
قطاع  في    ستجابة ال و   التماسك تعزيز    

 الحماية الجتماعية الفلسطيني  

 ستجابة وال   التماسك لكنه يفتقر إلى  جتماعية الفلسطيني نظام حيوي  نظام الحماية ال 

برامج المساعدة االجتماعية التي تُنفذها وزارة التنمية االجتماعية والجهات الفاعلة في  ، تُعتبر دولة فلسطين في 

في المائة من جميع األسر الفلسطينية   40، يتلقى على الصعيد الوطنيالمجال اإلنساني واسعة اإلنتشار نسبيًا. ف

غزة، حيث  قطاع المبادرات أكبر ما يكون في الحماية االجتماعية، وتبلغ تغطية هذه  مساعداتوًعا واحًدا على األقل من  ن

من   جتماعيةا مساعداتفي المائة تتلقى  70حكومية، و اجتماعية ائة من األسر مساعداتفي الم  35تتلقى 

 مؤسسات غير حكومية. 

يعكس  االجتماعية، مما  المساعداتواألهم من ذلك، أن العديد من األسر غالبًا ما تُبلغ عن تلقي أكثر من نوع واحد من 

التنسيق بين البرامج الحكومية وغير تعزيز المستويات العالية واألشكال المتعددة للحرمان. كما  يعكس هذا األمر أهمية 

 .1الحكومية للتخطيط واستخدام الموارد بكفاءة 

ال يزال نظام الحماية االجتماعية الفلسطيني يعتمد بشكل كبير على  التمويل الخارجي اآلخذ بالتقلص والمخصصات  

. وفي الوقت  2018و  2015في المائة بين عامي  25الحكومية المتقلبة، إذ انخفض إجمالي المخصصات للنظام بنسبة 

مع   وحاالت الطوارئ األخرى، ولكن الفلسطينيين لالجئين   نفسه، تم تصميم العديد من البرامج اإلنسانية في األصل

 . جزء من هيكلية النظامأصبحت تلك البرامج   مرور الوقت،

وتساهم هذه البرامج اليوم في جزء كبير من تغطية ونفقات الحماية االجتماعية حيث ألزم السياق التاريخي والصراع  

نة الشعب الفلسطيني، بمن فيهم الالجئين الفلسطينيين.  المستمر المجتمع الدولي بلعب دور هام في ضمان إعا

ورغم هذا اإللتزام، يوجد حاجة إلى مزيد من الجهود لتحسين المواءمة واإلتساق بين برامج الحماية االجتماعية الفعلية،  

 . دولة فلسطين والتي يجب اعتبارها جزًءا من نظام الحماية االجتماعية األوسع في 

مماثلة لضمان قدرة الحكومة على تنسيق أنشطة الحماية االجتماعية وتوسيع نطاقها لتستجيب   ويلزم أيضا بذل جهود

 للصدمات، ولتقييم االحتياجات الناشئة وتحديد أولويات الموارد وجهود االستجابة بسرعة، حيثما ومتى لزم األمر. 

 بين المساعدات اإلنسانية واإلنمائية جهود جديدة لجسر الفجوة 

بين األنشطة   واالتساق التماسك، األونروا( تعزيز وروبي )الضفة الغربية وقطاع غزة االتحاد األ  تمثيليدعم مكتب 

  هذا سيركزة الفلسطيني خالل األزمات، إذ  اإلنسانية واإلنمائية وتحسين االستجابة في قطاع الحماية االجتماعي

  الحكومة بالتعاون معوأوكسفام  منظمة اليونيسفومنظمة العمل الدولية   بتنفيذ من ، اإلنمائي  التعاونيمشروع ال

خرى والشركاء في المجال اإلنساني، على معالجة التجزئة وعدم الترابط بين  األمم المتحدة األمنظمات و الفلسطينية

رة وزارة التنمية االجتماعية  ، وزيادة قدمل اإلنساني واإلنمائي بين الع  الترابط مسألةعلى  البرامج ذات العالقة. وسيركز

جابة لالحتياجات االجتماعية )النقدية والعينية( في الجهود المبذولة لالست  اإلعانةوشركائها على االستفادة بسرعة من 

 المجتمع الفلسطيني. الناشئة في 

دان من أجل  من أهداف التنمية المستدامة للبل  1.3يتمثل الهدف العام للمشروع في المساعدة في تحقيق الهدف 

"تنفيذ أنظمة وتدابير حماية اجتماعية مناسبة على الصعيد الوطني للجميع، بما في ذلك وضع الحد األدنى الحماية  

 . 2030االجتماعية ، و تحقيق تغطية واسعة النطاق للفقراء والضعفاء بحلول عام 

امجي القائم على الحقوق لقطاع الحماية البر التماسك( تعزيز 1وعلى وجه التحديد، سيعمل المشروع على 

دولة  المحرز في تقدم ال( زيادة استجابة نظام الحماية االجتماعية في أوقات األزمات لدعم 2االجتماعية الفلسطيني و 

المخرجات الالزمة لتحقيق تلك  بالمشروع  كما سيأتيمن أهداف التنمية المستدامة.  1.3الهدف  نحو فلسطين 

 . األهداف المحددة
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تعزيز نهج تنسيقي وتخطيطي وتمويلي  .  1

 على مستوى القطاع  

فر المشروع للجهات الفاعلة في مجال الحماية  يو

االجتماعية الحكومية وغير الحكومية منظوًرا كامالً حول  

قواعد العمل ، لتشجيع التقسيم المنسق للعمل  

الذي من شأنه أن  يبرمج موارد الحماية االجتماعية  

المحدودة بشكل أكثر كفاءة ، بما في ذلك من خالل  

 المثال ال الحصر:   المخرجات التالية على سبيل

 عملية مسح شاملة للتدخالت •

 منتدى لتبادل المعلومات والبيانات  •

 تحليل الفجوات والتدخالت الهامة  •

   طار برامجي وتمويلي مشتركإ •

 

 ضمان المالءمة للهدف وتيسير اإلدارة. . 2 

غالبًا ما تعتمد أنواع ومستويات الدعم ليس فقط على  

الظروف الفردية، ولكنها تعتمد في نفس الوقت على  

مقدمي الخدمات. لذا سيعمل المشروع على ضمان  

مواءمة األساليب واألدوات المستخدمة عبر مختلف  

الجهات الفاعلة، مع تقليل التعقيد الذي يعاني منه  

 المستفيدون والمتقدمون إلدارة الحماية االجتماعية. 

 المخرجات:

مليات مشتركة  توصيات لعتماد ع •

 )التقييمات ، طرائق التحويل ، إلخ.( 

دعم األدوات اإلدارية المشتركة ونقاط   •

 الدخول إلى النظام 

 

تحسين التأهب لألزمات واستجابات الحماية  . 3

 الجتماعية: 

يحتاج تحديد االحتياجات الناشئة عن األزمات،  

والمتضررين وتسجيلهم ، والسبل األفضل لالستجابة إلى التخطيط والتنسيق. ويسعى  المشروع إلى تحسين الطريقة  

التي يمكن من خاللها  للحكومة والشركاء  استخدام  

 نظام الحماية االجتماعية في األزمات بكل كفاءة.  

 المخرجات:

 وتوكولت مستجيبة للصدمات تطوير بر •

دعم التنسيق العمودي واألفقي   •

   المحسن 

 

 

 

 

 

تعزيز ترابط وإستجابة قطاع 

 الحماية االجتماعية الفلسطيني 

 تحليل وتنسيق على مستوى القطاع من أجل توزيع تدريجي الدعم

 

 ازدواجية فجوات

 العتبة

 تكاملية

 مضاعفة سلة  الدعم عبر جمع المنافع بطرق مشتركة بين 

 جميع مقدمي الخدمات ذات الصلة

فقدان وسائل  
 الرزق 

العمل القدرة على   
 

 

عدم القدرة على  
 العمل

 

 

عدم األمن  
 الغذائي

  اسواق فاعلة 

  اسواق غير فاعلة 

    صدمة 

 

 مهارات نقد

 خدمات نقد

 قسائم نقد

 غذاء

 صحة نفسية

المساعدات التخطيط لتوسيع وصول ومضاعفة قيمة 

 جتماعية خالل وقت األزماتال

 

 

 

 عدد من شملتهم التغطية 
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توسع عمودي من 

 اجل قيم متزايدة

 و/ أو 

توسع أفقي من 

اجل تغطية 

 اشمل
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