في الضفة و91 % في غزة(، أي 
أنهم غير مشاركين بتاتًا في سوق العمل، 
بينما نسبة األفراد ذوي اإلعاقة العاملين 

ال تتعدى 8 %.

العمل على تمكين اقتصادي لألشخاص 
ذوي اإلعاقة ودمجهم في التعليم 

المدرسي والعالي والمهني، وموائمة 
المؤسسات التعليمية والتدريب المهني.

التخصصات في 
الجامعات

محددة لعمل 
المرأة  

النساء تلتحق في تخصصات جامعية 
وتخصصات التدريب المهني التي ترسخ 

الصورة النمطية للمرأة في قطاع العمل 
مما يزيد في بطالة النساء الخريجات. 

توعية للشابات في المدارس حول 
التخصصات الواعدة والتي لها سوق 

عمل.

فتح تخصصات للشابات في التدريب 
المهني مرتبطة مع توجهات واحتياجات 

سوق العمل.

العوامل 
القانونية

قيود على نفاذ 
التشريعات في 
جميع المناطق

عدم القدرة لوصول مؤسسات العدالة 
لمحافظة القدس والمناطق جـ او 

الذين يعيشون في إسرائيل يؤدي الى 
االفالت من العدالة لبعض مرتكبي 

العنف والجرائم بحق المجتمع واالسرة 
الفلسطينية.

الرصد والتوثيق وايجاد تدابير خاصة في 
ظل خطة 1325 لتمكين مؤسسات 

العدالة الفلسطينية من القيام بدورها 
تجاه الهاربين من العدالة أينما كانوا.
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جدول )1(: العوامل السياسية واالجتماعية واالقتصادية والقانونية والبيئية التي تؤثر علر رؤيا القطاع وأهدافه 

االستراتيجية

التأثيرات السلبية على التنمية العوامل المؤثرة
االجتماعية

التدابير المؤسساتية

العوامل 
البيئية

استمرار انقطاع 
الكهرباء في 

غزة واستخدام 
المولدات 
الكهربائية

التأثير على صحة السكان، ال سيما النساء 
واألطفال وكبار السن

حمالت مناصرة دولية للضغط على 
إسرائيل في توفير الكهرباء لسكان 

المناطق المهمشة، ال سيما مناطق )ج( 
وقطاع غزة. 

تنفيذ مبادرات الستخدام طاقة بديلة 
صديقة للبيئة. 

شح الموارد المائية 
في المناطق 

المهمشة وقطاع 
غزة وعدم توفر 
شبكات الصرف 

الصحي.

نقص في المياه المتاحة لألغراض المنزلية 
والزراعية وصعوبة الوصول لها مما يؤثر 

على نظافة ورفاه الرجال والنساء. أكثر من 
1.2 مليون شخص في قطاع غزة منع 

من الوصول إلى المياه أثناء الحرب على 
غزة. عدم توافر شبكات الصرف الصحي 

في العديد من المناطق المهمشة له آثار 
سلبية على البيئة واالنسان

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

المهمشة وخاصة المناطق )ج(.

العوامل 
التكنولوجية

انتشار استخدام 
مواقع التواصل 

االجتماعي والجرائم 
االلكترونية.

ضعف اهتمام الشباب بالعمل التطوعي، 
والتنمية المجتمعية وتعميم أفكار تعمق 

النظرة النمطية للمرأة وتحرض على 
مبادرات حقوق النساء والمؤسسات 

النسوية

وضع تدابير خاصة لرصد تأثير ما ينشر في 
المواقع االلكترونية ومواقع التواصل 

االجتماعي ووضع آليات للتصدي له 
ومعاقبة مرتكبي الجرائم االلكترونية.

ــة والنفســية  ــار االجتماعي ــى العوامــل المذكــورة ســابقًا، ال نســتطيع إغفــال اآلث باإلضافــة إل
واالقتصاديــة لجائحــة كورونــا، وتأثيراتهــا التــي طالــت وســتطال االقتصــاد والمجتمــع واألســر 
واألفــراد. خصوصــًا أن الجائحــة أظهــرت وأبــرزت أوجــه الخلــل والقصــور ســواء علــى مســتوى 
والتدخــالت،  والبرامــج  األنظمــة  علــى مســتوى  أو  االقتصاديــة واالجتماعيــة،  السياســات 

ــاب نظــام وطنــي فلســطيني إلدارة ومواجهــة الكــوارث.   وأظهــرت كذلــك غي

6. األهداف والنتائج التي تم تحقيقها خالل الفترة ما بين 2017 - 2019
التنميــة االجتماعيــة إطــارًا مرجعيــًا هامــًا لمراجعــة  النصفيــة لخطــة وزارة  المراجعــة  تعتبــر 

  .2023 - 2021 لألعــوام  التنميــة  قطــاع  اســتراتيجية  وتحديــث 

الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر
تظهــر المؤشــرات تحقيــق العديــد مــن اإلنجــازات خــالل األعــوام 2017 - 2019 التــي ســاهمت 
فــي تحقيــق الهــدف االســتراتيجي األول جزئيــًا ضمــن المجــاالت الثالثــة الرئيســية التــي حــددت 
كأولويــات سياســات، مــع بــروز بعــض الفجــوات والتحديــات التــي تــم أخذهــا بعيــن االعتبــار فــي 

عمليــة تحديــث االســتراتيجية الحاليــة.
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عملــت وزارة التنميــة االجتماعيــة علــى تطويــر قواعــد البيانــات الخاصــة بقطاعــات عملهــا، 
حيــث تــم بنــاء قواعــد بيانــات فــي مجــاالت المســاعدات النقديــة تتضمــن بيانــات تفصيليــة 
لحوالــي 200,000 أســرة وبيانــات االحتضــان والتمكيــن االقتصــادي وحمايــة الطفــل، إضافــة 
إلــى اإلعفــاءات الجامعيــة. كمــا تــم ربــط قواعــد البيانــات مــع المؤسســات الشــريكة مثــل 
وزارة الصحــة والتعليــم والداخليــة ولجــان الــزكاة. أضــف إلــى ذلــك، تــم إنجــاز دليــل اجــراءات 
يشــمل 52 خدمــة وعمــل ومــن أبرزهــا المســاعدات الطارئــة والمســاعدات الغذائيــة والتأميــن 
الصحــي، وإعــداد النمــاذج الالزمــة لتقديــم هــذه الخدمــات. مــن ناحيــة أخــرى، تقــدم وزارة 
المنتظمــة  النقديــة  المســاعدات  وأهمهــا  الخدمــات  مــن  مجموعــة  االجتماعيــة  التنميــة 
لحوالــي 107,000 أســرة، وبطاقــات الكترونيــة لألســر الفقيــرة »مســاعدات غذائيــة« لحوالــي 
173,000 فــرد، وتقديــم بطاقــة التأميــن الصحــي لحوالــي 67,000 أســرة، وإعفاء أبناء األســرة 
الفقيــرة مــن الرســوم المدرســية، ومســاعدات نقديــة لألســر التــي تتعــرض لهــزات اجتماعيــة 
وصحيــة واقتصاديــة طارئــة، وتجهيــز قوائــم لكفالــة االيتــام مــن خــالل المؤسســات الشــريكة.

عانــى برنامــج التحويــالت النقديــة فــي األعــوام 2017 - 2019 مــن التذبــذب مــن حيــث عــدد 
الدفعــات، حيــث اســتطاعت الــوزارة أن تقــدم ثالثــة دفعــات مــن أصــل اربعــة دفعــات لــكل مــن 
عامــي 2018 و2019، وذلــك بســبب انخفــاض التــزام الــدول المانحــة تقديــم المســاعدات 
الفلســطيني  الشــعب  علــى  سياســية  ضغــوط  ممارســة  ألغــراض  الفلســطينية،  للســلطة 
وقيادتــه، إلــى جانــب احتجــاز األمــوال الفلســطينية )المقاصــة( مــن قبــل ســلطات االحتــالل. 
وعلــى صعيــد األســر التــي حصلــت علــى المســاعدات النقديــة، فقــد تراوحــت ما بيــن 105,000 
أســرة لعــام 2019، و109,000 أســرة عــام 2017، رغــم أن اســتهداف الــوزارة لــكل ســنة مــن 

الفتــرة المشــار إليهــا أعــاله هــو 118,000 أســرة لــكل ســنة.

وعنــد مقارنــة بيانــات المســاعدات النقديــة لألســر الفقيــرة مــع نســبة الفقــر الشــديد فــي 
فلســطين يتبيــن أن الــوزارة غطــت حوالــي 72 % مــن األســر التــي تقــع تحــت خــط الفقر الشــديد 
ويبقــى حوالــي 28 % مــن األســر محرومــة مــن المســاعدات، وغطــت 47 % مــن األســر التــي 

تقــع تحــت خــط الفقــر الوطنــي.

مــن ناحيــة أخــرى، بلــغ عــدد األفــراد الذيــن اســتفادوا مــن المســاعدات الغذائيــة عــام 2019 
حوالــي 173,787 فــردًا. إضافــة لمســاعدات طارئــة لحوالــي 197 أســرة عــام 2019، و2500 
أســرة عــام 2018، ولـــ 1,952 أســرة عــام 2017. وهــذا التناقــص أثــر بشــكل واضــح علــى قــدرة 
األســر الفقيــرة علــى الصمــود ومواجهــة اآلثــار الناجمــة عــن الهــزات االجتماعيــة واالقتصاديــة.

كمــا قامــت وزارة التنميــة االجتماعيــة باتخــاذ االجــراءات الالزمــة الخــراج المؤسســة الوطنيــة 
الفلســطينية للتمكيــن االقتصــادي إلــى حيــز الوجــود، حيــث اســتطاعت خــالل عــام 2019 مــن 
تنفيــذ 50 مشــروعًا فقــط؛ بســبب االنشــغال فــي عمليــة المأسســة واعداد اللوائــح واألنظمة 
الالزمــة لشــرعنة عمــل المؤسســة، ومــن خــالل التعــاون مــع الشــركاء )أنيــرا وبرنامــج الغــذاء 
العالمــي( تــم تنفيــذ 350 مشــروعًا آخــرًا. ونظــرًا النشــغال الــوزارة بتعديــل النظــام األساســي 
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لتمكيــن األشــخاص ذوي االعاقــة فقــد اســتطاعت الــوزارة تنفيــذ 28 مشــروعًا اقتصاديــًا 
لألشــخاص ذوي االعاقــة فقــط. وعليــه، تعمــل الــوزارة علــى اجــراء الترتيبــات المؤسســية 
والماليــة مــن أجــل إطــالق برنامــج التمكيــن االقتصــادي باســتهدافات أعلــى تتــرك آثارهــا 

التنمويــة المســتدامة فــي إخــراج األســر الفقيــرة والمهمشــة مــن دائــرة الفقــر. 

وعملــت الــوزارة علــى اســتصدار قــرار مــن مجلــس الوزراء بتاريــخ 24/01/2017 باعتمــاد البوابة 
الموحــدة للمســاعدات االجتماعيــة فــي فلســطين، وتشــكيل لجنــه توجيهيــة برئاســة وزارة 
التنميــة االجتماعيــة تضــم فــي عضويتهــا كافــة المؤسســات المانحــة والمــزودة للمســاعدات 
وللخدمــات االجتماعيــة حكوميــة وغيــر حكوميــة. مــن أجــل ادارة اكثــر فعاليــة لتوزيــع الخدمــات 
والمســاعدات االجتماعيــة فــي فلســطين مــن قبــل الشــركاء االجتماعييــن مــن الجمعيــات 
الخيرية، لجان الزكاة، القطاع الخاص، الـــمنظمات غير الحكومية، الهالل األحمر الفلســطيني، 
ــة فــي هــذا المجــال، وبمــا يضمــن رصــد كافــة التدخــالت فــي  ــة العامل والمؤسســات الدولي
مجــال اإلعاقــة والطفولــة واأليتــام والمســنين والمــرأة واألســر الفقيــرة وغيرهــا مــن الفئــات 
األخــرى، وذلــك مــن خــالل منــح الشــركاء امكانيــة الولــوج إلــى البوابــة وتلبيــة احتياجــات األســر 
الفقيــرة والمهمشــة مــن المســاعدات النقديــة والعينيــة. وتتعــدد أشــكال المســاعدات التــي 
يتــم إدخالهــا علــى البوابــة الموّحــدة، منهــا النقديــة والعينيــة وكفــاالت األيتــام وغيرهــا، حيــث 
بلــغ عــدد التدخــالت االجتماعيــة فــي العــام 2018 حوالــي 28,000 تدخــل جــرى تنفيذهــا مــن 

قبــل الشــركاء.

تــم تحديــد  الوطنــي االجتماعــي، حيــث  الســجل  بتطويــر  الشــروع  تــم  البوابــة  ومــن وحــي 
محتويــات الســجل والشــروع فــي بنــاء النظــام االلكترونــي وانتظــام انعقــاد اجتماعــات لجنــة 
الســجل، ومراجعــة نمــاذج التحويــالت النقديــة، مســح إنفــاق واســتهالك األســرة، وحصــر 
احتياجــات برامــج الــوزارة مــن الســجل واحتياجــات الشــركاء. وتــم البــدء بصياغــة كافــة أدلــة 

بالســجل. الخاصــة  االجــراءات 

ــاًء علــى الخبــرات التــي راكمتهــا وزارة التنميــة االجتماعيــة خــالل الســنوات الماضيــة، باتــت  بن
متيقنــة أن مكافحــة الفقــر المــادي ال تتــرك آثارًا مســتدامة لحياة كريمة للفقراء والمهمشــين. 
ــر المفهــوم الوطنــي للفقــر  لذلــك ومــن خــالل الفريــق الوطنــي لمكافحــة الفقــر جــرى تطوي
المتعــدد األبعــاد الــذي يأخــذ شــقي الفقــر المــادي والحرمــان االجتماعــي بعيــن االعتبــار. وأن 
ــاًء علــى احتياجــات األســرة واثرائهــا،  ــة الفقــر بن ــات محارب ــر أدوات ومقارب ــاك حاجــة لتطوي هن
االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  تقدمهــا  التــي  الخدمــات  خــالل  مــن  االحتياجــات  هــذه  وتلبيــة 
عبــر قطاعيــة،  عمليــة  الفقــر  محاربــة  بــأن  منهــا  اقتناعــًا  اآلخريــن،  االجتماعييــن  والشــركاء 
والعمــل التكاملــي القائــم علــى وجــود نظــام وطنــي للتحويــل بيــن المؤسســات المعنيــة 
وفقــًا لمرجعياتهــا الوظيفيــة، الرصــد الكفيــل بتحقيــق حيــاة كريمــة مســتدامة لألســر الفقيــرة، 
األمــر الــذي دفــع الــوزارة إلــى ضــرورة تطويــر عملياتهــا فــي الميــدان، واالرتقــاء بالباحثيــن 
االجتماعييــن، ورفــع قدراتهــم ليصبحــوا مــدراء حــاالت، قادريــن علــى تحليــل وتشــخيص أوضــاع 
ــة هــذه  ــرة ومهمشــة وتلبي ــكل أســرة فقي ــد احتياجاتهــا ووضــع خطــط عمــل ل األســر، وتحدي
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االحتياجــات مــن خــالل نظــام ادارة الحالــة، واخضــاع هــذه الخطــط للمتابعــة والتقييــم، لتقييــم 
أداء الــوزارة وموظفيهــا وتقييــم أثــر خدماتهــا المقدمــة علــى المســتفيدين وخروجهــم مــن 
دائــرة الفقــر والتهميــش، وتتطلــب هــذه العمليــة إلــى إعــادة هيكلــة برامــج الــوزارة والشــركاء 

ــة ذات طابــع مســتدام.  بمــا يضمــن التكامــل فــي الخدمــات وتحقيــق قفــزات تنموي

والعنــف  التهميــش  أشــكال  كافــة  علــى  القضــاء  الثانــي:  االســتراتيجي  الهــدف 
الفلســطيني المجتمــع  فــي  االجتماعــي  واإلقصــاء 

تــم عمــل مراجعــة فنيــة وقانونيــة للتشــريعات والقوانيــن ذات العالقــة والتأثيــر بالحمايــة 
ولوائحــه  العنــف  مــن  األســرة  حمايــة  قانــون  صياغــة  تــم  عليهــا  بنــاء  والتــي  االجتماعيــة، 
التنفيذيــة بمســودته النهائيــة، وتجهيــز اللوائــح التنفيذيــة لقانــون حمايــة األحــداث ورفعــه 
المعوقيــن،  قانــون حقــوق  مــن مراجعــة   % 95 وانجــاز  عليــه،  للمصادقــة  الــوزراء  لمجلــس 
وحاليــًا بصــدد انجــاز المذدكــرات التفســيرية ورفعهــا لمجلــس الــوزراء. وتــم اعــداد مســودة 
قانــون حمايــة المســنين واللوائــح التنفيذيــة بالقانــون. كمــا تــم متابعــة تطبيــق نظــام التحويــل 
الوطنــي للنســاء المعنفــات، والمشــاركة فــي تطويــر أدلــة اإلجــراءات الخاصــة بالنظــام وعمــل 
المراكــز. والمتابعــة واإلشــراف علــى عمــل مراكــز حمايــة المــرأة )الحكوميــة وغيــر الحكوميــة(، 
ومتابعــة إجــراءات شــراء الخدمــات للنســاء المعنفــات مــن المراكــز المرخصــة والمتخصصــة. 
النــوع  علــى  المبنــي  العنــف  حــاالت  وتوثيــق  لرصــد  الكترونيــة  بيانــات  قاعــدة  وتطويــر 
االجتماعــي التــي يتــم التعاطــي معهــا مــن قبــل الــوزارة. ودعــم أقســام المــرأة فــي المديريــات 
بكافــة اللوجســتيات اللزمــة لتســهيل مهامهــن فــي اســتقبال حــاالت العنــف المبنــي علــى 
النــوع االجتماعــي. ورفــد الكــوادر العاملــة فــي مجــال حمايــة النســاء المعنفــات فــي مديريــات 
التنميــة ومراكــز الحمايــة بالتدريبــات المتخصصــة وجلســات اإلشــراف المهنيــة المتخصصــة.

تجهيــزات  مــن  االنتهــاء  تــم  حيــث  الحالــة،  ادارة  منهــج  تطبيــق  فــي  الشــروع  تــم  ولذلــك 
المديريــات، واالنتهــاء مــن ورشــات تدريبيــة لـــتهيئة 7 مديريــات خاصــة بــادارة الحالــة، وتــم 
تضميــن نمــاذج ادارة الحالــة فــي الســجل الوطنــي، وبــدأت لجنــة ادارة الحالــة اجتماعاتهــا. وتــم 

البــدء بصياغــة أدلــة االجــراءات الخاصــة بــادارة الحالــة.

كمــا قدمــت الــوزارة خدمــات الحمايــة والرعايــة واإليــواء في الفترة بيــن 2017 - 2019 لـ 5760 
طفــل، وتــم تقديــم خدمــات الرعايــة والحمايــة االجتماعيــة، اإلرشــاد النفســي واالجتماعــي 
واألســري، التعليــم، الرعايــة الصحيــة، نشــاطات المنهجيــة، مهــارات حياتيــة، خدمــات الرياضــة، 
إعــادة الدمــج فــي المجتمــع، التأهيــل المهنــي لـــ 849 مــن الطــالب المتســربين. وبلــغ عــدد 
المســتفيدين مــن مراكــز التأهيــل االجتماعــي 307 أطفــال، وتــم توقيــع اتفاقيــة مــا بيــن 
الــوزارة والصنــدوق الفلســطيني للتشــغيل بهــدف تشــغيل الطلبــة خريجــي مراكــز الشــبيبة 
وعددهــم )100( طالــب/ة، فــي ســوق العمــل وإكســابهم المهــارات الالزمــة فــي المهــن 
التــي تدربــوا عليهــا. كمــا تــم دمــج حوالــي 855 طفــل مــن األحــداث فــي النظــام التعليمــي. 
ومتابعــة 1067 طفــل فــي خــالف مــع القانــون، وتوفيــر الحمايــة لـــ 145 طفــل فــي مؤسســة 
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دار االمــل. وتوفيــر الرعايــة االيوائيــة الشــاملة لـــ 150 مســن ومســنة، وتوفيــر الرعايــة النهاريــة 
لـــ 800 مســن ومســنة، وإقــرار نظــام األدوات واألجهــزة المســاندة للمســنين. وتــم توفيــر 
رعايــة منزليــة لـــ 80 مســن ومســنة، وتوفيــر تاهيــل طبــي لـــ 120 مســن ومســنة. وتــم شــراء 
خدمات لـ 1,018 شــخص بقيمة 6.7 مليون شــيقل لفئات ذوي االعاقة والمســنين والنســاء 
المعنفــات فــي العــام 2019، وخدمــات إيوائيــة فــي المراكــز المتخصصــة، كمــا تــم توقيــع 35 
اتفاقيــة لشــراء الخدمــة مــع الجمعيــات المــزودة للخدمــة لهــذه الفئــات، وتوقيــع 9 اتفاقيــات 
 24 بتوقيــع مذكــرات تفاهــم مــع  الــوزارة  اجتماعيــة. كمــا قامــت  فرديــة مــع مؤسســات 
جمعيــة خيريــة فــي العــام 2018 لتنفيــذ نشــاطات تخــدم الفئــات الضعيفــة والمهمشــة، ومنــح 
اذن لجمــع تبرعــات لـــ 63 جمعيــة. وتــم تأهيــل حديقــة الشــهيد ياســر عرفــات التابعــة لجمعيــة 
االمــام الشــافعي/ اريحــا الخاصــة بخدمــة االشــخاص ذوي االعاقــة بالتعــاون والتنســيق مــع 

مديريــة التنميــة االجتماعيــة.

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز التماسك االجتماعي

مــن 	  الــوزارة  تتمكــن  لــم  بينمــا  الغربيــة،  الضفــة  فــي  740 جمعيــة  علــى  تــم اإلشــراف 
متابعــة واإلشــراف علــى 530 جمعيــة فــي قطــاع غــزة، بســبب اإلنقســام. هــذا وقــد تــم 
ترخيــص 75 جمعيــة وحــل 55 جمعيــة. كمــا التزمــت 427 جمعيــة بتقديــم تقاريرهــا الماليــة 
واالداريــة، كمــا تــم اجــراء تدقيــق ومتابعــة لنشــاطات أعمــال 46 جمعيــة، وتــم الموافقــة 
بقــرار مــن مجلــس الــوزراء علــى تقديــم مســاعدات ماليــة لـــ 52 جمعيــة خيريــة، تــم منــح 8 

جمعيــات خيريــة اعفــاء جمركــي الســتيراد أجهــزة ومعــدات خاصــة بعمــل الجمعيــة.

متابعــة تطبيــق نظــام التحويــل الوطنــي للنســاء المعنفــات، والمشــاركة فــي تطويــر أدلــة 	 
اإلجــراءات الخاصــة بالنظــام وعمــل المراكــز والمرشــدات فــي المديريــات.

الحكوميــة(، 	  وغيــر  )الحكوميــة  المــرأة  حمايــة  مراكــز  عمــل  علــى  واإلشــراف  المتابعــة 
ومتابعــة إجــراءات شــراء الخدمــات للنســاء المعنفــات مــن المراكــز المرخصــة والمتخصصــة.

النــوع 	  علــى  المبنــي  العنــف  حــاالت  وتوثيــق  لرصــد  الكترونيــة  بيانــات  قاعــدة  تطويــر 
الــوزارة. قبــل  مــن  معهــا  التعاطــي  يتــم  التــي  االجتماعــي 

دعــم أقســام المــرأة فــي المديريــات بكافــة اللوجســتيات الالزمــة لتســهيل مهامهــا فــي 	 
اســتقبال حــاالت العنــف المبنــي علــى النــوع االجتماعــي.

تجديــد عقــود )6( مرشــدات مــرأة مســاندة فــي التعاطــي مــع حــاالت العنــف المبنــي علــى 	 
النــوع االجتماعــي، ومنســقة واحــدة لمراكــز الحمايــة.

رفــد الكــوادر العاملــة فــي مجــال حمايــة النســاء المعنفــات فــي مديريــات التنميــة ومراكــز 	 
الحمايــة بالتدريبــات المتخصصــة وجلســات اإلشــراف المهنيــة المتخصصــة.
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تقييــم للبنيــة التحتيــة لملــف ال GIS فــي الدائــرة وتحديــد االحتياجــات االزمــة للنهــوض 	 
بنظــام المعلومــات الجغرافــي.

لقــد أظهــرت المراجعــة النصفيــة أن االنجــازات كانــت بشــكل عــام جزئيــة، ووفقــًا للتقاريــر التــي 
رفعتهــا الــوزارة لمجلــس الــوزراء أن نســبة االنجــاز تتــراوح مــا بيــن 80 - 90 %، ومــن خــالل نظــرة 
تحليليــة نجــد أن القصــور الجزئــي فــي االنجــازات بشــكل عــام يرتبــط باالمكانيــات المالية بشــكل 
أساســي، والتــي غالبــًا مــا تعتمــد علــى دعــم المانحيــن، والــذي أصبــح بمعظمــه دعمــًا مسيســًا 
يســتخدم للضغــط علــى الحكومــة والســلطة الفلســطينية لتقديــم المزيــد مــن التنــازالت 
الســيادية لصالــح تقــدم ولــو شــكلي فــي العمليــة السياســية مــع اســرائيل والتــي لــم تعــد 

مجديــة لتحقيــق مصالــح شــعبنا السياســية والتنمويــة.

وفــي ظــل اســتمرار االحتــالل بفــرض اجراءاتــه التــي تحــد مــن التنقــل والتصــرف والتصــرف 
بالمــوارد والمصــادرة والحصــار، وإلــى جانــب اآلثــار التــي تركتهــا جائحــة كورونــا، فــإن هنــاك 
حاجــة إلــى تخصيــص المزيــد مــن األمــوال مــن الموازنــة العامــة وتجنيــد المزيــد مــن األمــوال 
للقطــاع االجتماعــي لتعزيــز صمــود المواطنيــن علــى أرضهــم، وبالتالــي هنــاك حاجــة ماســة 
المســاعدات،  يتلقــون  الذيــن  والمهمشــين  الفقــراء  بأعــداد  الخاصــة  االســتهدافات  لرفــع 
وتطويــر أمثلــة علــى أرضيــة الحمايــة االجتماعيــة، وتعزيــز ســبل العيــش مــن خــالل زيــادة حجــم 
مشــاريع التمكيــن والتشــغيل والتدريــب والتمهيــر وفقــًا الحتياجــات األســر واألفــراد وبنــاء 

منهــج إدارة الحالــة.

لقــد اثبتــت التجربــة العمليــة إلــى ضــرورة الســير قدمــًا فــي بنــاء النظــم الوطنيــة كالســجل 
الوطنــي االجتماعــي والســجل الوطنــي لألشــخاص ذوي االعاقــة، والتــي فــي نهايــة المطــاف 
ســتؤدي إلــى مزيــد مــن التنســيق والتشــبيك فــي توفيــر الخدمــات واالســتخدام األمثــل 
للمصــادر المتاحــة. كمــا وهنــاك ضــرورة لتعزيــز االطــار القانونــي للحمايــة االجتماعيــة مــن خــالل 
مراجعــة واقــرار العديــد مــن القوانيــن ذات العالقــة وعلــى رأســها حمايــة األســرة مــن العنــف، 

حقــوق المعوقيــن وقانــون حمايــة المســنين.
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توجهاتنا المستقبلية »إلى أين نتجه خالل األعوام الثالثة القادمة؟«
تطلعاتنا المشتركة لمستقبل مجتمعنا الفلسطيني: رؤية قطاع التنمية 

االجتماعية

»مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج، يوفر حياة كريمة مستدامة 
لكل األسر واألفراد، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن بالحقوق والمساواة 

والعدالة والشراكة واإلدماج«

نضــع نصــب أعيننــا هــذه الرؤيــة لقطــاع التنميــة االجتماعيــة الــذي يضــم طيفــًا واســعًا مــن 
الشــركاء: مؤسســات رســمية ومجتمــع مدنــي وقطــاع خــاص ومنظمــات األمــم المتحــدة 
تطلعاتنــا  لتؤكــد  المشــتركة،  وجهودنــا  طاقاتنــا  توجــه  الدولييــن،  الشــركاء  مــن  وغيرهــم 
الطموحــة للمضــي قدمــا نحــو مجتمــع فلســطيني متضامن ومتماســك، تجمع أســره وأفراده 
عالقــات مترابطــة وقويــة، ويعملــون معــًا فــي الســعي لتحقيــق طموحاتهــم االجتماعيــة 
واالقتصاديــة والوطنيــة، وموجهيــن طاقاتهــم الجماعيــة ومؤمنيــن بحقــوق اإلنســان وقيــم 
ــاة ومزدهــرًا  ــرى مجتمعــًا فلســطينيًا نابضــًا بالحي ــة والشــراكة واإلدمــاج. ن المســاواة والعدال
بانتاجيتــه وإبداعــه العالييــن، يتألــق بــرواده ورائداتــه ومبدعيــه ومبدعاتــه، ويراعــي احتياجــات 
أجيالــه الحاضــرة والمســتقبلية ويبنــي علــى تنوعهــا، وينمــي رأس مالــه االجتماعــي ويعامــل 
مواطناتــه ومواطنيــه بمســاواة وبإنصــاف وباحتــرام دون أي تمييــز أو إقصــاء. نصبــو إلــى 
مجتمــع يتمتــع فيــه جميــع الفلســطينين، مــن نســاء ورجــال وفتيــات وفتيــان وأشــخاص ذوي 
وذوات إعاقــة وكبيــرات وكبــار الســن وأطفــال بحيــاة كريمــة وذات جــودة، بحيــث يتوفــر لجميــع 
المواطنــات والمواطنيــن كافــة الخدمــات الحياتيــة األساســية الالزمــة لهــم مــن غــذاء مالئــم 

وصحــة وتعليــم وميــاه وبنيــة تحتيــة مالئمــة وعمــل الئــق وبيئــة نظيفــة.

تنطلــق هــذه الرؤيــة مــن أرضيــة حقوقيــة تعــزز العدالــة االجتماعيــة والمســاواة وعــدم التمييــز، 
وهــو مــا مــن شــأنه تعزيــز عالقــة الفــرد بالدولــة، ويعــزز المواطنــة الصالحــة، ويبلــور مفهومــًا 
ناضجــًا وحقيقيــًا للعقــد االجتماعــي، بحيــث يســتطيع تغييــر واقــع األســر واألفــراد، ذكــورًا 
وإناثــًا، وينتشــلهم مــن دوائــر الفقــر والتهميــش واإلقصــاء االجتماعــي. نطمــح للمســاواة فــي 
تمتــع هــذه الفئــات بجميــع حقوقهــم وبالحيــز والحــراك والعيــش الكريــم وفــي بيئــة العمــل 
االجتماعيــة واالقتصاديــة والسياســية، وضمــان التمييــز اإليجابــي لتحقيــق ذلــك وإزالــة كافــة 
أشــكال التمييــز واإلقصــاء لهــذه الفئــات. نشــدد علــى عمليــة اإلدمــاج مــن منطلــق مفهومنــا 
يحتــرم  للجميــع«  »مجتمعنــا  ليكــون  تطمــح  ديناميكيــة  مشــاركة  عمليــة  بأنهــا  للتنميــة 
ــة، ويؤســس أرضيــة صلبــة للتماســك االجتماعــي  االختالفــات ويحافــظ علــى التنــوع والفردي
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حســًا  وكبــاره  وأطفالــه  وفتيانــه  وفتياتــه  ورجالــه  بنســائه  فلســطيني،  كل  يعطــي  الــذي 
ــوع المجتمعــي.  ــق احترامــه للتن ــر والشــرعية مــن منطل باالنتمــاء والتقدي

ــا بتوفــر اإلرادة اإلجتماعيــة الســتنهاض الطاقــات اإلجتماعيــة  تتحقــق التنميــة فــي مجتمعن
واإلنســانية الكامنــة مــن ثقافــة وقيــم ومعتقــدات اجتماعيــة وأمــن وبنى سياســية واجتماعية 
ومنظمــات. ولذلــك ســنركز علــى تحريــر الطاقــات والمبــادرات الفرديــة اإلبداعيــة للشــباب 
تحقيــق  يتطلــب  والمبدعــات.  والمبدعيــن  والرائــدات  الــرّواد  ودعــم  والنســاء،  والشــابات 
التنميــة اإلجتماعيــة مســؤولية وطنيــة مشــتركة بيــن مختلــف الفاعليــن األساســيين مــن أفــراد 
ومنظمــات ومؤسســات، والتركيــز علــى العمــل المحلــي والمــوارد المحليــة، ويتطلــب مســاءلة 
بمؤسســاته  فاعــاًل  مجتمعــًا  نــرى  لذلــك  والمواطنيــن.  المواطنــات  ومشــاركة  اجتماعيــة 
ــه الوطنيــة والمحليــة والمجتمعيــة، كشــركاء رئيســيين فــي التحــرر وفــي التنميــة  ومجموعات
االجتماعيــة  أدوارهــم  أداء  مــن  ويمكنوهــم  األفــراد  طاقــات  يحــررون  معــًا  االجتماعيــة، 
واالقتصاديــة بشــكل فعــال، ليكونــوا صامديــن ومنيعيــن وقادريــن علــى الصمــود فــي وجــه 
االحتــالل وقادريــن علــى  حمايــة أنفســهم ومواجهــة الصدمــات والضغوطــات واألزمــات 
ــة والمدنيــة والسياســية والطبيعيــة التــي قــد يتعرضــون لهــا، والتــي  السياســية واالقتصادي

ــم وســبل معيشــتهم.  ــات عيشــهم الكري ــى متطلب ــر عل قــد تؤث

ينبــع إصرارنــا وعزمنــا فــي هــذه الرؤيــة مــن تمســكنا بوثيقــة إعــالن االســتقالل الفلســطينية، 
ــم  ــة والعيــش الكري ــة االجتماعي ــة فــي الحقــوق وقيــم العدال والتــي تؤكــد المســاواة الكامل
للمواطنيــن، باإلضافــة إلــى التــزام دولــة فلســطين باالتفاقيــات والمعاهــدات والبروتوكــوالت 
ذوي  األشــخاص  حقــوق  واتفاقيــة  الدوليــة،  الطفــل  حقــوق  اتفاقيــة  وأهمهــا  الدوليــة، 
اإلعاقــة، واتفاقيــة القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز ضــد المــرأة )ســيداو(، والتــي تحمــي 

حقــوق هــذه الفئــات.

يحكــم عمــل جميــع شــركاء التنميــة االجتماعيــة، مــن مؤسســات رســمية ومجتمــع مدنــي 
وقطــاع خــاص ومنظمــات األمــم المتحــدة وغيرهــم مــن الشــركاء الدولييــن، مجموعــة مــن 
هــذه  وتدخــالت  وبرامــج  لسياســات  توجيهيــة  منظمومــة  تشــكل  بحيــث  الناظمــة  القيــم 

األطــراف فــي عملهــم فــي مجــال التنميــة االجتماعيــة فــي فلســطين. 

العدالة.	 

المساواة.	 

الحقوق. 	 

الشراكة.	 

المشاركة	 

اإلدماج.	 
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األهداف االستراتيجية



االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 60

األهداف االستراتيجية

1.3 ما هي التغييرات التي نصبو إلى تحقيقها خالل األعوام 2021  -  
2023؟

الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بأبعاده المتعددة
جميعــًا،  تضافــر جهودنــا  تتطــاب  جماعيــة،  هــي مســؤولية وطنيــة  الفقــر  محاربــة ظاهــرة 
كمؤسسات رسمية وأهلية ودولية وقطاع خاص، للحد من الفقر في مجتمعنا الفلسطيني، 
وذلــك مــن خــالل التأثيــر فــي مجموعــة مــن التدخــالت والسياســات التــي تســاهم بشــكل 
مباشــر أو غيــر مباشــر فــي تحقيــق هــذا الهــدف. نســعى ضمــن هــذا الهــدف االســتراتيجي الــى 
القضــاء علــى جميــع أشــكال الجــوع والحرمــان، وتعزيــز قــدرة األســر الفقيــرة وجميــع أفرادهــا، 
بغــض النظــر عــن الجنــس والعمــر واإلعاقــة، علــى تأميــن متطلباتهــم الحياتيــة األساســية، 
مــن غــذاء صحــي مالئــم وملبــس ومســكن مناســبين وعنايــة طبيــة وتعليــم ورعايــة شــخصية 
ــة الزمــة. فمــن حــق كل فلســطيني وفلســطينية  ومواصــالت وخدمــات وعالقــات اجتماعي
فــي مســتوى معيشــي كاٍف للمحافظــة علــى الصحــة والرفاهيــة له/هــا وألســرته/ها، والحــق 
فــي تأميــن معيشــته/ها فــي حــاالت البطالــة والمــرض والعجــز والترمــل والشــيخوخة، وضمــان 
عالقاته/هــا االجتماعيــة، وغيــر ذلــك مــن ســبل عيــش المواطنيــن والمواطنــات والتــي يمكــن 
أن تفقــد نتيجــة ظــروف خارجيــة وتعرضهــم للوقــوع فــي دائــرة الفقــر. كما يســعى هــذا الهدف 
إلــى الحــد مــن الفقــر المرتبــط بعــدم توفــر الدخــل الــالزم فــي تحقيــق جميــع متطلبــات جميــع 
ــخ، وذلــك الســتدامة التنميــة وتحقيــق  أفــراد األســرة مــن طعــام وغــذاء وصحــة وتعليــم، ال

حيــاة كريمــة للجميــع. 

إن المرحلــة القادمــة تتطلــب التركيــز علــى تمليــك األســر األدوات والوســائل الالزمــة للتغلــب 
علــى حالــة الفقــر والتهميــش التــي تعانــي منهــا، مــن خــالل التحول فــي السياســات االجتماعية 
التــي تركــز علــى الجوانــب االغاثيــة إلــى سياســات اجتماعيــة تنمويــة، تتماشــى مــع سياســات 
اقتصاديــة محاببــة للفقــراء والمهمشــين، األمــر الــذي يتطلــب محاربــة جمعيــة للفقــر مــن قبــل 

الحكومــة والمجتمــع.

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تدابيــر حمايــة اجتماعيــة وطنيــة ومحليــة فاعلــة تحمــي 
أشــكال  كافــة  علــى  القضــاء  يشــمل  بمــا  ونســاًء  رجــااًل  والمنكشــفة  الفقيــرة  الفئــات 
التهميــش والعنــف واإلقصــاء والهــزات والصدمــات والكــوارث فــي المجتمــع الفلســطيني

يشــمل هــذا الهــدف القضــاء علــى جميــع أشــكال التمييــز الســلبي فــي الحقــوق االجتماعيــة 

القسم الثالث



61 االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 

واالقتصاديــة والثقافيــة والرياضيــة والسياســية ضــد الفئــات المهمشــة، مــن فقــراء وفقيــرات 
ونســاء وأطفــال وشــباب وشــابات وكبيــرات وكبــار ســن وأشــخاص ذوي وذوات إعاقــة، وفــي 
فــرص وصولهــم/ن إلــى المــوارد والمشــاركة االجتماعيــة والسياســية واالقتصاديــة، ألســباب 
لهــا عالقــة بالتمييــز علــى أســاس الديــن أو اللــون أو الجنــس أو اإلعاقــة أو العمــر أو المــكان 
الجغرافــي أو المعتقــدات السياســية. كمــا يركــز هــذا الهــدف علــى مبــدأ مســاءلة أصحــاب 
الواجبــات فــي جميــع المجــاالت وتفعيــل دور المؤسســات والقيــادات المحليــة وممثلــي 

أصحــاب الحقــوق والمواطنــات والمواطنيــن وتمكينهــم فــي هــذه العمليــة. 

ويتضمــن الهــدف تعزيــز وحــدة األســرة وتماســكها، وخلــق التضامــن فــي المجتمــع وتعزيــز 
العمــل التطوعــي والمســؤولية المجتمعيــة وتطويــر سياســات اقتصاديــة عادلــة ودامجــة 
للفئــات المهمشــة والفقيــرة، خــالل عمليــة التنميــة االجتماعيــة، بحيــث نــرى تحســن فــي 
عــدد  فــي  وزيــادة  المجتمعيــة  والقيــادات  الحكومــة  فــي  والمواطنيــن  المواطنــات  ثقــة 
المتطوعــات والمتطوعيــن المنخرطيــن/ات فــي مبــادرات تنمويــة لرعايــة الفقــراء والفئــات 
المهمشــة، تراجــع فــي حــاالت العنــف المجتمعــي، زيــادة فــي عــدد المواطنيــن والمواطنــات 
السياســية ومجالــس واتحــادات  المؤسســات االجتماعيــة واالحــزاب  المنخرطيــن/ات فــي 
ونقابــات ومؤسســات لتمثيليــة وأطــر أخــرى محليــة ووطنيــة، باإلضافــة إلــى تحســن نظــرة 
الفلســطينين حــول أهــم القيــم االجتماعيــة االنســانية فــي المجتمــع الفلســطيني، كالعدالــة 

االجتماعيــة، االنتمــاء للوطــن، التســامح، التكافــل، احتــرام األخــر

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية

يولــي هــذا الهــدف اهتمامــًا كبيــرًا باعــادة ترتيــب وتنظيــم قطــاع الحمايــة االجتماعيــة علــى 
مختلــف الصعــد، موليــًا اهتمامــًا خاصــًا بانشــاء نظــم وطنيــة ألغــراض التنســيق والتنظيــم، 
باالســتناد إلــى األدلــة مــن خــالل اجــراء الدراســات والبحــوث وبنــاء نظــم للرقابــة والتقييــم 
والمتابعــة، بهــدف الوصــول إلــى سياســات اجتماعيــة تنمويــة واقعيــة، ومــا يتطلبــه ذلــك مــن 
تطويــر لالطــار القانونــي والتشــريعي، وإعــادة الهيكلــة للمؤسســات العاملــة علــى الصعيديــن 
ــدأ المســاءلة  ــز مب التنظيمــي والبرامجــي، واعتمــاد سياســة االفصــاح عــن المعلومــات لتعزي

ــدأ النزاهــة والشــفافية. ــة وتحقيــق مب االجتماعي
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اقرار موا
الغذائية.

ت 
ق منتجا

سوي
شجع ت

ت ت
شريعا

ت وت
سا

سيا
صاد: 

وزارة االقت
ت التقليدية 

صناعا
ص بال

ت تخت
صفا

صغار المنتجين وإقرار موا
سويه.

ت الغذائية الن
صناعا

وال

ي وبرامج 
طوير التعليم المهن

ي: ت
وزارة التربية والتعليم العال

ي اإلعاقة، 
ص ذو

شخا
ي ودمج األ

ب والتأهيل المهن
التدري

ي اإلعاقة 
ص ذو

شخا
ت األ

ت تالئم احتياجا
صا

ص
من خالل تخ

ب الكوادر التعليمية 
ق، وتدري

ي المنهاج والمراف
ت ف

ومواءما
ي 

ص ذو
شخا

صول األ
ت لو

صال
ك، وتأمين الموا

ى ذل
عل

ى هذه المراكز. 
صول إل

اإلعاقة للو

ق محلية 
سوا

ي: أ
طن

صاد الو
ي ووزارة االقت

وزارة الحكم المحل
شعبية بالتعاون مع 

ق ال
سوا

سويه كاأل
ت الن

دورية للمنتجا
ي.

ت المجتمع المدن
سا

س
مؤ

ضمــن 
ســر الفقيــرة، تت

أل
ي ل

صــاد
برامــج تمكيــن اقت

ســر 
أل

طويــر أعمــال ل
وت

جديــدة 
شــاريع 

م
إقامــة 

قائمــة.
شــاريع 

م
ي لديهــا 

الفقيــرة التــ

ســر 
أل

صاديــة ل
شــاريع اقت

منــح لم
ض/ 

قــرو
توفيــر 

الفقيــرة.

شة
ت المهم

ي للفئا
صاد

تمكين اقت

ت 
شــابا

ب وال
شــبا

شــغيل لل
ي وت

ب مهنــ
برامــج تدريــ

ســر الفقيــرة. 
ي اإلعاقــة مــن اال

ص ذو
شــخا

واأل

شــغلة 
شــاريع منتجــة وم

س م
ســي

ص  -  تأ
طــاع الخــا

الق
ي العاملــة الفقيــرة.

لأليــد

ت تحفيزيــة 
ســا

سيا
طويــر 

ض  -  ت
ت اإلقــرا

ســا
س

مؤ
ض قيــم الربح/الفائــدة 

الل خفــ
ك مــن خــ

للفقــراء، وذلــ
ي 

ض ف
ســلع إقــرا

طويــر 
ض وت

ســهيل عمليــة االقتــرا
وت

ت الفقــراء، 
الءم مــع احتياجــا

ض تتــ
ت اإلقــرا

ســا
س

مؤ
ســاء.

صــًا الن
صو

وخ

ت األعمال.
ضنا

حا

العمل عن بعد.

ق 
ســوا

ســويه كاأل
ت الن

ق محليــة دوريــة للمنتجــا
ســوا

أ
ووزارة 

ي 
مــع الحكــم المحلــ

شــعبية بالتعــاون 
ال

شــغال العامــة.
األ
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ت 
سا

سيا
3.1 ال

صادية عادلة 
االقت

وإدماجية

ت 
سا

سيا
ت وتقارير لتعديل أو إقرار 

سا
إعداد درا

ت 
صادية عادلة وإدماجية للفقراء والفئا

اقت
شة.

المهم

ت 
سا

سيا
ت المعنية لتعديل ال

ط مع الوزارا
ضغ

ال
صادية.

االقت

طن والموازنة 
ي موازنة الموا

ط باتجاه تبن
ضغ

ال
طفال.

ي واأل
سة للنوع االجتماع

سا
الح

صادية، قانون حماية 
ت االقت

سا
سيا

صاد: تعديل ال
وزارة االقت

ت المالية.
سا

سيا
ك، ال

ستهل
الم

سية »التعرفة« 
ت الرئي

سعار الخدما
ي: ا

وزارة الحكم المحل
ت.

مثل االنترن

صة للفقراء 
س المال: اتاحة الفر

ق رأ
سو

طة النقد و
سل

صادر التمويل.
ى م

صول إل
شين للو

والمهم

صغار 
ضريبية عادلة ومنحازة ل

سة 
سيا

وزارة المالية: بناء 
صغيرة.

شاريع ال
المنتجين والم

وزارة العمل: 

ي 
ص ذو

شخا
شغيل األ

ت ت
شغلين حول ميزا

حملة توعية للم
ف 

سيرية والمؤهلة لمختل
ت التي

اإلعاقة وإجراء وتأمين الترتيبا
س نوع اإلعاقة/

سا
ى أ

ي اإلعاقة دون تمييز عل
ص ذو

شخا
األ

صعوبة.
ال

ى لألجور.
سة الحد األدن

سيا
مراجعة 

صادية. 
ت االقت

سا
سيا

مراجعة لل

ت 
ســا

سيا
ال

لتعديــل 
صــرة 

ومنا
ط 

ضغــ
ت 

حمــال
صاديــة.

القت
ا

مــن 
شــين 

والمهم
الفقــراء 

شــغيل 
بت

االلتــزام 
ب.

شــبا
وال

ســاء 
الن

االعاقــة، 
ي 

ذو
ص 

شــخا
األ
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

4.1 نماذج فاعلة 
سؤولية 

للم
ى 

االجتماعية عل
ي 

ى المحل
ستو

الم
ي

طن
والو

ص لدعم 
طاع الخا

ت الق
سا

س
ف مؤ

ستهد
ت ت

حمال
طفل والمرأة وكبار 

ت حماية ال
تنفيذ برامج وخدما

ب.
شبا

ي اإلعاقة وال
ص ذو

شخا
سن والفقراء واأل

ال

ى 
صة لتبن

ت الخا
شركا

طنية مع ال
ت و

توقيع اتفاقيا
سؤولية اجتماعية لمكافحة الفقر ورعاية 

نماذج م
شة.

ت المهم
الفئا

ت 
سا

س
شد تمويل من أفراد ومؤ

ت لح
مبادرا

ي الخارج.
طينية تعمل ف

س
فل

شراكة 
سؤولية االجتماعية بال

ق للم
صندو

شاء 
إن

ستفادة من 
ص باال

طاع الخا
ت الق

سا
س

مع مؤ
ق وقفة عز.

صندو
مبادرة 

ت من أجل تجنيد األموال لخدمة 
صا

شاء المن
ان

شين.
الفقراء والمهم

ت المحلية 
ت الهيئا

ي: برامج لبناء قدرا
وزارة الحكم المحل

ق للتنمية 
صندو

شاء 
ي نهج التنمية المجتمعية وإن

لتبن
المجتمعية.

شراكة 
ي، وزارة المالية: ال

طن
صاد الو

وزارة العمل، وزارة االقت
سؤولية 

ت الم
مع وزارة التنمية االجتماعية لتفعيل مبادرا

سؤوالية 
ي للم

طن
ق و

صندو
شاء 

ك ان
ي ذل

االجتماعية بما ف
االجتماعية. 

ت 
ك مع الجاليا

شبي
شؤون المغتربين: الت

وزارة الخارجية و
سؤولية 

ي الم
سهامهم ف

ي الخارج لتعزيز ا
طينية ف

س
الفل

االجتماعية.

ص لدعــم 
طــاع الخــا

ت الق
ســا

س
ف مؤ

ســتهد
ت ت

حمــال
طفــل والمــرأة وكبــار 

ت حمايــة ال
تنفيــذ برامــج وخدمــا

ب.
شــبا

ي اإلعاقــة وال
ص ذو

شــخا
ســن والفقــراء واأل

ال

ي نهــج 
ت المحليــة لتبنــ

ت الهيئــا
برامــج لبنــاء قــدرا

التنميــة المجتمعيــة.

ي.
طوع

ص للعمل الت
طاع الخا

رعاية الق

ظة 
ي محاف

ي فــ
ق التكافــل الخيــر

ى صنــدو
ظ علــ

الحفــا
ى.

ت األخر
ظــا

ي المحاف
ت، واالحتــذاء بــه ف

ســلفي

ت 
صاء والهزا

ف واإلق
ش والعن

شكال التهمي
ى كافة أ

ضاء عل
شمل الق

ساًء بما ي
شفة رجاال ون

ت الفقيرة والمنك
ي الفئا

طنية ومحلية فاعلة تحم
ي: تدابير حماية اجتماعية و

ي الثان
ستراتيج

ف اال
الهد

ي
طين

س
ي المجتمع الفل

ث ف
ت والكوار

صدما
وال
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ضية 
1.2 بناء أر

الحماية االجتماعية
ظام الحماية االجتماعية ليكون أكثر مرونة 

طوير ن
ت

ت.
سريعة مع األزما

ستجابة ال
ى اال

وقادر عل

شة 
ت المهم

ت اجتماعية للفئا
صا

ص
تحديد مخ

ضنين، أيتام...(.
طفال محت

سنين، معاقين، أ
)م

صة بمراجعة 
ت اللجنة الدولية الخا

صيا
تنفيذ تو

طين.
س

ي فل
طفل ف

ق ال
ي لحقو

طن
التقرير الو

ت 
شريعا

ت تنموية وت
سا

سيا
ي 

ط باتجاه وتبن
ضغ

ال
سية )وفقًا لمفهوم الفقر 

سا
ت األ

لتوفير االحتياجا
ضمن 

سر الفقيرة، يت
أل

متعدد األبعاد( والتمكينية ل
سوم الكهرباء والمياه للفقراء.

ض ر
ضًا خف

ك أي
ذل

صة 
ت« الخا

سلة الخدما
ت »

طوير رزمة الخدما
ت

ي االعاقة.
ص ذو

شخا
باأل

ت االجتماعية، 
ظمة االعتماد للخدما

ق أن
طبي

ت
ت االجتماعية.

ك معايير جودة للخدما
وكذل

ى 
ت االجتماعية عل

ضمان التوزيع العادل للخدما
ق. 

ط
ى المنا

ستو
م

طوير رعاية 
طنية لت

ستراتيجية الو
متابعة تنفيذ اال

طفولة المبكرة 2017 - 2022.
ال

صحة: 
وزارة ال

ت 
ي آخذين باالعتبار الفئا

صح
شامل للتأمين ال

ظام 
توفير ن

شة والفقيرة. 
المهم

صحية األولية المجانية بما فيها 
ت الرعاية ال

توفير خدما
شة مثل الخان األحمر 

صادرة والمهم
ق المهددة بالم

ط
المنا

ي 
ق القريبة من الجدار واألغوار والبلدة القديمة ف

ط
والمنا

الخليل.

ت اللجنة 
صيا

س الوزراء ووزارة الخارجية: متابعة تنفيذ تو
مجل

ي 
طفل ف

ق ال
ي لحقو

طن
صة بمراجعة التقرير الو

الدولية الخا
طين. 

س
فل

ى 
ستو

ي الم
ي عال

سيق
سم تن

شاء هيئة/ج
س الوزراء _ إن

مجل
ضمن 

صادية واجتماعية( ت
طنية )اقت

ت تنموية و
سا

سيا
ضع 

لو
ط محاربته.

س فق
ب الفقر ولي

سبا
معالجة أ

صحة ووزارة التربية والتعليم: متابعة تنفيذ 
وزارة ال

طفولة المبكرة 
طوير رعاية ال

طنية لت
ستراتيجية الو

اال
.2022 - 2017

ى من الدخل 
طينية: تأمين الحد األدن

س
هيئة التقاعد الفل

سنة.
سن 60 

ق 
سنين فو

للم

ت اللجنــة 
صيــا

شــركاء االجتماعييــن: متابعــة تنفيــذ تو
ال

ق 
ي لحقــو

طنــ
صــة بمراجعــة التقريــر الو

الدوليــة الخا
طين.

ســ
ي فل

طفــل فــ
ال

ت مالية. 
ساهما

ص – م
طاع الخا

الق

ألجور.
ى ل

سة الحد األدن
سيا

ق 
طبي

االلتزام بت

ضمان 
2.2 ال

ي
االجتماع

ي 
ضمان االجتماع

ط من أجل العمل بقانون ال
ضغ

ال
ق المزيد من االجماع حوله.

بعد تحقي
ي بعد 

ضمان االجتماع
وزارة العمل: تفعيل العمل بقانون ال

ق المزيد من االجماع حوله.
تحقي

صحة 
ي وزارة ال

ت المقدمة ف
طوير رزمة الخدما

ضمان ت
ضمان توفر األدوية الالزمة.

و

ضمــان 
ط مــن أجــل تفعيــل العمــل بقانــون ال

ضغــ
ال

ق المزيــد مــن االجمــاع حولــه.
ي بعــد تحقيــ

االجتماعــ

ي 
ضمــان االجتماعــ

ت ال
صــا

ص
مخ

االلتــزام بتحويــل 
ي.

ضمــان االجتماعــ
ق ال

صنــدو
ل
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ة.

وزارة التربية والتعليم ووزارة المرأة: مراجعة المناهج 
سانية، وتنفيذ 

ساواة والقيم اإلن
ضمين قيم الم

طينية لت
س

الفل
س 

ي المدار
ي ف

س األهال
ت توعوية مع مجال

برامج ومبادرا
ف واحترام 

طفال والتعامل مع العن
ضايا تربية األ

حول ق
ت المجتمع 

سا
س

سامح بالتعاون مع مؤ
االخرين وقيم الت

ي. 
المدن

ت 
ي الجامعا

طوع ف
ستفادة من برامج الت

تفعيل واال
ى محمل الجد

طينية وأخذها عل
س

الفل

ي 
شة ف

ت المهم
شاركة الفئا

ي: تعزيز م
وزارة الحكم المحل

ي 
شة ف

ت المهم
شاركة الفئا

ت المحلية. وتعزيز م
االنتخابا

سكانية.
ت ال

ت التجمعا
ستراتيجيا

اعداد ا

ت
ي الجامعا

شئة ف
ي: التن

وزارة التعليم العال

ت الخيرية
الجمعيا

ضية
شبابية والريا

ي ال
النواد

ى المناهــج للقيــم 
ى تبنيــ

مــد
حــول 

ت 
ســا

درا
ســانية ومراجعتهــا بالتعــاون مــع وزارة التربيــة 

االن
والتعليــم. 

ت حــول 
س والجامعــا

ي المــدار
برامــج توعويــة فــ

ســانية. 
ســاواة والقيــم االن

الم

ســاواة والقيــم 
شــجع قيــم الم

برامــج إعالميــة ت
ســانية.

إلن
ا

ف 
ســتهد

مجتمعيــة تربويــة ت
ت 

ومبــادرا
برامــج 

ت. 
شــابا

ب وال
شــبا

ت والفتيــان وال
طفــال والفتيــا

األ

ت 
ســا

وممار
ف 

معــار
ســين 

برامــج توعويــة لتح
ضايــا تربيــة 

ق
ي 

فــ
شــابة 

ت األزواج ال
وتوجهــا

طفــال. 
أل

ا

ي 
س األهالــ

ت توعويــة مــع مجالــ
برامــج ومبــادرا

طفــال 
تربيــة األ

ضايــا 
ق

حــول 
س 

ي المــدار
فــ

وقيــم 
واحتــرام االخريــن 

ف 
مــع العنــ

والتعامــل 
ســامح.

الت

شفافية
ث: تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة وال

ي الثال
ستراتيج

ف اال
الهد
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ف أقل 
3.2 العن

ي المجتمع 
شارًا ف

انت
ت 

ي والفئا
طين

س
الفل

شة 
الفقيرة والمهم
ف 

ضحايا العن
و

صول 
ى الو

قادرين عل
ظومة العدالة.

لمن

ساء.
ضد الن

ف 
ستراتيجية مكافحة العن

تنفيذ ا

ضد 
ف 

ستراتيجية مكافحة العن
ستكمال وتنفيذ ا

ا
طفال.

األ

ظاهرة 
ى 

طر المترتبة عل
ت توعية للمخا

حمال
ي.

طين
س

ي المجتمع الفل
ف ف

العن

ت والمراكز االيوائية 
سا

س
ى المؤ

شديد الرقابة عل
ت

طفال 
سنين واأل

ي االعاقة والم
ص ذو

شخا
لأل

ي 
ض النزالء أل

ضمان عدم تعر
ت، ل

ساء المعنفا
والن

ف.
شكال العن

شكل من أ

صين 
ضررة من قبل المخت

ت المت
تهيئة وتوعية الفئا

ظام العدالة 
ت ن

ي إجراءا
قبل الدخول ف

ت القانونية.
ي حول اإلجراءا

شاد لالهال
توعية وار

ضحايا 
شة و

ت المهم
ي للفئا

توفير الدعم القانون
ف.

العن

وزارة العدل:

شاد 
ت، توعية وار

شريعا
ت والت

سا
سيا

 مراجعة وتعديل ال
ت القانونية.

ي حول اإلجراءا
لالهال

شين.
ساعدة القانونية المجانية للفقراء والمهم

توفير الم

شارة.
توفير مترجم للغة اال

ق 
طنية للتوعية حول ح

طة و
ضع خ

شؤون المرأة: و
وزارة 

ى العدالة.
صول إل

ي الو
ت ف

ساء والفتيا
الن

شغال العامة 
صحة ووزارة التربية والتعليم ووزارة األ

وزارة ال
شؤون 

صاد وزارة 
ت ووزارة االقت

صال
سكان ووزارة الموا

واإل
ت 

سا
سيا

ضة -  تعديل ال
ب والريا

شبا
ى لل

س االعل
المرأة والمجل

ت العالقة بكل وزارة والمتعلقة بحماية 
ت ذا

شريعا
والت

ي 
ص ذو

شخا
ساء واأل

طفال والن
ساواة لأل

ق الم
وتحقي

سن.
اإلعاقة وكبار ال

ت 
ساء المعنفا

ظام التحويل للن
ق ن

طبي
صحة: االلتزام بت

وزارة ال
ب الكوادر.

وتدري

ت 
صحة وزارة العمل: حمال

شؤون المرأة وزارة ال
وزارة 

طة توعوية. 
ش

وأن

ت 
وزارة التربية والتعليم: مراجعة المناهج، واتخاذ االجراءا

س.
ي المدار

طفال ف
ف بين األ

الالزمة لمنع العن

صرة. 
ط ومنا

ضغ
ت 

حمال

شة.
ت المهم

ي للفئا
توفير دعم قانون

ت 
الفئــا

ق 
حــ

حــول 
مجتمعيــة 

توعيــة 
ت 

حمــال
العدالــة.

ى 
إلــ

صــول 
الو

ي 
فــ

شــة 
المهم

ي 
ت فــ

ق الفئــا
ك حقــو

ت وتقاريــر حــول انتهــا
ســا

درا
ى العدالــة.

صــول إلــ
الو

ت.
شريعا

ت والت
سا

سيا
ت وتقارير لمراجعة ال

سا
درا

ت. 
صد لالنتهاكا

ر

برامج إعالمية.

ت اإلعالميين. 
بناء قدرا
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ت 
4.2 الفئا

شة 
المهم

ت 
تتمتع بالخدما

ت 
االجتماعية وخدما

البنية التحتية 
والتكنولوجيا

طفال 
أل

ي مقدمة ل
ي واجتماع

س
ت دعم نف

خدما
سن. 

ي اإلعاقة وكبار ال
ص ذو

شخا
ساء واأل

والن

ت 
سا

س
ت المقدمة من المؤ

ى الخدما
رقابة عل
األهلية. 

ي 
ص ذو

شخا
أل

ت ل
ستمرار تقديم الخدما

ضمان ا
ت 

ساء المعنفا
طفال والن

سنين واأل
االعاقة والم

ت.
ظل األزما

ي 
ف

شراكة بين 
شة بال

ت المهم
ت للفئا

توفير الخدما
ت  

سا
س

كافة المؤ

ت االجتماعية والبنية التحتية 
ت المقدمة للخدما

جميع الوزارا
والتكنولوجيا: 

سكن 
صحية والتعليمية ومواءمة ال

ت ال
تقديم الخدما

ت المختلفة.
ت وبنية تحتية للفئا

صال
والموا

ي.
ت الدفع الرقم

طوير آليا
ت

ت بنكية.
سابا

شة من فتح ح
ت الفقيرة والمهم

تمكين الفئا

سعار رمزية.
شين وبأ

ت للفقراء والمهم
ت االنترن

توفير خدما

ى 
ت الــ

صــول الفئــا
ق بو

صــرة تتعلــ
ط ومنا

ضغــ
ت 

حمــال
ت. 

الخدمــا

ت. 
ى الخدما

ت ال
صول الفئا

ت و
ق انتهاكا

توثي
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ك 
س

5.2 تعزيز التما
ضمان 

ي و
االجتماع

ت 
ط الفئا

انخرا
شة 

الفقيرة والمهم
شأن 

ي ال
ف

ي 
س

سيا
العام ال

ي 
صاد

واالقت
ي

واالجتماع

ب المراكز االجتماعية
طال

صيفية ل
ت 

مخيما

ي.
ي العمل االجتماع

ي ف
طوع

سيخ العمل الت
تر

ظومة القيم 
شأن من

شاد ب
ت توعية وإر

حمال
سانية.

اإلن

طفل.
ي لل

طن
س الو

تفعيل المجل

ي االعاقة 
ص ذو

شخا
أل

ي ل
طن

س الو
تفعيل المجل

ى القانون الجديد.
بناًء عل

شاء مراكز ثقافية. 
وزارة الثقافة: ان

ضة: 
ب والريا

شبا
ى لل

س األعل
شؤون المرأة والمجل

وزارة 
ب 

شبا
ط ال

ضعية انخرا
ت حول و

ت والتحليال
سا

توفير الدرا
ضية 

طة الثقافية والريا
ش

ي األن
ت ف

ت والفتيان والفتيا
شابا

وال
ت 

صيا
ت المجتمعية وتقديم تو

سا
س

ي والمؤ
طوع

والعمل الت
ت.

شابا
شاركة لل

محددة لتفعيل الم

ب 
شبا

ي دعم المبدعين ال
صة ف

طوير برامج خا
وزارة الثقافة: ت

ط 
ت من الهواة من االنخرا

شابا
ب وال

شبا
ت وتمكين ال

شابا
وال

طة ثقافية وابداعية مختلفة. 
ش

ي مراكز وان
ف

ص 
شخا

سوية ولأل
ضة الن

طوير الريا
ب: ت

شبا
ى لل

س األعل
المجل

ت 
ضية مالئمة الحتياجا

ي اإلعاقة وتوفير مراكز ريا
ذو

ى واالحياء 
ي جميع القر

ت ف
شابا

ب وال
شبا

ف ال
ظرو

و
ي اإلعاقة بالتعاون مع اللجنة 

ص ذو
شخا

ت ولأل
والمخيما

ب 
شبا

ى توعية ال
س عل

سيعمل المجل
البارالومبية. كما 

ي 
ي والمجتمع

طوع
ي العمل الت

ط ف
ت لالنخرا

شابا
وال

شبابية 
ت ال

ي رعاية المبادرا
وتقديم برامج لها عالقة ف

ي األندية 
ت العاملين ف

طوعية والمجتمعية وبناء قدرا
الت

طوير 
ي وت

ضية والمراكز الثقافية حول النوع االجتماع
الريا

ساء. 
ت والن

برامج مالئمة للفتيا

وزارة التربية والتعليم: 

ي 
طوعية محلية ف

ت ت
شجيع مبادرا

ت وبرامج لت
سا

سيا
ت 

سا
س

ت والمؤ
ت، بالتعاون مع الهيئا

س والجامعا
المدار

المحلية.

وثقافيــة 
اجتماعيــة 

وبرامــج 
طة 

شــ
أن

ظيــم 
تن

فيهيــة. 
وتر

صرة.
ط والمنا

ضغ
ت ال

حمال

ب.
شبا

صيفية لل
ت ال

ظيم المخيما
تن

طة 
شــ

واالن
ت الرياديــة 

شــجيع المبــادرا
لت

برامــج 
س 

المــدار
ي 

فــ
طلبــة 

ال
قبــل 

مــن 
طوعيــة 

الت
ت.

معــا
والجا

برامج تعليم للكبار.

ت لتنميــة 
قــدرا

وبنــاء 
وتوعويــة 

برامــج تثقيفيــة 
العمــل 

ت 
ســا

وممار
ثقافــة 

مفاهيــم 
طويــر 

وت
ت 

ب والجامعا
شــبا

ف ال
صفــو

ي بيــن 
ي والخيــر

طوعــ
الت

شــبابية.
ال

ت 
ســا

س
والمؤ

شــاركة 
ف تعزيــز وتفعيــل م

ســتهد
ت ت

تنفيــذ مبــادرا
ســية 

سيا
ي الحيــاة المدنيــة وال

ب فــ
شــبا

ال

ب. 
شبا

طفال وال
أل

صديقة ل
ت 

ساحا
شاء م

إن

شــبابية لدعــم والعمــل مــع الفقــراء 
طــوع ال

برامــج الت
شــة.

ت المهم
والفئــا

ت، 
س والتجمعــا

ي المــدار
طوعيــة محليــة فــ

ت ت
مبــادرا

ت 
والهيئــا

والتعليــم 
وزارة التربيــة 

مــع 
بالتعــاون 
المحليــة.

شفافية
ث: تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة وال

ي الثال
ستراتيج

ف اال
الهد
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ت 
ت ذا

سا
س

1.3 المؤ
ي التنمية 

العالقة ف
االجتماعية كفؤة 

ستجيبة 
وفعالة وم

ت المجتمع
الحتياجا

الءم مع مبدأ التنمية 
طوير هيكل الوزارة بما يت

ت
االجتماعية.

ي مجال الحماية االجتماعية
ت العاملين ف

بناء قدرا

ى عملها. 
ت والرقابة عل

ص الجمعيا
ترخي

ت.
ي للجمعيا

ي واإلدار
توفير الدعم المال

صة 
ظمة الخا

ت العمل واألن
طوير أدلة واجراءا

ت
ت المقدمة. 

بالخدما

ت 
ي الوزارة حول واجبا

ت العمل ف
طوير آليا

ت
شفافية.

ساءلة وال
ت الم

ق وآليا
ب الحقو

صحا
أ

ت التنموية 
حملة اعالمية لدعم الجهود والتوجها

ى 
ط الكفيلة بمحاربة الفقر بناء عل

ط
االلتزام بتنفيذ الخ

ي للفقر المتعدد االبعاد.
طن

المفهوم الو

ي.
ي والتكامل

شارك
ي العمل الت

ت ف
سا

س
ت المؤ

بناء قدرا

ت 
ي الوزارا

ت الكوادر العاملة ف
ت  -  بناء قدرا

جميع الوزارا
ساءلة، 

شفافية والم
ت ال

ق وآليا
ب الحقو

صحا
ت أ

حول واجبا
ساءلة المجتمع 

سح المجال لم
ت عمل تف

طوير آليا
وت

ظمة 
ت، األن

شريعا
ق الت

طبي
ت المجتمعية لعملية ت

سا
س

والمؤ
ت.

واإلجراءا

ســين 
ت الخيريــة لتح

ت للجمعيــا
قــدرا

برامــج بنــاء 
شــرية 

والمــوارد الب
والبرامــج 

ط 
طيــ

والتخ
الحوكمــة 
والماليــة.

الل 
ت االحتــ

ســا
ضــح ممار

صــرة دوليــة لف
ت منا

حمــال
ى تفاقــم 

شــر إلــ
شــكل مبا

ي ب
ي تــؤد

ي التــ
ســرائيل

اال
طين.

ســ
ي فل

ظاهــرة الفقــر فــ

ت وتقاريــر حــول تدابيــر الحمايــة االجتماعيــة 
ســا

درا
طلوبــة.

ت الم
واالحتياجــا

ت. 
ب الواجبا

صحا
ساءلة أل

ت م
سا

جل

حقوقهــم 
حــول 

ق 
ب الحقــو

صحــا
ت أ

قــدرا
بنــاء 

ســية. 
سيا

وال
صاديــة 

واالقت
والمدنيــة 

االجتماعيــة 

ص 
شــخا

طفــال واأل
ب واأل

شــبا
ي لل

ف مدنــ
برامــج تثقيــ

ق 
والحقــو

طنــة 
الموا

ص 
صــو

بخ
اإلعاقــة 

ي 
ذو

طيــة.
ســان والديمقرا

ق اإلن
ت العامــة وحقــو

والحريــا

صــد 
ور

ق 
مجــال توثيــ

ي 
فــ

ب 
شــبا

ت ال
قــدرا

بنــاء 
منابــر 

ي 
فــ

عنهــا 
والتعبيــر 

حقوقهــم 
ت 

انتهــاكا
.

مجتمعيــة

ضية 
ي المراكز الثقافيــة والريا

ت العامليــن فــ
بنــاء قــدرا

المحليــة، وتجهيــز هــذه المراكز. 

ي 
ســيما التــ

ال 
ت التعاونيــة، 

ت الجمعيــا
قــدرا

بنــاء 
ســاء.

ف الن
ســتهد

ت
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ساءلة 
2.3 تعزيز الم

االجتماعية
ك

شتر
ط الم

طي
س التخ

سة وتعميم مجال
س

مأ

ستفيدين وتفعيلها.
س الم

سيع دائرة مجال
تو

ت الحماية االجتماعية 
شبكا

شكيل 
تعميم ت

المحلية ومتابعتها.

ي 
شركاء العاملين ف

ق بين كافة ال
سي

تعزيز التن
مجال التنمية االجتماعية بما فيها مجموعة عمل 

الحماية االجتماعية.

ت االلكترونية
ظام الخدما

طوير ن
ت

ي
ى الكترون

شكاو
ظام 

طوير ن
ت

ت.
شركاء حول واقع الخدما

ت دورية مع ال
ملتقيا

ي 
ت المحلية ف

شاركة الهيئا
ي: تعزيز م

وزارة الحكم المحل
ىء 

طوار
ت ال

ي حاال
سيما ف

ف، وال 
ستهدا

ت اال
سين آليا

تح
كجائحة كورونا.

ي. 
ى الحكوم

شكاو
ظام ال

ت: تفعيل ن
جميع الوزارا

ي 
فــ

ت القاعديــة 
ظمــا

والمن
دور اللجــان 

تفعيــل 
ىء.

طــوار
ال

ت 
حــاال

ت 
ســا

س
صــدار التقاريــر االجتماعيــة وتقديمهــا للمؤ

إ
ظــل(.

ت الدوليــة )تقاريــر ال
ظمــا

والمن

طنية.
صد الو

شاء المرا
إن

ت التقييم النقدية.
سا

طوير درا
إعداد وت
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

ت 
سا

سيا
ظم و

3.3 ن
التنمية االجتماعية 

ى أدلة 
مبنية عل

سهيل  
طويرها لت

ت وت
ظم المعلوما

سة ن
س

مأ
تنفيذ برامج التنمية االجتماعية.

سجل الفقر، 
ي )

ي االجتماع
طن

سجل الو
شاء ال

ان
طفال، 

سجل األ
ي االعاقة، 

ص ذو
شخا

سجل األ
ت االجتماعية(.

سجل الخدما
سنين، 

سجل الم
ت 

سا
س

ت المؤ
ي مع قواعد بيانا

ط البين
الرب

شريكة. 
الحكومية ال

ظام 
شمل ن

ي بما ي
طن

ظام ادارة الحالة الو
بناء ن

ي.
طن

التحويل الو
صنيفها 

ت الخيرية لت
ي للجمعيا

طن
سح و

إجراء م
ت 

ستراتيجيا
ت )الحوكمة، اال

وتحديد واقع الجمعيا
شار، 

طية واالنت
ت، التغ

والنهج، البرامج والخدما
شرية(. 

صادر المالية والب
الم

ب الفقر.
سا

ف واحت
ستهدا

ت اال
توحيد آليا

طنية لمكافحة الفقر 
ستراتيجية الو

طوير اال
 ت

ش مع نهاية عام 2021.
والتهمي

ظام المتابعة والتقييم
بناء ن

ي 
ص ذو

شخا
ي لأل

ظيف
ص و

شخي
ظام ت

طوير ن
ت

ي.
طب

ص ال
شخي

ظام الت
االعاقة كبديل عن ن

ت االجتماعية بما فيها 
طة الخدما

تحديد خار
سنين.

ي االعاقة والم
ص ذو

شخا
لأل

ي من 
ت والذ

سة حول قانون جمع التبرعا
درا

ى 
ت عل

ظم عملية جمع التبرعا
ض أن ين

المفتر
ي.

طن
ى الو

ستو
الم

ت وتقارير حول تدابير الحماية االجتماعية 
سا

درا
سة لمراجعة 

طلوبة بما فيها درا
ت الم

واالحتياجا
ستجابة لجائحة كورونا.

اال

ي. 
ي االجتماع

طن
سجل الو

ي مع ال
ط البين

ت: الرب
جميع الوزارا

ت 
الخدمــا

مــع 
ط 

الربــ
االجتماعييــن: 

شــركاء 
ال

عيــة.
جتما

ال
ا
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ت

سؤوليا
طاعية والم

جدول )2(: النتائج الق

النتائج
طة بها

شركاء المرتب
ت وأدوار ال

سؤوليا
طاعية والم

النتائج الق

دور وزارة التنمية االجتماعية
سية

ت الحكومية الرئي
سا

س
دور المؤ

ي
الدور المتوقع للمجتمع المدن

طوير وتعزيز 
4.3 ت

شريعية 
البيئة الت

والقانونية

طينية وتحديد 
س

ت الفل
شريعا

ظومة الت
مراجعة من

ضمان إيجاد البيئة 
ت الالزمة عليها ل

التعديال
ت 

ت والتدخال
سا

سيا
ساتية الالزمة لتنفيذ ال

س
المؤ

ق 
ي يتم أو يمكن تبنيها لمكافحة الفقر وف

الت
المفهوم الجديد.  

ت المتعلقة بعمل 
شريعا

ت والت
سا

سيا
مراجعة ال

الوزارة ومراكزها. 

ساءلة 
سح المجال لم

ت عمل تف
طوير آليا

ت
ق 

طبي
ت المجتمعية لعملية ت

سا
س

المجتمع والمؤ
ت.

ظمة واإلجراءا
ت، األن

شريعا
الت

ي االعاقة المعدل.
ص ذو

شخا
اقرار قانون األ

سنين واقراره.
ى قانون الم

ستكمال العمل عل
ا

سرة. 
اقرار قانون حماية األ

س الوزراء: 
مجل

سرة.
اقرار قانون حماية األ

ي االعاقة.
ص ذو

شخا
اقرار قانون األ

سنين.
اقرار قانون الم

ضمان 
س الوزراء ووزارة العدل: مراجعة القوانين ل

مجل
ض فيما بينها.

المواءمة وعدم التعار

طينية مثل قانون العمل، 
س

ت الفل
شريعا

مراجعة القوانين والت
ت التعاونية، 

ت غير الربحية، قانون الجمعيا
شركا

قانون ال
ي.

ضريب
ظام ال

وتعديل الن



75 االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 

األهــداف  نحــو  التقــدم  مــدى  قيــاس  والتقييــم:  الرصــد  مؤشــرات   3.3
القطاعيــة والنتائــج  االســتراتيجية 

جدول )3(: مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية

الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة

êالمؤشر: نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر

مسؤولية جمع المؤشراتنتائج
المعلومات

مستوى 
التفصيل

دورية 
المؤشر

مصدر جمع 
البيانات

االحتياجات 
األساسية 

للفقراء 
والمهمشين 

مؤمنة بنوعية 
وكمية كافيتين

1. نسبة السكان المشمولين ببرنامج 
المساعدات النقدية 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي -  

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي -  

3.نسبة األسر تحت خط الفقر الوطني 
المشمولين ببرنامج المساعدات النقدية

وزارة التنمية 
االجتماعية

سجالتسنوي - 

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

التنمية االجتماعية

وزارة التنمية 
االجتماعية 

المنطقة، 
المحافظة، 

الجنس 

سجالتسنوي

وزارة التنمية 5. عدد الدفعات النقدية
االجتماعية 

سجالتسنوي - 

وزارة التنمية 6. نسبة/عدد األسر التي تم حجبها 
االجتماعية 

سجالتسنوي - 

7. نسبة/عدد األسر الجديدة التي تم منحها 
مساعدة نقدية 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي - 

8. نسبة/عدد األسر الفقيرة التي تم تحديث 
بياناتها 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي - 

9. عدد الشكاوي الخاصة ببرنامج 
المساعدات النقدية

وزارة التنمية 
االجتماعية 

المنطقة، 
المحافظة

سجالتسنوي

10. عدد األسر المستفيدة من المساعدات 
الطارئة 

وزارة التنمية 
االجتماعية

المحافظة، 
المنطقة

سجالتسنوي

جدول )3(: مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية
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جدول )3(: مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية

الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة

êالمؤشر: نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر

مسؤولية جمع المؤشراتنتائج
المعلومات

مستوى 
التفصيل

دورية 
المؤشر

مصدر جمع 
البيانات

األسر الفقيرة 
والمهمشة 

ممّكنة اجتماعيًا 
واقتصاديًا

11. عدد األسر الفقيرة التي تستفيد من 
التأمين الصحي 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي المنطقة

12. نسبة الفقراء المشمولين بالتامين 
الصحي من مجمل المؤمنين صحيًا

وزارة التنمية 
االجتماعية، 

الجهاز المركزي 
لالحصاء 

الفلسطيني  

سجالتسنوي المنطقة

13. عدد األفراد المستفيدين من المساعدة 
الغذائية 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي المنطقة

14. نسبة /عدد األطفال أبناء األسر الفقيرة 
الذين حصلوا على إعفاء من الرسوم 

المدرسية

وزارة التنمية 
االجتماعية 

 المنطقة، 
الجنس

سجالتسنوي

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

المحافظة، 
الجنس 

سجالتسنوي

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي المحافظة

وزارة التنمية 17. عدد  مشاريع التمكين االقتصادي.
االجتماعية 

نوع 
المشروع

سجالتسنوي

وزارة التنمية 18. نسبة الفقراء الممكنين اقتصاديا  
االجتماعية 

سجالتسنوي - 

19. نسبة األسر الفقيرة المستهدفة في 
برامج التمكين االقتصادي والتي ال زالت تدير 

مشاريعها االقتصادية بعد ثالث سنوات.

وزارة التنمية 
االجتماعية

سجالتسنوي - 

وزارة التنمية 20. عدد المشاريع الجماعية
االجتماعية

نوع 
المشروع

سجالتسنوي

21. عدد الشباب والشابات المستفيدون من 
برامج التدريب والتأهيل المهني في المراكز 

الخاصة بذوي االعاقة 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

الجنس، نوع 
التدريب

سجالتسنوي
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جدول )3(: مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية

الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة

êالمؤشر: نسبة السكان الذين يعيشون دون خط الفقر الوطني، بحسب الجنس والعمر

مسؤولية جمع المؤشراتنتائج
المعلومات

مستوى 
التفصيل

دورية 
المؤشر

مصدر جمع 
البيانات

السياسات 
االقتصادية 

عادلة وإدماجية

وزارة التنمية 22. موازنة المواطن 
االجتماعية 

سجالتسنوي - 

23. عدد السياسات االقتصادية التي تتبنى 
توصيات التقارير ذات العالقة بتعديل أو اقرار 
سياسات اقتصادية عادلة وادماجية للفقراء 

والفئات المهمشة 78

وزارة االقتصاد، 
وزارة العمل

سجالتسنويالسياسة

نماذج فاعلة 
للمسؤولية 
االجتماعية 

على المستوى 
المحلي 

والوطني

24. عدد االتفاقيات الوطنية التي تم 
توقيعها مع القطاع الخاص 

وزارة التنمية 
االجتماعية

سجالتسنوي - 

25. مساهمة القطاعات في المساعدات 
النقدية على البوابة الموحدة للمساعدات 

االجتماعية 

وزارة التنمية 
االجتماعية

سجالتسنوي - 

26. عدد نماذج المسؤولية االجتماعية 
المنفذة على المستوى المحلي والوطني.79

وزارة التنمية 
االجتماعية

سجالتسنوي - 

78  سياسة الحد األدنى لألجور. وااللتزام بنسبة 5 % في توظيف االشخاص ذوي االعاقة   
79  صندوق التكافل الخيري لمحافظة سلفيت وصندوق التكافل مع لجان الزكاة  
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الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تدابيــر حمايــة اجتماعيــة وطنيــة ومحليــة فاعلــة تحمــي الفئــات الفقيــرة والمنكشــفة رجــااًل 
ونســاًء بمــا يشــمل القضــاء علــى كافــة أشــكال التهميــش والعنــف واإلقصــاء والهــزات والصدمــات والكــوارث فــي المجتمــع 

الفلســطيني

المؤشرات:  عدد تدابير الحماية االجتماعية الوطنية التي تم وضعها لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة80

نســبة الســكان الذيــن تشــملهم أرضيــات / نظــم الحمايــة االجتماعيــة، حســب الجنــس واألطفــال المميزيــن والعاطليــن عــن 
العمــل وكبــار الســن واألشــخاص ذوي اإلعاقــات والنســاء الحوامــل واألطفــال حديثــي الــوالدة، وضحايــا اإلصابــات فــي العمــل 

والفقــراء والضعفــاء.81 

مسؤولية جمع مؤشرنتائج
المعلومات

مستوى 
التفصيل

دورية 
المؤشر

مصدر جمع 
البيانات

27. عدد الخطط الوطنية والمحلية التي تم 
وضعها للحد من مخاطر الكوارث.

  المركز الوطني 
للحد من 
الكوارث

سجالتسنوي  - 

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

مستوى السلطات المحلية باالتساق مع 
ê اإلستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر

الجهاز المركزي 
لالحصاء، المركز 
الوطني للحد 
من الكوارث 

الطبيعية 

سجالتسنوي  - 

29. عدد األفراد المستفيدين من صندوق 
درء المخاطر والتأمينات الزراعية.

الجهاز المركزي 
لالحصاء، 

صندوق درء 
المخاطر

سجالتسنوي  - 

30. عدد/نسبة األشخاص المعاقين الذين 
يتلقون مخصصات اجتماعية 

وزارة التنمية 
االجتماعية

المنطقة،  
قيمة 

المساعدات 

سجالتسنوي 

31. عدد/نسبة المسنين الذين يتلقون 
مخصصات اجتماعية

وزارة التنمية 
االجتماعية

المنطقة،  
قيمة 

المساعدات

سجالتسنوي 

32. عدد األيتام المستفيدين من كفالة 
األيتام 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  الجنس، 
المحافظة

سجالتسنوي 

الضمان 
االجتماعي

33. عدد األفراد المسجلين في صندوق 
الضمان االجتماعي وهيئة التقاعد

صندوق الضمان 
االجتماعي، 

هيئة التأمينات 
والمعاشات

سجالتسنوي  - 

80  ادارة الحالة، السجل الوطني االجتماعي ، سجل االشخاص ذوي االعاقة، ارضية الحماية االجتماعية 
81  المستفيدين من المساعدة النقدية ومخصصات المعاقين والمسنين 

جدول )3(: مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية
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الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تدابيــر حمايــة اجتماعيــة وطنيــة ومحليــة فاعلــة تحمــي الفئــات الفقيــرة والمنكشــفة رجــااًل 
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مسؤولية جمع مؤشرنتائج
المعلومات

مستوى 
التفصيل

دورية 
المؤشر

مصدر جمع 
البيانات

العنف أقل 
انتشارًا في 

المجتمع 
الفلسطيني 

والفئات الفقيرة 
والمهمشة 

وضحايا العنف 
قادرين على 

الوصول 
لمنظومة 

العدالة.

34. عدد النساء / ضحايا العنف اللواتي تم 
الدفاع عنهن أمام الهيئات القضائية.

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي   المحافظة

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

الجنس،
المحافظة

سجالتسنوي 

36. عدد األطفال الذين تم وقف االعتداءات 
عليهم بعد تلقيهم خدمات الحماية 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  الجنس،

المحافظة،

 نوع العنف 

سجالتسنوي 

الفئات 
المهمشة 

تتمتع بالخدمات 
االجتماعية 

وخدمات 
البنية التحتية 
والتكنولوجيا.

37. عدد األطفال الذين تم حمايتهم في 
مراكز حماية الطفولة

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  الجنس، 
نوع العنف 

سجالتسنوي 

38. عدد األحداث الذين تم رعايتهم 
وتأهيلهم اجتماعيًا.

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي   المحافظة

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  الجنس، 
المحافظة 

سجالتسنوي 

40. عدد خريجي تأهيل الشبيبة الذين تم 
تشغيلهم

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي   الجنس

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

لهن. 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  نوع 
الخدمة 

سجالتسنوي 

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي   المحافظة

جدول )3(: مؤشرات قياس األهداف االستراتيجية والنتائج القطاعية
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الفلســطيني

المؤشرات:  عدد تدابير الحماية االجتماعية الوطنية التي تم وضعها لحماية الفئات الضعيفة والمهمشة80
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مسؤولية جمع مؤشرنتائج
المعلومات

مستوى 
التفصيل

دورية 
المؤشر

مصدر جمع 
البيانات

43. نسبة النساء في مراكز اإلصالح 
والتأهيل، واللواتي تم تقديم خدمات 

اجتماعية لهن 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي  المحافظة

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي   المحافظة

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

الجنس، 
المحافظة

سجالتسنوي 

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  الجنس، 
المحافظة

سجالتسنوي 

47. نسبة األسر الفقيرة التي تمتلك حسابا 
بنكيًا

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي المنطقة

48. عدد كبار السن المقيمين في بيوت 
الرعاية 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  الجنس، 
المحافظة

سجالتسنوي 

49. عدد المسنين الملتحقين في مراكز 
نهارية 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  الجنس، 
المحافظة

سجالتسنوي 

50. عدد اتفاقيات شراء الخدمة من 
الجمعيات الخيرية والمجتمع المحلي  

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي المحافظة
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مسؤولية جمع مؤشرنتائج
المعلومات

مستوى 
التفصيل

دورية 
المؤشر

مصدر جمع 
البيانات

تعزيز التماسك 
االجتماعي 

وضمان انخراط 
الفئات الفقيرة 

والمهمشة 
في الشأن 

العام السياسي 
واالقتصادي 
واالجتماعي

وزارة التنمية 51. عدد المخيمات الصيفية
االجتماعية 

سجالتسنوي المحافظة  

وزارة التنمية 52. عدد مبادرات العمل التطوعي 
االجتماعية 

سجالتسنوي المحافظة

53. عدد المتطوعين الذين تقدموا بطلب 
للتطوع في الوزارة.

وزارة التنمية 
االجتماعية 

  الجنس، 
المحافظة

سجالتسنوي 

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

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي المحافظة

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

الطفل، يوم المسن، يوم المعاق.  

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي الفئة
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الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية

المؤشرات: 

عدد الخدمات التي تم تطوير أدلة اإلجراءات لها

عدد نظم المعلومات الوطنية

مسؤولية جمع مؤشرنتائج
المعلومات

مستوى 
التفصيل

دورية 
المؤشر

مصدر جمع 
البيانات

المؤسسات ذات 
العالقة في 

التنمية االجتماعية 
كفوءة وفعالة 

ومستجيبة 
الحتياجات 

المجتمع

وزارة التنمية 57. عدد الحضانات المرخصة 
االجتماعية 

سجالتسنويالمحافظة

تعزيز المساءلة 
االجتماعية

وزارة التنمية 61. عدد شبكات الحماية االجتماعية
االجتماعية 

سجالتسنويالمحافظة

62. عدد شكاوى المواطنين التي تمت 
معالجتها 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

المحافظة، 
نوع 

الشكوى، 
الجنس  

سجالتسنوي

63. عدد مجالس التخطيط التي تم 
إنشاؤها 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنويالمحافظة

65..عدد المستخدمين على البوابة 
الموحدة للمساعدات 

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي - 

66. عدد الحاالت التي تم إدخالها على 
السجل الوطني

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي - 

تطوير وتعزيز 
البيئة التشريعية 

والقانونية 

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

تم إقرارها 82

وزارة التنمية 
االجتماعية 

سجالتسنوي

82  قانون االشخاص ذوي االعاقة، الالئحة التنفيذية لقانون االحداث، الئحة اجراءات الحماية ومنح الحقوق، قانن حماية االسرة من العنف، باالضافة الى التعليمات تصدرها 
الوزارة 



القسم الرابع
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ارتباط االستراتيجية بالتوجهات الوطنية والعالمية

1.4 الربط مع أجندة السياسات الوطنية
كــون قطــاع التنميــة االجتماعيــة مرتبــط بشــكل وثيــق مــع مجموعــة كبيــرة مــن القطاعــات 
األخــرى، كالصحــة والتعليــم والزراعــة واالقتصــاد واألمــن والعــدل والبنيــة التحتيــة والثقافــة، 
السياســات  أجنــدة  أولويــات وطنيــة حددتهــا  عــام مــع تســع  ترتبــط االســتراتيجية بشــكل 

الوطنيــة، وبشــكل خــاص مــع األولويــة رقــم )7(. 

شكل رقم )2(: التقاطعات مع مصفوفة األولويات الوطنية والسياساتية في مسودة األجندة الوطنية

األولوية الوطنية رقم )2(: الوحدة الوطنية
ترتبــط االســتراتيجية باألولويــة السياســاتية »تحقيــق وحدة األرض والشــعب الفلســطيني«، 
القانونيــة  المنظومــة  وتوحيــد  بتحديــث  يتعلــق  الــذي  السياســاتي  التدخــل  وذلــك ضمــن 
بفئــات  والمرتبطــة  فلســطين،  لدولــة  الدوليــة  االلتزامــات  مــع  يتوافــق  بمــا  والتشــريعية 
التنميــة االجتماعيــة، كاألطفــال والمســنين والفقــراء واألشــخاص ذوي اإلعاقــة. كمــا ترتبــط 

القسم الرابع
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باألولويــة السياســاتية فــي العمــل مــع المؤسســات الدوليــة والــدول المضيفــة لضمــان توفيــر 
الخدمــات لالجئيــن فــي كافــة أماكــن تواجدهــم. أمــا علــى مســتوى األولويــة السياســاتية 
الثانيــة »تجســيد الممارســة الديموقراطيــة فــي دولــة فلســطين، فــإن االرتبــاط يتعلــق بضمــان 
االنتخابــات الديمقراطيــة علــى مســتوى المؤسســات األهليــة والقاعديــة، وتعزيــز احتــرام 
الحريــات األساســية  التمييــز فــي فلســطين وصــون  التعدديــة والمســاواة وعــدم  مبــادئ 

للمواطنيــن، ال ســيما للفقــراء والفئــات المهمشــة.

األولوية الوطنية رقم )3(: تعزيز المكانة الدولية لدولة فلسطين
ترتبط االســتراتيجية باألولوية السياســاتية »تعزيز المشــاركة في المنظومة الدولية«، وذلك 
ــة فلســطين لعــدد مــن المعاهــدات  ــى انضمــام دول ــة إل ــة المترتب للوفــاء بااللتزامــات الدولي
الدوليــة ذات العالقــة بالفئــات المســتهدفة فــي قطــاع التنميــة االجتماعيــة، ومنهــا اتفاقيــة 
ــز ضــد المــرأة،  ــع أشــكال التميي ــة القضــاء علــى جمي األمــم المتحــدة لحقــوق الطفــل، اتفاقي

اتفاقيــة حقــوق األشــخاص ذوي اإلعاقــة، وغيرهــا مــن االتفاقيــات والمعاهــدات الدوليــة.

األولوية الوطنية رقم )4(: الحكومة المستجيبة للمواطن
مــن منطلــق النهــج الحقوقــي لعمليــة التنميــة االجتماعيــة، والــذي يحــدد أصحــاب الحقــوق 
ويتطلــب إيــالء المجموعــات والفئــات المهمشــة اهتمامــًا خاصــًا، كالفقــراء وســكان مناطــق 
)ج( والمحاذيــة لجــدار الفصــل اإلســرائيلي فــي الضفــة الغربيــة والمناطــق الحدوديــة فــي 
قطــاع غــزة، والقــدس، ال ســيما اســتحقاقهم لخدمــات أساســية، فــإن األولويــة السياســاتية 
فــي  كبيــر  بشــكل  ترتبــط  للمواطنيــن  العامــة  الخدمــات  بمســتوى  باالرتقــاء  تتعلــق  التــي 
االســتراتيجية، ال ســيما مــن منظــور التدخــالت السياســاتية المقترحــة والمتمثلــة فــي تطويــر 
اســتراتيجية تحســين الخدمــات المقدمــة للمواطــن علــى المســتويات المختلفــة وتنفيذهــا 
بالتعــاون مــع الشــركاء، وإطــالق بوابــة الحكومــة االلكترونيــة وتوفيــر الخدمــات األساســية 
للمواطنيــن مــن خاللهــا، تعزيــز الشــراكة والتكامليــة فــي تقديــم الخدمــات مــع المنظمــات غيــر 

ــة والقطــاع الخــاص. الحكومي

األولوية الوطنية رقم )5(: الحكومة الفعالة
إن النهــج الحقوقــي يتطلــب تعزيــز الشــفافية والمســاءلة وفعاليــة ادارة المــال العــام فــي 
عمــل الحكومــة، كأصحــاب واجــب، وكجــزء رئيســي فــي عمليــة التنميــة االجتماعيــة لتعزيــز 
هــذه  أولويتــان سياســاتيان ضمــن  عليــه  تركــز  الــذي  األمــر  للمواطنيــن،  الخدمــات  تقديــم 
األولويــة الوطنيــة، وذلــك مــن خــالل مأسســة التــزام المؤسســات الحكومية بمدونة الســلوك 
ــز الشــفافية فــي عمــل الحكومــة بمــا يشــمل الحــق فــي  الوظيفــي ومكافحــة الفســاد، تعزي
الوصــول للمعلومــات، تعزيــز االدارة العامــة المرتكــزة علــى النتائــج واألداء واســتكمال عمليــة 
دمــج التخطيــط بالموازنــة والتحــول لموازنــة البرامــج، إدمــاج النــوع االجتماعــي فــي سياســات 
السياســاتية  التدخــالت  تتضمــن  ذلــك،  إلــى  باإلضافــة  وموازنتهــا.  وبرامجهــا  الحكومــة 
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لنجاعــة وفعاليــة ادارة المــال العــام، اصــالح نظــام التقاعــد لموظفــي القطــاع العــام، اصــالح 
المؤسســات العامــة واعــادة هيكلتهــا لتعزيــز كفاءتهــا في تقديم الخدمات، إنشــاء مؤسســات 

ــاء. ــاه والكهرب مــزودي الخدمــات العامــة األساســية، ال ســيما خدمــات المي

األولوية الوطنية رقم )6(: استقاللية االقتصاد الفلسطينية
ارتباطــًا  السياســاتية  األولويــات  أكثــر  مــن  للجميــع«  الئقــة  عمــل  فــرص  »توفيــر  يعتبــر 
باالســتراتيجية، ال ســيما مــن خــالل اعتمــاد إجــراءات تعنــى باإلســراع فــي اطــالق المشــاريع 
الرياديــة لتشــغيل الخريجيــن، دعــم صنــدوق التشــغيل الفلســطيني وتطويــره، ضمــان بيئــة 

عمــل آمنــة ومراعيــة  للمعاييــر الصحيــة الســالمة المهنيــة.

األولوية الوطنية رقم )7(: العدالة االجتماعية وسيادة القانون
ال يمكــن أن تتحقــق التنميــة االجتماعيــة مــن دون العدالــة االجتماعيــة وســيادة القانون والتي 
ــر المرتكــز الرئيســي  ــك تعتب ــة، وبذل ــدة السياســات الوطني ــة فــي أجن ــة وطني وضعــت كأولوي
لالســتراتيجية. وينــدرج ضمنهــا أواًل األولويــة السياســاتية األولــى المتمثلة في الحد من الفقر 
مــن خــالل تطويــر برامــج التمكيــن االقتصــادي واالجتماعــي للفقــراء والمهمشــين، مراعــاة 
السياســات االقتصاديــة واالجتماعيــة الحتياجــات الفقــراء والمهمشــين، االدمــاج االجتماعــي 
وتوفيــر فــرص عمــل للفئــات المهمشــة مــن )أفــراد ذوي اإلعاقــة، الشــباب، النســاء، االســرى 
ــة مــن  ــة االجتماعي ــر الحماي ــة توفي ــة السياســاتية الثاني ــا األولوي ــدرج هن ــك تن ــن(. كذل المحرري
خــالل تطويــر نظــم حمايــة اجتماعيــة مالئمــة ومتكاملــة ووضــع حــدود دنيــا لهــا، انفــاذ قانــون 
الحــوار  وتعزيــز  ومأسســتها  االجتماعيــة  المســؤولية  تطويــر  االجتماعــي،  للضمــان  عــادل 
االجتماعــي. مــن ناحيــة أخــرى، تســاهم االســتراتيجية بشــكل مباشــر فــي تحديــد األهــداف 
االســتراتيجية والتدخــالت السياســاتية التــي تحقــق األولوليــة السياســاتية المتمثلــة فــي تعزيــز 
وصــول المواطنيــن للعدالــة، والتــي تشــمل تدخــالت سياســاتية تتضمــن تعزيــز التشــريعات 
الناظمــة لحقــوق االنســان وانفاذهــا، ضمــان فاعليــة النظــام القضائــي وتعزيــز تنفيــذ األحــكام 
ــة فــي تقديمهــا ال ســيما  ــز التكاملي ــة وتعزي ــى خدمــات العدال ــة، الوصــول العــادل ال القضائي
للنســاء واألحــداث. وأخيــرًا مــن منطلــق اســتهداف اســتراتيجية التنميــة االجتماعيــة للنســاء، 
فإنهــا ترتبــط فــي األولويــة السياســاتية الرابعــة »تعزيــز المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن 
المــرأة« وتدخالتهــا فــي إزالــة كافــة اشــكال التمييــز بيــن الجنســين والقضــاء علــى كافــة اشــكال 
العنــف ضدهــن، وإزالــة كافــة العوائــق التــي تحــول دون المشــاركة الكاملــة للنســاء فــي 
التنميــة المجتمعيــة واالقتصاديــة والحيــاة العامــة. وأخيــرًا، ومــن منطلــق اســتهداف الشــباب، 
ســتعمل االســتراتيجية علــى تحديــد أهــداف ترتبــط باألولويــة السياســاتية الخامســة »شــبابنا، 
مســتقبلنا«، والتــي تنــدرج ضمنهــا تدخــالت سياســاتية متمثلــة بتمكيــن الشــباب الفلســطينين 
مــن الحصــول علــى فــرص تؤمــن لهــم النجــاح فــي مســتقبلهم والمشــاركة الفعالــة فــي الحيــاة 

العامــة وبنــاء الدولــة، بالتركيــز علــى الشــباب األقــل حظــًا.
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األولوية الوطنية رقم )8(: تعليم جيد وشامل للجميع
ــة  ــط مــع األولوي ــي ترتب ــة، والت ــة االجتماعي ــا رئيســيا الســتراتيجية التنمي ــم مكون ــر التعلي يعتب
السياســاتية االولــى »التعليــم المبكــر الطفالنــا«، مــن خالل المســاهمة فــي تحقيق التدخالت 
السياســاتية المتمثلــة فــي تطويــر برامــج رعايــة الطفولــة المبكــرة والمتاحــة للجميــع، وتوســيع 
نطاق التعليم قبل المدرســي واالرتقاء بمســتواه. كذلك، ســتعمل االســتراتيجية على تحديد 
أهــداف تســاهم فــي تحقيــق األولويــة السياســاتية »تحســين نوعيــة التعليــم« والتــي ينــدرج 
ضمنهــا اصــالح المناهــج التعليميــة وتطويرهــا وضمــان العدالــة فــي الوصــول لفــرص التعليــم 
خاصــة المناطــق والفئــات المهمشــة، واالولويــة السياســاتية » مــن التعليــم إلــى العمــل«« 
والتــي ينــدرج ضمنهــا مواءمــة التعليــم والتدريــب التقنــي والمهنــي والتعليــم العالــي مــع 
احتياجــات التنميــة وســوق العمــل، تطويــر البنيــة التحتيــة ومرافــق التعليــم والتدريــب المهنــي 

والتقنــي. 

األولوية الوطنية رقم )9(: رعاية صحية شاملة ذات جودة ومتاحة للجميع
مــن منطلــق توفيــر خدمــات ألصحــاب الحقــوق وتحقيــق رفاهيتهــم، ترتبط اســتراتيجية التنمية 
مــع االولويــة الوطنيــة التاســعة، ال ســيما مــن خــالل أولوياتهــا السياســاتية التــي تصبــو إلــى 
توفيــر خدمــات الرعايــة الصحيــة الشــاملة للجميــع واالرتقــاء بصحــة المواطن ورفاهيتــه بالتركيز 
علــى الفئــات الفقيــرة والمهشــمة، مــن خــالل المســاهمة فــي اصــالح نظــام التأميــن الصحــي 
العــام، تعزيــز االســتدامة الماليــة لنظــام الرعايــة الصحيــة )تحســين نظــام شــراء الخدمــات 
الطبيــة والتحويــالت(، االرتقــاء بمســتوى وجــودة الخدمــات الصحيــة، زيــادة المســاواة فــي 
الوصــول والحصــول علــى خدمــات الرعايــة الصحيــة، باإلضافــة إلــى تعزيــز الرعايــة الصحيــة 
الوقائيــة وتعزيــز الوعــي والســلوك الصحــي للمواطنيــن، تبنــي نهــج صحــة العائلــة، تعزيــز برامــج 

إدارة األمــراض المزمنــة وتطبيــق السياســات الوطنيــة بهــذا الخصــوص.

األولوية الوطنية رقم )10(: مجتمع قادر على الصمود والتنمية
وأخيــرًا، ترتبــط االســتراتيجية باألولويــة الوطنيــة التــي تناشــد للوصــول إلــى مجتمــع قــادر علــى 
الصمــود والتنميــة، مــن خــالل توفيــر األمــن واألمــان وتعزيــز ســيادة القانــون توفيــر االحتياجــات 

األساســية للتجمعــات الســكنية النهــوض بالزراعــة وبالمجتمعــات الريفيــة.

2.4 الربط مع أهداف التنمية المستدامة
مــن منطلــق التــزام دولــة فلســطين بأهــداف التنميــة المســتدامة )جــدول أعمــال 2030(، 
193 دولــة عضــو فــي األمــم المتحــدة  17 هدفــًا و169 مؤشــرًا، اعتمدتــه  والــذي يضــم 
فــي ســبتمبر 2015، كرؤيــة تنمويــة عالميــة مــن أجــل مســتقبل عالــم أفضــل بحلــول عــام 
2030، ستسترشــد االســتراتيجية الوطنيــة الفلســطينية للتنميــة االجتماعيــة بهــذه األهــداف، 

وخصوصــًا عشــرة أهــداف )أنظــر جــدول رقــم 4(. 
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جدول )4(: األهداف اإلستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة )جدول أعمال 

)2030

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

اسم الهدف الرقم
االستراتيجي

ألجنــدة  السياســاتي  التدخــل 
ذو  الوطنيــة  السياســات 

قــة لعال ا

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

الهدف 
األول

الحد من 
الفقر بأبعاده 

المتعددة

صحيــة  عيــش  بأنمــاط  الجميــع  تمّتــع  ضمــان  الثالــث:  الهــدف 
األعمــار جميــع  فــي  وبالرفاهيــة 

.8.3 تحقيــق التغطيــة الصحيــة الشــاملة، بمــا فــي ذلــك الحمايــة 
الرعايــة  الماليــة وإمكانيــة الحصــول علــى خدمــات  مــن المخاطــر 
علــى  الجميــع  حصــول  وإمكانيــة  الجيــدة،  األساســية  الصحيــة 
والفعالــة  والجّيــدة  المأمونــة  األساســية  واللقاحــات  األدويــة 

التكلفــة. والميســورة 

الهــدف الرابــع: ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف والشــامل للجميــع 
وتعزيــز فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة للجميــع

 1.4. ضمــان أن يتمّتــع جميــع البنــات والبنيــن والفتيــات والفتيــان 
بتعليــم ابتدائــي وثانــوي مجانــي ومنصــف وجّيــد، ممــا يــؤدي إلــى 

ــة بحلــول عــام 2030. تحقيــق نتائــج تعليميــة مالئمــة وفعال
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جدول )4(: األهداف اإلستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة )جدول أعمال 

)2030

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

اسم الهدف الرقم
االستراتيجي

ألجنــدة  السياســاتي  التدخــل 
ذو  الوطنيــة  السياســات 

قــة لعال ا

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

الهدف 
األول

الحد من 
الفقر بأبعاده 

المتعددة

تطوير برامج التمكين 
االقتصادي واالجتماعي 

للفقراء والمهمشين.

مراعاة السياسات االقتصادية 
واالجتماعية الحتياجات 

الفقراء والمهمشين.

  االدماج االجتماعي، وتوفير 
فرص عمل للفئات المهمشة 

من )األفراد ذوي اإلعاقة، 
الشباب، النساء، األسرى 

المحررين(.

التأكد من أن يتوفر للشباب 
فرص لتحقيق مستقبل أفضل

الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

1.1. القضــاء علــى الفقــر المدقــع للنــاس أجمعيــن أينمــا كانــوا 
بحلــول عــام 2030، وهــو ُيقــاس حاليــا بعــدد األشــخاص الذيــن 

يعيشــون بأقــل مــن 1.25 دوالر فــي اليــوم.

جميــع  مــن  واألطفــال  والنســاء  الرجــال  نســبة  تخفيــض    .2.1
للتعاريــف  وفقــًا  أبعــاده  بجميــع  الفقــر  يعانــون  الذيــن  األعمــار 

.2030 عــام  بحلــول  األقــل  علــى  النصــف  بمقــدار  الوطنيــة 

الفقــراء  والنســاء، وال ســيما  الرجــال  تمّتــع جميــع  4.1. ضمــان 
ــى المــوارد  والضعفــاء منهــم، بنفــس الحقــوق فــي الحصــول عل
األساســية،  الخدمــات  علــى  حصولهــم  وكذلــك  االقتصاديــة، 
وعلــى حــق ملكيــة األراضــي والتصــّرف فيهــا وغيــره مــن الحقــوق 
المتعّلقــة بأشــكال الملكيــة األخــرى، وبالميــراث، وبالحصــول علــى 
المــوارد الطبيعيــة، والتكنولوجيــا الجديــدة المالئمــة، والخدمــات 
ــول عــام  ــل المتناهــي الصغــر، بحل ــك التموي ــة، بمــا فــي ذل المالي

.2030

6.1. كفالــة حشــد مــوارد كبيــرة مــن مصــادر متنوعــة، بمــا فــي 
تزويــد  أجــل  مــن  المعــّزز،  اإلنمائــي  التعــاون  طريــق  عــن  ذلــك 
يكفيهــا  بمــا  نمــوا،  البلــدان  أقــل  ســيما  وال  الناميــة،  البلــدان 
مــن الوســائل التــي يمكــن التنبــؤ بهــا مــن أجــل تنفيــذ البرامــج 
والسياســات الراميــة إلــى القضــاء علــى الفقــر بجميــع أبعــاده.

7.1. وضــع أطــر سياســاتية ســليمة علــى كل مــن الصعيــد الوطني 
واإلقليمــي والدولــي، اســتنادًا إلــى اســتراتيجيات إنمائيــة مراعيــة 
لمصالــح الفقــراء ومراعيــة للمنظــور الجنســاني، مــن أجــل تســريع 
وتيــرة االســتثمار فــي اإلجــراءات الراميــة إلــى القضــاء علــى الفقــر.

الغذائــي  األمــن  الجــوع وتوفيــر  علــى  القضــاء  الثانــي:  الهــدف 
المســتدامة الزراعــة  وتعزيــز  المحّســنة  والتغذيــة 

1.2. القضــاء علــى الجــوع وضمــان حصــول الجميــع، وال ســيما 
الفقــراء والفئــات الضعيفــة، بمــن فيهــم الرّضــع، علــى مــا يكفيهــم 
مــن الغــذاء المأمــون والمغــّذي طــوال العــام بحلــول عــام 2030.
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جدول )4(: األهداف اإلستراتيجية وارتباطها بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة )جدول أعمال 

)2030

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

اسم الهدف الرقم
االستراتيجي

ألجنــدة  السياســاتي  التدخــل 
ذو  الوطنيــة  السياســات 

قــة لعال ا

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

البلــدان  داخــل  المســاواة  انعــدام  مــن  الحــد  العاشــر:  الهــدف 
بينهــا وفيمــا 

1.10. التوصــل تدريجيــا إلــى تحقيــق نمــو الدخــل ودعــم اســتمرار 
ذلــك النمــو ألدنــى 40 فــي المائــة مــن الســكان بمعــدل أعلــى 

ــول عــام 2030. ــي بحل مــن المعــدل المتوســط الوطن

واالقتصــادي  االجتماعــي  اإلدمــاج  وتعزيــز  تمكيــن   .2.10
أو  الجنــس  أو  الســن  عــن  النظــر  بغــض  للجميــع،  والسياســي 
الوضــع  أو  الديــن  أو  األصــل  أو  اإلثنيــة  أو  العــرق  أو  اإلعاقــة 

.2030 عــام  بحلــول  ذلــك،  غيــر  أو  االقتصــادي 

الماليــة  السياســات  ســيما  وال  سياســات،  اعتمــاد   .4.10
وسياســات األجــور والحمايــة االجتماعيــة، وتحقيــق قــدر أكبــر مــن 

تدريجيــًا. المســاواة 

5.10. تحســين تنظيــم ورصــد األســواق والمؤسســات الماليــة 
العالميــة وتعزيــز تنفيــذ تلــك التنظيمــات.

صوتهــا  وإســماع  الناميــة  البلــدان  تمثيــل  تعزيــز  ضمــان   .6.10
فــي عمليــة صنــع القــرار فــي المؤسســات االقتصاديــة والماليــة 
الفعاليــة  مــن  المزيــد  تحقيــق  أجــل  مــن  العالميــة،  الدوليــة 

للمؤسســات. والشــرعية  والمســاءلة  والمصداقيــة 

7.10. تيســير الهجــرة وتنقــل األشــخاص علــى نحــو منظــم وآمــن 
ومنتظــم ومتســم بالمســؤولية، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل تنفيــذ 

سياســات الهجــرة المخطــط لهــا والتــي تتســم بحســن اإلدارة.

للبلــدان  والتفضيليــة  الخاصــة  المعاملــة  مبــدأ  تنفيــذ   .a.10
الناميــة، وبخاصــة أقــل البلــدان نمــوا، بمــا يتماشــى مــع اتفاقــات 

العالميــة. التجــارة  منظمــة 

والتدفقــات  الرســمية  اإلنمائيــة  المســاعدة  تشــجيع   .b.10
الماليــة، بمــا فــي ذلــك االســتثمار األجنبــي المباشــر، إلــى الــدول 
التــي تشــتد الحاجــة فيهــا إليهــا، وال ســيما أقــل البلــدان نمــوا، 
والبلــدان األفريقيــة، والــدول الجزريــة الصغيــرة الناميــة، والبلــدان 

الناميــة غيــر الســاحلية، وفقــا لخططهــا وبرامجهــا الوطنيــة.

c.10. خفــض تكاليــف معامــالت تحويــالت المهاجريــن إلــى أقــل 
مــن 3 فــي المائــة، وإلغــاء قنــوات التحويــالت الماليــة التــي تربــو 

تكاليفهــا علــى 5 فــي المائــة، بحلــول عــام 2030.

الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات

بالبشــر  واالتجــار  واالســتغالل  المعاملــة  إســاءة  إنهــاء   .2.16
وتعذيبهــم. األطفــال  ضــد  العنــف  أشــكال  وجميــع 
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)2030

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

اسم الهدف الرقم
االستراتيجي

ألجنــدة  السياســاتي  التدخــل 
ذو  الوطنيــة  السياســات 

قــة لعال ا

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

الهدف 
الثاني 

تدابير حماية 
اجتماعية 

وطنية 
ومحلية 

فاعلة تحمي 
الفئات 

الفقيرة 
والمنكشفة 
رجااًل ونساًء 

بما يشمل 
القضاء على 
كافة أشكال 

التهميش 
والعنف 

واإلقصاء 
والهزات 

والصدمات 
والكوارث 

في المجتمع 
الفلسطيني

تطوير نظم حماية اجتماعية 
مالئمة ومتكاملة ووضع 

حدود دنيا لها. 

إنفاذ قانون عادل للضمان 
االجتماعي.

تطوير المسؤولية االجتماعية 
ومأسستها، وتعزيز الحوار 

االجتماعي.

إزالة كافة أشكال التمييز ضد 
النساء والفتيات، والقضاء 
على كافة أشكال العنف 

ضدهن.

إزالة كافة العوائق التي تحول 
دون المشاركة الكاملة للنساء       

في التنمية المجتمعية 
واالقتصادية والحياة العامة.

تمكين الشباب في دولة 
فلسطين وتهيئتهم 

للمشاركة الفاعلة في الحياة 
العامة وبناء الدولة. 

إيالء التركيز بوجه خاص على 
مساعدة الشباب المحرومين.

الهدف األول: القضاء على الفقر بجميع أشكاله في كل مكان

3.1. تنفيــذ نظــم وتدابيــر حمايــة اجتماعيــة مالئمــة علــى الصعيــد 
تغطيــة  وتحقيــق  لهــا،  دنيــا  حــدود  ووضــع  للجميــع  الوطنــي 

واســعة للفقــراء والضعفــاء بحلــول عــام 2030.

5.1. بنــاء قــدرة الفقــراء والفئــات الضعيفــة علــى الصمــود والحــد 
بالمنــاخ  المتصلــة  المتطرفــة  بالظواهــر  وتأّثرهــا  تعرضهــا  مــن 
واالجتماعيــة  االقتصاديــة  والكــوارث  الهــزات  مــن  وغيرهــا 

.2030 عــام  بحلــول  والبيئيــة 

صحيــة  عيــش  بأنمــاط  الجميــع  تمّتــع  ضمــان  الثالــث:  الهــدف 
األعمــار جميــع  فــي  وبالرفاهيــة 

ــة مــن إســاءة اســتعمال المــواد المخــدرة، بمــا  ــز الوقاي 5.3. تعزي
فــي ذلــك تعاطــي المخــدرات وتنــاول الكحــول علــى نحــو يضــر 

بالصحــة، وعــالج ذلــك.

الهــدف الرابــع: الهــدف الرابــع: ضمــان التعليــم الجيــد المنصــف 
والشــامل للجميــع وتعزيــز فــرص التعّلــم مــدى الحيــاة للجميــع

a.4. بنــاء المرافــق التعليميــة التــي تراعــي الفــروق بيــن الجنســين، 
التعليميــة  المرافــق  مســتوى  ورفــع  واألطفــال،  واإلعاقــة، 
مــن  وخاليــة  ومأمونــة  فعالــة  تعليميــة  بيئــة  وتهيئــة  القائمــة 

للجميــع. العنــف 

الهــدف الخامــس: تحقيــق المســاواة بيــن الجنســين وتمكيــن كل 
مــن النســاء والفتيــات

ــات  ــز ضــد النســاء والفتي 1.5. القضــاء علــى جميــع أشــكال التميي
فــي كل مــكان.

النســاء  جميــع  ضــد  العنــف  أشــكال  جميــع  علــى  القضــاء   .2.5
والفتيــات فــي المجاليــن العــام والخــاص، بمــا فــي ذلــك االتجــار 
بالبشــر واالســتغالل الجنســي وغيــر ذلــك مــن أنــواع االســتغالل.

3.5. القضــاء علــى جميــع الممارســات الضــارة، مــن قبيــل زواج 
األطفــال والــزواج المبكــر والــزواج القســري، وتشــويه األعضــاء 

التناســلية لإلنــاث )ختــان اإلنــاث(.
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)2030

استعراض األهداف االستراتيجية مع الربط بأجندة السياسات الوطنية وأهداف التنمية المستدامة

اسم الهدف الرقم
االستراتيجي

ألجنــدة  السياســاتي  التدخــل 
ذو  الوطنيــة  السياســات 

قــة لعال ا

هدف التنمية المستدامة ذو العالقة

الهدف 
الثالث 

تعزيز معايير 
الحوكمة 
والنزاهة 

والشفافية

تعزيز التشريعات الناظمة 
لحقوق اإلنسان وإنفاذها.

ضمان نزاهة النظام القضائي 
واستقالليته.

ضمان فعالية النظام 
القضائي وتعزيز تنفيذ 

األحكام القضائية.

الوصول العادل إلى خدمات 
العدالة وتعزيز التكاملية في 

تقديمها ال سيما للنساء 
واألحداث.

تعزيز البناء المؤسسي 
والتنظيمي لقطاع العدالة.

البلــدان  داخــل  المســاواة  انعــدام  مــن  الحــد  العاشــر:  الهــدف 
بينهــا وفيمــا 

3.10. ضمــان تكافــؤ الفــرص والحــد مــن أوجــه انعــدام المســاواة 
فــي النتائــج، بمــا فــي ذلــك مــن خــالل إزالــة القوانيــن والسياســات 
والسياســات  التشــريعات  وتعزيــز  التمييزيــة،  والممارســات 

واإلجــراءات المالئمــة فــي هــذا الصــدد.

الهدف السادس عشر: السالم والعدل والمؤسسات

3.16. تعزيــز ســيادة القانــون علــى الصعيديــن الوطنــي والدولــي 
وضمــان تكافــؤ فــرص وصــول الجميــع إلــى العدالــة.



القسم الخامس

بيان سياسة البرنامج
غايات وأهداف البرامج لألعوام 2021 - 2023
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بيان سياسة البرنامج
غايات وأهداف البرامج لألعوام 2021 - 2023

االجتماعيــة  التنميــة  وزارة  ســتقوم  االســتراتيجية  األهــداف  تحقيــق  فــي  للمســاهمة 
ــة، برنامــج التمكيــن االقتصــادي والمســاعدات  بتنفيــذ أربعــة برامــج رئيســية بموجــب الموازن
االجتماعيــة، برنامــج االدمــاج والحمايــة، برنامــج التنميــة المجتمعيــة وبرنامــج االدارة العامــة 
والتخطيــط. بحيــث ترتبــط هــذه البرامــج بشــكل وثيــق مــع األهــداف االســتراتيجية األربعــة، 

والموضحــة فــي الجــدول 5. 

جدول )5(: برامج الموازنة

رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
اإلستراتيج الذي 

يدعمه هدف 
البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة

التمكين 1922
االقتصادي 

والمساعدات 
االجتماعية

 - االستمرار في تقديم كافة 
المساعدات االجتماعيه )نقديه 

وعينيه و طارئه( لـِ 108500 
اسره، حتى نهاية عام 2024.

تقديم  مساعدات 
نقديه أو عينيه أو 

طارئه لـ 108500 اسره 
في الضفه وغزه من 

المسجلين على قاعدة 
بيانات الوزارة

1.1 االحتياجات 
األساسية للفقراء 

والمهمشين مؤمنة 
بنوعية وكمية 

كافيتين

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

 - تخفيض عدد االسر الفقيره 
والمهمشه بـِ 6000 اسره من 
خالل مشاريع اقتصاديه مدره 

للدخل مع نهاية عام 2024.

تمكين 1200 اسرة من 
خالل مشاريع مدرة 

للدخل حتى العام 
2022

2.1 األسر الفقيرة 
والمهمشة ممّكنة 
اجتماعيًا واقتصاديًا

برنامج االدارة 1925
والتخطيط

نظم متطورة، مرنة فعالة 
وكفؤة تعزز المصداقية ومبدأ 

الشفافية.

توفير البيئة الممكنة 
والداعمة لتحول الوزارة 
من الشؤون االجتماعية 
إلى التنمية االجتماعية.

3.1 السياسات 
االقتصادية عادلة 

وإدماجية

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

برنامج التنمية 1924
المجتمعية

شراكة مع 350 من 
مؤسسات المجتمع المدني 
والجمعيات الخيرية والقطاع 

الخاص في تقديم خدمات 
وتدخالت إجتماعية تنموية 
مكملة لبرامج وزارة التنمية 

اإلجتماعية حتى العام 
2024، مع ضمان االلتزام 

بالقوانين ذات الصلة، ضمن 
تنسيق وتشبيك ممأسس 

مبني على االحترام والتعاون 
والشراكة المجتمعية في إطار 

المسؤولية اإلجتماعية

تطوير الترتيبات 
المؤسسية مع 250 

جمعية ومؤسسة من 
مؤسسات المجتمع 

المدني والقطاع الخاص 
على مستوى التخطيط 

والتنفيذ في تحديد 
االولويات وتقديم 

الخدمات.

4.1 نماذج فاعلة 
للمسؤولية 

االجتماعية على 
المستوى المحلي 

والوطني

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

القسم الخامس
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جدول )5(: برامج الموازنة

رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
اإلستراتيج الذي 

يدعمه هدف 
البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  

الهــدف االســتراتيجي الثانــي: تدابيــر حمايــة اجتماعيــة وطنيــة ومحليــة فاعلــة تحمــي الفئــات الفقيــرة والمنكشــفة 
رجــااًل ونســاًء بمــا يشــمل القضــاء علــى كافــة أشــكال التهميــش والعنــف واإلقصــاء والهــزات والصدمــات والكــوارث 

فــي المجتمــع الفلســطيني

االدماج 1923
والحماية

مشاركة فاعلة بالمجتمع لـِ 
140,000 من الفئات الضعيفة 

والمهمشة والمستفيدة من 
الخدمات االجتماعية  ذات 

الجودة واالنظمة المعتمدة 
والمقدمة من الوزارة مع نهاية 
العام 2024 في اطار سياسات 

اجتماعية ادماجية واطار من 
العدالة وتكافؤ الفرص والتي 

من شأنها تمهيد االرضية 
لتعزيز مبادرات التمكين 

كاساس استراتيجي للتنمية 
االجتماعية، على اسس من 

الشراكة.

 - تقديم خدمات الرعاية 
والحماية والتأهيل 

والتوعية والتمكين لـِ 
3670 من االشخاص 

ذوي االعاقة حتى العام 
.2022

 - تقديم خدمات الحماية 
والرعاية والتوعية 

والتأهيل واالرشاد 
والكفالة لـِ 17300 من 
االطفال واسرهم حتى 

العام 2022.

 -  تزويد 3820 من النساء 
ضحايا العنف وأطفالهن 

واسرهن بخدمات 
الحماية والرعاية 

والتأهيل النفسي 
واالجتماعي والقانوني 

والتمكين، وأنشطة 
توعوية مناهضة للعنف 

ضد المرأة حتى العام 
.2022

 -  توفير الحماية واالرشاد 
والرعاية النهارية 

وااليوائية لـ 2700 من 
المسنين حتى العام 

.2022

1.2 بناء أرضية 
الحماية االجتماعية

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

2.2 الضمان 
االجتماعي
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جدول )5(: برامج الموازنة

رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
اإلستراتيج الذي 

يدعمه هدف 
البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

االدماج 1923
والحماية

مشاركة فاعلة بالمجتمع لـِ 
140,000 من الفئات الضعيفة 

والمهمشة والمستفيدة من 
الخدمات االجتماعية  ذات 

الجودة واالنظمة المعتمدة 
والمقدمة من الوزارة مع نهاية 
العام 2024 في اطار سياسات 

اجتماعية ادماجية واطار من 
العدالة وتكافؤ الفرص والتي 

من شأنها تمهيد االرضية 
لتعزيز مبادرات التمكين 

كاساس استراتيجي للتنمية 
االجتماعية، على اسس من 

الشراكة.

 -  تقديم خدمات الرعاية 
والحماية والتأهيل 

والتوعية والتمكين ل 
3670 من االشخاص 

ذوي االعاقة حتى العام 
.2022

 - تزويد 3820 من النساء  
ضحايا العنف وأطفالهن 

واسرهن بخدمات 
الحماية والرعاية 

والتأهيل النفسي 
واالجتماعي والقانوني 

والتمكين، وأنشطة 
توعوية مناهضة للعنف 

ضد المرأة حتى العام 
.2022

 - توفير الحماية واالرشاد 
والرعاية النهارية 

وااليوائية لـِ 2700 من 
المسنين حتى العام 

.2022

3.2 العنف 
أقل انتشارًا 

في المجتمع 
الفلسطيني 

والفئات الفقيرة 
والمهمشة 

وضحايا العنف 
قادرين على 

الوصول لمنظومة 
العدالة

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

4.2 الفئات 1923
المهمشة 

تتمتع بالخدمات 
االجتماعية 

وخدمات 
البنية التحتية 
والتكنولوجيا.

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

برنامج التنمية 1924
المجتمعية

دعم وتنفيذ 75 من 
المبادرات التنموية 

والتطوعية على 
المستوى المحلي 

وتنظيم عمل 
50شبكةحماية 

اجتماعية.

5.2 تعزيز التماسك 
االجتماعي 

وضمان انخراط 
الفئات الفقيرة 

والمهمشة 
في الشأن 

العام السياسي 
واالقتصادي 
واالجتماعي

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  



97 االستراتيجية القطاعية للتنمية االجتماعية 

جدول )5(: برامج الموازنة

رقم 
برنامج 
الموازنة

اسم برنامج 
الموازنة

نتيجة الهدف أهدف برنامج الموازنةغايات سياسة برنامج الموازنة
اإلستراتيج الذي 

يدعمه هدف 
البرنامج

اسم 
المؤسسة 
المسؤولة

الهدف االستراتيجي الثالث: تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية

برنامج التنمية 1924
المجتمعية

شراكة مع 350 من 
مؤسسات المجتمع المدني 
والجمعيات الخيرية والقطاع 

الخاص في تقديم خدمات 
وتدخالت إجتماعية تنموية 
مكملة لبرامج وزارة التنمية 

اإلجتماعية حتى العام 2024 
مع ضمان االلتزام بالقوانين 

ذات الصلة، ضمن تنسيق 
وتشبيك ممأسس مبني 

على االحترام والتعاون 
والشراكة المجتمعية في إطار 

المسؤولية اإلجتماعية

1. االشراف والمتابعة 
على ترخيص 700 من 

الجمعيات الخيرية ذات 
االختصاص بعمل الوزارة 

وتصويب اوضاعها 
والتزامها بالقانون.

2. تطوير الترتيبات 
المؤسسية مع 250 

جمعية ومؤسسة من 
مؤسسات المجتمع 

المدني والقطاع الخاص 
على مستوى التخطيط 

والتنفيذ في تحديد 
االولويات وتقديم 

الخدمات.

1.3 المؤسسات 
ذات العالقة في 

التنمية االجتماعية 
كفوءة وفعالة 

ومستجيبة 
الحتياجات 

المجتمع

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

االدارة 1925
والتخطيط

نظم متطورة، مرنة فعالة 
وكفؤة تعزز المصداقية ومبدأ 

الشفافية

توفير البيئة الممكنة 
والداعمة لتحول الوزارة 
من الشؤون االجتماعية 

إلى التنمية االجتماعية

1.3 المؤسسات 
ذات العالقة في 

التنمية االجتماعية 
كفوءة وفعالة 

ومستجيبة 
الحتياجات 

المجتمع.

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

2.3 تعزيز المساءلة 
االجتماعية

3.3 نظم 
وسياسات التنمية 
االجتماعية مبنية 

على أدلة

3.4 تطوير وتعزيز 
البيئة التشريعية 

والقانونية

وزارة 
التنمية 

االجتماعية

برامج الموازنة للمؤسسات الحكومية الشريكة في القطاع  
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جدول )6(: الموارد المالية المتاحة للقطاع لألعوام 2021  -  2023

مالحظات202120222023الجهة

حكومة 

الرأســمالية *851,315878,855موازنة المؤسسة القائدة للقطاع الجاريــة،  النفقــات  تشــمل 
والتطويريــة

الحكوميــة  المؤسســات  موازنــة 
القطــاع  فــي  الشــريكة 

الدول المانحة

عبر حساب الموازنة الموحد 

مشاريع عبر شركاء آخرين 

مؤسسات األمم المتحدة 

مؤسسات مجتمع مدني محلي 

مؤسسات مجتمع مدني دولي 

القطاع الخاص

المجاميع: 

* لم يتم تحديد السقف المالي من وزارة المالية.



القسم السادس

المالحق
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المالحق 

ملحق رقم 1: أعضاء الفريق الوطني الستراتيجية التنمية االجتماعية 2021 - 2023

ممثل المؤسسةالمؤسسة

معالي الوزير/ د. أحمد مجدالني/ رئيس الفريق القطاعيوزارة التنمية اإلجتماعية 

وكيل الوزارة/ داود الديكوزارة التنمية اإلجتماعية

الوكيل المساعد/  أنور حماموزارة التنمية اإلجتماعية

الوكيل المساعد/ أمين عنابيوزارة التنمية االجتماعية

الوكيل المساعد/ أكرم الحافيوزارة التنمية االجتماعية

الوكيل المساعد/ صباح الشرشيروزارة التنمية االجتماعية

مدير عام االدارة العامة للتخطيط والتطوير/ أيمن صوالحةوزارة التنمية االجتماعية

اعضاء مجموعة التخطيط والموازنةوزارة التنمية االجتماعية

فادي البرغوثيوزارة المالية التخطيط

فاطمة عصفوروزارة األوقاف 

عبدالكريم دراغمةوزارة العمل

االجتماعيــة  والحمايــة  للتشــغيل  الوطنــي  الصنــدوق 
ل للعمــا

مهدي حمدان

عال عكروزارة الصحة

د. مأمون جبروزارة التربية والتعليم العالي

نزار بصالتالمجلس األعلى للشباب

أمين عاصيوزارة المرأة

حسن األشقروزارة الزراعة

نائل زيدانوزارة األشغال العامة واإلسكان

محيي الدين العارضةوزارة الحكم المحلي

جواد الصالحالجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

عبدالله صبري اتحاد الجمعيات الخيرية

غسان كسابرةمركز تطوير المنظمات غير الحكومية

عائشة احمدالهيئة المستقلة لحقوق اإلنسان

القسم السادس
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د. بدر األعرججامعة بيرزيت

موسى سالمةاتحاد الغرف الصناعية التجارية الصناعية

رانية مرعيمجموعة االتصاالت الفلسطينية 

نبيل العبوشيهيئة التقاعد الفلسطينية 

بشائر كرابليةسلطة جودة البيئة
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ملحق رقم 2: نتائج األهداف االستراتيجية

الهدف االستراتيجي األول: الحد من الفقر بابعاده المتعددة

خط أساسالمؤشرات

2019202120222023

الفقــر  خــط  دون  يعيشــون  الذيــن  الســكان  نســبة 
êوالعمــر الجنــس  بحســب  الوطنــي، 

% 29.2

سنة 2017

% 28.7% 28.2% 27.7

خط أساسالمؤشراتنتائج

2019202120222023

االحتياجات 
األساسية 

للفقراء 
والمهمشين 

مؤمنة بنوعية 
وكمية كافيتين

1. نسبة السكان المشمولين ببرنامج 
المساعدات النقدية 

% 11.8% 13.7% 12.5% 11

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

% 70.8% 97.6% 70.8% 70.8

3.نسبة األسر تحت خط الفقر الوطني 
المشمولين ببرنامج المساعدات النقدية

% 46% 54% 50% 45

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

االجتماعية

106,181124,000114,000104,000

53444. عدد الدفعات النقدية

65211. نسبة/عدد األسر التي تم حجبها 

% 4.9

5000

% 4.0

2500

% 2.3

2000

% 2.3

7. نسبة/عدد األسر الجديدة التي تم منحها 
مساعدة نقدية 

2000

% 1.8

 20,000
% 19.0

3000

% 2.8

2500

% 2.3

8. نسبة/عدد األسر الفقيرة التي تم تحديث 
بياناتها 

23296

% 21.9

25000

% 20.1

25000

% 23.5

25000

% 23.5

9. عدد الشكاوي الخاصة ببرنامج المساعدات 
النقدية

752700900850

10. عدد األسر المستفيدة من المساعدات 
الطارئة 

700

2018

1,0001,0001,000
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خط أساسالمؤشراتنتائج

2019202120222023

11. عدد األسر الفقيرة التي تستفيد من 
التأمين الصحي 

88,000108,00088,00088,000

12. نسبة الفقراء المشمولين بالتامين الصحي 
من مجمل المؤمنين صحيًا

% 16.419.0% 16.0% 15

13. عدد األفراد المستفيدين من المساعدة 
الغذائية 

106,000220,000106,000106,000

14. نسبة /عدد األطفال أبناء األسر الفقيرة 
الذين حصلوا على إعفاء من الرسوم المدرسية

75,000110,00075,00075,000

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

608800550650

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

0151515

األسر الفقيرة 
والمهمشة 

ممّكنة 
اجتماعيًا 

واقتصاديًا

4181,2251,2251,225 17. عدد  مشاريع التمكين االقتصادي.

1.2 %1.0 %0.30.9 %18. نسبة الفقراء الممكنين اقتصاديا  

19. نسبة األسر الفقيرة المستهدفة في 
برامج التمكين االقتصادي والتي ال زالت تدير 

مشاريعها االقتصادية بعد ثالث سنوات.

% 60

2016

% 65% 70% 75

200333. عدد المشاريع الجماعية

21. عدد الشباب والشابات المستفيدون من 
برامج التدريب والتأهيل المهني في المراكز 

الخاصة بذوي االعاقة 

60607070

السياسات 
االقتصادية 

عادلة 
وإدماجية

221111. موازنة المواطن 

23. عدد السياسات االقتصادية التي تتبنى 
توصيات التقارير ذات العالقة بتعديل أو اقرار 
سياسات اقتصادية عادلة وادماجية للفقراء 

والفئات المهمشة 83

2222

نماذج فاعلة 
للمسؤولية 
االجتماعية 

على المستوى 
المحلي 

والوطني

24. عدد االتفاقيات الوطنية التي تم توقيعها 
مع القطاع الخاص 

5555

25. مساهمة القطاعات في المساعدات 
النقدية على البوابة الموحدة للمساعدات 

االجتماعية 

7,989,452

2018

8,000,0009,000,00010,000,000

26. عدد نماذج المسؤولية االجتماعية 
المنفذة على المستوى المحلي والوطني.84

2432

83 سياسة الحد األدنى لألجور. و االلتزام بنسبة 5 % في توظيف االشخاص ذوي االعاقة   
84 صندوق التكافل الخيري لمحافظة سلفيت و صندوق التكافل مع لجان الزكاة  
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خط أساسالمؤشراتنتائج

2019202120222023

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

المؤشرات

خط أساس

2019202120222023

عدد تدابير الحماية االجتماعية الوطنية التي تم وضعها لحماية 
الفئات الضعيفة والمهمشة.85

0411

نسبة السكان الذين تشملهم أرضيات / نظم الحماية االجتماعية، 
حسب الجنس واألطفال المميزين والعاطلين عن العمل 
وكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقات والنساء الحوامل 

واألطفال حديثي الوالدة، وضحايا اإلصابات في العمل والفقراء 
ê 86.والضعفاء

% 12.0% 14.0% 13.0% 12.0

بناء أرضية 
الحماية 

االجتماعية

27. عدد الخطط الوطنية والمحلية التي تم 
وضعها للحد من مخاطر الكوارث.

0101010

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

مستوى السلطات المحلية باالتساق مع 
ê اإلستراتيجية الوطنية للحد من المخاطر

% 68.8

الضفة 
الغربية 

فقط لعام 
2018

% 70% 72% 74

29. عدد األفراد المستفيدين من صندوق درء 
المخاطر والتأمينات الزراعية.87

1,991

2018

2,5003,2503,750

30. عدد/نسبة األشخاص المعاقين الذين 
يتلقون مخصصات اجتماعية 

010,000

% 3.9

10,000

% 3.9

10,000

% 3.9

31. عدد/نسبة المسنين الذين يتلقون 
مخصصات اجتماعية

010,000

% 4.3

10,000

% 4.3

10,000

% 4.3

321,3128,2987,7307,730. عدد األيتام المستفيدين من كفالة األيتام 

85 ادارة الحالة، السجل الوطني االجتماعي  ، سجل االشخاص ذوي االعاقة، ارضية الحماية االجتماعية 
86 المستفيدين من المساعدة النقدية ومخصصات المعاقين والمسنين 

87 المزارعين المتضررين من المخاطر الطبيعية، لمزارعين النتضرين من االحتالل  

ملحق رقم 2: نتائج األهداف االستراتيجية
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خط أساسالمؤشراتنتائج

2019202120222023

الضمان 
االجتماعي

33. عدد األفراد المسجلين في صندوق 
الضمان االجتماعي وهيئة التقاعد88

138,223143,000148,000153,000

العنف أقل 
انتشارًا في 

المجتمع 
الفلسطيني 

والفئات 
الفقيرة 

والمهمشة 
وضحايا العنف 

قادرين على 
الوصول 

لمنظومة 
العدالة

34. عدد النساء / ضحايا العنف اللواتي تم 
الدفاع عنهن أمام الهيئات القضائية.

150 امرأة150 امرأة30 امرأة50 امرأة

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

1914110022002400

36. عدد األطفال الذين تم وقف االعتداءات 
عليهم بعد تلقيهم خدمات الحماية 

 1202
طفل

100011001200

الفئات 
المهمشة 

تتمتع 
بالخدمات 

االجتماعية 
وخدمات 

البنية التحتية 
والتكنولوجيا

37. عدد األطفال الذين تم حمايتهم في مراكز 
حماية الطفولة

166160170170 طفل

38. عدد األحداث الذين تم رعايتهم وتأهيلهم 
اجتماعيًا.

235230250250

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

239275300350

40. عدد خريجي تأهيل الشبيبة الذين تم 
تشغيلهم

100150150150

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

800 امرأة800 امرأة396490 امرأة

88 قطاع حكومي, قطاع حكومي عسكري، قطاع غير حكومي   

ملحق رقم 2: نتائج األهداف االستراتيجية
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خط أساسالمؤشراتنتائج

2019202120222023

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

180 امرأة180 امرأة150 امرأة124 امرأة

43. نسبة النساء في مراكز اإلصالح والتأهيل، 
واللواتي تم تقديم خدمات اجتماعية لهن 

% 100% 100% 100% 100

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

651600600600

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

1040100012001200

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

2050100100

47. نسبة األسر الفقيرة التي تمتلك حسابا 
بنكيًا

78.0% 90% 90% 90

48. عدد كبار السن المقيمين في بيوت 
الرعاية 

400600600700

491500250030003500. عدد المسنين الملتحقين في مراكز نهارية 

50. عدد اتفاقيات شراء الخدمة من الجمعيات 
الخيرية والمجتمع المحلي  

466080100

تعزيز التماسك 
االجتماعي 

وضمان انخراط 
الفئات الفقيرة 

والمهمشة 
في الشأن 

العام 
السياسي 

واالقتصادي 
واالجتماعي

510777. عدد مبادرات العمل التطوعي 

52. عدد المتطوعين الذين تقدموا بطلب 
للتطوع في الوزارة.

0200200200

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

0101010

54. عدد الفعاليات التي عقدت بمناسبات 
وطنية للفئات الفقيرة والمهمشة /يوم 

الطفل، يوم المسن، يوم المعاق.  

40484954

الهدف الثالث: تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية

المؤشرات
خط أساس

2019202120222023

526000عدد الخدمات التي تم تطوير أدلة اإلجراءات لها

2211عدد نظم المعلومات الوطنية

ملحق رقم 2: نتائج األهداف االستراتيجية
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خط أساسالمؤشراتنتائج

2019202120222023

المؤسسات 
ذات العالقة 

في التنمية 
االجتماعية 

كفوءة وفعالة 
ومستجيبة 
الحتياجات 

المجتمع

55152607080.عدد الحضانات المرخصة 

تعزيز المساءلة 
االجتماعية 

6112121212. عدد شبكات الحماية االجتماعية 

62. عدد شكاوي المواطنين التي تمت 
معالجتها 

6366009001000

 -  -  -  - 63102. عدد مجالس التخطيط التي تم إنشاؤها 

نظم 
وسياسات 

التنمية 
االجتماعية 
مبنية على 

أدلة

65..عدد المستخدمين على البوابة الموحدة 
للمساعدات 

2821203040

66. عدد الحاالت التي تم إدخالها على السجل 
الوطني

010,00035,00035,000

تطوير 
وتعزيز البيئة 

التشريعية 
والقانونية 

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

تم إقرارها 89

171055

89  قانون االشخاص ذوي االعاق ة،الالئحة التنفيذية لقانون االحداث، الئحة اجراءات الحماية ومنح الحقوق، قانن حماية االسرة من العنف، باالضافة الى التعليمات 
تصدرها الوزارة 

ملحق رقم 2: نتائج األهداف االستراتيجية




