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اآلراء الواردة هنا هى آراء الُكتاب وليست 

بالضرورة آراء برنامج األمم المتحدة اإلنمائى 

 .أو آراء حكومة البرازيل

قسمين ، مقسمة إلى مجزأة وأراضيها الشرق األدنىمنطقة تقع دولة فلسطين في 

، والضفة الغربية على ساحل البحر األبيض المتوسط قطاع غزة على: رئيسيين

 2.2مليون نسمة، منهم  5.4دولة فلسطين  يبلغ عدد سكانو. الحدود مع األردن

 4دون سن ( في المائة 84) 077,777و سنة،  81سن  دون (في المائة 54)مليون 

دولة فلسطين أعلى معدالت الخصوبة في منطقة الشرق األوسط ى لد و .سنوات

 7.615مؤشر التنمية البشرية بلغت قيمة و .مرأةإوالدة لكل  5.88: وشمال أفريقيا

. في منطقة الشرق األوسط وشمال أفريقيا 7.075 وسط، مقارنة بمت2784في عام 

من السكان الفلسطينيين يعيشون  في المائة 24.1 أوضح تقرير أن ،2788في عام و

دوالراً  690)شيكل إسرائيلي  2,249خط الفقر الوطني، وهو دخل قدره  تحت

 ً يث الوضع في غزة مثير للقلق بشكل خاص، حو .توسطةشهرياً لألسرة الم( أمريكيا

في المائة في الضفة الغربية في عام  86في المائة، مقارنة بنسبة  94يبلغ معدل الفقر 

2784 . 

في المائة من األطفال في غزة  57 حونفيتأثر األطفال بشكل غير متناسب بالفقر؛ و

ً ما يكون وصولهم و، 2787يعيشون تحت خط الفقر الوطني في عام كانوا  غالبا

لعمالة األطفال وسوء  ونالرعاية الصحية والتعليم، وقد يخضعمحدود إلى خدمات 

ً و. المعاملة في  66 يعاني ويونيسف، حصاء الفلسطينيإللجهاز المركزي لل وفقا

في  69ن من التغذية السليمة، و احرمن الم واتنس 9المائة من األطفال دون سن 

الحصول على  إلى يفتقرون 85-4المائة من أولئك الذين تتراوح أعمارهم بين 

 .التعليم

تدهور ظروف المعيشة، في  دولة فلسطينتحيط التي صراع تساهم البيئة المفعمة بالو

ً داخلمشردين شخاص الألمما يؤدي إلى إرتفاع أعداد الالجئين وا القيود  تأثروقد . يا

بلغت إذ اإلقتصاد وسوق العمل الفلسطيني، على  اً كبير اً ريتأث التجارةوالحركة على 

كما أثرت هذه القيود بشكل . 2780في غزة عام % 41البطالة بين الشباب  نسبة

قضية  نعدام األمن الغذائيإزال يالوصول إلى السلع اإلستهالكية، وال على سلبي 

 من في المائة 50في المائة من جميع األسر الفلسطينية و  20اني حيوية، حيث تع

  .الغذائينعدام األمن إاألسر التي تعيش في غزة من 

 ظهرتوأ. معظم السكان الضعفاءمعيشة تعد المساعدات اإلجتماعية حاسمة بالنسبة ل

% 57أن  2785 للعام من الغذائيقتصادية واألاإل-جتماعيةمسح الظروف اإلنتائج 

المساعدات اإلجتماعية، مع وجود  من جميع األسر الفلسطينية تتلقى شكالً من أشكال

 (. في المائة 86.4)والضفة الغربية  (في المائة 15.2)ختالف كبير بين غزة إ

الحماية اإلجتماعية في دولة فلسطين من قبل مجموعة من المؤسسات دار ت  و

وزارة التنمية تعد ة، يالحكوم وبالنسبة للمؤسسات. وغير الحكومية يةالحكوم

قطاع التنمية ستراتيجية إ ؤخراً م  الوزارة أطلقت وقد . الرئيسي ذنف   الم   يهاالجتماعية 

نعدام إومادي ، التي تهدف إلى التخفيف من الفقر ال(2722 - 2780)اإلجتماعية 

الوطنية  اتاألمن الغذائي واألبعاد غير النقدية للفقر بالتوافق مع جدول أعمال السياس

(2780-2722.) 

 ،البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويالت النقديةأكبر مبادرة للحماية اإلجتماعية هي 

المستفيدين بناًء على صيغة إختبار  ختيارإتم يوزارة التنمية اإلجتماعية، و هاريتدو

يع مدفوعات ة فقير ةأسر 884777ما يقرب من وتتلقى . سبل المعيشة البديلة ر 

ً مليون دوالر سنوي 887برنامج ال تكلفةسنوية، ويبلغ  كما يحق للمستفيدين الحصول . ا

الرسوم من  عفاءواإلالتأمين الصحي،  ى، مثلمخططات أخرإستحقاقات من على 

نحو ما يقدر بإلى لبرنامج وقد وصل ا .والمنح النقدية لإلحتياجات الطارئة، المدرسية

  .2789طفل في عام  210،045

برنامج برنامج األغذية العالمي  شراكة معبالوزارة التنمية اإلجتماعية وتدير 
 479,228تصل إلى  عينية وقسائم إلكترونيةتحويالت الذي يوفر  المساعدة الغذائية

َطبَّق ت  ، لتحديد المستفيدينو. 2786نعدام األمن الغذائي في عام إأسرة تعاني من 

صيغة إختبار سبل المعيشة البديلة المستخدمة في البرنامج الوطني الفلسطيني 

برنامج حماية ورعاية وتأهيل الفئات يقدم باإلضافة إلى ذلك، . للتحويالت النقدية

اإلعاقة،  يووخدمات مهنية لألشخاص ذ ةتحويالت عيني المهمشة والضعيفة

قدمت المساعدة إلى  ،2785في و. والمسنين ،واأليتام، وضحايا العنف من النساء

 .طفالً دون سن الثامنة عشرة 4,067

عليم اإلعفاء من الرسوم التعليمية ألطفال المسجونين، ربية والتوزارة التقدم وت

ة، المحرومأبناء األ سر واألشخاص الذين يعيشون خارج الجدار الفاصل، و

برنامج يتولى و. قديةوالمستفيدين من البرنامج الوطني الفلسطيني للتحويالت الن
 برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، هدعمذي يال ،التمكين اإلقتصادي لألسر المحرومة

تقديم التمويل المتناهي الصغر والمنح األولية وتنمية القدرات لألسر المتضررة من 

% 67، اً شخص 284,777برنامج وقد دعم هذا ال. المرض والعجز والفقر والبطالة

 .منهم أطفاالً 

لتمويل المساعدات اإلجتماعية هي لجان  ةحكوميالغير  ةمهمالدر امصوأحد ال

تحت إشراف صندوق الزكاة التابع لوزارة ، التي تعمل تمنح لجان الزكاةو. الزكاة

عينية ونقدية لتغطية تكاليف التعليم والرعاية  تحويالت 2الدينية، شئون األوقاف وال

نحو  ه التحويالتستفاد من هذإوقد . قدوا آباءهمالصحية لأليتام أو األطفال الذين ف

ً في الضفة الغربية بين عامي  27,474 ً سنويا لجان  قدمتكما . 2788و  2770يتيما

مقطوعة  ةطارئ يةنقدتحويالت الزكاة مساعدات مالية لألسر الفقيرة والمستضعفة، و

 . نقداً وعينياً، مثل الطعام والمالبس ولوازم المدارس

السكان الفلسطينيين لتلبية  غالبيةالحماية اإلجتماعية ال غنى عنها لبرامج إن 

بإستمرار وزارة التنمية اإلجتماعية إلى دمج أدوات ى سعوت. إحتياجاتهم األساسية

ومع ذلك، ونظراً للعدد الكبير من األطفال الذين . اإلستهداف في البرامج الحالية

من الضروري ظل ع المحلي، يمن العنف على مستوى األسرة والمجتمعانون ي

ضمان وجود تنسيق أقوى بين المساعدات اإلجتماعية والحماية اإلجتماعية، 

قدَّمة والخدمات اإلجتماعية  لألطفال المعرضين لخطر العنف واإليذاء األخرى الم 

  .ستغاللواإل
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المعلومات المقدمة هنا تشير و. تندرج الزكاة في غزة والقدس الشرقية تحت نظام مختلف .2

 .إلى الضفة الغربية فقط

 

 :فلسطينالحماية اإلجتماعية غير القائمة على إشتراكات في 

0 تحليل من خالل عدسة الطفل واإلنصاف
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