
الحد من الفقر بأبعاده المتعدّدة.

تدابير حماية اجتماعية وطنية ومحلية فاعلة تحمي الفئات الفقيرة والمنكشفة رجاالً ونساءً، بما يشمل القضاء على كافة أشكال التهميش والعنف

واإلقصاء والهزات والصدمات والكوارث في المجتمع الفلسطيني.

 تعزيز معايير الحوكمة والنزاهة والشفافية.

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

واإلدماج.

 

رسالة الوزارة

تسعى وزارة التنمية االجتماعية إلى تقديم وتنسيق تقديم خدمات متكاملة للحماية والتنمية االجتماعية تؤدي إلى حماية ورعاية وإدماج وتمكين الفقراء

والمهمشين، بالشراكة والتنسيق مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية والقطاع الخاص ومن خالل منهجية إدارة الحالة وتعزيز الخيارات المجتمعية

المحلية.

 

األهداف االستراتيجية: 

.1

.2

.3

 

 

 

 

غزة            المناطق الحدودية       المخيمات الفلسطينية    مناطق ج      البلدة القديمة في الخليل     القدس

 

% من إجمالي الموازنة المجموع / شيكل  بنود الموازنة  

7.01%  57,709,681   الرواتب واألجور  

  0.98%  8,106,678  النفقات تشغيلية  

91.24%  751,430,000  منافع المساعدات االجتماعية  

 0.02%  200,000  النفقات الرأسمالية  

0.74%    6,106,663  الموازنة التطويرية  

  100%  823,553,022    إجمالي الموازنة (جارية وتطويرية)

موازنۀ المواطن/ة

 لوزارة التنمیۀ الاجتماعیۀ 2022
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رؤية الوزارة 

رسالة الوزارة 

األهداف االستراتيجية

الفئات المستهدفة

المناطق المهمشة المستهدفة ذات األولوية 

إجمالي الموازنة المخصصة للوزارة للعام 2022                                         ، أي ما نسبته حوالي                  من

إجمالي النفقات، وما نسبته               من الموازنة المخصصة لقطاع الحماية االجتماعية.

كبار السنالشبابذوي اإلعاقةالنساء الفقراء

 (4.7%)(823,553,022) شيكل
(%23)



 البرنامج  
إجمالي الموازنة/  

بالشيكل

  % من إجمالي

الموازنة

برنامج التمكين ومكافحة الفقر  

 بكافة أشكاله
  759,070,078  %92.17  

برنامج حماية الفئات

 المهّمشة والفقيرة 
  55,465,594  %6.73  

  1.09%  9,017,350  البرنامج اإلداري 

  100% 823,553,022    المجموع  

بنود نفقات الموازنة  

التطويرية
من إجمالي الموازنة   المجموع / شيكل  

تشطيب مركز المصادر  

الحكومي للمكفوفين
  178,245 %2.92

بناء وتجهيز مركز شديدي  

اإلعاقة الذهنية -نابلس
  2,081,119%34.08

صيانة وتأهيل مراكز التأهيل  

  والرعاية والمراكز اإليوائية
  1,989,040    %32.57

بناء مجمع خدمات اجتماعية  

  في محافظة قلقيلية
  1,858,259  %30.43

مجموع الموازنة  

التطويرية  
  6,106,663  %100

النسبة  العدد  الجنس

%42    52,500  اإلناث  

 %58   72,500   الذكور  

%100  125,000  المجموع  

النسبة  الموازنة / شيكل    المنطقة  

%77  378,593,917  غزة  

%23  110,707,060  الضفة والقدس  

  %100.00    489,300,978  المجموع  
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إجمالي الموازنة الجارية والتطويرية المخصصة للوزارة للعام

 2022 موزعة على البرامج المختلفة

توزيع الموازنة التطويرية

CTP برنامج التحويالت النقدية

األسر المستفيدة (125,000) أسرة فلسطينية، بمبلغ (489,300,978) شيكل سنوياً،

 تساهم الحكومة بنسبة (55%) واالتحاد األوروبي بنسبة (%45).

توزيع الموازنة المخصصة تبعاً للمنطقة الجغرافيةتوزيع األسر المستفيدة تبعاً لجنس رب األسرة

توزيع األسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية حسب المحافظة

غزة  
 

109,829,257 شيكل

عدد األسر المستفيدة
16,250   

72,257,867 شيكل

شمال 
غزة

عدد األسر المستفيدة
25,000

دير
  البلح

58,300,584 شيكل

عدد األسر المستفيدة
13,750

عدد األسر المستفيدة
18,750   

79,316,998 شيكل

خانيونس

رفح
  

58,889,212 شيكل

عدد األسر المستفيدة
13,750

الخليل  
  

17,362,811 شيكل

عدد األسر المستفيدة
6,250

بيت  
  لحم

11,254,879 شيكل

عدد األسر المستفيدة
3,750

  
11,546501 شيكل

عدد األسر المستفيدة
3,750

  
13,767,434 شيكل

عدد األسر المستفيدة
5,000

  
3,309,136 شيكل

عدد األسر المستفيدة
1,250

  
7,945,253 شيكل

عدد األسر المستفيدة
2,500

  
7,212,771 شيكل

عدد األسر المستفيدة
2,500

  
3,085,037 شيكل

عدد األسر المستفيدة
1,250

  
11,851,825 شيكل

عدد األسر المستفيدة
3,750

  
3,987,795 شيكل

عدد األسر المستفيدة
1,250

نابلس 

جنين 

أريحا

رام الله 

قلقيلية

سلفيت

يطا 

طوباس  

  
8,349,905 شيكل

عدد األسر المستفيدة
2,500 القدس 

  
11,033,715 شيكل

عدد األسر المستفيدة
3,750

طولكرم



عدد المستفيدين/ات من مراكز التأهيل االجتماعي والمهني 113 طالب وطالبة في 7 مراكز : 

مركز مختلط  في طولكرم       4 مراكز شبيبة "شبيبة الخليل وقلقيلية وجنين"، ومركز رونالدومركزان للفتيات في نابلس وجنين     

الموازنة / الشيكل   عدد المستفيدات    الخدمات  

170,000    230   خدمات إيوائية

120,000  350  خدمات  الدعم القانوني والنفسي واالجتماعي  

80,000  11تعليم جامعي  

اإلعفاء الجمركياألدوات المساندةالرعاية المنزلية  الخدمات
تدريب وتأهيل مهني في  

  المراكز الخاصة

12030070075عدد المستفيدين

15,000-400,000500,000  المبلغ / شيكل (سنوياً)  
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عدد المستفيدين المتوقع  ضمن المساعدات الطارئة 3000 مستفيد في الضفة الغربية وقطاع غزة بقيمة 6 مليون شيكل. المساعدات الطارئة

المساعدات الغذائية
عدد المستفيدين  من المساعدات الغذائية 182 ألف مستفيد بمبلغ 76,440,000 شيكل بواقع 34% في الضفة الغربية،

و66% في قطاع غزة

التأمين الصحي
عدد األسر التي تحمل بطاقات التأمين الصحي 112 ألف أسرة بتكلفة  76.2 مليون، بواقع  46.4% في الضفة الغربية

و53.6% في قطاع غزة

عدد المستفيدين من اإلعفاءات المدرسة 110 ألف طالب/ة،  بواقع 54.5%  في الضفة الغربية  و45.5% في قطاع غزة اإلعفاءات المدرسة 

مراكز التأهيل 
االجتماعي والمهني

عدد المستفيدين  للعام 2022 من خدمات الحماية والخدمات اإليوائية في المراكز التابعة للوزارة  (1000 طفل معنف،األطفال
2000 طفل حدث).

 عدد النزالء المتوقع استفادتهم من الخدمات اإليوائية للعام 2022 في مركز بيت األجداد هو (100) نزيل. كبار السن 

عدد النساء المعنفات من رزمة خدمات الحماية والرعاية 350 امرأة 

األشخاص ذوي اإلعاقة المتوقعين

الخدمات المقدمة للفئات المستفيدة

  525,000  0 170  220برنامج   الغذاء العالمي

35000500,000"سلطة   الطاقة "مشاريع طاقة شمسية

350,000  300  100مؤسسة أنيرا

457,830,555  181  946 المؤسسة الوطنية للتمكين االقتصادي

1,616381459,205,555المجموع

الجهة المنفذة
 عدد المستفيدين  

المبلغ / دوالر  
القدس  غزة  الضفة الغربية  

2,021المجموع الكلي

برنامج التمكين االقتصادي: مشاريع ريادية وإنتاجية وصناعية خدماتية متنوعة (للفئات الفقيرة)برنامج التمكين االقتصادي: مشاريع ريادية وإنتاجية وصناعية خدماتية متنوعة (للفئات الفقيرة)



الفئة المستفيدةالموازنةفترة المشروعالجهة المانحةاسم المشروع / البرنامج / المنحةطبيعة التدخل

سهولة وصول النساء
والفتيات الناجيات من

العنف للخدمات الضرورية

برنامج حياة المشترك لمناهضة
العنف ضد المرأة

الحكومة الكندية 
(جهة التنفيذ

(UNFPA+UNWOMEN
2023-2021

17 مليون دوالر كندي
موزعة على الجهات المنفذة

والشريكة في المشروع

النساء من المجتمعات الريفية
والمنطقة جيم والقدس
الشرقية وذوات الدخل

المنخفض

جميع الفئات المستفيدة15 مليون دوالر2017-2023البنك الدوليبرنامج تعزيز الخدمات االجتماعيةبناء نظام حماية اجتماعية

بناء نظام رصد وتقييم
محوسب ومستدام لتحقيق

االهداف االستراتيجية
للوزارة

تعزيز نظام الرصد والتقييم لوزارة
التنمية االجتماعية

1.5 مليون يورو2021-2022االتحاد األوروبي
موظفو الوزارة وكافة الفئات

المستهدفة

ضمان تقديم خدمات
الطفولة المبكرة

مشروع تعزيز التعليم والرعاية في
مرحلة الطفولة المبكرة في فلسطين

CARE  -
40,774 يورو2021-2024االتحاد األوروبي

المربيات في دور الحضانة
واالطفال وأهاليهم

تقديم خدمات
حماية وتعزيز المصلحة الفضلى

لالطفال في فلسطين
األطفال واألحداث880,000 يورو2021-2023الحكومة االيطالية

نظام حماية اجتماعية فعال
لذوي االعاقة وكبار السن

بناء أرضية حماية اجتماعية
لألشخاص ذوي االعاقة وكبار السن

 Joint SDG Fund
contribution

2022-2021

2,000,000 دوالر

األشخاص ذوي االعاقة وكبار
السن

ILO299,000 دوالر

UNICEF200,000 دوالر

WFP140,500 دوالر

األسر الفقيرة والمهمشة23,260,000 دوالرمستمرWFPبرنامج المساعدات الغذائيةمساعدات غذائية

تقديم
  خدمات

تعزيز ترابط واستجابة "الصلة
االنسانية   - اإلنمائية" في قطاع
الحماية االجتماعية الفلسطيني

Strengthening nexus  coherence
and responsiveness in the

Palestinian social protection
sector

EU2024-20221.5 مليون دوالر
جميع الفئات
  المستفيدة 

تقديم خدمات
دعم استراتيجية الحماية

  االجتماعية
جميع الفئات المستفيدة 350,000 دوالر2021جامعة الدول العربية
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أهم البرامج والمشاريع الممولة خارجياً - 2022

 شراء الخدمة: (تمويل الخزينة العامة)

المجموعاألشخاص ذوي االعاقةكبار السن  أطفالالفئة 

10013211581390العدد 

915,0001,420,0006,415,0008,750,000المبلغ السنوي / شيكل

cs.pmo.gov.ps :الصفحة اإللكترونية shakawi@mosa.gov.ps :للتواصل مع وحدة الشكاوي:   البريد االلكتروني

معلومات االتصال بالوزارة:

العنوان: فلسطين - رام الله - الماسيون - شارع خليل الوزير - مقابل مكتب رئيس الوزراء.

رقم الهاتف: 0097022948410  رقم الفاكس: 0097022989096

www.facebook.com/mosdps : صفحة الفيس بوك                 www.mosa.pna.ps الموقع اإللكتروني

 

 

 أهـــم الممــوليــن 
والجهـات المنفـذة:

البنك الدولياالتحاد األوروبي  الحكومة السويدية الحكومة اإليطالية الحكومة الهولنديةالحكومة الكندية

UN WomenUNFPAUNICEFILOWFPالتعاون اإليطالي جامعة الدول العربية   


