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 تمييد
 
ؿ كما كرد في اتفاقات ف لـ تنفرد نصكص خاصة بالطفا  ك  -منذ عقكد طكيمة طفؿالحديث عف حقكؽ ال أبد

برز أإال أف  -كاإلعالف العالمي لحقكؽ اإلنساف،  1838 كمف بعدىا اتفاقات جنيؼ عاـ ، 1816 الىام
الذم  "1813إعالف جنيؼ لسنة ػ "جاءت في ما سمي ب ،بشكؿ منفرد ألطفاؿؽ االمبادرات بالحديث عف حقك 
ىذا اإلعالف الذم تحدث عف عشرة  "؛اإلعالف العالمي لحقكؽ الطفؿ "1848تطكر الحقا ليصدر عاـ 

  ،1868تطكر اإلعالف عاـ  لمنظمات األىميةجيد اخاصة كبمبادئ أساسية لحقكؽ الطفؿ. كبجيد دكلي 
 اتفاقية حقكؽ الطفؿ. 1878صدرت عاـ ك 

بعد مضي عشر سنكات عمى انعقاد مؤتمر القمة العالمي مف أجؿ الطفؿ، عقدت الجمعية العامة لألمـ 
جمسة خاصة حكؿ األطفاؿ لمراجعة ما تـ إحرازه مف تقدـ في العقد الماضي، كاالتفاؽ  2002عاـ المتحدة 

عمى التزاـ عالمي مف أجؿ األطفاؿ  -الجمسةخالؿ ىذه - عمى رؤية مستقبمية مف أجؿ الطفؿ. تـ االتفاؽ
"، كاتفؽ زعماء العالـ عمى World Fit for Childrenفي كثيقة جديدة ىي "عالـ جدير باألطفاؿ" "

 استخداـ اإلطار العاـ ليذه الكثيقة في تطكير الخطط الكطنية لمطفكلة.
الذم صدر عنو "إعالف  1111عاـ العقدت جامعة الدكؿ العربية المؤتمر العربي الثاني لحقكؽ الطفؿ في 

بياف صدار تـ إالقاىرة حكؿ عالـ جدير باألطفاؿ" لتفعيؿ آليات العمؿ العربي المشترؾ مف أجؿ الطفكلة، ك 
قرر إعداد مشركع ا  بمكقؼ عربي مكحد لممشاركة الفعالة في الجمسة الخاصة لألمـ المتحدة حكؿ الطفكلة، ك 

الدكرة االستثنائية لمجنة الفنية االستشارية لمطفكلة أقيمت  1112عاـ  الخطة العربية الثانية لمطفكلة. في
 ،أكصت المجنة باعتماد المشركعك  ،تمت دراسة "مشركع الخطة العربية لمطفكلة" حيث ،العربية في البحريف

د ىدؼ المؤتمر إلى اعتما. 1112كرفعو إلى المؤتمر العربي الثالث الذم عقد في الجميكرية التكنسية عاـ 
( كي تسترشد بيا الدكؿ العربية في تطكير خططيا الكطنية 1114-1113خطة العمؿ العربية لمطفكلة )

 لمطفكلة.
 

إقرار البدء  حيث تـ ؛، عقد المؤتمر الخاص بالطفؿ الفمسطيني في مدينة غزة1884في نيساف مف العاـ 
لمطفؿ  اكؿ عاـ يكمن  اف مفاإلعالف عف الخامس مف نيس -كذلؾ– بالخطة مف قبؿ الرئيس عرفات، كتـ

 ،المؤلفة مف أعضاء معتمديف مف الكزارات تـ تشكيؿ المجنة التكجييية 1883الفمسطيني. في كانكف أكؿ عاـ 
كزارة التربية  ،لمخطة اعامن  االدكلية : كزارة التخطيط منسقن  كالمؤسسات ،كالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية

كزارة  ؤكف االجتماعية، كزارة الثقافة، كزارة الشباب كالرياضة، كزارة اإلعالـ،كزارة الش كالتعميـ، كزارة الصحة،
 كنركا كالسكيد راعيةن ألا العمؿ ، مركز مصادر الطفكلة )شبكة المؤسسات غير الحككمية(، اليكنيسيؼ،

تحديد األىداؼ ك لمطفؿ الفمسطيني،  بحيث كاف دكر ىذه المجنة اإلشراؼ عمى الخطة الكطنية ؛لمطفؿ
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نمك، ك جؿ العمؿ عمى حماية، أبالطفؿ الفمسطيني مف  كتطكير البرامج كالمشاريع المتعمقة ،كاالستراتيجيات
 ،كميثاؽ حقكؽ الطفؿ العربي ،باالتفاقية العالمية لحقكؽ الطفؿ مسترشدة ،الفمسطيني تنمية كمشاركة الطفؿك 

تـ تشكيؿ سكرتاريا الخطة  1885الثاني  كانكف كالعمؿ الجماعي كالديناميكية. في في إطار مف الديمقراطية
ناحية  مف اىساعدتك  عمؿ الكزارات ؿسيٌ كتي  ،لتعمؿ تحت إشراؼ المجنة التكجييية ؛الفمسطيني الكطنية لمطفؿ

مرتبطة بكزير التخطيط في السمطة  ، تـ اعتماد الخطة الكطنية ككحدة إدارية1113آب إدارية كفنية. في 
كاإلدارية الستيعاب ىذه الكحدة ضمف ىيكمية كزارة  خاذ اإلجراءات القانكنيةكتقرر العمؿ عمى ات ،الكطنية
إلضفاء الصفة القانكنية النيائية  ؛الفمسطيني التخاذ ما يمـز مف تعديالت كالتنسيب لمجمس الكزراء ،التخطيط

  .الخطة عمى كضع
 

االحتالؿ كاالضطرابات كالخالفات الداخمية. أدل النزاع المستمر  جراءسياسية  اختالالتتعاني فمسطيف مف 
أثر ذلؾ عمى جميع القطاعات  ؛ إذإلى مشاكؿ كاضطرابات مختمفة عمى المستكل الكطنيكالعنؼ المتزايد 

 ،فإف استمرار العنؼ ضد األطفاؿ ،التنمكية بشكؿ عاـ، كعمى قطاع األطفاؿ بشكؿ خاص. كعمى ذلؾ
سيحكؿ دكف  وكمكجميع ذلؾ  باإلضافة إلى النزاعات كاالقتتاؿ الداخمي، ،جراءات اإلسرائيمية بشكؿ عاـكاإل

 ،إلى أنو ميما ازدادت االضطرابات السياسية كتفاقمت -ىنا-تحقيؽ أىداؽ الخطط الكطنية. نكد اإلشارة 
كميما تدىكرت األحكاؿ  كبأم حاؿ مف األحكاؿ. ،حقكؽ الطفؿ بأم شكؿ مف األشكاؿيجب عدـ المساس بف

يجب أف  األطفاؿ ال فإف ،ال يجكز تأخير أك إعاقة أية برامج مكجية لتنمية كنمك قطاع األطفاؿ. كعمى ىذا
 فيـ رمز المحبة كالسالـ. ؛جزءا مف كفاح مسمح أك اقتتاؿ -أبدا–يككنكا 

 ي:أتفي ىذه الخطة نؤكد ما ي
 

  قبؿ الفمسطينيزء ال يتجزأ مف المستجغزة بمف يقطف فييا ىي. 

 كتنمية الطفؿ الفمسطيني في قطاع غزة ىك جزء متكامؿ مف الخطة الكطنية  ،التنمية المستدامة
إال مف خالؿ إشراؾ جميع الجيات المعنية في  ياالتي ال يمكف أف نصبك إلي ،لمطفؿ الفمسطيني

 .ذ كالتقييـبدءا مف عممية التخطيط خطكة بخطكة مع عممية التنفي ،جميع المناطؽ المختمفة

 ضفة الغربية كقطاع في ال  طفالطفال نحف ممتزمكف باستعادة كاحتراـ حقكؽ الطفؿ الفمسطيني
 .غزة

تكٌجب عمى ا، فإنو يكبما أف ىذه الكثيقة تعبر عف الرؤيا لدكلة فمسطينية تكفر الحقكؽ األساسية لجميع أطفالي
 في تسييؿ عمؿ ىذه الخطة. االلتزاـ األطراؼ المختمفة

  بناء المؤسسات كااللتزاـ بالخطة ك ، كتطبيقو القانكفالسمطة الكطنية الفمسطينية فرض عمى
 .الكطنية لإلصالح كالتنمية
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 كااللتزاـ  ،عمى إسرائيؿ إزالة المعيقات التي تمنع الحككمة مف تنفيذ إجراءاتيا بالشكؿ المالئـ
 .بالخطط الكطنية لتحقيؽ الدكلة الفمسطينية

 لتحقيؽ  ؛كأف يدعـ السمطة الكطنية الفمسطينية ،ف يدعـ الشعب الفمسطينيعمى المجتمع الدكلي أ
 .كالتنمية المستدامة ،كالسالـ الدائـ ،الدكلة الفمسطينية

 
مف أفراد كمؤسسات، كمف جميع الجيات  مجيكدو  تأتي ىذه النسخة مف الخطة الكطنية لمطفؿ الفمسطيني نتاجى 

 . UNICEFمؤسسات المجتمع المدني، كبدعـ مف اليكنيسؼ ك  ،مف ضمنيـ المؤسسات العامةك  ،المعنية
 

 ،مف أجؿ تنمية الطفؿ الفمسطيني معنامف أجؿ دعـ كتنمية أطفاؿ اليـك كأطفاؿ المستقبؿ. لنعمؿ  معنالنعمؿ 
 لتنفيذ الخطة الكطنية لمطفؿ الفمسطيني. معناكاحتراـ حقكقو كاممة بدكف تمييز. لنعمؿ 
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 ممخص تنفيذي
 

ىـ الذيف سيقكدكف الكطف إلى الرفاه كالسالـ، كمف ىنا نحتاج إلى برامج  ؛مةاألعماد مستقبؿ  األطفاؿ ىـ
عمى الجميع المشاركة في تنمية الطفؿ في بيئة آمنة يستحقيا تضمف  فإنو يجب ،كعميو شاممة لتنمية الطفؿ.

ذ مراجعة نصؼ المدة ، كتنفي1111 – 1113. إف إعداد الخطة الكطنية لمطفؿ الفمسطيني كاممةحقكقو ال
كالمؤسسات األىمية  ،يعكساف مدل اىتماـ فمسطيف بأطفاليا. دعمت كساىمت مؤسسات المجتماع المدني

الحككمة في حماية األطفاؿ، كتعميميـ، كتأميف الغذاء كالصحة ليـ. بالرغـ مف النجاحات التي تـ تحقيقيا إال 
 أف الطريؽ ما زاؿ في بدايتو.

 
الخطة قييـ لت ؛كزارة التخطيط سمسمة مف النقاشات كاالجتماعات مع الكزارات المختمفةبدأت  1116 أيارفي 

 . كبعد سمسمة مف النقاشات كاالجتماعات تقرر إبقاء الخطة الكطنية1111-1113 الكطنية لمطفؿ الفمسطيني
عكاـ كالعمؿ عمى بناء خطة لأل ،لمتخطيط لألطفاؿ في فمسطيف اإطارن  1111-1113 لمطفؿ الفمسطيني

كتنمية  الرسمي كغير الرسمي ( التعميـ1مجاالت مختمفة: ) ة. تحددت النقاشات في خمس 1118-1111
صحة ( 3العنؼ في الظركؼ الصعبة، ) مفطفاؿ أل( حماية ا2( تأميف الصحة كالحياة اآلمنة، )1القدرات، )

 .( الغذاء كالتغذية4) البيئة
 

دارة الخطة كتكجيات اشتممت الخطة الكطنية عمى برامج  لمعمؿ في المجاالت المختمفة، كتكجيات لمعمؿ، كا 
 :آلتيةىداؼ البرامج تـ تبني التكجيات كالقضايا األ ا. تحقيقن ىاكقياس أثر 

 حقكؽ الطفؿ 
 النكع االجتماعي 
 مشاركة األطفاؿ 
 السالـ 

 أتي:تـ تحديدىا بشكؿ مفصؿ كما ي ة، فقدلتحقيؽ أىداؼ البرامج الخمس

 
 :وتنمية القدراتغير الرسمي الرسمي و التعميم  .2

، التعميـ الفني كالتقني، التطكير النكعي لمتعميـ، التعميـ الثانكم، التعميـ األساسي، تنمية الطفكلة المبكرة
المشاركة في الحياة االجتماعية ، الترفيو كالمعب، ثقافة الطفؿ ،طفاؿ ذكم االحتياجات الخاصةألتعميـ ا

 فؿ.المكجو لمط اإلعالـ، كالسياسية
 :تأمين الصحة والحياة اآلمنة .9
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، 17 – 4صحة األطفاؿ ، صحة األطفاؿ دكف سف الخامسة، صحة الطفؿ الرضيع، الصحة اإلنجابية
 ،السميمة كاكتساب السمككات ،)المعرفة الصحية جنسيااألمراض المنقكلة الكقاية مف الصحة المدرسية، 

 (ةالحياة الصحي نماطأتبني ك 

 :الظروف الصعبة ، وفيفالعن منحماية األطفال  .0

طفاؿ ضد العنؼ في الظركؼ الصعبة، حماية األطفاؿ في النزاعات المسمحة، األطفاؿ ألحماية ا
المحركمكف مف الرعاية األسرية، األطفاؿ المخالفكف لمقانكف، المخدرات كالمؤثرات العقمية، عمالة 

 .سرائيميةسجكف اإلالألطفاؿ في ااالحتياجات الخاصة،  كاألطفاؿ ذك ، األطفاؿ، العنؼ ضد األطفاؿ

 :البيئةتعزيز صحة  .2

 .التشريعات، تكفير الصرؼ الصحي المناسب، تكفير المياه الصالحة لمشرب

 :ةالغذاء والتغذي .0

 .ميف الرضاعة الطبيعيةأت، كالطحيف المدعـ تزكيد الممح المؤيدف، فر نظاـ تغذية كطنياتك 
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 مقدمة. 1
 

إال أف الكضع ما زاؿ يحتاج إلى العديد مف التطكير  ،ات في قطاع الطفؿأحرزت فمسطيف العديد مف اإلنجاز 
 كالتنمية في المجاالت المختمفة.

 2.5 منيـ فرد، مالييف 4 حكالي 2007 عاـ منتصؼ في الفمسطينية األراضي في المقدر السكاف عدد بمغ

 األراضي سكاف مجمكع مف غزة قطاع في %(7.;7) فرد مميكف 5.9 الغربية، الضفة في&%( 6:)فرد مميكف

 مجمكع مف %96.6 حكالينفسو العاـ  في سنة 18 عف عمارىـأ تقؿ الذيف فرادألا نسبة قدرت .الفمسطينية

 األراضي في  2006 لعاـ الكمية الخصكبة معدؿ عمى انخفاض طرأ .الفمسطينية راضيألا في المقيميف السكاف

 عمى مكلكد 9.8ك 8.6غزة كقطاع الغربية الضفة في مغب إذ ؛امرأه لكؿ مكلكد 4.6 بمغ حيث ؛الفمسطينية

 .2006 الفمسطيني سرةاأل صحة مسح نتائج عمى بناء كذلؾ التكالي،

 
 العقد خالؿ اـعال المكاليد معدؿ في انخفاضان  ىناؾ أف لىإ الفمسطيني لإلحصاء المركزم الجياز تقديرات تشير

 عاـ في السكاف مف ألؼ لكؿ كالدة حالة 42.7 اـعال اليدالمك  معدؿ قدر إذ ؛الفمسطينية األراضي في الماضي

 مف عشرة الثامنة دكف الالجئيف األطفاؿ نسبة بمغتك  2007. العاـ خالؿ حالة 36.0 إلى كانخفض 1997

 الضفة في % 26.9 بكاقع ، 2005عاـ الفمسطينية األراضي في المقيميف األطفاؿ مجمؿ مف % 42.2 العمر

 1997 لألعكاـ الفمسطينية األراضي في كالطالؽ الزكاج إحصاءات تشيرك  .غزة طاعق في % 68.5 ك الغربية

 األكؿ القراف عقد عند الكسيط العمر بمغ حيث ؛اإلناث بيف خاصةبك  المبكر الزكاج ظاىرة شيكع إلى 2006 -

 .لمذككر سنة 25.0 مقابؿ لإلناث سنة 19.0 حكالي األعكاـ تمؾ في
 

 8.2 الفمسطينية راضيألا في إناث ترأسيا التي األسر نسبة أف الى ، 2005 رمسألا العنؼ مسح نتائج تشير

 بيانات تشيركذلؾ  .التكالي عمى غزة كقطاع الغربية الضفة في % 7.1 ك % 8.9 مقابؿ، سرألا مجمؿ مف %

 خالؿ ،كمي أك جزئي ليدـ مسكنيا تعرض فمسطينية أسرة 29,314 أف إلى 2006 لمعاـ السكف ظركؼ مسح

 قطاع في أسرة  28,997ك الغربية، الضفة في أسرة 317 بكاقع ، 2006 /6 / 15 كحتى  2005/9/28 فترةال

 .غزة

 
. 1111-1113نجـ قرار كضع خطة كطنية لمطفؿ الفمسطيني بعد المراجعة األكلية لمخطة الكطنية لمعاـ 

ة اعتمادا عمى الخطة الكطنية كقد تـ إعداد الخطة بما يعكس مدل التزاـ الحككمة في كثائؽ األمـ المتحد
فقد تـ مراجعة العديد مف  ،كحتى يتـ إخراج الخطة بأفضؿ ىيئة ممكنة. 1111-1113لمطفؿ الفمسطيني 

االستراتيجيات المعتمدة في الخطط بالخطة  -كذلؾ– قد التزمتك الكثائؽ الدكلية كالمحمية حكؿ حقكؽ الطفؿ. 
 ممكنة كقابمة لمتنفيذ.  حيث اعتمدت استراتيجيات ؛الكطنية المختمفة
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ية الطفؿ مبحيث تربط بيف التنمية الكطنية كتن ،ىداؼ ىذه الخطة ترتبط بشكؿ مباشر باألطفاؿإف أ

 ،ساىمت الكزارات المعنية في تحديد ىذه االستراتيجيات، كما ساىمت مؤسسات المجتمع المدني الفمسطيني.
 .كلكيات كاالستراتيجياتألفي تحديد اككذلؾ األطفاؿ 

كالمعمميف، كأكلياء كالجمعيات المختمفة العاممة مع األطفاؿ،  ،إضافة إلى ذلؾ تـ استشارة القطاع الخاص
  األمكر، كالطمبة ذكم االحتياجات الخاصة، كجميع المؤسسات المعنية بالمكضكع.

 
 اإلطار العام لمخطة الوطنية الفمسطينية .2

 ووسياق يطمنطمقات التخط 0.2
كاإلعالف  ،1838اتفاقات جنيؼ لمعاـ ك بما يتناغـ  1111-1118الكطنية لمطفؿ الفمسطيني تـ إعداد الخطة 
لتزاـ العالمي مف أجؿ األطفاؿ في كثيقة جديدة ىي "عالـ جدير باألطفاؿ" كاال، 1881الطفؿ العالمي لحقكؽ 

"World Fit for Children( "2002باإلضافة إلى كثائؽ عالمية أخرل )خطط الكطنية ، كاالتفاقات كال
كالخطة الكطنية لإلصالح كالتنمية  ،2000-2002مف ضمنيا الخطة الكطنية لمطفؿ الفمسطيني التي 
2002-2000. 

إطارا عاما يحدد استراتيجيات كعمؿ الخطة الكطنية لمطفؿ  اآلتيةتشكؿ االلتزامات الدكلية كالكطنية 
 الفمسطيني.

 
 اإلعالن العالمي لحقوق الطفل 1.1.1

قبكال كاعتمادا مف دكؿ العالـ. يركز ىذا اإلعالف عمى تأميف إلعالف العالمي لحقكؽ الطفؿ األكثر ا دٌ عيي 
حقكؽ الطفؿ في مجاالت أربعة تشمؿ: البقاء، كالحماية، كالتنمية، كالمشاركة. كيشتمؿ اإلعالف العالمي 

 :اآلتيةلحقكؽ الطفؿ عمى المبادئ 
 المغة،  كأالجنس،  كأالمكف،  كأكقيـ بغض النظر عف العرؽ، : أف يتمتع األطفاؿ بجميع حقعدم التمييز

 .مكاف الكالدةأك االنتماء السياسي، أك المكطف، أك الممكية، أك اإلعاقة، أك الديف،  كأ

 في جميع األمكر يككف االىتماـ بمصالح األطفاؿ ىك االعتبار األساسي.االىتمام بمصمحة الطفل : 

 :ليـ الحؽ في العيش كالبقاء... تأميف أقصى حد ممكف مف البقاء جميع األطفاؿ  البقاء والتنمية
 كالتنمية لمطفؿ.

 جميع األطفاؿ ليـ الحؽ في التعبير عف آرائيـ في الشؤكف التي تخصيـ.المشاركة : 
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 جدير باألطفال" مبادئ وأىداف "عالم 1.1.1
رؾ لمناقشة كضع األطفاؿ في أقامت الجمعية العامة لألمـ المتحدة جمسة خاصة في نيكيك  1111في أيار 

امة بكثيقة . بناء عمى ذلؾ خرجت الجمعية الع1881كتقييـ اإلنجازات بناء عمى الخطة الكطنية لمعاـ  ،العالـ
حماية كتأميف حقكؽ األطفاؿ في احتكت اشتممت ىذه الكثيقة عمى أربعة محاكر  ."عالـ جدير باألطفاؿ"

مف ، 1112طنية لعشر سنكات خالؿ العاـ األعضاء إعداد خطة ك كؿ الدكؿ إلى العالـ. تطمب ىذه الكثيقة 
 :اآلتيةخالؿ اعتماد االستراتيجيات 

 
 كتأميف  ،ضماف حماية حقكؽ الطفؿمناسبة كفعالة مف أجؿ  كضع استراتيجيات كسياسات كخطة عمؿ

 .حياة فضمى ليـ

 أك مؤسسات لدعـ كحماية حقكؽ الطفؿ ،تأسيس أك تفعيؿ ىيئات محمية. 

 نظاـ مراقبة كتقييـ لمراجعة البرامج المختمفة تطكير. 

 تعزيز الكعي كالفيـ حكؿ حقكؽ الطفؿ. 
 :اآلتيةتعتمد الكثيقة المبادئ كاألىداؼ 

 الطفؿ أكال. 

 الحد مف الفقر كاالستثمار في األطفاؿ. 

 االىتماـ بجميع األطفاؿ. 

 طفاؿألتعميـ جميع ا. 

 طفاؿ مف األذلألحماية ا. 

 حربطفاؿ مف الألحماية ا. 

 الحماية مف مرض نقص المناعة المكتسبة/ اإليدز. 

 االستماع إلى األطفاؿ كتأكيد مشاركتيـ. 

  جؿ األطفاؿأحماية األرض مف. 
 

 1222وثيقة األىداف التنموية لأللفية الثانية  2.1.1
مى قضايا دكلة كثيقة األىداؼ التنمكية لأللفية الثانية. تشتمؿ الكثيقة ع 181اعتمدت  1111في أيمكؿ عاـ 

تركز الكثيقة عمى ثمانية محاكر  في السالـ، كاألمف، كالتنمية بما يخص البيئة، كحقكؽ اإلنساف كالحكـ.
كالتقميؿ مف ضمنيا التعميـ األساسي، كالمساكاة مف حيث النكع االجتماعي،  التي رئيسية تشمؿ قضايا الطفؿ

 :اآلتياض األخرل. تشتمؿ األىداؼ عمى مرض اإليدز كالمالريا كاألمر طفاؿ، كمحاربة ألمف كفيات ا
 

 :قعدالقضاء عمى الفقر والجوع الم
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  تخفيض نسبة األشخاص الذيف يعانكف مف الفقر إلى النصؼ يتـ 1114كحتى العاـ  1881منذ العاـ. 
 التقميؿ مف نسبة األشخاص الذيف يعيشكف بأقؿ مف دكالر كاحد إلى النصؼ. 

 :تحصيل تعميم أساسي
  األساسي المتكامؿ لألكالد كالبناتتأميف التعميـ. 

 :تحقيق مساواة عمى مستوى الجنس وتقوية النساء
  كعمى جميع 1114الحد مف التمييز عمى أساس الجنس في التعميـ األساسي كالثانكم في العاـ ،

 .1114 حتى عاـ المستكيات
 :تخفيض معدل وفيات األطفال

  مثيفبنسبة ث ةمساخال دكفتخفيض معدؿ كفيات لألطفاؿ. 
 :تحسين صحة المواليد

  64تخفيض معدؿ كفيات المكاليد بنسبة%. 
 :محاربة اإليدز والمالريا واألمراض األخرى

 إيقاؼ تزايد مرض اإليدز. 
 الحد مف حاالت اإلصابة بمرض المالريا كاألمراض الرئيسية. 

 :تأمين االستدامة البيئية
 لدكؿ لمحد مف خسائر المصار البيئيةتكامؿ مبادئ التنمية المستدامة في سياسات كبرامج ا. 
  ف مصادر مستدامة لممياه الصالحة لمشربك % لألشخاص الذيف ال يمتمك41التقميؿ بنسبة. 
  1111مميكف مف العائالت الفقيرة عمى األقؿ حتى عاـ  111تحسيف حياة. 
 :تطوير مشاركة عالمية لمتنمية 
 بابتطكير كاستخداـ استراتيجيات لعمؿ مناسب كمنتج لمش. 
 

 (1212-1227الخطة الوطنية لإلصالح والتنمية ) 3.1.1
تمثؿ ىذه الكثيقة الرؤية لمدكلة الفمسطينية المستقمة، كما تكضح الخطكات التي بدأت فعميا لتأكيد الحكـ الجيد 

 :اآلتيةكحكـ القانكف، كتشتمؿ عمى المحاكر 
 

ية، اإلصالح في الخدمة المدنية فافصداقية كالشالحكـ: األمف كحكـ القانكف، العدالة، اإلصالح المالي، الم
 .كاإلدارية، إصالح الحكـ المحمي

 .جتماعية، التعميـ، الصحة، التنميةالجتماعية: الحماية االالتنمية ا
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قتصادية كتنمية القطاع الخاص: التركيج لالستثمار كالتجارة، القطاع الزراعي، قطاع الصناعة الالتنمية ا
 .احة، السكفكالخدمات، قطاع السي

 .تنمية البنية التحتية العامة: النقؿ كالمكاصالت، الكيرباء، المياه كالصرؼ الصحي، النفايات الصمبة
 
 

 القوانين والوثائق المحلية ....4

 م4002( لسنة 7رقم ) قانون الطفل الفمسطيني
 :أحكام عامة

 .الطفؿ ىك كؿ إنساف لـ يتـ الثامنة عشرة مف عمره 
 رتقاء بالطفكلة في فمسطيف بما ليا مف خصكصيات.الى: اييدؼ القانكف إل 
  يتمتع كؿ طفؿ بكافة الحقكؽ الكاردة في ىذا القانكف دكف تمييز بسبب جنسو أك لكنو أك جنسيتو أك دينو

جتماعي أك ثركتو أك إعاقتو أك مكلده أك كالديو، أك أم نكع الأك لغتو أك أصمو القكمي أك الديني أك ا
 .تمييزآخر مف أنكاع ال

 قامت بيا أ عتبار: مصمحة الطفؿ الفضمى في جميع اإلجراءات التي تتخذ بشأنو سكاءاليجب األخذ في ا
 .الخاصة ـجتماعية العامة أالمؤسسات الرعاية ا ـالسمطات اإلدارية أ ـالمحاكـ أ ـالييئات التشريعية أ

 :الحقوق األساسية 
 لكؿ طفؿ الحؽ في الحياة كفي األماف عمى نفسو. 
 لكؿ طفؿ الحؽ في حرية الرأم كالتعبير بما يتفؽ مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة. 

 :الحقوق األسرية
 لكؿ طفؿ الحؽ في العيش في كنؼ أسرة متماسكة كمتضامنة. 

  :الحقوق الصحية
 مع مراعاة قانكف  ،لمطفؿ الحؽ في الحصكؿ عمى أفضؿ مستكل ممكف مف الخدمات الصحية المجانية

 .صحي كأنظمتو المعمكؿ بياالتأميف ال
 كقاية األطفاؿ مف مخاطر التمكث البيئي كالعمؿ عمى مكافحتيا. 
 كبخاصة فيما يتعمؽ  ،قياـ كسائؿ اإلعالـ المختمفة بدكر بناء كفعاؿ في مجاؿ الكقاية كاإلرشاد الصحي

 .لتدخيفكالكقاية مف الحكادث كمضار ا ،كمزايا الرضاعة الطبيعية ،بمجاالت صحة الطفؿ كتغذيتو
  :الحقوق االجتماعية

 لمطفؿ الحؽ في اإلنفاؽ عميو مف طعاـ ككسكة كمسكف كتطبيب كتعميـ. 
 كتتخذ الدكلة  .لكؿ طفؿ الحؽ في مستكل معيشي مالئـ لنمكه البدني كالعقمي كالركحي كاالجتماعي

 لتأميف ىذا الحؽ. كافة اإلجراءات كالتدابير الضركرية
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 :الحقوق الثقافية
 ذاعتيا لمطفؿ الحؽ بما ال يتعارض مع  ،في طمب جميع أنكاع المعمكمات كاألفكار كتمقييا كنقميا كا 

 .كاآلداب العامة ،النظاـ العاـ
  تعمؿ الدكلة عمى تجسيد ىذا الحؽ كفؽ ما تسمح بو إمكاناتيا، كليا في سبيؿ ذلؾ إلزاـ كسائؿ اإلعالـ

جيا كمكاردىا لتأميف التمتع الفعمي بيذا المرئية كالمسمكعة كالمكتكبة كغيرىا تخصيص جزء مف برام
 .الحؽ

 التي تتفؽ  ،لمطفؿ الحؽ في المشاركة الكاسعة في تحديد كتنفيذ البرامج الترفييية كالثقافية كالفنية كالعممية
 .بتكار كاإلبداعالككسائؿ ا ،كذلؾ تأكيدا لحقو في امتالؾ المعرفة ،مع النظاـ العاـ كاآلداب العامة

 يةالحقوق التعميم
 لكؿ طفؿ الحؽ في التعميـ المجاني في مدارس الدكلة حتى إتماـ مرحمة التعميـ الثانكم. 
 يا.نفس حتياجات الخاصة الحؽ في التعميـ كالتدريب بالمدارس كالمراكز المعدة لمتالميذاللمطفؿ ذم ا 

 :الحق في الحماية
 أك اإلىماؿ أك  ،معنكية أك الجنسيةأك اإلساءة البدنية أك ال ،لمطفؿ الحؽ في الحماية مف أشكاؿ العنؼ

 .ستغالؿالأك غير ذلؾ مف أشكاؿ إساءة المعاممة أك ا ،التقصير أك التشرد
 :تدابير الرعاية

 :معاممة األطفال الجانحين
 ال تجكز المساءلة الجزائية لمطفؿ الذم لـ يتـ التاسعة مف عمره. 
 أك المعاممة  ،م نمط مف أنماط العقكبةأك أل ،ال يجكز إخضاع أم طفؿ لمتعذيب الجسدم أك المعنكم

 .القاسية أك الميينة أك الحاطة بالكرامة اإلنسانية
 

 (9020-9002الخطة الوطنية لمطفل الفمسطيني )
: الصحة، التعميـ )الرسمي كغير الرسمي(، األطفاؿ الذيف بحاجة إلى اآلتيةاعتمدت الخطة الكطنية المحاكر 
مخطة مف خالؿ لالدفاع عف األطفاؿ، المراقبة. تمت مراجعة نصؼ المدة حماية خاصة، الثقافة، اإلعالـ، 

 الجيات المعنية، حيث تـ االتفاؽ عمى إعداد خطة معدلة مع برنامج لممراقبة كالتقييـ كالمتابعة.
 

 قانون العمل
 (تنظيـ عمؿ األحداث) الباب السادس

 (40المادة )
 .ةيحظر تشغيؿ األطفاؿ قبؿ بمكغيـ سف الخامسة عشر 

 (42المادة )
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عمى أف  ،يجب إجراء الكشؼ الطبي عمى األحداث قبؿ التحاقيـ بالعمؿ لمتأكد مف مالءمتيـ الصحية لو
 شير.أيعاد الكشؼ كؿ ستة 

 (40المادة )
 ال يجكز تشغيؿ األحداث في:

 الصناعات الخطرة أك الضارة بالصحة التي يحددىا الكزير.
 أك الدينية أك أياـ العطؿ الرسمية.األعماؿ الميمية أك األعياد الرسمية 

 ساعات عمؿ إضافية أك عمى أساس كحدة اإلنتاج.
 األماكف النائية أك البعيدة عف العمراف.

 (41المادة )
 تخفض ساعات العمؿ اليكمي لألحداث بما ال يقؿ عف ساعة عمؿ كاحدة يكميا. -1
بحيث ال يعمؿ الحدث  ؛مجمميا عف ساعة تتخمؿ ساعات العمؿ اليكمي فترة أك أكثر لمراحة ال تقؿ في -1

 أكثر مف أربع ساعات متكاصمة.
 (42المادة )

 كال يجكز تأجيميا. ،حداث ثالثة أسابيع سنكياألتككف اإلجازة السنكية ل
 (43المادة )

حداث، كينظـ صاحب العمؿ سجال ألة أف تعمؽ في أماكف العمؿ األحكاـ الخاصة بتشغيؿ اأعمى المنش
 بيـ.بكؿ ما يتعمؽ 

 (44المادة )
يستثنى مف أحكاـ ىذا الباب األحداث الذيف يعممكف لدل أقاربيـ مف الدرجة األكلى كتحت إشرافيـ، عمى 

نمكىـ العقمي  فيبما ال يؤثر سمبان  ،أف يتـ العمؿ في جميع األحكاؿ كفؽ شركط صحية كاجتماعية مالئمة
 كالجسدم كتعميميـ.

 
 السياسة الوطنية لمطالئع والشباب

تطكير النظاـ التعميمي الفمسطيني )العاـ كالعالي( بما يعزز مصالح الفئات  التعميم والتدريب: .1
الشبابية كدكرىـ كحقكقيـ في المجتمع، مع التركيز عمى الرسالة اإلنسانية كالكطنية كالديمقراطية 

فردية لمشعب الفمسطيني، ضمف نظاـ تعميمي يكازف بيف االحتياجات المجتمعية كالطمكحات ال
 لإلنساف الفمسطيني في ظؿ مبدأ الحؽ في التعمـ.

 ،الكصكؿ لدرجة أكبر مف الكعي بالنسبة لكاقع الطالئع كالشباب الصحي كالبيئي: الصحة والبيئة .9
كالخطط االستراتيجية الكطنية الحككمية منيا  ،مف خالؿ تأكيد مكانتيـ ضمف أكلكيات السياسات

 .لحقكؽ الصحية اإلنسانيةمتطمبات اك بما يتالءـ   ،كاألىمية
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نحك المساىمة في مكافحة الفقر كالبطالة، كالتخطيط لذلؾ بناء عمى رؤية : الفقر والعمل والبطالة .2
تأخذ متغير العمر بعيف االعتبار كمصالح األجياؿ المقبمة، في ظؿ مجتمع تسكده تشريعات كأنظمة 

 كمعايير الجدارة كالكفاءة. ،كممارسات تعتمد تكافؤ الفرص

نحك تعزيز عالقات االنسجاـ كالحكار كالتسامح كالمشاركة في صنع القرار داخؿ  :العالقات األسرية .3
األسرة، كأسرة تخمك مف العنؼ كالتمييز عمى أساس الجنس أك العمر أك اإلعاقة أك التكجو الفكرم 

 .ألفرادىا

اطات التي تمبي نحك مشاركة فعالة كمجزية لمطالئع كالشباب في المؤسسات كالنش: المشاركة .0
طمكحاتيـ كآماليـ كأحالميـ، كرفع المعيقات التي تقؼ في كجو مشاركتيـ في الحياة السياسية 

 كاالقتصادية كاالجتماعية كالثقافية كالركحية لممجتمع الفمسطيني.

نحك تشجيع قيـ المسؤكلية كالمشاركة كالحقكؽ كالمساكاة كاإلبداع : الثقافة والفنون واإلعالم .5
 اـ المتبادؿ كالتعددية بيف الطالئع كالشباب الفمسطيني.كاالحتر 

بداعات الطالئع كالشباب كصحتيـ الجسدية : الترويح وحسن قضاء وقت الفراغ .2 تعزيز طاقات كا 
مف خالؿ تكفير برامج تركيحية يستثمركف مف خالليا كقت فراغيـ أفضؿ استثمار،  ،كالنفسية

 ح كالرياضة المختمفة. كتعزيز المساكاة في الكصكؿ لكسائؿ التركي
 

 قانون حقوق المعاقين
 ضماف حؽ المعكقيف في الحصكؿ عمى فرص متكافئة لاللتحاؽ بالمرافؽ التربكية كالتعميمية .1

 كالجامعات ضمف إطار المناىج المعمكؿ بيا في ىذه المرافؽ.
 تكفير التشخيص التربكم الالـز لتحديد طبيعة اإلعاقة كبياف درجتيا. .1
 كالكسائؿ التربكية كالتعميمية كالتسييالت المناسبة. تكفير المناىج .2
 تكفير التعميـ بأنكاعو كمستكياتو المختمفة لممعكقيف بحسب احتياجاتيـ. .3
 إعداد المؤىميف تربكيان لتعميـ المعكقيف كؿ حسب إعاقتو. .4

 
 

 اإلطار العام لمخطة ..2
 الرؤيا 1.1.1

  .ة كالعقمية كالنفسية كاالجتماعيةبالنكاحي الجسديتعنى  لمطفؿ الفمسطينيبيئة آمنة 
 



 17 

 الرسالة 1.1.1
بقاء تكفير بيئة آمنة تنمي قدرات الطفؿ مف خالؿ تكفير التشريعت كالسياسات كالبرامج تضمف حقيـ في ال

كتأميف حقكؽ كؿ طفؿ لتكفير الحياة الفضمى مف خالؿ تأميف بيئة صديقة  ،كالنماء كالحماية كالمشاركة
 يع أشكاؿ العنؼ كالتمييز ضد األطفاؿ.ك الحد مف جم ،لمطفؿ

 
 األىداف العامة ....2

 بغض النظر عف الجنس أك العمر أك المستكل االجتماعي  ،كاممة لجميع األطفاؿ تأميف حقكؽ الطفؿ
 .أك اإلعاقة أك االنتماء السياسي

 أنكاع العنؼ كالتمييز ضد األطفاؿ عالحد مف جمي. 
 جؿ تخطيط متكامؿ يعتمد منيجيو أاألىمية مف المؤسسات العامة ك يف التعاكف كالشراكة بالتنسيؽ ك  تفعيؿ

 .التشارؾ الحقيقي في تحديد األدكار كالمسؤكليات

  كذلؾ بزيادة  ،مكاف السكف كاالنتماء السياسيك  ،النكع االجتماعيجتماعيو المعتمدة عمى االتقميؿ الفجكة
كتعزيز االنتماء  ،نو لجميع األطفاؿفرص الكصكؿ إلى الخدمات ذات النكعية التي تضمف حياه آم

 .الكطني

 التي تمس حياة  تأميف بيئة صديقة لمطفؿ بالتركيز عمى الصحة كالتعميـ كالتغذية كالقطاعات األخرل
 .الطفؿ

 
 السياسات ....3

 سياسات عامة

ضؿ ليـ ميف األفأكت ،لتأميف حقكؽ الطفؿ -إف لـز -كتعديميا  ف: مراجعة القكانيرسم أو تعديل لمقوانين .1
 كالحد مف جميع أشكاؿ العنؼ ضد األطفاؿ. ،كبمشاركة الجميع ،بدكف تمييز

إنشاء أك تطكير مؤسسات كنكاد لألطفاؿ، حيث يتـ تشجيع مشاركة  التشبيك وتأكيد مشاركة األطفال: .1
 األطفاؿ بدءا مف تحديد االحتياجات حتى اإلشراؼ عمى التنفيذ كتقييـ المشاريع كالبرامج.

لقد تـ تنفيذ العديد مف المشاريع في العديد مف المناطؽ إال أنو ما زالت  الفئات الميمشة: الوصول إلى .2
ىناؾ فئات ميمشة لـ تصؿ إلييا البرامج كالمشاريع. في ىذا السياؽ، سكؼ تستيدؼ البرامج في جميع 

 المستكيات لتصؿ إلى الجميع دكف استثناء أك تمييز.
حقكؽ األطفاؿ المعاقيف، كاألحداث الجانحيف، كالميمشيف، ل يةإعطاء األولوية في الخدمات األساس .3

كاألطفاؿ في السجكف اإلسرائيمية، كاألطفاؿ الالجئيف، كاألطفاؿ الذيف يعانكف بسبب العنؼ كالنزاع 
 المسمح.
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سيتـ تطكر كبناء قدرات المؤسسات لمجيات المعنية في مجاؿ التخطيط،  بناء قدرات الجيات المعنية: .4
 كالرصد كالتقييـ لبرامج حقكؽ الطفؿ. التنفيذ،ك 

 تحديد كتكفير بيئة صديقة لمبيئة في جميع القطاعات. .5

سيتـ التعاكف بيف  التنسيؽ كالتعاكف مع جميع الجيات المعنية بتكفير الخبرات التي يمتمكيا كؿ جانب. .6
الدكلية مف  المؤسسات العامة مف جية، كبيف مؤسسات المجتمع المدني كالمؤسسات العامة كالمؤسسات

جية أخرل، باإلضافة إلى إشراؾ األطفاؿ. سيتـ تكامؿ كتضافر الجيكد بيف الجيات المختمفة مف أجؿ 
 التقميؿ مف تكرار المجيكدات كالبرامج كاستخداـ مناىج أكثر كفاءة.

 تكزيع كاستخداـ المصادر بأكبر كفاءة كفعالية ممكنة مف أجؿ تأميف حقكؽ الطفؿ. .7

يسترشد بو صانعك القرار مف القطاعات المعنية  ،فؿ الفمسطيني تشكؿ إطارا عاماالخطة الكطنية لمط .8
مراعية المبادئ األساسية لحقكؽ الطفؿ  ،لمبدء بكضع برامج مفصمة لجميع الفئات العمرية ،بالطفكلة

 التي اتبعت إلعداد الخطة الكطنية.

 
 سياسات في مجال الصحة

 :سياسات في مجاؿ الصحة الجسدية .1

 كتنمية القدرات البشرية. ،لخدمات الصحية المقدمة بما يشمؿ التطكير المؤسساتيتنمية ا .أ 

 زيادة كصكؿ األطفاؿ إلى خدمات صحية صديقة لمبيئة كالتغذية دكف تمييز. .ب 

التعميـ كالصحة كالثقافة  ف خالؿالطفكلة المبكرة م قطاع تطكير كتكسيع كتكامؿ كتنمية .ج 
 .كاإلعالـ

يف كذكم االحتياجات الخاصة لمخدمات الصحية كالتأىيمية تأميف كصكؿ األطفاؿ المعاق .د 
 المتكاممة مف خالؿ الخدمات األساسية.

 تشجيع القطاع الخاص في تأميف الخدمات الصحية. .ق 

 :سياسات في مجاؿ الصحة النفسية االجتماعية .1

كتكضيح دكر كزارة الصحة كمرجعية  ،تطكير كرفع مستكل الصحة النفسية كاالجتماعية .أ 
 النفسية االجتماعية. في الصحة

التعاكف مع المؤسسات الحككمية كاألىمية مف أجؿ تعييف عامميف نفسييف كمرشديف تربكييف  .ب 
 كعامميف اجتماعييف في المدارس كالجياز الصحي.

 .التخطط لعممية استيعاب كتطكير الصحة النفسية في الكطف .ج 

االجتماع كالعمؿ  المساىمة في تطكير المعرفة في مجاؿ عمـ النفس كالتربية كعمـ .د 
كذلؾ مف خالؿ نشر األبحاث كالدراسات التي تسيـ في العممية الدائرة في  ،االجتماعي

 .العالـ لتطكير ىذه المعرفة
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لممرضى  التعٌمؽ في فيـ المعايير كالقكاعد الدكلية كالكطنية الخاصة بالحقكؽ اإلنسانية .ق 
 .الذيف يعانكف اضطرابات نفسية

مع الجامعات كالمعاىد العميا ككافة الجيات ذات الصمة  التعاكف كتأسيس العالقات .ك 
 .بالصحة النفسية كاالجتماعية، سكاء منيا المحمية أك العربية أك الدكلية

المستكل  التعاكف مع سائر المنظمات غير الحككمية التي تسعى إلى بمكغ مراـ مماثمة عمى .ز 
 .ف اإلقميمي كالعالمييالقطرم كالمستكي

 
 

 التعميمسياسات في مجال 
تمتـز كزارة التربية كالتعميـ العالي بتكفير التعميـ الجيد لجميع األطفاؿ في سف  التعميم لمجميع: .1

المدرسة إناثا كذككرا كزيادة فرص الحصكؿ عمى التعميـ الجيد عمى المستكيات األخرل مثؿ التعميـ 
 العالي بما فيو التعميـ الميني كلمتعميـ غير النظامي.

عمى الرغـ مف اإلنجاز الممحكظ في النظاـ التعميمي في ىذا المجاؿ، فقد اتخذت  عي:النوع االجتما .1
تدابير إضافية لجسر الفجكات المتبقية بيف اإلناث كالذككر في معدالت االلتحاؽ كعمى جميع 
المستكيات كلجميع أنكاع التعميـ، كلتشجيع النساء في العمؿ في مجاؿ التعميـ كعمى جميع 

 سيما في أعمى مناصب صنع القرار. المستكيات كال

سيتـ إيالء اىتماـ خاص بالفقراء مف خالؿ تكفير الخدمات التعميمية ككذلؾ المنح  الحد من الفقر: .2
 الدراسية كالقركض لمطمبة.

سكؼ تبذؿ جيكد إضافية في مجاؿ التعميـ الجامع كعمى جميع  الطمبة ذوو االحتياجات الخاصة: .3
 مستكيات التعميـ

سيتـ التركيز عمى تحسيف النكعية في الفترة المقبمة، كستنفذ االستراتيجية  مى النوعية:التركيز ع .4
الكطنية لتأىيؿ المعمميف، كستككف ىناؾ مراجعة كتطكير لمناىج التعميـ العاـ كالكتب المدرسية 

بنية عمى بصكرة دكرية. كفي مجاؿ التعميـ كالتدريب الميني كالتقني ستقـك الكزارة بإعداد المناىج الم
أساس الكحدات، كما ستبذؿ جيدا كبيرا لتحسيف نكعية التعميـ العالي بما في ذلؾ تشجيع البحث 

 العممي.

سينصب التركيز بصفة خاصة عمى ربط  المواءمة والربط مع التنمية االجتماعية واالقتصادية: .5
 المجتمع.التعميـ كخصكصا في مرحمة ما بعد التعميـ الثانكم مع سكؽ العمؿ كاحتياجات 

سكؼ تتحسف دراسة العمـك كالتكنكلكجيا مع إيالء اىتماـ خاص بتكسيع  العموم والتكنولوجيا: .6
استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت في التعميـ عمى جميع المستكيات كالدراسات المتصمة 
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حكث ذات بالحاسكب، كسيتـ تطكير سياسة لمعمـك كالتكنكلكجيا في التعميـ العالي كتشجيع الب
 العالقة.

شراؾ القطاع الخاص بشكؿ استراتيج دور القطاع الخاص: .7 مف خالؿ المشكرة في مجاؿ  يدمج كا 
السياسات كخاصة في مجاؿ التعميـ العالي كالتعميـ الميني كالمشاركة في تنفيذ النشاطات كالتدريب 

 الميني كالتقني، كمف خالؿ تشجيع االستثمار في التعميـ.

التنسيؽ كالتعاكف مع ككالة الغكث كتعزيز العالقة مع القطاع الخاص كشركاء  :تحسين الشراكات .8
التطكير الدكلييف، كمشاركة جميع الشركاء في الحكار بشاف السياسات كالتخطيط كالتنفيذ كالرصد 
كالمراجعة الدكرية لمتقدـ الذم يتـ إحرازه في الخطة، كستككف الخطة التطكيرية التربكية االستراتيجية 

 إطارا لتحسيف الشراكة، كاالستثمار خارج إطار الخطة لف يحظى بالتشجيع.

دارة الخطة،  القدرة عمى التخطيط والتنظيم: .11 سيتـ تطكير نظـ دعـ القرار كميارات التخطيط كتنفيذ كا 
كتطكير استراتيجية لمتدريب في المجاالت ذات العالقة، ككضع كتنفيذ كربط الحكافز بالتدريب، كما 

ييـ أداء مختمؼ الكحدات في الكزارة كالمديريات كمؤسسات التعميـ العالي كالمدارس عمى سيتـ تق
 أساس التقدـ الذم يتـ إحرازه في تنفيذ برامج الخطة.

عادة ىيكمية الوزارة: .11 سيتـ اتخاذ إجراءات لمتكجو نحك الالمركزية، كما سيتـ مراجعة  الالمركزية وا 
ميع المستكيات كالمؤسسات، كمراجعة األنظمة كالتعميمات الييكؿ التنظيمي في الكزارة كعمى ج

 كالكصؼ الكظيفي لجميع الكظائؼ في الكحدات المختمفة.

سيحظى التعميـ في القدس باىتماـ خاص كال سيما في مجاؿ تكفير الغرؼ الصفية  القدس: .11
القدس، كسيتـ كالمدارس كتحسيف ركاتب المعمميف، كتشجيع المانحيف عمى االستثمار في التعميـ في 

 تكفير قركض كمنح لمطمبة المحتاجيف في مؤسسات التعميـ العالي في القدس.

تغطية احتياجات كلف يتـ إىمالو، كستتـ الكضع الراىف لقطاع غزة  سيراعى الوحدة الجغرافية: .12
 (الضفة الغربية )بما فييا القدس كما ىك الحاؿ في القطاع

 
 سياسات في مجال الحماية

بشكؿ يضمف تكفير بيئة تحمي الطفؿ مف  كتطبيقيا تفعيمياضماف سياسات ك رسـ قكانيف ك  .1
كأماكف العمؿ  ،ك اإلىماؿ في المدرسة كالبيت كالمؤسسات ،جميع أشكاؿ العنؼ كالتمييز

 كالمجتمع بشكؿ عاـ.

  جميعيا. العقاب الجماعي كسبؿ التعذيبأساليب رسـ سياسات مناسبة تمنع  .1

مف خالؿ تعديؿ القكانيف  ،ؿ العنؼ كالتمييز كاالستغالؿحماية األطفاؿ مف جميع أشكا .2
عادة تأىيميـ. ،كتفعيميا  كمساعدة الناجيف مف أعماؿ العنؼ كا 
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رفع كعي األطفاؿ كالمجتمع بأثر العنؼ بجميع أشكالو مف خالؿ المدرسة كاإلعالـ كغيرىا مف  .3
 النشاطات كالبرامج.

 
 توتنمية القدرا الرسمي وغير الرسمي . التعميم2

 لوضع الحالياتحميل  0.3
 الواقع التعميمي

 ما بمغ 2007 / 2006 الدراسي لمعاـ الفمسطينية األراضي في المدارس طمبة عدد أف التعميـ مسح بيانات تشير

 التعميـ مرحمة في الطمبة شكؿ. ك  % 49.9 نسبتو ما منيـ اإلناث تشكؿ كطالبة، طالبان 1,085,274  مجمكعو

 .األساسية المرحمة في % 88.0ك المدرسي، التعميـ مراحؿ في الطمبة مجمكع مف % 12.0 نسبتو ما الثانكم
 6.7 ك الدكلية الغكث ككالة بمدارس ممتحقكف % 23.3 ك الحككمية، بالمدارس ممتحقكف الطمبة مف % 70.0

 .الخاصة بالمدارس ممتحقكف %

 
 عمييـ تشرؼ طفاؿأ رياض ةربعأ ستثناءبا الخاص القطاع يديرىا األطفاؿ رياض مرحمة في التعميـ مؤسسات

 مف األطفاؿ رياض جميع تجاز أف يتكجب -بيا المعمكؿ األنظمة بمكجب- أنو إال كالتعميـ، التربية كزارة
 االقتصادية كضاعألبا فمسطيف في طفاؿألا رياض عدد كانخفاض ارتفاع يرتبط .كالتعميـ التربية كزارة

 لىإ 1883/1884 العاـ في ركضة 436 مف ارتفع قد طفاؿألا ياضر  عدد فأ كيالحظ السائدة، كالسياسية
 بيف االنتفاضة خالؿ يتذبذب العدد بدأ ثـ%، 82.2 زيادة بنسبة أم ؛1111/1888 العاـ في ركضة 843

 قد ك ،1115/1116 لىإ 1111/1111 مف عكاـألا خالؿ% 14.1 بنسبة البطيء كاالنخفاض االرتفاع
 ،البطالة كتفشي القطاع، ىذا في االستثمار معدالت ىبكط في تتمخص ةاقتصادي سبابأ إلى ذلؾ يعكد

 بنسبة طفاؿألا رياض عدد ارتفع عاـ بشكؿ .لمسكاف المعيشة مستكيات كىبكط الفقر معدالت كازدياد
 مف األطفاؿ رياض في طفاؿألا عدد ارتفع 1115/1116 – 1883/1884 بيف الفترة خالؿ%. 113.1

 الدراسي العاـ في كطفمة طفالن  671141 إلى 1885/1886 الدراسي العاـ في كطفمة طفالن  581123
 مف % 51.7 كالذككر % 48.3 ةنسب اإلناث كتشكؿ ،% 13.0 مقدارىا زيادة بمعدؿ، 1115/1116
 في % 65.3 بكاقع األطفاؿ رياض في اإلناث نسبة تتكزع .العاـ ىذا في األطفاؿ رياض في طفاؿألا مجمكع
 في طفاؿألا رياض مرحمة في الصافية االلتحاؽ معدالت بمغت. غزة قطاع في % 34.7 ك الغربية، الضفة
 .األطفاؿ برياض ممتحقيف كانكا( سنكات 4-3) األطفاؿ مف% 13.8 حكالي 1115/1116 الدراسي العاـ

 

 إلى 1997 / 1996 الدراسي العاـ في كطفمة طفالن  69,134 مف األطفاؿ رياض في طفاؿألا عدد ارتفع

 عدد ارتفع. كذلؾ % 13.0 مقدارىا زيادة بمعدؿ ، 2007 / 2006 الدراسي العاـ في كطفمة طفالن  78,151

 954,877 إلى 1995 / 1994 الدراسي العاـ في كطالبة طالبا 572,529 مف األساسية المرحمة في الطمبة
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 ارتفعك  .المذككرة الفترة الؿخ % 66.8 مقدارىا زيادة بمعدؿ ، 2007 / 2006 الدراسي العاـ في كطالبة طالبان 

 130,397 إلى 1995 / 1994 الدراسي العاـ في كطالبة طالبا 45,339 مف الثانكية المرحمة في الطمبة عدد

 52.9 ةنسب اإلناث كتشكؿ ،% 187.6 مقدارىا زيادة بمعدؿ ، 2007 / 2006 الدراسي العاـ في كطالبة طالبا

 .1115/1116 الدراسي العاـ في الثانكية ةالمرحم طمبة مجمكع مف % 47.1 كالذككر %
 

 العاـ في% 33.1 مف تارتفع قد دكف كما العامة لمثانكية تأىيميف مستكل يصؿ المكاتي المربيات نسبة فإ
 مجمكع مف% 41.1 لىإ ليصؿ باالرتفاع كاستمر ،2000/1999 العاـ في% 36.2 لىإ 1883/1884

 نسبة ارتفعت حيف في. 1115/1116 عاـ% 36.1 لىإ ليصؿ كانخفض، 1111/1112 عاـ المربيات
 عاـ% 14.8 لىإ 1883/1884 عاـ% 6.2 مف عمىأك  البكالكيكس درجة حممة مف المربيات
 تأىيؿ مستكل عمى اتحسنن  يعني ما ،1115/1116  اـ% ع11.2 لىإ االرتفاع ككاصؿ ،1888/1111

 انخفاض لىإ دلأ ما طفاؿألا عدد دياداز  مف سرعأ بصكرة مطردة زيادة المربيات عدد كازداد المربيات،
 العاـ في مربية/طفال 25 لىإ 1995 / 1994 عاـ مربية/طفال 30 مف مربية لكؿ طفاؿألا عدد معدؿ

2006 / 2007 .. 

 
 بالتعميـ الممتحقيف الطمبة عدد بمغ فقد ؛الميني الثانكم التعميـ مف لمطمبة استقطابان  كثرأ األكاديمي التعميـ زاؿ ما

 مجمكع مف % 4.7 نسبتو ما أم؛   2007 / 2006  الدراسي العاـ في كطالبة طالبا 6,141 الميني مالثانك 

 .الثانكية بالمرحمة الممتحقيف الطمبة

 
 1.8 الفمسطينية األراضي في 2006 / 2005 الدراسي العاـ في األساسي التعميـ مرحمة في الرسكب نسبة بمغت

 % 0.7 ك لمذككر % 0.9 الرسكب نسبة فبمغت الثانكم التعميـ مةمرح في أما .لإلناث% 1.4 ك لمذككر %

 / 2005  الدراسي العاـ في األساسي التعميـ مرحمة في التسرب نسبة بمغتك  و،نفس الدراسي العاـ في لإلناث

  % 2.3 فكاف الثانكية المرحمة في أما .لإلناث% 0.5 ك لمذككر % 0.8 الفمسطينية األراضي في  2006
 .لإلناث % 2.9 ك لمذككر

 
 774 ك أساسية مدرسة 1,563 منيا ، 2007 / 2006 الدراسي العاـ في مدرسة 2,337 المدارس عدد بمغ

 اإلناث مدارس ككذلؾ المدارس، مجمكع مف )مدرسة 828 ( % 35.4 الذككر مدارس كتشكؿ ثانكية، مدرسة

 خدمات فييا فراتتك  المدارس ظـمع. )مدرسة695 ( % 29.7 المختمطة كالمدارس ،)مدرسة 814 ( % 34.8

 % 13.2 فيناؾ؛ المدارس ىذه مف قميمة نسبة في إال التدفئة خدمة تتكفر ال حيف في الجارية، كالمياه الكيرباء

 ىذه فراكتتك  الدكلية، الغكث ككالة مدارس مف % 4.9 مقابؿ الخدمة ىذه فييا فراتتك  الحككمية المدارس مف
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 العاـ معطيات حسب األطفاؿ رياض مف % 53.7 ك الخاصة المدارس فم  % 6.7 في الخدمة

 . 2007 / 2006الدراسي
 

 كثرأ األساسية المرحمة في الصفية الشعب أف يالحظ كالمرحمة، المنطقة حسب الصفية الكثافة مقارنة عند

  40.5 ةغز  قطاع في الصفية الكثافة بمغت فقد ؛الغربية الضفة مدارس في منيا غزة قطاع مدارس في اكتظاظان 
 عدد بمغ. 2007 / 2006 الدراسي العاـ في شعبة لكؿ طالبان   31.3 الغربية الضفة كفي شعبة، لكؿ طالبا

 ك معممان  19,084 منيـ ، 2007 / 2006 الدراسي العاـ في كمعممة معممان  42,306 المدارس في المعمميف
 .لممعممات % 54.9 ك لممعمميف % 45.1 بنسبة معممة 23,222

 
 نسبة في إال التدفئة خدمة تتكفر ال حيف في الجارية، كالمياه الكيرباء خدمات فييا فراتتك  المدارس ـمعظ إف

 مف % 4.9 مقابؿ الخدمة ىذه فييا فراتتك  الحككمية المدارس مف % 13.2 فيناؾ ؛المدارس ىذه مف قميمة
 مف % 53.7 ك لخاصةا المدارس مف % 46.7 في الخدمة ىذه فراكتتك  الدكلية، الغكث ككالة مدارس
 بالمدرسة تحيط أسكار بتكفر يتعمؽ كفيما . 2007 / 2006 الدراسي العاـ معطيات حسب األطفاؿ رياض
 .أسكار بيا تحيط المدارس مف% 76.2  إفف كمي /أ جزئي بشكؿ ذلؾ كافأ سكاء

 
 

 الكثافة كتشير لمتعمـ، اسبةالمن التعميمية البيئة تكفر تقيس التي المؤشرات أىـ مف الصفية الكثافة مؤشر دعيي 
  الصفية الشعبة في الطمبة عدد متكسط بمغ فقد ؛الكاحدة الصفية الشعبة في الطمبة عدد متكسط إلى الصفية
. 1115/1116 الدراسي العاـ في الثانكية المرحمة في طالبان  21.5ك األساسية المرحمة في طالبا% 23.4

 عند ممحكظ تحسف عميو يطرأ لـ كالثانكية األساسية التعميـ مرحمتي في الصفية الكثافة معدؿ أف كيالحظ
 . 1884/1885 الدراسي بالعاـ 1115/1116 الدراسي العاـ مقارنة

 
 الواقع الثقافي والترفييي

 ارتفعت قد حاسكب جياز كلدييا (سنة 17 مف قؿأ) أطفاؿ لدييا التي األسر نسبة فأ لىإ البيانات تشير
 2004 العاـ خالؿ % 28.5 مف ارتفعت حيث ؛2006 ك 2004 العاميف فبي % 26.3 مقدارىا بنسبة
 17 مف قؿأ) أطفاؿ لدييا التي الفمسطينية األسر نسبة ارتفعت، كذلؾ  2006 العاـ في % 36.0 إلى لتصؿ
 ارتفعت حيث ، 2006 ك 2004 العاميف بيف % 83.9 مقدارىا بنسبة اإلنترنت خدمة لدييا فراكيتك  (سنة

 . 2006 العاـ خالؿ % 17.1 إلى لتصؿ 2004 العاـ خالؿ % 9.3 مف النسبة
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 في األسر مف % 23.6 أف 2006 كاالتصاالت المعمكمات لتكنكلكجيا األسرم المسح نتائج أظيرت
 كمف ، 2006 العاـ في منزلية مكتبة لدييا فرايتك  سنة 18 مف قؿأ أطفاؿ لديياالتي  الفمسطينية راضيألا

. 2004 العاـ في % 28.4 كانت حيث ؛انخفضت منزلية مكتبة لدييا فرايتك  التي راألس نسبة أف المالحظ
 بنسبة الحاسكب يستخدمكف الذيف سنة( 16-11) العمرية الفئة في األطفاؿ نسبة ارتفاع البيانات تظير
 2004 العاـ خالؿ % 56.0 مف النسبة ارتفعت حيث ، 2006 ك 2004 العاميف بيف % 26.3 مقدارىا
سنة(  16-11) طفاؿألل بالنسبة كلىألا كلكيةألا التسمية احتمت.  2006 العاـ خالؿ % 70.7 ىإل لتصؿ
 بنسبة التعميمية البرامج عمى كاالطالع البحث أغراض ذلؾ تال ـ%، ث36.7 بنسبة االنترنت يستخدمكف الذيف
34.7 .% 

 
 األطفاؿ مف% 13.1 ةنسبف أ 1115 كاالتصاالت المعمكمات لتكنكلكجيا األسرم المسح نتائج مف يتضح

 في الثقافية المؤسسات كاقع مسح نتائج تفيد. رياضية لعابأ في فك مشتركسنة(  16-11) العمرية الفئة في
 منيا ،ثقافيا مركزا 213 بمغ الفمسطينية األراضي في الثقافية المراكز عدد بأف 2005 الفمسطينية، األراضي

. غزة قطاع في عامالن  مركزان  52 مقابؿ الغربية، الضفة في مالن عا مركزان  122 كبكاقع ،عامالن  مركزا 174
 الثقافية المراكز مف % 74.3ك مكتبة، لدييا الفمسطينية األراضي في الثقافية المراكز مف% 51.2 حكالي
 69.0 ك الغربية، الضفة في% 63.2بكاقع  ، المكتبةفي ىذه  باألطفاؿ خاص قسـ  ثمة مكتبة لدييا التي

 تمارس الفمسطينية األراضي في العاممة العامة المكتبات مف % 74.2. 2005العاـ في غزة قطاع في %
 المكتبات نسبة بمغت حيث ؛غزة كقطاع الغربية الضفة بيف كاضح فرؽ كجكد مع باألطفاؿ، خاصة فعاليات
 الغربية، الضفة في % 80.0 باألطفاؿ خاصة فعاليات كتمارس ،الفمسطينية األراضي في العاممة العامة
 ىذه مف % 82.8 أف، 2005 الثقافية المؤسسات كاقع مسح نتائج بينت. غزة قطاع في % 63.6 مقابؿ

 كما .غزة قطاع في % 92.3ك الغربية الضفة في % 78.7 بكاقع باألطفاؿ، خاصة فعاليات تمارس المراكز
 لعابأ ساحة لدييا سطينيةالفم األراضي في العاممة الثقافية المراكز مف % 27.0 أف البيانات أظيرت
 .غزة قطاع في % 36.5 ك الغربية، الضفة في % 23.0 بكاقع لألطفاؿ

-11) العمرية الفئة في األطفاؿ يمارسيا التي األنشطة كطبيعة نكع في األكلى المرتبة تحتؿاز التمف مشاىدة
 يشاىدكف% 65.3، يةاإلعالم بالكسائؿ المتصمة األنشطة بيف مف الكبرل النسبة احتمتحيث  ؛سنة( 16
 . دائـ بشكؿ زاالتمف

 

 القطاعي تواجو التحديات الت 2.3

i.  اإلبقاء عمى نسب االلتحاؽ عالية في التعميـ األساسي، كرفع نسبة االلتحاؽ في المرحمة الثانكية 
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ii.  خفض نسبة التسرب خاصة في المديريات أك التجمعات السكانية أك المػدارس أك فئػات معينػة مػف الطمبػة
إلنػػػاث فػػػي المرحمػػػة الثانكيػػػة الفػػػرع األدبػػػي كالتػػػي ترتفػػػع فييػػػا نسػػػب التسػػػرب مقارنػػػة بالمعػػػدؿ العػػػاـ مثػػػؿ ا

 لمتسرب.
iii.  تػػػكفير مبػػػافو مدرسػػػية تتناسػػػب كأعػػػداد الطمبػػػة بحيػػػث تنطبػػػؽ عمييػػػا كافػػػة المعػػػايير المرتبطػػػة بالبنػػػاء مثػػػؿ

مشػػكمة الػػدكاـ  المسػػاحة المخصصػػة لكػػؿ طالػػب كذلػػؾ لحػػؿ مشػػكمة االكتظػػاظ فػػي الصػػفكؼ، كأيضػػا حػػؿ
المسػػػائي، ككػػػذلؾ المبػػػػاني المسػػػتأجرة، ىػػػذا إلػػػػى جانػػػب حػػػػؿ مشػػػكمة الغػػػرؼ الصػػػػفية أك المبػػػاني اآليمػػػػة 

 لمسقكط.
iv.  تػػكفير الكتػػب المدرسػػية لكافػػة الطمبػػة كفػػي الكقػػت المناسػػب، بحيػػث يػػتـ إخػػراج الكتػػب بجػػكدة عاليػػة ممػػا

د، عمػػػى أف يؤخػػػذ بعػػػيف االعتبػػػار يسػػيؿ عمميػػػة اسػػػتخداميا مػػػف قبػػػؿ الطمبػػػة ألكثػػػر مػػف عػػػاـ دراسػػػي كاحػػػ
 خفض التكمفة.

v.  تػػػػكفير الغػػػػرؼ التخصصػػػػية فػػػػي كػػػػؿ المػػػػدارس سػػػػكاء الجديػػػػدة منيػػػػا أك القديمػػػػة بحيػػػػث تشػػػػمؿ المكتبػػػػة
 كالمختبرات بأنكاعيا ككافة المستمزمات المدرسية مف أثاث مدرسي، 

vi. كقيػاس مػدل تناسػبيا مػع  ،ةكدراسػة أثرىػا عمػى الطمبػ كمف ثـ تعػديميا المناىج تطكير خطة متكاممة لتقييـ
 المراحؿ التعميمية كالعمرية

vii.  مكحدة لمتدريب ما بيف مختمؼ الجيات القائمة عمى التدريب استراتيجيةتطكير 

viii.  الميارات كالمجاالت التي كاف التحصيؿ فييا متدنيا في تحسيف تحصيؿ الطمبة 

ix. نياج الفمسطيني كتحسيف أداء الطمبةاغناء الجانب التقني كالتكنكلكجي كمان كنكعان، بما يخدـ تطبيؽ الم 

x.  تكظيػػػؼ التقنيػػػات التربكيػػػة فػػػي تحسػػػيف عمميػػػة عمػػػى اسػػػتحداث سياسػػػات جديػػػدة كحػػػكافز تشػػػجيع المعمػػػـ
نتػػاج كتكظيػػؼ ، التعمػػيـ مػػكاد تعميميػػة محكسػػبة كمرئيػػة كمسػػمكعة كمطبكعػػة  تنسػػجـ مػػع ثػػكرة تكنكلكجيػػا  كا 

 المعمكمات

xi. فاىيـ كالمعايير المتبناة كسياسة عامة لقطاع التعمػيـ مػف اجػؿ جعؿ الصحة  المدرسية كتطبيقيا ضمف الم
 التحصيؿ أألكاديمي البيئة المدرسية كبالتالي تحسيف

xii.  إيجاد بيئة مادية كاجتماعي كصحية قادرة عمى تسػييؿ عمميػة دمػج الطمبػة ذكم االحتياجػات الخاصػة فػي
 المسيرة التعميمية،

xiii. زيػادة حصػة كزارة التربيػة كالتعمػيـ  ، مف خػالؿألطفاؿرفع معدؿ االلتحاؽ اإلجمالي لمرحمة رياض ا
 العالي

xiv. يتفؽ كينسجـ مع األىداؼ العامػة كاألسػس التػي  لمحك االمية كتعميـ الكبار تطكير منياج فمسطيني
 بنيت عمييا المناىج الفمسطينية

xv.  ضيةزيادة عدد المراكز كالبرامج التي تعنى باألنشطة الثقافية كاالجتماعية كالفنية كالرياك 

xvi.  التربكية األىداؼ كاألكلياتعمى مستندا  ،حاجات الكزارة األساسية تعكس ىيكميةتطكير 
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xvii.  المسػػػؤكليات ك الميػػػاـ ك يخمػػػك مػػػف تػػػداخؿ أك  كظيفيػػػة يضػػػـكصػػػؼ كظيفػػػي كميػػػاـ تطػػػكير كبنػػػاء
 تناقض أك ازدكاجية في أداء المياـ

xviii. د منيجيػػة جمػػػع البيانػػػات دمػػج قكاعػػػد البيانػػات فػػػي قاعػػػدة مكحػػدة مػػػف خػػػالؿ تكحيػػد الترميػػػز كتكحيػػػ
 كحكسبتيا

xix. التكجو نحك تطبيؽ الالمركزية في اإلدارة التربكية 

xx. اعتماد الخطة الخمسية كمرجعية كحيدة لمختمؼ مجاالت التمكيؿ 

 
 

 األىداف واالستراتيجيات
 قطاع التعميـ كالتدريب الميني

 خطة.رياض أطفاؿ حككمية نمكذجية ركضة كاحدة في كؿ سنة مف سنكات ال 4إنشاء  .1

المحافظة عمى نسبة الممتحقيف الجدد في الصؼ األكؿ األساسي في المدارس الحككمية كالككالة  .1
%( عمى 11.3%، 16.1%، 51.4؛ لتبقى )1114/1115كالخاصة كما ىي عميو في العاـ 

 التكالي حتى نياية الخطة.
في  %111إلى  1114/1115% في العاـ 87رفع معدؿ الدخكؿ لمصؼ األكؿ األساسي مف  .2

 نياية الخطة.
% في 111إلى  1114/1115% في العاـ 84.5رفع معدؿ االلتحاؽ في المرحمة األساسية مف  .3

 نياية الخطة.
% في 87.2إلى  1114/1115% في العاـ 71.1رفع معدؿ االلتحاؽ في المرحمة الثانكية مف  .4

 نياية الخطة.

% 111إلى  1112/1113عاـ % في ال88.4رفع معدؿ البقاء لطمبة الصؼ الخامس األساسي مف  .5
% في العاـ 84.1نياية الخطة، كذلؾ رفع معدؿ البقاء لطمبة الصؼ العاشر األساسي مف 

 % نياية الخطة.111إلى  1114/1115
% في العاـ 81.6رفع نسبة االنتقاؿ لمطمبة مف المرحمة األساسية إلى المرحمة الثانكية مف  .6

 % في نياية الخطة.111إلى  1112/1113

إلى  1114/1115طالبان في العاـ  22.6معدؿ )طالب / شعبة( في المدارس الحككمية مف خفض  .7
 طالبان نياية الخطة.  22.4

المحافظة عمى معدؿ التسرب في مختمؼ السمطات التربكية الثالثة )حككمة، ككالة، خاصة( كما  .8
 %.1ىك عميو 
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 18شعبة، أم بمعدؿ  13 شعبة، كفي الضفة 13اعتماد معدؿ )شعبة/ مدرسة جديدة( في غزة  .11
 شعبة لكؿ مدرسة جديدة في المدارس الحككمية. 

معممان مع نياية  1.611إلى  1114/1115معممان في العاـ  1.541رفع متكسط )معمـ / شعبة( مف  .11
 الخطة.

% مف مجمكع الغرؼ 4.1% إلى 11.4خفض نسبة الغرؼ الصفية التي تداـك عمى فترتيف مف  .11
% 1.6%، كخفضيا في الضفة مف 16% إلى 25.5نسبة في غزة مف الصفية؛ حيث يتـ خفض ال

 % في نياية الخطة.1.8إلى 
 % مف مجمكع الغرؼ الصفية. 6.1% إلى 7.2خفض نسبة الغرؼ المستأجرة مف  .12
% مف مجمكع 2% سنكيان مف مجمكع الغرؼ الصفية في الضفة، ك4صيانة الغرؼ الصفية بنسبة  .13

 الغرؼ الصفية في غزة.

 غرفة سنكيان.  111داؿ الغرؼ اآليمة لمسقكط كغير المناسبة فنيان كتربكيان بمعدؿ إقرار استب .14
 % سنكيان مف مجمكع الغرؼ الصفية. 1صيانة أثاث الغرؼ الصفية بنسبة  .15
 بناء مستكدعات مناطقية لألثاث بمعدؿ مستكدع كاحد سنكيان.  .16
 بناء قاعات متعددة األىداؼ بمعدؿ قاعة كاحدة سنكيان. .17

 (.11 -1معمـ كلكؿ مبحث لمصفكؼ ) دليؿ لكؿ .18

( 11-1( برزمة مف الكتب المدرسية، كمجانان لمصفكؼ )11 – 1تزكيد كؿ طالب في الصفكؼ ) .11
في المدارس الحككمية كلجميع الطمبة في القدس بغض النظر عف السمطة المشرفة ) حككمة، 

 ككالة، خاصة(.

 ك األمية كتعميـ الكبار.مراكز مينية لتكفير فرص استكمالية لخريجي مح 4إنشاء  .11

 تزكيد الدارسيف في برامج محك األمية كتعميـ الكبار برزمة مف الكتب التعميمية. .11

مركزا  33مركز سنكيا في كؿ مديرية )  1زيادة عدد مراكز محك األمية كتعميـ الكبار بمعدؿ  .12
 سنكيان(.

 مركزان سنكيان(. 33)مركز سنكيا في كؿ مديرية  1زيادة عدد مراكز التعميـ المكازم بمعدؿ  .13

 
( 11-1( برزمة مف الكتب المدرسية، كمجانان لمصفكؼ )11 – 1تزكيد كؿ طالب في الصفكؼ ) .14

في المدارس الحككمية كلجميع الطمبة في القدس بغض النظر عف السمطة المشرفة ) حككمة، 
 ككالة، خاصة(.

ب كتدريب جميع الييئة ساعة سنكيان لكؿ متدر  51% بمعدؿ 111تدريب المعمميف الجدد بنسبة  .15
 13.6% سنكيان، بمعدؿ 38التدريسية )المعمميف القدماء، كمديرم المدارس... ( في المدرسة بنسبة 

 ساعة سنكيان لكؿ متدرب.
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( مع نياية الخطة كمناىج 11-1مراجعة كتعديؿ مناىج كأدلة المعمميف لمتعميـ العاـ الصفكؼ ) .16
ية كالرياضيات( ككذلؾ مناىج المراكز المينية لتعميـ الكبار محك األمية كتعميـ الكبار ) المغة العرب

 ( مع نياية الخطة.11 – 1سكؼ يتـ تطكيرىا مع نياية الخطة، كحكسبة مناىج الصفكؼ )

 ساعة تدريبية سنكيان لكؿ مشرؼ.  11% سنكيا بمعدؿ 111تدريب جميع المشرفيف التربكييف بنسبة  .17

 . 41 إلى 48.1رفع )معمـ / مشرؼ تربكم( مف  .18

 ( سنكيان.111تدريب العامميف في مراكز محك األمية كتعميـ الكبار بمعدؿ ) .21

 ( مشرفا كمشرفة في مراكز محك األمية كتعميـ الكبار سنكيان.11تدريب ) .21

 .111 إلى 1114/1115في العاـ  154مف  أطفاؿتخفيض معدؿ مربية / مشرفة رياض  .21

  مراكز. 2تكفير مركز لممصادر في المناطؽ بمعدؿ  .22

 %.3% إلى 1.8مف  نسبة المدارس المستفيدة مف غرؼ المصادر رفع .23

إلى  1114/1115% في العاـ 13مف  الطمبة المستفيديف مف خدمة مراكز المصادر نسبةزيادة  .24
17 .% 

 211خفض عدد المدارس القائمة التي ال تتكافر فييا المكتبات كالمختبرات العممية كالحاسكب إلى  .25
 التكالي في نياية الخطة. مدرسة عمى 258ك 221ك 

مدرسة سنكيا عمى  34ك151ك  211تحديث كتطكير المكتبات كمختبرات العمـك كالحاسكب بمعدؿ  .26
مكتبة  141 ك ـ،بجياز حاسكب كطابعة ممكنة لكؿ مني سنكيان  عمـك مختبر 111تزكيد التكالي، ك 

نتاجالمتكفرة في السكؽ المحميالقائمة برزمة مف المكاد التعميمية االلكتركنية  ارسالمد في سنكيان   ، كا 
 كالثانكية سنكيان. األساسيةلممرحمتيف  إذاعي( برنامج 14)

 ( كسيمة تعميمية تعممية سنكيان لمراكز محك األمية كتعميـ الكبار.411إنتاج ) .27

 .14عف  األطفاؿفي رياض  األطفاؿعدد أال يزيد  .28
 .14نسبة طفؿ / مربية عف أال تزيد  .31
 1114/1115مدرسة في العاـ  134مشاركة في "التكجو التطكيرم الشامؿ" مف رفع عدد المدارس ال .31

 مدرسة.  171إلى 
 قاعات رياضية كممعبيف رياضييف في نياية الخطة. 3بناء  .31

 % سنكيان.14بنسبة  ف مف برامج التغذية المدعمةك الطمبة المستفيد .32

بما  المساندة كاألدكات (لسابعاألكؿ كا يفصفالنسبة الطمبة المستفيديف مف برامج الفحص الطبي ) .33
 % عمى التكالي سنكيان.2% ك 111يعادؿ 

 . مركز /411إلى  مركز / 611م مف خفض نسبة طالب / مرشد تربك  .34

 .%61% إلى 51مف  إرشادغرؼ  المدارس التي يتكفر فييا زيادة نسبة .35

 ات العمؿ القيمة.دارسان كدراسة في مراكز محك األمية كتعميـ الكبار سنكيان مف كرش 511استفادة  .36
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 ( ممصقا كنشرة صحية كبيئية سنكيا في مراكز محك األمية كتعميـ الكبار. 21إنتاج )  .37

 41.8ك  13.7رفع متكسط تحصيؿ الطمبة في مادتي الرياضيات كالمغة العربية لمصؼ الرابع مف  .38
 لمغة العربية.  51لمرياضيات ك   31إلى  1113/1114عمى التكالي في العاـ 

%، كخفض نسبة اإلدارييف مف 1% إلى 2.14التسكيف الكظيفي لممعمميف مف  خفض نسبة .41
 %.1% إلى  1.25نسبة الفنييف مف  رفع%، ك 1% إلى 3.28

 .سيككف قانكف التربية كالتعميـ مقرا، كمطبكعا، كمنشكرا 1111مع نياية العاـ  .41

 رة مجمعة كمطبكعة.ستككف كثيقة األنظمة كالتعميمات الصادرة عف الكزا 1111مع نياية العاـ  .41

 سيككف ىناؾ دليؿ إلجراءات العمؿ مطبكع كمعمـ كمنشكر. 1111مع نياية الخطة  .42

 سيككف ىناؾ امتحاف الكتركني لمتكظيؼ. 1118مع نياية العاـ  .43

سيككف ىناؾ كصؼ كظيفي لجميع الكظائؼ عمى مستكل الكزارة  1111مع نياية الخطة  .44
 كالمديريات كالمدارس.

 خمسية ستككف نماذج تقييـ األداء لجميع الكظائؼ جاىزة كمقرة.مع نياية الخطة ال .45

 من المدارس الحكومية قي مشروع المدارس المدارة ذاتيا . % سنويا  2التوسع بنسبة  .46

 سيككف ىناؾ إطار مرجعي يحدد نكع كدرجة الالمركزية في النظاـ التربكم. 1111مع نياية العاـ   .47

 رقابة عمى البرنامج المحكسب.% سنكيان مف العامميف في ال11تدريب  .48

 ستككف قاعدة بيانات التعميـ غير النظامي جاىزة. 2002مع نياية العاـ  .51

 سيككف ىناؾ نظاـ معمكمات متكامؿ لمرياض األطفاؿ. 1111مع نياية العاـ  .51

 مع نياية الخطة الخمسية سيككف نظاـ األرشفة االلكتركني جاىزان. .51

المدارس مرتبطة مع المديرية كالكزارة بالبرنامج المالي مع نياية الخطة الخمسية ستككف جميع  .52
 المحكسب.

   ADSL.مدرسة كمديرية باالنترنت سنكيان مكزعة عمى جميع المديريات بخطكط 171ربط  .53

 مدرسة سنكيان في مديريتيف بالشبكة الالسمكية كتزكيدىا بالمعدات الالزمة لذلؾ. 21ربط  .54

 اإلدارة العامة لمرقابة كنظاـ اإلدارة المدرسية محكسبان. مع نياية العاـ األكؿ سيككف العمؿ في .55

سيتـ حكسبة النظاـ المالي في المحافظات الجنكبية كتطكير كنظاـ معمكمات  1111مع نياية العاـ  .56
 الصحة المدرسية. 

 سينتيي حكسبة نظاـ التخطيط السنكم كاإلدارم كالمالي. 1118مع نياية العاـ  .57

 حكسبة نظاـ معمكماتي لممعيد الكطني لمتدريب التربكم سيتـ 1118مع نياية العاـ  .58

التعاكف كالتنسيؽ ما بيف الكزارة كشركائيا كخاصة ككالة الغكث، كالمؤسسات غير الحككمية  .61
تباع نيج القطاع الكاسع  .كالشركاء الدكليكف التطكيريكف كا 

 آليات التكامؿ.عقد لقاء سنكم عمى األقؿ بيف القطاع الحككمي كغير الحككمي بيدؼ تطكير  .61
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 التعميـ الميني .61

  طالبا في التعميـ  7431طالبا منيـ  12146زيادة فرص الكصكؿ في التعميـ الميني كالتقني بػ
طالبا في التعميـ التقني كتشمؿ ذكم االحتياجات الخاصة، مف اجؿ تحقيؽ مبدأ  3516الميني ك

ستكيات كالمجاالت مع االىتماـ بالتحاؽ التعميـ كالتدريب الميني كالتقني لمجميع تبعا لألكلكيات الم
 اإلناث.

 .تسييؿ التسجيؿ في برامج التعميـ الميني كالتقني مف خالؿ آليات كنظـ مممكسة 
  زيادة المتقدميف مف اإلناث كالذككر في التعميـ كالتدريب الميني كالتقني تبعا التجاىات مرشدة

 لتنمية الكطنية.كتكجيو اإلرشاد الميني الذم يعتبر نظاـ األكلكيات ا
  نظاـ تعميمي قادر عمى اإلبقاء عمى نسب التسرب منخفضة كالتي تعبر عف الدكرة الكاممة لاللتحاؽ

 مف التسجيؿ إلى التخرج.
  11مناىج مبنية عمى أساس الكحدات لمتعميـ كالتدريب الميني كالتقني محدثة كمتكافرة عمى األقؿ لػ 

 ارتباطيا بسكؽ العمؿ.
 ة لمتعميـ كالتعمـ مف خالؿ بنية أساسية متطكرة تستيدؼ كتستكفي احتياجات ضماف بيئة آمنة كمريح

 الجكدة.
 المصادر البشرية الكافية ذات ميارات عالية كخبرات كاضحة متكفرة 

 
 األىداف واالستراتيجيات ..3

 تيدؼ الخطة الكطنية إلى:

 تنمية الطفولة المبكرة .أ 

بما فييـ ذككاالحتياجات الخاصة طفاؿ زيادة نسبة األطفاؿ الممتحقيف في رياض األ .1
 كالنفسية الجسدية

 .إعداد كتقييـ مكاد منياج لرياض األطفاؿ كالحضانات .1

 .تصميـ كتنفيذ نظاـ كطني تدريبي لمعامميف في مجاؿ رعاية الطفكلة المبكرة .2

كالكصكؿ إلى أكلياء األمكر كالقائميف  ،إدماج المجتمع المحمي في برامج الطفكلة المبكرة .3
 .مى رياض األطفاؿ حكؿ رعاية الطفكلة المبكرةع

 .تحديد المعايير كمؤشرات النجاح لمنتائج المرجكة .4

تكعية أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي كالقطاع الخاص بقضايا كاحتياجات رياض  .5
 .األطفاؿ

 

 التعميم األساسي .ب 
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 .خفيض نسبة المتسربيف مف المرحمة األساسيةت .1

 .بمف فييـ ذكك االحتياجات الخاصة الجسدية كالنفسية زيادة معدالت التحاؽ الطمبة .2
 "التعميـ النظامي كغير النظامي"مراجعة المنياج الفمسطيني  .3

 .تكفير برامج غير نظامية .4

 .تعزيز تكظيؼ تنككلكجيا التعمـ .5

 .تحسيف معايير البيئة التربكية المدرسية .6

 كتطكيرىا. تعزيز كفاءة طاقـ التعميـ .7

 كتطكيره.قكيمتعزيز نظاـ القياس كالت .8

 .إيجاد حكافز لمقطاع الخاص تشجع عمى االستثمار في التعميـ األساسي .9

 .التكسع في إنشاء مدارس التعميـ األساسي .01

 .تكفير بنية داعمة لألسر المحتاجة تشمؿ الكتب كالمكاـز المدرسية .00

 

 التعميم الثانوي .ج 

 .الثانكيةخفيض نسبة المتسربيف مف المرحمة ت .1

 .الطمبة بمف فييـ ذكك االحتياجات الخاصة الجسدية كالنفسية زيادة معدالت التحاؽ .2
 "التعميـ النظامي كغير النظامي"مراجعة المنياج الفمسطيني  .3

 .تعزيز تكظيؼ تنككلكجيا التعمـ .4

 .تحسيف معايير البيئة التربكية المدرسية .5

 كتطكيرىا. تعزيز كفاءة طاقـ التعميـ .6

 كتطكيره. تعزيز نظاـ القياس كالتقكيـ .7

 .دة مقدرة النظاـ عمى االحتفاظ بالطمبةزيا .8

 .إيجاد حكافز لمقطاع الخاص تشجع عمى االستثمار في التعميـ األساسي .9

 .الثانكمالتكسع في إنشاء مدارس التعميـ  .01

 .تكسيع قاعدة المشاركة الطالبية كاألىمية كالمجتمع المحمي في الشؤكف المدرسية .00

 .العمؿ تنكيع التعميـ الثانكم كتشعيبو كربطو بسكؽ .02

 

 التطوير النوعي لمتعميم .د 

 .تطكير المناىجك تنمية ميارات التربكييف بما يتالءـ  .1

 .المجتمع المحميتطكير النظاـ التربكم المدرسي كفؽ احتياجات  .1

 .نكاتج التعمـ الجديدة في ظؿ التطكير التربكمك تطكير مصادر التعمـ التي تتالءـ  .2
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 .نكاتج التعمـ في المناىج الجديدةك  تطكير أساليب التعميـ كالتقكيـ بما يتالءـ .3

 .تطكير المناىج التكاممية التي تكفؿ تطكير ميارات الطمبة .4

 

 والتقني المينيالتعميم  .ه 

كربطيا ، كتطكير برامجيا  ،كمراكز التدريب الميني ،التكسع في إنشاء المدارس المينية .1
 .بحاجات السكؽ

 .ات الخاصة الجسدية كالنفسيةاالحتياج كزيادة معدالت التحاؽ الطمبة بما فييـ ذك  .1

 .تشجيع المدارس المينية عمى العمؿ المنتج .2

 .تمكيف المتسربيف مف امتالؾ ميارات التعمـ كالميارات المينية .3

لتمكيف  ؛كترسيخ مبدأ التعمـ الذاتي، كتطكير نكعيتيا ،تعزيز برامج التعميـ غير النظامي .4
 .الدارسيف مف متابعة التعميـ كالتدريب

 .في التعميـ المينيفز لمقطاع الخاص تشجع عمى االستثمار إيجاد حكا .5

 .تشجيع الطمبة كأكلياء األمكر لاللتحاؽ في التعميـ الميني .6

 

 طفال ذوي االحتياجات الخاصةألتعميم ا .و 

 .زيادة نسبة إدماج األطفاؿ ذكم اإلعاقات في المدارس .1

 .ف كالمكىكبيفتكسيع قاعدة الخدمات كالبدائؿ التربكية لفئة األطفاؿ المتميزي .1

 تعزيز كتطكير كفاءة طاقـ التعميـ في التعامؿ مع األطفاؿ ذكم االحتياجات الخاصة. .2

 

 الثقافة .ز 

 .اؿ بتراثيـ كىكيتيـ الكطنيةترسيخ كتكعية األطف .1
ينيـ مف المشاركة كتمك ،تكفير الفضاءات الثقافية كالنشاطات الفنية لجميع األطفاؿ .1

 .كاالستمتاع بيا
 .كتكفير المناخ المالئـ لذلؾ ،بداعية كرعايتياإلاؿ اطفألتنمية قدرات ا .2

 .حقكقيـ ككاجباتيـ المدنية خصيصىزيادة معرفة الطمبة بحقكقيـ ككاجباتيـ،  .3

خمؽ مناخ فني عاـ لتطكير كتعزيز الفنكف المختمفة مف مسرح كمكسيقى لتشكؿ ىكية  .4
 .فنية كطنية

 .القكعد المتعمقة بو كبناء ،زيادة مشاركة الطالئع في عممية اتخاذ القرار .5

 

 الترفيو والمعب .ح 

 .التكسع في إنشاء أماكف لمترفيو كالمعب .1
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 .تكعية أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي بأىمية الترفيو كالمعب لألطفاؿ .1

 

 المشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية .ط 

ؿ مف خال ،إطالؽ طاقات الطالئع كتكجيييا كاستثمارىا في العمؿ االجتماعي المنتج .1
 .المشاركة في األعماؿ التطكعية لخدمة البيئة كتنمية المجتمع المحمي

 كافة. تعزيز المشاركة الكاعية في مجاالت الحياة السياسية .1

رتقاء الكتكعية األطفاؿ كذكييـ بأىمية التطكع كالعمؿ التطكعي ل ،تعزيز مبدأ التطكع .2
 .بالمجتمع الفمسطيني 

 

 اإلعالم .ي 

رامج الحكارية بيف األطفاؿ كالكبار حكؿ الظكاىر التي زيادة المساحة المخصصة لمب .1
 .خصيـت

 .زيادة المساحة المخصصة لمبرامج التي تعرؼ بحقكؽ الطفؿ ككاجباتو .1

 .ألطفاؿبزيادة المساحة المخصصة لمبرامج المكجية لمعناية المثمى  .2

 .االرتقاء بمستكل الرسالة اإلعالمية الخاصة باألطفاؿ .3
 
 اآلمنة تأمين الصحة والحياة. 4

 لوضع الحالياتحميل  0.4
 طبيعة حيث مف ،الصحي الكضع طبيعة حكؿ صكرة كاألطفاؿ الرضع كفيات معدالت مؤشرات تعطي

 بالخدمات يتعمؽ فيما خاصة، عمييا كالحصكؿ الخدمات ليذه األفراد كصكؿ كمدل ،المقدمة الصحية الخدمات

 .كنكعا كما كالطفؿ ـلأل المقدمة الصحية
 

 مكلكد 1000 لكؿ  24.2 مف ارتفعت الفمسطينية األراضي في الرضع كفيات معدالت أف إلى ناتالبيا تشير
 كفيات معدالت أما(. 1114-1113) الفترة في حي مكلكد 14.2 إلى لتصؿ( 1112-1888) الفترة في حي

. يانفس السابقة لمفترات حي مكلكد 1111 لكؿ 17.1 بمغت حيث ؛ىي كما بقيتف الخامسة سف دكف األطفاؿ
 قد الذم الماضية الخمسة األعكاـ خالؿ) نسبيا قصيرة زمنية فترة خالؿ حصؿ قد تقدما أف المالحظ مف
 في بالغة أىمية، الحككمية كغير منيا الحككمية، الصحي القطاع في العاممة الجيات مختمؼ إيالء إلى يعكد
 مف العديد ركزت كقد. الفمسطيني حضركال كالريؼ المخيمات في كأمياتيـ لألطفاؿ الصحية الخدمات تزكيد
 السمطة بذلتيا التي بالجيكد العمؿ ىذا تكج قد، ك لألىؿ الصحي كالتثقيؼ الكعي زيادة عمى البرامج ىذه

 سف دكف األطفاؿ جميع يخدـ كطني تطعيـ برنامج خمؽ اجؿ مف الدكلية الغكث كككالة ،الفمسطينية الكطنية
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( كالطفكلة األمكمة مراكز عدد كزيادة، الصحي التثقيؼ برامج) األخرل صحيةال البرامج إلى باإلضافة، الثالثة
 . سكاء حد عمى كالطفؿ األـ صحة تخدـ التي
 خفض، 1994 عاـ الكطنية الصحية الخطة تكقعت إذ ؛المطمكب المستكل دكف التقدـ نسبة تبقى !لكف

 تخفيض ىك يانفس مفترةل تحقيقو تـ ما أف إال، 1111 عاـ حمكؿ مع% 21 بنسبة الرضع كفيات معدالت
 ،كالطفؿ لألـ المقدمة الرعاية جكدة عمى التركيز عدـ إلى يعكد ذلؾ كلعؿ، قط% ف5.5 بنسبة المعدالت ىذه

 ىناؾ أف المعدالت ىذه مف يالحظ .عالجيا كمحاكلة ،لكفاةا إلى تؤدم التي األسباب في المعمؽ كالبحث
 .غزة كقطاع الغربية الضفة أطفاؿ بيف الخامسة سف دكف كاألطفاؿ الرضع كفيات في تباينا

 
إلى  المؤدية األسباب أىـ أف ،2005 عاـ الصحة كزارة عف الصادر السنكم التقرير في الكاردة البيانات تفيد
( النمك مكتممي غير مكاليدل)ا الكزف كنقص ،المبكرة الكالدة في تمثمت الغربية الضفة في الرضع كفياتال
%(، 15.1) الخمقية كالتشكىات%( 23.2) االلتيابات فييا بما التنفسي الجياز كأمراض%(، 15.1)

 األسباب في اختالفان  ىناؾ أف يتضح 2004 عاـ مع مقارنة%(. 5.1) المفاجئ السريرم المكت كأعراض
 %(،7.2) التنفسي الجياز كأمراض%( 17.2) الخمقية التشكىات كانت حيث ؛الرضع كفاة إلى المؤدية
 الكزف كنقص المبكرة الكالدة أف مالحظتو يمكف ما أىـ كلعؿ%(، 6.7) المفاجئ السريرم مكتال كأعراض

 نسبة انخفضت فيما، النسب ىذه خفض في مممكس تقدـ يتحقؽ لـ نوأك ، الرضع كفيات في رئيسا سببا بقيت
 المكت أعراض عف الناجمة الكفيات نسبة -كذلؾ– كانخفضت ،الخمقية التشكىات عف الناجمة الكفيات
 .المفاجئ السريرم

 
 المرتبة تحتؿ الكزف، كنقص المبكرة الكالدة عف الناجمة الرضع كفيات نسبة بقيت فقد غزة، قطاع في أما

 الكفيات أما، 2004 عاـ%( 23.5) النسبة ىذه بمغت فيما %(،21.5) لمكفاة المؤدية األسباب بيف األكلى
. 1111 عاـ%( 14.1) كانت حيف في 2005 عاـ%( 13.8) بمغت فقد الخمقية التشكىات عف الناجمة
 عاـ % 8.3 مف ارتفعت غزة قطاع في التنفسي الجياز التيابات عف الناجمة الكفيات أف إلى البيانات تشير

 أعراض عف الناتجة الكفيات نسبة في كبيران  اختالفان  يالحظ كلـ. 1114 عاـ% 11.5 إلى لتصؿ، 2004
 .2004 اـ% ع5.1 بحكالي مقارنة% 5.1 حكالي 2005 عاـ النسبة ىذه بمغت حيث ؛المفاجئ المكت

 
 الرئيس السبب تشكؿ الكالدة قبؿ بما المتعمقة األسباب كانت الخامسة، سف دكف األطفاؿ بكفيات يتعمؽ فيما

 الغربية الضفة في% 31.6 بكاقع الفمسطينية األراضي في% 31.1 بمغت حيث، 1114 عاـ األطفاؿ لكفيات
 األراضي في% 11.1 بمغت فقد ،الخمقية التشكىات عف الناتجة الكفيات نسبة كأما، غزة قطاع في% 32.1ك

 التيابات أف -كذلؾ– كيتضح. غزة قطاع في% 13.3، كالغربية الضفة في% 16.1 بكاقع الفمسطينية
 كفيات في مشترؾال القاسـ دٌ عتي  إذ ؛الكفاة أسباب في رئيسية ؿى عكام تشكؿ الخمقية كالتشكىات التنفسي الجياز
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 أمراض عف الناتجة األطفاؿ كفيات نسبة بمغت فقد ؛سكاء حد عمى كالرضع الخامسة سف دكف األطفاؿ
 األطفاؿ كفيات كنسبة، غزة قطاع في% 1.5 كانت حيف في%، 7.5 الغربية الضفة في التنفسي الجياز
 البيانات كىذه غزة اعقط في% 4.1، كالغربية الضفة في% 4.2 المفاجئ المكت أعراض عف الناتجة
 . 1114 لمعاـ تعكد جميعيا

 
 السنكات في كلدكا الذيف األطفاؿ مف% 86.4 أف إلى، 1115 الفمسطيني األسرة صحة مسح بيانات أشارت
 قطاع في% 86.8، كالغربية الضفة في% 86.1 بكاقع، طبيعية رضاعة رضعكا قد لممسح السابقة الخمس

 الفئة في األطفاؿ مف% 15.4 أف البيانات أشارت فقد ،المطمقة ةالطبيعي الرضاعة بخصكص أما. غزة
 في% 16.1ك الغربية الضفة في% 14.8 بكاقع ،مطمقة طبيعية رضاعة رضعكا قد أشير( 4-1) العمرية
 . غزة قطاع

 
 الكالدة عند أكزانيـ بمغت األطفاؿ مف% 6.2 أف إلى 1115 الفمسطيني األسرة صحة مسح بيانات أشارت

 فقد ،الجنس مستكل عمى أما. غزة قطاع في% 6.1، كالغربية الضفة في% 6.4 بكاقع ،كغـ1.4 مف قؿأ
% 7.2 بكاقع، 1113 عاـ% 7.1 حكالي النسبة ىذه كانت فيما، لمذككر% 5.1ك لإلناث% 7.4 بمغت
 .لمذككر% 6.8ك لإلناث

 
 األراضي في بطاقاتيـ عمى االطالع تـ الذيف( شيرا 12-11) األطفاؿ مف% 87.8 أف إلى البيانات أشارت

 كأف ،(الثالثة الجرعة) الثالثي مطعـك تمقكا قد% 87.6 كأف( الثالثة الجرعة) الشمؿ مطعـك تمقكا الفمسطينية
 األطفاؿ نسبة أف لىإ النتائج كأشارت. السؿ مطعـك تمقكا قد% 88.1 كأف، الحصبة مطعـك تمقكا قد% 85.6
 كلـ، غزة قطاع في% 88.3ك الغربية الضفة في% 83.3 بكاقع، %85.4 بمغت المطاعيـ جميع تمقكا الذيف
 %(.64.1) النسبة ىذه فييا بمغت التي القدس محافظة باستثناء المحافظة مستكل عمى فركقات تظير

 
 البيئة سالمة عمى كمؤشران  الصحي لمكضع تشخيصا األطفاؿ بيف المعدية باألمراض اإلصابة معدالت دٌ عتي 

 بعكامؿ األمراض انتشار يرتبط. فييا يعيشكف التي كالمجتمعات لألسر االجتماعي مكضعل كمقياسا، ئياكنقا
 في سمبيا تأثيرا باألمراض المتكررة اإلصابة كتؤثر، إعداده كطريقة الطفؿ غذاء كنكعية البيئة كتمكث مختمفة
 ،لمطفؿ لعامةا الصحة في تأثيرىا خالؿ مف -أيضا -بؿ، فحسب الكفاة احتماالت زيادة في ليس الطفؿ
 :الطفكلة أمراض بعض لمؤشرات عرضه  يأتي فيما .لديو المناعة جياز كضعؼ تغذية لسكء تعرضو كربما

 
 عامي بيف باإلسياؿ أصيبكا الذيف الخامسة دكف األطفاؿ نسبة عمى طرأ قد كاضحا انخفاضان  ىناؾ أف يتضح
 عاـ% 11.6 لتصؿ نخفضتا ،2004 عاـ% 14.2 النسبة ىذه بمغت الذم الكقت ففي ؛1115ك 1113
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 األعمى النسبة ككانت ،%13.1 بمغت التنفسي الجياز بالتيابات اإلصابة نسبة أف البيانات تظير. 1115
 .غزة بقطاع مقارنة الغربية الضفة في
 

 المرأة الطبية الرعاية كتساعد، الكالدة تمي التي كالفترة ،الحامؿ لممرأة الطبية الرعاية األمكمة رعاية تشمؿ
 اإلجراءات فتشمؿ الكالدة تمي التي الطبية الرعاية أما، منيا تعاني التي الصحية المشاكؿ كشؼ في الحامؿ
 األمكر مف بالعديد األمكمة رعاية كتتأثر، كمكلكدىا األـ صحة عمى لممحافظة الالزمة كالعالجية الكقائية

 لمنساء الديمغرافية كالخصائص ،الجتماعيكا االقتصادم كالمستكل ،الثقافية كالخمفية ،المحمية كالمعتقدات
 .كاألميات الحكامؿ

% 86.1 كانت حيف في ،غزة قطاع في% 88.1 الحمؿ أثناء صحية رعاية تمقيف المكاتي النساء بمغت نسبة
. 1113 العاـ في %85.1 مقابؿ %87.6 النسب ىذه فبمغت ،الغربية الضفة في أما، 2004 العاـ في

 لـ التقدـ ىذا أف إال المنصرمة، الفترة خالؿ الحمؿ أثناء الرعاية تمقي نسبة يف تحقؽ قد تقدما أف يتضح
 مع أنو الخطة في كرد إذ ؛1994 عاـ الكطنية الصحية الخطة تحقيقوإلى  سعت الذم لمستكلا إلى يصؿ
 الخدمة جكدة عف النظر بغٌض %، 111 إلى الحمؿ أثناء الرعاية تمقي نسبة رفع سيتـ، 2015 عاـ حمكؿ

 مف متقدما مستكل تعكس التي الرعاية تمقي في المرتفعة ةالنسب تككف أف -بالضركرة– ليس التي لمقدمةا
 .الخدمة في الجكدة

 
 2004 عاـ% 23.1 مف الفمسطينية األراضي في الكالدة بعد الصحية الرعاية تمقي نسبة -كذلؾ- تانخفض

 . 2006عاـ %21.1 إلى
 

 الصحية الرعاية مراكز عدد أف إلى 2005 لعاـ السنكم التقرير في الكاردة الصحة كزارة بيانات كتشير
 في مركزا 129ك الغربية الضفة في مركزا 525 منيا، مركزا 654 بمغت الكزارة عمييا تشرؼ التي األكلية
 في مركزان  43ك الغربية الضفة في مركزا 357 منيا، 2004 عاـ مركزان  413 عددىا كاف فيما ،غزة قطاع
 .المراكز ىذه عدد ارتفاع إلى يشير الذم األمر ،غزة قطاع

 
ف إعمى الصحة النفسية االجتماعية.  -كذلؾ–تشتمؿ  بؿ فحسب،ال تقتصر الصحة عمى الصحة الجسدية

طفاؿ بشكؿ خاص يعيشكف تحت ضغط نفسي اجتماعي شديد بسبب ألكا ،الشعب الفمسطيني بشكؿ عاـ
نتيجة الكضع  ،مافألبما في ذلؾ طغياف الشعكر بعدـ ا ،صبح يكتنؼ جميع نكاحي الحياةأالعنؼ الذم 
تشير دراسة قضايا  .حياة الطفؿ فياالقتصادم كاالجتماعي الحالي الذم يؤثر تأثيرا مباشرا ك السياسي، 

سر الفمسطينية ألف معدؿ الفقر بيف اأحصاء الفمسطيني( بإل)الجياز المركزم ل 1117حصاءات عاـ ا  ك 
في  توبمغت نسب بينما ،%38.1بحيث كاف معدؿ الفقر في الضفة الغربية  ،%45.7بمغ  1115خالؿ العاـ 
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% طفال، 42.4لى إطفاؿ العامميف الذيف ارتفعت نسبتيـ أللى تزايد نسبة اإ أدل ما%. 68.2قطاع غزة  
لمتعميـ  1114/1115% منيـ غير ممتحقيف بمقاعد الدراسة. بمغت نسبة التسرب مف المدارس لمعاـ 26.5

 1.6% لمذككر ك 1.8بمغت فما في مرحمة التعميـ الثانكم أ ،%لالناث 1.4% لمذككر ك 1.7ية ساسألا
ف أفدف بأميات ألمف ا 41.3ف %إلى أ 1114سرم لعاـ ألشارت بيانات مسح العنؼ اأ. كذلؾ فقط لالناث

المدرسة ف ،كبر منيـ تعرضكا لمعنؼ في البيتألف النسبة اأكب ،( سنة قد تعرض لمعنؼ16-4طفاليف )أحد أ
طفاؿ الضفة أف ألى إالدراسات شارت أحيث  ؛لى العنؼ الناتج عف االحتالؿإباالضافة  ،ثـ الشارع 

 غالؽ نتيجةى ا  طفاؿ قطاع غزة الذيف يعانكف مف حصار ك أكثر مف أيتعرضكف لمعنؼ المباشر مف االحتالؿ 
ـ العقكبات الجماعية منذ بداية سرائيمي لنظاإلقطاع غزة. التصعيد ا المفركضة عمىلعقكبات الجماعية ا

لى مستكيات غير مسبكقة مف الفقر بيف ل إدأطفاؿ ألبما فييـ ا ،قصى نحك المدنييف الفمسطينييفألانتفاضة ا
طفاؿ أللى تصاعد مذىؿ في عدد اإدل أ ما ،% في قطاع غزة68.2لى إ -سمفنا سابقاأكما  -الناس كصمت
 ماعية.لى التدخالت النفسية االجتإالذيف بحاجة 

)د. كايرك عرفات كد. نيؿ  1112جرتيا سكرتاريا الخطة الكطنية لمطفؿ الفمسطينية في عاـ أفي دراسة  
قد  ،طفال في الضفة الغربية كقطاع غزة 1155طفاؿ العينة التي بمغت أف نصؼ ألى إشارت أبركسكي( 

فقد  ؛سرىـأفراد ألع حكادث كقك  المباشرة ك مشاىدتيـأ ،تعرضكا بشكؿ مباشر لمعنؼ المرافؽ لالنتفاضة
 ،ىميـ غير قادريف عمى رعايتيـأف أ% يشعركف ب41 ؛مافألطفاؿ عف عدـ شعكرىـ باأل% مف ا82عرب أ

عمى مستكل طفاليـ أعراض الصدمة في سمككات أىالي بظيكر أل% مف ا78فاد أكتكفير الحماية ليـ، كما 
لنشاط، انخفاض فترات االنتباه كالتركيز، كما شعر كفرط ا ،الككابيس، التبكؿ الالارادم، زيادة العدكانية

 طفاليـ قد تقمصت منذ بدء االنتفاضة. أتيـ عمى حماية ر ف مقدأىالي بأل% مف ا111
ظيار القدرة عمى المقاكمة، كما يتضح ذلؾ مف استمرار إ يكاصمكف فك طفاؿ الفمسطينيألافذلؾ  كمع

نيـ قادركف عمى تحسيف أبؿ، كتكاصؿ غالبيتيـ الشعكر بكالتفاؤؿ تجاه المستق ،حساسيـ بالكفاءة الذاتيةإ
 كاديمي، كالشخصي كاالجتماعي.ألحياتيـ مف خالؿ التطكر ا

طفاؿ عمى التركيز كاالنتباه في ألظيركا القمؽ بخصكص تدىكر قدرة اأىالي كالمعمميف قد ألف اأكبالرغـ مف 
نفسيـ ما زالكا يقدركف أطفاؿ ألف اأال إي، غرفة الصؼ، كارتفاع معدؿ الغياب عف الدكاـ كالتسرب المدرس

 ففيـ يركنو كسيمتيـ الرئيسية لتحسيف كضعيـ الحاضر كالمستقبؿ، كمف ىذا المنطمؽ فيـ ينظرك  ؛التعميـ
 ككاحدة مف كسائميـ الرئيسية لمقاكمة االحتالؿ. -يضاأ–لتعميـ إلى ا

 
نماـ تشتمؿ كذلؾ عمى  الصحة النفسية االجتماعية. يرتبط مفيـك ال تقتصر الصحة عمى الصحة الجسدية، كا 

نيا مجمكعة أقد تـ تعريفيا ب التي ك الطفؿ بالبيئة المحيطة بو،أالدعـ النفسي االجتماعي بعالقة الفرد 
فضؿ مف الناحية الجسدية، العقمية، العاطفية، أالظركؼ كالبيئة االجتماعية التي تساعد الفرد عمى نمك 
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ف يعمب دكرا أسرة ، المدرسة، المجتمع، ممكف ألط جكانب حياة الطفؿ بدءا باكؿ ما يحيفالركحانية. لذلؾ 
 كفي تشكيؿ المجمكعات الداعمة كالحامية لمطفؿ. ،في الصحة الشاممة لمطفؿ

 
 التحديات التي تواجو القطاع ..2

 مف التحديات التي تكاجو القطاع الصحي:
i. .نقص المرافؽ الصحية كسكء تكزيعيا جغرافيا 

ii.  ادر الصحية المتخصصة المدربة.نقص الكك 

iii.  سنكات. 2التأميف الصحي المجاني الذم يغطي فقط األطفاؿ حتى عمر 

iv. التحدم المتمثؿ في استمرار االعتداءات اإلسرائيمية عمى األطفاؿ. 

v. منع. التحدم المتمثؿ في اإلغالقات كالحكاجز التي تمنع المرضى مف الكصكؿ إلى الخدمات الصحية 
خالء ،التحرؾ مف اإلسعاؼ سيارات الفمسطينية كالتجمعات المدف عمى ياإلسرائيم الحصار  المصابيف كا 

 372طكاقـ  فأ لىإ 17/8/1114 بتاريخ الصحة كزارة عف صادر تقرير شارأ حيث ؛المرضى كنقؿ
أف  ك حتالؿ،الا قكات قبؿ مف النار إطالؽإلى  كاتعرض غزة كقطاع الغربية الضفة في إسعاؼ سيارة

 في العامميف فيتمك عدـ عمى اإلسرائيمي الحصار عمؿ كما .كامال تدميرا دمرت نيام سيارة 38
 إلى أدل ما عمميـ، مراكز إلى الكصكؿ مف كعامميف كفنييف أطباء مف الطبية كالمراكز المستشفيات

 تقطيع أدل كما كالمصابيف، لممرضى المقدمة الخدمات كتنظيـ كفاءةفي  سمبا كأثر ،العمؿ إرباؾ
عاقة منع إلى المحافظات أكصاؿ  كخاصة الكطف، محافظات إلى الكصكؿ مف الطبية اإلمدادات كا 

 إلى المكاد ىذه إرساؿ في بالغة صعكبات فثمة الخدج، كاألطفاؿ العمميات لغرؼ الالـز األككسجيف
 تمكف عدـ عمى عمؿ  رالحصا اف لىإ الصحة كزارة تقرير شارأ كما .الحصار بسبب غزة محافظات

 الكثير كىناؾ .المياه فحص مف ذلؾ كغير ،كالتطعيمات األكلية الرعاية برامج تنفيذ مف الطبية قـالطكا
 الحمؿ كحاالت المقررة، المكاعيد حسب الحمؿ متابعة برنامج تنفيذ مف تمكفي لـ الحكامؿ النساء مف
 كالدة حاالت ؿكصك  إعاقة حدثت كما السميمة، بالطريقة تتـ لـ لممستشفيات تحكيؿ لىإ تحتاج التي

 لىإ كيؤدم ،كالجنيف األـ صحة في سمبية آثاران  يترؾ وكم ىذاما جعؿ   المناسب، الكقت في لممستشفيات
 لىإ فةإلضابا كفاة، حالة 36 الحكاجز عمى جنةألا كفاة حاالت عدد بمغ كما خطيرة، مضاعفات حدكث

 كزارة بيانت حسب- عاقاتاإل عدد بمغ حيث ؛االحتالؿ جنكد قبؿ مف صاباتإلا عف الناتجة عاقاتإلا
 .طفاؿأ 2,660 منيـ حالة 6,188 حكالي -17/8/1114 تاريخ حتى الصحة

vi.  طفاؿ حتى عمر خمس سنكات التي يجب عدـ أللى ارتفاع نسبة كفيات الرضع كاإدت أالتحديات التي
 :يجاد الحمكؿ تتمثؿ فيإكمحاكلة  ،تجاىميا

a. األخيرة ةاألكلى ك األشير الثالث ةثالثر الشيضعؼ متابعة النساء الحكامؿ في األ. 
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b.  امؿ ك األزكاج ك األسر بشكؿ عاـمنساء الحك لضعؼ التثقيؼ الصحي. 

c. كلية كرعاية الحكامؿت الخاصة بالرعاية األقمة ذكم االختصاص في العيادا. 

d. لتي تعنى بالتثقيؼ الصحي اليادؼعالـ الفمسطينية اضعؼ كسائؿ اإل. 

e. ك المستشفيات في القطاع الخاص ليةألك ضعؼ التكاصؿ بيف الرعاية ا. 

f.  عممية ك ثقافيةك نكعا ك ميارة  عدد العامالت الصحيات كمانقص. 

g. ي المستشفيات الحككمية ك الخاصةنقص عدد القابالت ف. 

h. المتابعة مف كقمة  ،ياـ التدريب التي تمـز القابالت كالممرضات كالعامالت الصحياتقمة أ
 .ف كالخبرةذكم الشأ

i. قساـ الحضانة المتكفرةأكالدة ك قساـ الأيزة الطبية في جنقص األ. 

j. م االختصاص في مجاؿ رعاية الخدجطباء ذك نقص عدد األ. 

k. ي المستشفيات الحككمية ك الخاصةطفاؿ فالزمة إلنعاش األسرة النقص عدد األ. 

l. مقارنة بعدد الكالدات عمى صعيد محافظات  ،جيزةكما يتبعو مف أ ،نقص عدد الحاضنات
 ة في الضفة الغربية (نحاض 54)عدد الحاضنات في مستشفيات الحككمة يقارب  الكطف.

m. مقارنة بعدد المرضى المراجعيف ليذه ، كلية بشكؿ عاـعيادات الرعاية األعدد  نقص
لى إ عدـ تمكف الطاقـ الطبي مف متابعة الحاالت المرضية بشكؿ جيد ما يؤدمك ، العيادات

 .ضعؼ الخدمة الطبية المقدمة

n.  أمراض الكراثة جراء الفحكصات المخبرية الخاصة بجكد مختبرات قادرة عمى إعدـ ك
 .(الميتبكلؾ) األيضية مراضاألك 

o.  ضعؼ ك ، األطفاؿك مرشديف صحييف في المدارس ك رياض أعدـ كجكد عيادات صحية
 التثقيؼ الصحي البدني ك البيئي في المدارس ك الجامعات .

 

 
 األىداف واالستراتيجيات 3.4

 

 اإلنجابية الصحة .أ 

 .ض نسبة كفيات األمياتخف .1

 .خفض معدؿ فقر الدـ الناجـ عف سكء التغذية بيف النساء الحكامؿ .1

 .خفض نسبة المرض بيف األميات .2

بما يخص الصحة  ،في المؤسسات الصحية كتطكيرىا طبيطاقـ الالتعزيز كفاءة  .3
 .اإلنجابية
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 صحة الطفل الرضيع .ب 

 .خفض معدؿ كفيات األطفاؿ حديثي الكالدة .1

 .خفض معدؿ كفيات األطفاؿ حتى عمر سنة .1

 .ألطفاؿ حتى عمر سنةاخفض معدؿ إعاقات  .2

 .بالحكادث المنزلية حتى عمر سنة األطفاؿ خفض معدؿ إصابات .3

 .بما يخص صحة الطفؿ الرضيع ،في المؤسسات الصحية كتطكيرىا تعزيز كفاءة الطاقـ الطبي .4

 .اـ بصحة الطفؿ الرضيعرعاية كاالىتمالتنمية قدرات األميات كاآلباء في  .5

 

 صحة األطفال دون سن الخامسة .ج 

 .لكؿ كالدة حية ةمساخفض معدؿ كفيات األطفاؿ دكف الخ .1

 .بالحكادث المنزلية حتى عمر خمس سنكات األطفاؿ خفض معدؿ إصابات .1

 .خفض اإلصابة بأمراض الفـ كاألسناف لدل األطفاؿ دكف سف الخامسة .2

بما يخص صحة األطفاؿ دكف  ،في المؤسسات الصحية كتطكيرىا تعزيز كفاءة الطاقـ الطبي .3
 .الخامسة

 .تكفير بيئة كخدمات صحية مالئمة في الحضانات كرياض األطفاؿ .4

 .ـيرعاية كاالىتماـ بصحة أطفالالتنمية قدرات األميات كاآلباء في  .5

 
 29 – 0صحة األطفال  .د 

ات التنفسية الحادة، سنة في جكانب االلتياب 11-4مراض في الفئة العمرية مف خفض نسبة األ .1
أمراض الجياز اليضمي، أمراض سكء التغذية، الحكادث المنزلية، حكادث الطرؽ، اإلعاقات، 

 أمراض الفـ كاألسناف.

خفض نسبة المراضة بيف طالب الصؼ األكؿ األساسي في جكانب األمراض المرتبطة  .1
 ،بات المدرسيةكاإلصا ،كأمراض العيكف كالنظر ،كتسكس األسناف، كالتغذية ،بالنظافة

 كاالضطرابات النفسية كالسمككية كالعصبية كالعقمية. ،كااللتيابات التنفسية الحادة

 تكفير بيئة صحية مناسبة كمالئمة لمتعمـ كالتعميـ كالنمك الطبيعي لمطالب في المدارس. .2

 .سنة 11-4كنمط الحياة الصحي لدل طمبة المدارس في سف  ،تعزيز السمككات الصحية .3

بما يخص صحة األطفاؿ في   ،في المؤسسات الصحية كتطكيرىا ءة الطاقـ الطبيتعزيز كفا .4
 .سنة 02-5سف 

 .رعاية كاالىتماـ بصحة أطفالـالتنمية قدرات األميات كاآلباء في  .5
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 23 – 20صحة األطفال  .ه 

سنة في جكانب االلتيابات التنفسية الحادة،  17-12خفض نسبة المراضة في الفئة العمرية مف  .1
الحكادث المنزلية، أمراض الصحة اإلنجابية،  لجياز اليضمي، أمراض سكء التغذية،أمراض ا

 حكادث الطرؽ، اإلعاقات، أمراض الفـ كاألسناف.

خفض نسبة المراضة بيف طالب المدارس في ىذة الفئة العمرية في جكانب أمراض العيكف  .1
اتجة عف التغييرات كاألمراض الن ،كالنظر, كأمراض الفـ األسناف, كأمراض سكء التغذية

 ككذلؾ االضطرابات النفسية كالعاطفية كالسمككية. ،الفسيكلكجية في مرحمة المراىقة

سمككية صحية معززة لمصحة كالكقاية مف أية سمككات غير  انماطن أإكساب الطمبة عادات ك  .2
 .كالمخدرات صحية كالتدخيف

 ض المنقكلة جنسيا كاإليدز.إكساب الطمبة المعرفة األساسية كالضركرية لمكقاية مف األمرا .3

 التي يمكف اكتشافيا في ىذة المرحمة. كشؼ المبكر عف األمراض المزمنةلتعزيز برامج ا .4

بما يخص صحة األطفاؿ في   ،في المؤسسات الصحية كتطكيرىا تعزيز كفاءة الطاقـ الطبي .5
 .سنة 08-03سف 

-03األطفاؿ في سف  بما يخص صحة ،في المدارس كتطكيرىا تعزيز كفاءة الطاقـ التربكم .6
 .سنة 08

 

 "اإليدز"الوقاية من مرض نقص المناعة المكتسبة  .و 

 .حكؿ الممارسات الصحية السميمة كالميارات الحياتيةكالطالئع رفع كعي الشباب  .1

في المؤسسات الصحية لمكشؼ المبكر كالرعاية المتكاممة  كتطكيرىا تعزيز كفاءة الطاقـ الطبي .1
 اإليدز كتسبة/ملمرض نقص المناعة ال

 

 الصحة النفسية االجتماعية .ز 

 .العامميف فييابعداد التشريعات المتعمقة بالصحة النفسية كاالجتماعية ك إ .1

 كمو. نشر كتطكير خدمات الصحة النفسية كاالجتماعية لتشمؿ الجميكر .1

تنظيـ استعماؿ المصطمحات المينية، كالعمؿ عمى تطكير الكسائؿ كاألدكات المينية الالزمة  .2
 .امميفلعمؿ الع

 .كمستكل أخالؽ المينة لمعامميف النفسييف كاالجتماعييف ،رفع المستكل الثقافي كالعممي كالميني .3

 .تنظيـ خدمات مجتمعية غير رسمية في مجاؿ الصحة النفسية  .4

 

 :اإلعالم .ح 
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 .زيادة المساحة المخصصة لبرامج تأميف الحياة الصحية لمطفؿ .1

 باألطفاؿ االرتقاء بمستكل الرسالة اإلعالمية الخاصة .1
 

 
 الظروف الصعبة ، وفيالعنف منطفال ألحماية ا. 5

 لوضع الحالياتحميل  0.5
 معيشية ظركؼ تحت يعيشكف الذيف طفاؿألا مف متنكعو مجمكعة يمثمكف) خاصة حماية لىإ بحاجة طفاؿأ

 ظركؼال نكع حسب طفاؿألا ىؤالء تعريؼ -عادة -يتـ ،كالعقمية الجسدية الطفؿ صحةفي  سمبا تؤثر صعبة
 :الفئة ىذه كتشمؿ(، فييا لمعيش يتعرضكف كأ يحيكنيا التي المعيشية

  .الفقراء طفاؿألا .1

 .العامميف طفاؿألا .1

 كأ ،مؤسسات في كضعيـ بسبب سريةألا البيئة مف فيالمحركم كأ ،كالدييـ عف المنفصميف طفاؿألا .2
 .التبني كأ ،سرةألا شمؿ لـ عدـ كأ ،االستشفاء

 .حداثألل المؤسسية الرعاية ضمف يعيشكف الذيف كأ ،ريتيـح مف فيالمحركم طفاؿألا .3

 .المعاقيف طفاؿألا .4

 .كالجنسي كالنفسي الجسدم :شكالوأ بجميع لمعنؼ المعرضيف طفاؿألا .5

 .كالعنؼ المسمح بالصراع يتأثركف الذيف طفاؿألا .6

 .كالعقاقير المخدرات تركيجك  لبيع كأ ،لالستخداـ المعرضيف طفاؿألا .7
 

 السياسية،عاني مف عدـ تحصيؿ حقكقيا كاممة بسبب الظركؼ تفي دكؿ العالـ المختمفة  ةلك الطفت ما زال
 نجدحيث  ؛الناس أك األمة سيطرة نطاؽ خارج -األحياف بعض في- تككف التي كاالجتماعية، كاالقتصادية،

 األطفاؿ تعرض ذلؾ كمثاؿ محيطيـ، في أفراد عف الناجمة المأساكية األحداث مف عددان  يكاجيكف األطفاؿ
 لمتحقؽ خاصة كحماية رعاية إلى يحتاجكف األطفاؿ ىؤالء. كالعنؼ كاالستغالؿ، المعاممة، كسكء لإلىماؿ،

 .شامؿ نحك عمى لتنميتيـ الالزمة كالثقافية كاالجتماعية، كالتعميمية، الصحية، الخدمات يتمقكف أنيـ مف
 

 :طفال الفقراءألا

مع  ، 2015 العاـ بحمكؿ النصؼ إلى المدقع الفقر انتشار نسبة خفض عمى األكؿ األلفية التنمية ىدؼ ركز
، في كاحد دكالر عف دخميـ يقؿ الذيف السكاف نسبة ىك لمفقر انتشارا األكسع المقياس أف  الطفؿكيعرؼ  اليـك

  .(1113 لعاـ الكطني الفقر خط عف يقؿ الشيرم استيالكيا) فقيرة أسرة إلى ينتمي الذم أنوب -ىنا– الفقير
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 األطفاؿ كشكؿ ،2006 العاـ خالؿ% 25.1 حكالي الفمسطينية األراضي في السكاف بيف الفقر معدؿ بمغ
 أف أم% )27.1 حكالي األطفاؿ بيف الفقر معدالت بمغت كقد .الفقراء مجمكع مف% 41.8 ةنسب الفقراء
 حكالي أف يفتب كما( فقيرة أسر في فايعيش الفمسطينية األراضي في أطفاؿ خمسة كؿ بيف مف طفميف
 غزة قطاع أطفاؿ بيف الفقر معدالت بمغت حيف في الفقر، مف يعانكف الغربية الضفة أطفاؿ مف% 18.8
 في%، 51.8 بمغت قد الكطني الفقر خط عف ـأسرى دخؿ يقؿ ذيفال السكاف نسبة أف يالحظ كما%. 45.1
 الضفة في% 45.1 بكاقع% 53.1 الكطني الفقر خط عف ـأسرى دخؿ يقؿ ذيفال األطفاؿ نسبة بمغت حيف

 .غزة قطاع في% 71.1ك الغربية
 

 1115جدكؿ: نسبة الفقر بيف السكاف في األراضي الفمسطينية 

 الفئة العمرية
 حالة الفقر

 التوزيع النسبي غير فقيرة فقيرة
 41.1 51.8 27.1 طفل
 38.8 54.8 23.1 بالغ

 111.1 52.8 25.1 المجموع
 

 الشديد، الفقر مف يعانكف الفمسطينية األراضي في السكاف بيف مف% 11.1 أف يالحظ أخرل ناحية مف
 . غزة قطاع في% 28.6ك الغربية الضفة في% 15.8 بكاقع% 13.1 األطفاؿ بيف البالغة نسبتو

 
 في الشديد، الفقر خط عف أسرىا دخؿ يقؿ السكاف بيف مف% 37.1 أف فيالحظ الدخؿ، استخداـ تـ ما إذا

 الضفة في% 31.6 بكاقع% 41.2 الشديد الفقر خط عف ـأسرى دخؿ يقؿ فيذال ألطفاؿا نسبة بمغت حيف
 .غزة قطاع في% 61.5ك الغربية

 
 عمل األطفال

 عاـ في% 2.7 سنة 16-11 العمرية لمفئة الفمسطينية راضيألا في العاممة القكل في المشاركة نسبة بمغت
 العمرية الفئة في طفاؿاأل مجمكع مف 2006 عاـ في% 4.2 لىإ لتصؿ المشاركة نسبة ارتفعت كقد، 1114

 بمغت إذ ؛ىي كما بقيتف غزة قطاع في ماأ %.6.3 لى% إ3.7 مف الغربية الضفة في ارتفعت حيث يا؛نفس
 .نفسيا لمفترة% 1.1
 
 التعميـ مف الطفؿ يحـر لذا ؛التعميـ حساب عمى -كثيرة فيياحأ في -يككف العمؿ في طفاؿألا التحاؽ فإ

 مف نفقات مف عميو يترتب كما التعميـ دٌ عيي  .اليكمية حياتو ممارسة عمى تساعده التي لمعرفةا كتحصيؿ
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 عدـ فأ كما، العمؿ بسكؽ لاللتحاؽ بنائياأ دفع لىإ الدخؿ محدكدة سرةاأل تضطر التي المباشرة العكامؿ
 يفتح الذم المناسب يالعمم التدريب يقدـ كال ،سريعا عائدا يحقؽ ال ككنو- التعميـ بأىمية سرةألا كعي

 .العمؿ سكؽ في االنخراط لىإ طفاؿألا يدفع -لمطفؿ المدرسي الفشؿ لىإ ضافةإلبا، لمعمؿ فكرية مجاالت
 العاممة القكل داخؿ سنة 16-11 طفاؿاأل مف% 31.4 فأ لىإ 1115 العاممة القكل مسح نتائج بينت كقد
ما  ،المدرسة مف لمخركج المناسب البديؿ دٌ عيي  العمؿ فأ ذلؾ ؛المدرسية بصفكفيـ الممتحقيف غير مف ىـ

 في كالحؽ، خرلاأل الحقكؽ لىإ ضافةباإل التعميـ حؽ كىك، حقكقيـ ىـأ حدأ مف طفاؿاأل حرماف لىإ يؤدم
 .لخ...إ كالتسمية كالترفية كالصحة السميـ النمك

 
سنة  16-4 لعمريةا الفئة في طفاؿاأل ف% م61.1 ف، أ1113 طفاؿاأل عمؿ مسح بيانات -كذلؾ– ظيرتأ

% لممساعدة في مشركع لألسرة، 41.3 ، كأفاالقتصادية الحاجة بسبب يعممكف العمؿ بسكؽ فيالممتحق
 عمى كاالعتماد لالستقالؿ يعممكف الذيف نسبة بمغت حيف ي، فسرةألا دخؿ رفع في لممشاركة% 18.5ك

 المدرسة، ترؾ بعد بديؿ يكجد ال% 8.1، كالمدرسية العطؿ في الفراغ لمؿء% 4.1ك ،%5.2 الذات
 بأجر المستخدميف األطفاؿ مف% 46.6 أف البيانات أظيرت. أخرل ألسباب% 5.7ك ،ةصنع لتعمـ% 1.6ك
 .المدرسية بصفكفيـ الممتحقيف غير مف ىـ
 
 إلى مكاف مف تتفاكت العمؿ ظركؼ فأ، 1113 العاـ في (سنة 16-4) طفاؿألا عمؿ مسح بيانات ظيرتأ

 ،األجر مدفكعة اإلجازات المزايا تمؾ أىـ فمف ؛لمستخدميو العمؿ صاحب يقدميا يالت المزايا حسب آخر
 باإلضافة المالبس، كأ المكاصالت كبدؿ ،المستخدميف كتعكيضات ،االستراحة كفترات ،كالمكافآت كالحكافز

 مزايا عمى يحصمكف ال العامميف األطفاؿ مف% 12.6 أف النتائج أظيرت. الصحي ميفأالت في المساىمة إلى
 ( غزة قطاع أطفاؿ مف% 23.8ك الغربية الضفة أطفاؿ مف% 16.2 بكاقع) العمؿ مكاف مف
 
 طفال المعرضون لمعنفاأل

 العمر في طفاليفأ حدأ بأف فدفأ مياتاأل مف% 41.3 فأ لىإ 1114 سرمألا العنؼ مسح بيانات شارتأ
 قطاع في% 37.4ك الغربية ةالضف في% 42.2 بكاقع، 2005 العاـ خالؿ لمعنؼ تعرض قد سنة 4-16

 البيت في كانت نسبة عمىأ فأ لىإ البيانات شارتأ ،الطفؿ عمى االعتداء حدكث مكاف بخصكص. غزة
 %.31.1 بكاقع الشارع مييا%، ي34.1 بكاقع المدرسة يمييا%، 82.2 بنسبة

 
 1,042 بكاقع) طفال 11571 ىناؾ ف، أ2003 لعاـ االجتماعية الشؤكف كزارة تقرير في الكاردة البيانات تفيد
 ىذه تعمؿ حيث(، يتاـاأل دكر) مؤسسة 25 في يعيشكف( اإلناث مف طفال 638 ك الذككر مف طفال

 سرةاأل في دمجيـ عمى لمعمؿ كتسعى، سريةاأل الرعاية مف حرمكا الذيف طفاؿاأل متابعة عمى المؤسسات
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 داخؿ كظركفيـ كضاعيـأ ابعةمت لىإ ضافةباإل طفاؿ،األ ىؤالء مصمحة تقتضيو ما حسب كالمجتمع
 .المؤسسات

 
 األحداث الجانحون

 11351: يأتي كما كانت 1999ك 1998 لألعكاـ الجانحيف األحداث أعداد أف لىإ فرةاالمتك  البيانات تشير
 2001 عكاـلأل الجانحيف حداثاأل عدادأ فأ لىإ فرةاالمتك  البيانات شارتأ حيف في. التكالي مىع 11313ك
 التي القديمة التقارير بيف االختالفات تعكد أف الممكف كمف التكالي، عمى 561ك، 976 كانت 2002ك

 مف مالحظات دكمان  تعكس لـ السابقة التقارير أف كما. نفسيا الجنح عف اإلبالغ عممية إلى مؤخران  أجريت
 أعماؿ نياع المبمغ كاالعتداءات الجنح حاالت معظـ تشمؿ. المحافظات في كالتفتيش البحث مكاتب مختمؼ
 . لألخالؽ المنافية كاألعماؿ السرقة كيمييا، ممتمكاتيـ أك/ك اآلخريف ضد عنؼ

 
 الربيع دار :ىي مؤسسات 3 الفمسطينية األراضي في باألحداث الخاصة اإلصالحية المؤسسات عدد يبمغ
 الفتيات عايةر  كدار أيضا، بالذككر خاصة كىي اهلل راـ في األمؿ كدار، بالذككر خاصة كىي غزة قطاع في
 الجياز مف بقرار يتـ أف يجب اإلصالحية المؤسسات في األحداث إيداع أف مف الرغـ كعمى جاال، بيت في

 مراقبي قبؿ مف اإلصالحية المؤسسات إلى تحكيميـ يتـ األحداث مف العديد أف إال، كالمحاكـ القضائي
 فيو أسست الذم الكقت ففي ؛الفتيات يةرعا دار في أساسية بدرجة المشكمة ىذه كتتجمى كالشرطة، السمكؾ

 تقدـ أصبحت أنيا -أيضا– نجد المختصة، المحاكـ قبؿ مف إدانتيف تمت المكاتي الفتيات إليكاء الدار ىذه
 مع الجانحيف األحداث اختالط إلى يؤدم ما أيضا، كاإلىماؿ العنؼ ضحايا ىف المكاتي لمفتيات اإليكاء خدمة

 -أيضا– الخصكص كبيذا. معيف نكع مف عنؼ ضحايا ألنيـ المؤسسات هىذ في أكدعكا الذيف األحداث
 ،إدانتيـ تمت مفم المحككميف األحداث بيف المؤسسات ىذه داخؿ فصؿ ال أنو إلى المعطيات تشير

 . بعضيـ إدانة تتـ ال قد الذيف المكقكفيف كاألحداث
 

 األطفال المعاقون
بة ذكم االحتياجات الخاصة في المدراس النظامية منذ العاـ تبنت كزارة التربية كالتعميـ العالي دمج الطم

االحتياجات الخاصة يتمقكف تعميميـ  كضمف سياسة التعميـ لمجميع . كقبؿ ىذا التاريخ كاف الطمبة ذك  1886
تتمركز ىذه المدارس كالمراكز بشكؿ رئيس داخؿ المدف . عاقةإلاألكاديمي ضمف مدارس خاصة حسب نكع ا

 .غزةالغربية كقطاع  الضفةفي كمدرسة  امركزن  135لى إكصمت الرئيسة، حيث 
 

 :يأتكحتى يتـ دمج الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة في المدارس النظامية كاف ال بد مف تحقيؽ ما ي
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 مة لفئة محدكدة مف الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة ئً صبحت المباني الجديدة مكاأ :مة المبانيءى مكا
. أما المباني القديمة فيتـ حمامات مالئمة كشكاحط فقط -غالبا– كتكفر( الحركيةعاقة البصرية ك اإل)

حيث بمغت نسبة المدارس المعدلة ما  ؛متيا حسب كجكد الطمبة ذكم االحتياجات الخاصة فييامكاء
في الضفة لى تعديؿ إمف مجمكع المدارس التي بحاجة  (مدرسة 511م ما مجمكعة )أ% 21يقارب 
 كغزة.

 كافة  مصفكؼالطمبة ذكم االحتياجات الخاصة نفس المنياج الحككمي المقرر ل جميعيستخدـ  :المنياج
ك يمبي كافة المقررات األساسية ، يكائـ مختمؼ الفئات -إلى اآلف -منياج خاص أك منياج معدؿ ال ،

س تـ طباعة المنياج المقرر بمغة بريؿ لمطمبة المكفكفيف كميا في المدار . عمى غرار بعض الدكؿ
 .النظامية

 دكات مساعدة ييؿ الحصكؿ عمى أستتقـك الكزارة بالتعاكف مع المؤسسات المانحة كالمجتمع المحمي ب
 بشكؿ عدسات مكبرة، متحركة، نظارات كراسو ، مثؿ معينات سمعية ،لمطمبة ذكم االحتياجات الخاصة

 دقيقة لممنتفعيف مف ىذه األدكات. حصائيةإ كفي غياب ا،ليس دكرين 

 كمنيا  ،منيا ما ىك منظـ يخضع لشركط معينة مف قبؿ الكزارة ؛عاقات القابمة لمدمجإلمعظـ ا يتـ دمج
الحركية بأنكاعيا : اإلعاقات ما اإلعاقات المدمكجة فيي، أدكف تخطيط مسبؽ لمدمج اما يككف عشكائين 

عاقة ، اإلمـ، النطؽصعكبات التع، التعمـ كبطيئ(، كمية كجزئية)عاقة السمعية إلا(، كمية كجزئية) البصرية
 العقمية البسيطة.

  إال أنيا ال تكجو عاما مف ذكم االحتياجات الخاصة 17-5تعنى الكزارة بالفئات العمرية مف سف ،
 سنكات( إلى 4-2االحتياجات الخاصة )طفاؿ ذكم كصؿ عدد األ. طفاؿألرياض اإلى  امباشرن  ااىتمامن 
% في رياض األطفاؿ 1لنسبة قد تككف أقؿ مف ا. 1113-1112حصائية إك طالبة حسب  اطالبن  481
 .حصائيات لدل الدائرة حكؿ ىذه الفئاتإال يكجد . دارة القطاع الخاصتككف تحت إ -غالبا–التي 

 يجاد الككادر المؤىمة مف حممة إ -ة برنامج التعميـ الجامعمنذ تبني الكزار - كاف مف أكبر المعيقات
عطاء العديد مف الدكرات التدريبية لمفريؽ حكؿ كيفية التعامؿ فقد تـ إ ؛. ليذاتخصصات التربية الخاصة

ماع كالتربية االبتدائية عمـ االجت تخصصات لىإمنيـ عظمى مع ىذه الفئات التي تنحدر الغالبية ال
 .كاديمية مختمفةكمكاضع أ

 
 األطفال الشيداء والجرحى

 904 منيـ ؛شييدا 31612 مجمكعو ما 21/2/1116 كحتى قصىألا انتفاضة بداية منذ الشيداء عدد بمغ
 الغربية الضفة في شييدا 371 منيـ الشيداء، مجمكع مف % 19.2 نسبتو ما أم ؛سنة 18 مف أقؿ شيداء

 بمغ فقد الجرحى ما. أ1837 عاـ المحتمة راضيألا في شييديف لىإ ضافةإلبا غزة، قطاع في شييدا 531 ك
 محافظات في 29,096 منيـ، اجريحن  321651 اليحك  17/8/1114 كحتى االنتفاضة اندالع منذ عددىـ
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 انتفاضة اندالع منذ الجرحى طفاؿاأل عدد بمغ كما. غزة قطاع محافظات في 14,665ك، الغربية الضفة
 . الفمسطينية راضيألا في الطف 28,822 حكالي 17/8/1114 كحتى قصىاأل
 

 األطفال المعتقمون

 في الحؽكمف  العشكائي، لالعتقاؿ التعرض عدـ في الحؽ مف طفاؿألا سرائيميإلا االحتالؿ سمطات تحـر
 الطفؿ اعتقاؿ سبب معرفة في سرةألا حؽكمف  ،محاـو  عمى الحصكؿ في الحؽك ، االعتقاؿ سبب معرفة
مف ك ، الخارجي بالعالـ االتصاؿ في الحؽكمف ، بيا كالطعف التيمة عمى االعتراض في الحؽكمف ، و كمكان
 .المعتقؿ الطفؿ كرامة حفظت نسانيةإ معاممة في الحؽ

 
 رىف 11/1/1115 حتى افمسطينين  طفال 391 يزاؿ ال نوأ لىإ كالمحرريف سرلاأل شؤكف كزارة بيانات ظيرتأ

 فمسطيني سيرأ 400 مف كثرأ أف ىناؾ كما، سرائيميةإلا كالتكقيؼ التحقيؽ كمراكز ،السجكف في االعتقاؿ
 طفاؿألا عمارأ تتراكح .االعتقاؿ قيد يزالكف كال ،عاما 18 سف كتجاكزكا ،اعتقاليـ لحظة طفاالأ كانكا

 %(4 نسبتو ما أم) محاكمة كدكف ،محددة تيـ دكف دارياإ معتقال 20 يـبين ، سنة 17-11 بيف المعتقميف
 نسبتو ما أم ؛محاكمة بانتظار امكقكفن  طفال 270 المعتقميف طفاؿاأل بيف كمف، المعتقميف طفاؿألا نسبة مف

 كامرأ بمكجب عسكرية محاكـ قبؿ مف محككميف 101 حكالي ىـ المعتقميف طفاؿاأل كباقي%. 58.1
 .حداثباأل خاصة تشريعات بمكجب كليس، عسكرية

 
 سرائيميةإلطفال في السجون األتعذيب ا

 ،قاسية احتجاز ظركؼ مف يعانكف سرلاأل طفاؿاأل فأ لىإ كالمحرريف سرلألا شؤكف كزارة تقارير تشير
 مف يعانكف فيـ ؛سرلاأل كحقكؽ طفاؿألا لحقكؽ الدكلية المعايير مف دنىاأل لحدإلى ا فتقرت نسانيةإ كغير
 نارةا  ك  تيكية فييا يتكفر ال غرؼ في كاالحتجاز ،الحشرات كانتشار ،النظافة كانعداـ، توءكردا الطعاـ نقص

 .الجنسي كالتحرش ؿكالعز  كالضرب ،المفظية ساءةلإل التعرض لىإ ضافةباإل ،الطبي ىماؿكاإل ،مناسبتيف
 

 التحديات التي تواجو القطاع 2.5
 الشؤكف االجتماعية كالعمؿتي في كزار  مة اإلمكانات المادية كالبشريةق. 
 عدـ كجكد محاكـ عمالية. 
 كخارجيا بيف  ،بيف األقساـ كالدكائر كالمديريات: ضعؼ التنسيؽ بيف الجيات المعنية ذات العالقة )داخميا

 ذات العالقة(المؤسسات كالكزارات 

  حمايةإلى المراكز ذات العالقة بال فالكصكؿ لألطفاؿ المعنفيف الذيف ال يصمك. 
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 االستراتيجياتو األىداف  3.5

 حماية األطفال في النزاعات المسمحة .أ 

 .تعزيز حماية األطفاؿ في النزاعات المسمحة حسب معايير القانكف اإلنساني الدكلي .1

كتعزيز التعاكف الدكلي في ىذا  ،ي مجاؿ حقكؽ الطفؿرفع كعي كقدرات الككادر العاممة ف .1
 .المجاؿ

 

 األطفال المحرومون من الرعاية األسرية .ب 

كتكفير بيئة الحتياجات األطفاؿ النمائية ، رفع مستكل خدمات الرعاية المؤسسية .1
 .كاالجتماعية

 .مؤسسات الرعاية االجتماعيةرفع قدرات الكادر العامؿ في  .1

 .بالنماء كتنمية القدرات ات الرعاية االجتماعيةضماف حؽ كؿ طفؿ في مؤسس .2

عادة دمجيـ في المجتمع ،مؤسسات الرعاية االجتماعيةخفض عدد األطفاؿ في  .3  .كا 

 .تمكيف األسر المعرضة لمتفكؾ بتقديـ الرعاية المناسبة ألطفاليا .4

 
 األطفال المخالفون لمقانون .ج 

فير بيئة الحتياجات األطفاؿ كتأىيميـ كتك  ،رفع مستكل مراكز تربية األطفاؿ األحداث .1
 .النمائية كاالجتماعية

  .رفع قدرات الكادر المؤىؿ في مراكز تربية األطفاؿ األحداث .1

دخاليا ضمف نظاـ األسرة ،تطكير نظاـ دعـ األسر البديمة .2  .كا 

 .رفع قدرات األسر المعرضة لمخطر في التعامؿ مع األطفاؿ المخالفيف لمقانكف .3

 
 ؤثرات العقميةالمخدرات والمالتدخين و  .د 

 .رات العقميةبأخطار التدخيف كالمخدرات كالمؤث رفع كعي األطفاؿ .1

رشادىا بأخطار التدخيف كالمخدرات كالمؤشرات العقمية .1  .رفع كعي األسر كا 

رفع قدرات الجيات العاممة مع األطفاؿ مف مدارس كمراكز تأىيؿ حكؿ التعامؿ مع  .2
النكاحي النفسية كالصحية كاالجتماعية األطفاؿ الذيف يتعاطكف المؤثرات العقمية مف 

 كالقانكنية.

 
 عمالة األطفال .ه 
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  ة.عشر  لخامسةالحد مف عمؿ األطفاؿ دكف سف ا .1

 .أك التأىيؿ الميني ،كضماف تمقييـ التعميـ األساسي ،إعادة تأىيؿ األطفاؿ العامميف .1

 .تكفير البدائؿ لرفع مستكل دخؿ أسر األطفاؿ العامميف .2

 .كنية لمحد مف ظاىرة عمالة األطفاؿتطكير التشريعات القان .3

 
 العنف ضد األطفال .و 

نسية جالجسدية كالنفسية كالكافة أشكاليا بخفض عدد حاالت األطفاؿ المتعرضيف لإلساءة  .1
 .كاإلىماؿ

مف ضمنيا ، ك رفع قدرات ككفاءة المؤسسات الخدماتية التي تعالج العنؼ ضد األطفاؿ .1
 .كالقانكنية اإلرشادية، كالصحيةك المؤسسات اإليكائية، 

 .الحد مف حاالت االعتداءات الجنسية عمى األطفاؿ .2

 .الحد مف حاالت استغالؿ األطفاؿ كاالتجار بيـ .3

مف خالؿ شبكة حماية -كالمنظمات غير الحككمية  ،تنسيؽ جيكد الكزارات المختمفة .4
كتقديـ الخدمات  ،عمى تكفير األنظمة كالسياسات التي تكفؿ حماية األطفاؿ -الطفكلة

 ناسبة ليـ كلكقايتيـ مف شتى أشكاؿ العنؼ.الم

كآثاره الصحية كالنفسية  ،رفع مستكل كعي األىؿ كالمجتمع حكؿ العنؼ ضد األطفاؿ .5
 كاإلجتماعية عمى األطفاؿ.

 .المنزؿفي كضع أنظمة لمرصد الكبائي عف األطفاؿ المعنفيف سكاء في المدرسة أك  .6

 
 األطفال المعاقون .ز 

 .عاممة في مجاؿ حقكؽ الطفؿ المعاؽرفع كعي كقدرات الككادر ال .1

حماية األطفاؿ ذكم اإلعاقات مف جميع أشكاؿ االستغالؿ كاإليذاء كالتمييز كالعنؼ  .1
 .كاإلىماؿ

 

 األطفال في السجون اإلسرائيمية .ح 

 .المطالبة باإلفراج عف األطفاؿ في السجكف اإلسرائيمية كفقا لمقانكف الدكلي .1

 .مسمحة حسب معايير القانكف اإلنساني الدكليتعزيز حماية األطفاؿ في النزاعات ال .1

كتعزيز التعاكف الدكلي في ىذا  ،رفع كعي كقدرات الككادر العاممة في مجاؿ حقكؽ الطفؿ .2
 .المجاؿ
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 اإلعالم .ط 

زيادة المساحة المخصصة لمبرامج الحكارية بيف األطفاؿ كالكبار حكؿ الظكاىر التي  .1
 .خصيـت

 .تعرؼ بحقكؽ الطفؿ ككاجباتو زيادة المساحة المخصصة لمبرامج التي .1

 .ألطفاؿبزيادة المساحة المخصصة لمبرامج المكجية لمعناية المثمى  .2

 .االرتقاء بمستكل الرسالة اإلعالمية الخاصة باألطفاؿ .3
 
 
 

 البيئةصحة . 6
 لوضع الحالياتحميل  0.6

 :مشكمة النفايات الصمبة بسبب -في الكقت الراىف -تكاجو فمسطيف
 .افتزايد أعداد السك

 .عدـ تكفر اإلمكانات المادية الالزمة
 .ضعؼ الخبرات الفنية إلدارة النفايات الصمبة

لذلؾ نجد أف  ؛سنكات االحتالؿ اإلسرائيمية الطكيمة لألراضي الفمسطينية تركت آثارىا عمى ىذا الجانب
 .البيئيةكتجميعيا في مكبات منافية لمشركط الصحية  ،النفايات الصمبة يتـ جمعيا بطرؽ عشكائية

 

 ومن أبرز المشاكل الناجمة عن النفايات الصمبة عمى األراضي الفمسطينية
كبالتالي  ،نقص مساحة األراضي التي يمكف استخداميا بسبب استعماؿ أجزاء منيا كمكبات لمنفايات الصمبة

ة كالحشرات اإلزعاج الناتج عف انبعاث الركائح الكرييك ، غازات سامة ضارة بالصحة ألنيا تطمؽ ؛إغالقيا
تمكث المياه الجكفية كالسطحية بعد تحمؿ النفايات ك ، كالدخاف الناتج عف حرؽ النفايات ،التي تنجذب إلييا

 .تشكيو المناظر الطبيعية، ك الصمبة
 
 الضفة الغربية لنفايات الصمبة فيا

يات يتـ بطرؽ إال أف تجميع ىذه النفا ،الضفة الغربية % مف سكاف56تغطي خدمات جمع النفايات الصمبة 
كحكؿ الحاكيات  ،كعمى جكانب الطرؽ ،األراضي خارج حدكد البمديات حيث تتجمع النفايات عمى ؛عشكائية

تترؾ ىذه النفايات آثاران ضارة بالصحة العامة خاصة بعد حرؽ ىذه ، بحيث المخصصة لجمع النفايات
 .الحاكيات كانبعاث الدخاف في اليكاء داخؿ النفايات
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) المكبات( بالقرب مف قرية  ىاالنفايات في الضفة الغربية كاكبر  مكاف لتجميع 111لعامة فيناؾ أما المكبات ا
اإلسرائيمية  كىي تحت اإلشراؼ اإلسرائيمي لخدمة المستعمرات ،دكنـ 2111عمى مساحة تقدر بػ  أبك ديس
 .المحيطة

 
 قطاع غزة النفايات الصمبة في

كمع ذلؾ فإف خدمات جمع  ،باألكضاع في الضفة الغربية قارفيي كضع النفايات الصمبة في قطاع غزة ال 
كتتجمع النفايات الصمبة في قطاع غزة في .بسبب الكثافة السكانية العالية ؛كبرأالنفايات الصمبة تشتمؿ نسبة 

األكؿ في مدينة  :ا النفايات الصمبةمتجمع فييت في الكقت الحاضرف اكىناؾ مكب ،عشكائية كصغيرة مكبات
كمع  ،القطاع كجنكبو في دير البمح . ما زالت مشاكؿ النفايات الصمبة متكاجدة في أقصى شماؿ آلخركا ،غزة

 .غزة كمخطط آلخر شرؽ مدينة ،ذلؾ فيناؾ مكب لمنفايات شرؽ مدينة رفح
 

 
 التحديات التي يواجييا القطاع 2.6

ىف. تتمثؿ المعيقات فيما يكاجو ىذا القطاع العديد مف التحديات، خصكصا في ظؿ الكضع السياسي الرا
 يمي:

 عمى البيئة الطبيعية كعناصرىاعدـ كعي األطفاؿ كأكلياء أمكرىـ بكيفية الحفاظ  .1

 مكبات نفايات غير آمنة .1

 عدـ الكعي بأىمية تدكير النفايات .2

 إشعاعات ضارة غير مسيطر عمييا )مفاعؿ ديمكنة( .3

 
 ستراتيجياتالاألىداف وا 3.6

 

 توفير المياه الصالحة لمشرب .أ 

خفض نسبة التمكث في اليكاء بالتقميؿ مف نسبة الممكثات الناتجة عف المصادر الثابتة  .1
 .كالمتحركة كالطبيعية

 .تنفيذ برامج كطنية لمراقبة نكعية المياه كتطكيرىا .1
 

 توفير الصرف الصحي المناسب .ب 

 .زيادة نسبة المنازؿ المغطاة بشبكة الصرؼ الصحي .1

 .بكة الصرؼ الصحيزيادة الكعي بأىمية ربط المنازؿ بش .1
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 التموث البيئي .ج 

 .اليكاءكنكعية  مراقبة ممكثات .1

خفض نسبة التمكث في اليكاء بالتقميؿ مف نسبة الممكثات الناتجة عف المصادر الثابتة  .1
 .كالمتحركة كالطبيعية

 .تطكير نظاـ لمعالجة النفايات الصمبة كالخطرة .2

 .حظر استيراد كتصنيع األغذية التي تحكم مكاد خطرة .3

 .اد كتنفيذ خطة تكعية بيئية لمختمؼ شرائح المجتمعإعد .4

 .مشاركة الشباب في حماية البيئة مف مخاطر التمكث .5

 
 التشريعات .د 

 .مراجعة كسف قكانيف تحافظ عمى حقكؽ الطفؿ المختمفة .1

 .تفعيؿ القكانيف المقرة لمحفاظ عمى حقكؽ الطفؿ .1

 .رفع الكعي بالقكانيف الخاصة بالطفؿ لجميع شرائح المجتمع .2

 كسنيا. شاركة الشباب في مراجعة القكانيف الجديدةم .3
 

 الغذاء والتغذية. 7
 لوضع الحالياتحميل  0.7

 المناسبة غير الغذائية الكجبات فإ حيث ؛الطفؿ صحة تحدد التي الرئيسة العكامؿ أحد الغذائي الكضع دٌ عيي 
 غذائي كضع في الفمسطينيكف ؿاألطفا يعتبر . األطفاؿ بيف الغذائي الكضع بسكء ترتبط المتكازنة غير أك

 سكءان  األطفاؿ نمك بقياس الخاصة المؤشرات أكثر يتمثؿ. الثالث العالـ في أخرل بدكؿ مقارنةن  نسبيان  أفضؿ
 لقياس خضعكا الذيف األطفاؿ مف % 10.2 بمغت التي( القامة قصر) العمر مقابؿ الطكؿ مقياس في

 ثـ كمف ،% 2.9 إلى تصؿ بنسبة (الكزف نقص) العمر مقابؿ الكزف مقياس التالية المرتبة في كيميو الطكؿ،
 أكثر الذككر كيعتبر .األطفاؿ مف % 1.4 إلى تصؿ بنسبة (باليزاؿ فك المصاب) الطكؿ مقابؿ الكزف مقياس
 مقارنة اليزاؿ مف يعانيف اإلناث مف أقؿ نسبة أف إال ناث،إلا مف الكزف كنقص ،القامة لقصر عرضة

 بيف النسب تقاربت ذلؾ، عمى عالكة. 1115 الفمسطيني األسرة صحة مسح ائجنت حسب كذلؾ بالذككر،
 أكبر نسبة مف غزة قطاع يعاني بينما الكزف، كنقص باليزاؿ المصابيف يخص بما غزة كقطاع الغربية الضفة

 تفيد ذلؾ إلى باإلضافة. التكالي عمى% 6.8% ك12.1 الغربية الضفة مع مقارنة القامة قصر حاالت مف
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 الضفة بيف بسيط كبفارؽ المؤيدف، الممح تستيمؾ األسر مف% 74.6 أفب، 2006 عاـ ةفر االمتك  ياناتالب
 .التكالي عمى% 75.8ك% 74.1 غزة  كقطاع الغربية

 
 التحديات التي يواجييا القطاع 2.7

 تتمثؿ التحديات في ىذا القطاع فيما يمي:
 مثؿ الطحيف المدعـ كالممح المؤيدفعدـ كجكد كعي مجتمعي كاؼ بأىمية المكمالت الغذائية  .1
 كنقص العناصر المغذية لدل األطفاؿ ،معدؿ اإلصابة بأمراض سكء التغذية ارتفاع .1

 

 ستراتيجياتالاألىداف وا 3.7
 

 توفر نظام تغذية وطني .أ 

 ،قؿ مف خمس سنكاتاألتكسيع نظاـ الرصد التغذكم لمرضع كصغار األطفاؿ كاألطفاؿ  .1
 .كامؿكطالب المدارس كاألميات الح

 .كنقص العناصر المغذية لدل األطفاؿ ،خفض معدؿ اإلصابة بأمراض سكء التغذية .1

 .خفض نسبة اإلصابة بنقص فيتاميف "أ" كنقص الحديد لدل األطفاؿ .2

 .خذ اإلجراءات العالجية الكقائية لذلؾأتخفيض نسبة السمنة بيف األطفاؿ، ك  .3

 .مى المستكل الكطنيقؿ مف خمس سنكات عاأل ه لدلكتطكر  مراقبة نمك األطفاؿ .4

 .معالجة حاالت سكء التغذية المتكسطة الحادة المحكلة مف نظاـ المراقبة الصحي .5

 .ضماف تكفير التغذية المناسبة لطالب المدارس .6

 .توكسالم تحسيف األمف الغذائي كجكدة الغذاء .7
 

 والطحين المدعم تزويد الممح المؤيدن .ب 

 .خداـ الممح المؤيدف كالطحيف المدعـرفع كعي المراكز كالمؤسسات الصحية بأىمية است .1

كنقص العناصر المغذية لدل األطفاؿ دكف  ،خفض معدؿ اإلصابة بأمراض سكء التغذية .1
 .سف الخامسة

كنقص الحديد لدل األطفاؿ دكف سف  اتفيتاميناليكد كالخفض نسبة اإلصابة بنقص  .2
 .الخامسة

 

 الرضاعة الطبيعية تشجيع .ج 

لرضاعة الطبيعية الخالصة، كاالستمرار في الرضاعة تشجيع كحماية كضماف استمرارية ا .2
دخاؿ التغذية التكميمية المناسبة.  الطبيعة لغاية سنتيف مف عمر الطفؿ، كا 
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كنقص العناصر المغذية لدل األطفاؿ دكف  ،خفض معدؿ اإلصابة بأمراض سكء التغذية .1
 .سف الخامسة

 .الرضع طفاؿكنقص الحديد لدل األ ،اتفيتامينالخفض نسبة اإلصابة بنقص  .2

 
 اإلعالم .د 

 .زيادة المساحة المخصصة لمبرامج التكعية الخاصة بالتغذية السميمة المناسبة .1

 .االرتقاء بمستكل الرسالة اإلعالمية الخاصة باألطفاؿ .1
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 التعميم الرسمي وغير الرسمي _ الخطة التنفيذية
 

 

 . تنمية الطفولة المبكرة2
 

مصادر التحقق من  المؤشرات التنفيذ الجيات المشاركة في اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

الكمفة 
 ($000التقديرية)

 المدة الزمنية

 والنفسية بما فييم ذوواالحتياجات الخاصة الجسديةزيادة نسبة األطفال الممتحقين في رياض األطفال  2.2
تكعية أكلياء األمكر كالمجتمع المحمي كالقطاع  0.0.0

 الخاص بقضايا الطفكلة المبكرة

 

 الجية الرئيسية:
 كزارة التربية كالتعميـ

 

  عقد كرشات تكعية ألكلياء
األمكر كالمجتمع المحمي بمعدؿ 
كرشة كاحدة لكؿ منطقة خالؿ فترة 

 الخطة.

 1111-1118 111 تقارير كزارة التربية كالتعميـ

تكفير البيئة المادية كالتعميمية إللحاؽ األطفاؿ  1.1.1
 االحتياجات الخاصة كبالرياض بمف فييـ األطفاؿ ذك 

 : كزارة التربية كالتعميـالجية الرئيسية
الجيات المشاركة: كزارة الشؤكف 

 االجتماعية، القطاع الخاص

  بناء رياض أطفاؿ نمكذجية
حككمية بمعدؿ ركضة كاحدة 

 سنكيان .
% 111تكفير كسائؿ تعميمية بنسة 

في رياض األطفاؿ 
% مف 14الحككمية، ك

ي مجمكع الرياض األخرل ف
الفطاعات الخاصة خالؿ 

 فترة الحطة

 

 3080.00 تقارير كزارة التربية كالتعميـ

 
1118-1111 

 1118 تقارير كزارة التربية رياض  بيانات حكؿ عدد كتكزيع : كزارة التربية كالتعميـالجية الرئيسيةإجراء مسح لرياض األطفاؿ كالحضانات كمراكز  2.1.1
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مصادر التحقق من  المؤشرات التنفيذ الجيات المشاركة في اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

الكمفة 
 ($000التقديرية)

 المدة الزمنية

  الطفكلة
الجيات المشاركة: كزارة الشؤكف 

 االجتماعية، القطاع الخاص

 كالتعميـ األطفاؿ

تشجيع القطاع الخاص كاألىمي عمى إنشاء  3.1.1
 رياض األطفاؿ

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

الجيات المشاركة: القطاع الخاص 
 كاألىمي

نسبة االلتحاؽ في رياض 
األطفاؿ التابعة لمقطاع الخاص 

 كالقطاع األىمي

ر كزارة التربية تقاري
 كالتعميـ

 1118 

عدادىا 9.2  إعداد وتقييم مواد منياج لرياض األطفال والحضانات وا 
 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ طفاؿألطار العاـ لمنياج   رياض اإلتطكير ا 1.1.1

الجيات المشاركة: القطاع الخاص 
 كاألىمي

  تكفر إطار عاـ لمنياج
مع  رياض األطفاؿ يتفؽ

 احتياجات األطفاؿ 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

278.00 

 
1118-1111 

تطكير محتكل منياج لألطفاؿ في دكر  1.1.1
 الحضانة

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

الجيات المشاركة: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، كزارة الصحة، القطاع 

 الخاص

كجكد مكاد منياج لمقدمي 
في دكر الحضانة  الرعاية

 كمراكز الطفكلة لألىؿ

تقرير كزارة التربية  تقارير 
 كزارة الشؤكف االجتماعية

 1118-1111 

 تحسين معايير البيئة المدرسية 0.2
تطكير نكعية الخدمات كالبرامج الصحية كالنفسية  1.2.1

  كالترفييية ألطفاؿ الرياض
 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ

 
ات المشاركة: كزارة الصحة، الجي

كزارة الشؤكف االجتماعية، القطاع 

نسبة الحضانات كالرياض 
التي تقدـ الخدمات كالبرامج 
الصحية كالنفسية كالترفييية 

 المتفؽ عمييا

 تقارير كزارة التربية

 تقارير كزارة الصحة
153.11 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات التنفيذ الجيات المشاركة في اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

الكمفة 
 ($000التقديرية)

 المدة الزمنية

 الخاص، كزارة الشباب كالرياضة
 وطني تدريبي لمعاممين في مجال رعاية الطفولة المبكرةتصميم وتنفيذ نظام  2.2

كضع المعايير المينية لمقدمي رعاية الطفكلة  0.4.0
 المبكرة كالمعمميف

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

الجيات المشاركة: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، الجامعات الفمسطينية، 

 القطاع الخاص، القطاع االىمي

ايير مينية متفؽ كجكد مع
 عمييا

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

تقارير كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 1118 

رفع مستكل األداء الميني لمعامالت في رياض  1.3.1
 األطفاؿ

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

تدريب مربيات رياض األطفاؿ 
الجديدات بنسبة 

, كتدريب %سنكيا111
يات مف المرب 41%

كالمديرات كالمشرفات عمى 
 مكاضيع مستجدة

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

440.00 

 
1118-1111 

 في رياض األطفال نظمة اإلدارية المستخدمةأل تحسين ا 4.1
تطكير األنظمة كالتعميمات التربكية الخاصة برياض  1.5.1
 األطفاؿ

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
اركة: كزارة الشؤكف الجيات المش

االجتماعية، القطاع الخاص، القطاع 
 األىمي

كجكد معايير مينية متفؽ 
عمييا،كتحسيف األنظمة 
كالتعميمات بما يتكافؽ مع 
االحتياجات المستجدة لممجتمع 

 الفاسطيني 

 تقارير كزارة التربية كالتعميـ

 
3.00 1118 - 1111 

الجيات الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ  كعي (تطكير أنظمة المعمكمات ) الكمي كالن 2.5.0
 ككزارة الشؤكف االجتماعية

كجكد أنظمة معمكمات كبيانات 
مكحدة كشاممة لكؿ المتغيرات 

 تقارير كزارة التربية كالتعميـ

 
21.2 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات التنفيذ الجيات المشاركة في اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

الكمفة 
 ($000التقديرية)

 المدة الزمنية

الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 
القطاع األىمي، ككزارة الشؤكف 

 االجتماعية

 المتعمقة برياض األطفاؿ

تطكير آليات عممية لمتكامؿ بيف القطاعيف الحككمي  3.5.0
 كغير الحككمي

 الجيات الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ 
الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 

 القطاع األىمي 

 تقارير كزارة التربية كالتعميـ كجكد آليات لمتنسيؽ  متفؽ عمييا

 تقارير المؤسسات األىمية
1.5 1118-1111 
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 . التعميم األساسي والثانوي9
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 بما فييم ذوي االحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية في الصف االول زيادة معدالت التحاق الطمبة 1.1
كلذكم  ر البيئة المادية كالتعميمية لمطمبة الجددتكفي 0.0.2

 االحتياجات الخاصة
 الجية الرئيسية:

 كزارة التربية كالتعميـ العالي
 

 (358كتجييز )بناء كتأثيث 
غرفة صفية جديدة الستيعاب 

 سنكيان  الزيادة الطبيعية

طباعة الكتب المدرسية لمصؼ  
  62,655ي ؿ)األكؿ األساس

 سىويا   (طالبنا

ـ الطمبة الجرحى في أماكف تعمي
 % سنكيا111تكاجدىـ بمعدؿ 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 تقارير الممكليف

62157.74 

 
1118-1111 

 زيادة مقدرة النظام عمى االحتفاظ بالطمبة 1.1
تكفير البيئة المادية كالتعميمية لالحتفاظ بالطمبة  0.2.2

 ظركؼ صعبةكالذيف يمركف ب ،ذكم االحتياجات الخاصةكب
 الجية الرئيسية:

 كزارة التربية كالتعميـ
 

بناء مستكدعات مناطقية لألثاث 
 بمعدؿ مستكدع كاحد سنكيان 

غرفة صفية سنكيان  111بناء  
 لمتخمص مف االكتظاظ 

غرؼ صفية لمتخمص مف  بناء 
 181الدكاـ المسائي،بمعدؿ 

 غرفة صفية سنكيان 

كصيانة الغرؼ الصفية بنسبة  
مف مجمكع الغرؼ % سنكيان 4

 تقارير كزارة التربية كالتعميـ

 تقارير الممكليف

 تقاريرالمجتمع المحمي

224291.86 

 
1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

% في 2الصفية في الضفة ك
 غزة

كصيانة أثاث الغرؼ الصفية 
 % سنكيان،1بنسبة 

كالتخمص مف الغرؼ المستأجرة  
 53بما يعادؿ  غير المناسبة
 غرفة سنكيان، 

كاستبداؿ الغرؼ اآليمة لمسقكط 
كغير المناسبة فنيان كتربكيان 

 سنكيان غرفة  111بمعدؿ 
ـ تكفير أجيزة مختبرات عمك 

كحاسكب كمكتبات في 
المدارس القائمة بمعدؿ 

( سنكيا 172ك 116ك 183)
 عمى الترتيب

 
تكفير البيئة المادية كالتعميمية لالحتفاظ بالطمبة في  2.2.2 

 مدارس محافظة القدس
 ية:الجية الرئيس

 كزارة التربية كالتعميـ
 11640.30 تقارير كزارة التربية كالتعميـ 

 
1118-1111 

 مراجعة المنياج الفمسطيني التعميم النظامي وغير النظامي 2.1
 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ تقييـ تنفيذ المنياج الفمسطيني كتطكيره دكريا 0.3.2

 
ص الجيات المشاركة: القطاع الخا

قائمة باالحتياجات الالزمة 
 لتطكير المنياج

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

3117.11 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 التعميمي، القطاع األىمي، األكنركا
 تعزيز توظيف تنكولوجيا التعمم 3.1

تحسيف التقنيات التربكية في المدارس بما  0.4.2
يتناسب مع حاجة المنياج كالمستجدات التكنكلكجية 

 ثةالحدي

الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ، 
 األكنركا، القطاع الخاص التعميمي

 

عدد المدارس التي تشمؿ 
 تقنيات جديدة في التعميـ

سنكيا  عمكـمختبر  111تزكيد 
بجياز حاسكب كطابعة 

  ،ممكنة لكؿ منو
 فيمكتبة سنكيا  141تزكيد  ك

القائمة برزمة مف  ارسالمد
كتركنية المكاد التعميمية االل

، المتكفرة في السكؽ المحمي
 ك

ذاعي إ( برنامج 14نتاج )إ 
ساسية كالثانكية  أللممرحمتيف ا

 ،سنكيا

جراء دراستيف لتقكيـ مدل إو 
 استخداـ كتفعيؿ التقنيات التربكية

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

1156.11 1118-1111 

 تحسين البيئة التربوية المدرسية 4.1
نشطة ألرشادية  كالخدمات الصحية كاإلتحسيف ا 0.5.2
 الطالبية

 الجية الرئيسية:
 كزارة التربية كالتعميـ ككزارة الصحة

 

المدارس التي يتكفر  عددزيادة 
 رياضية كمالعب فييا صاالت

 %1.113و %1.114 بىسبة
الطمبة عمى التكالي، ك  سىويا

 22896.17 تقارير كزارة التربية كالتعميـ

 
1118-1111 



 62 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

المستفيديف مف برامج التغذية 
% سنكيا، ك 14بنسبة  المدعمة

نسبة التسرب  ىمحافظة عمال
خفض  ، ك%1.1بنسبة  منخفضة

م مف نسبة  طالب / مرشد تربك 
، ك /مركز411إلى /مركز611

المدارس التي يتكفر  زيادة نسبة
% الى 51مف رشاد إفيياغرؼ 

، ك تكفير مركز لممصادر 61%
مراكز.  2في المناطؽ بمعدؿ 

نسبة المدارس المستفيدة مف  كرفع
إلى  %1.8مف  غرؼ المصادر

رفع عدد المدارس المشاركة  %.3
في "المدرسة صديقة الطفؿ" مف 

 مدرسة 171مدرسة إلى  134
 تعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعميم 5.1

ثناء أتطكير استراتيجية مكحدة لعممية التدريب   0.6.2
  يا.كقبم

 الجية الرئيسية:
التربية كالتعميـ العالي كزارة 

 كالجامعات

تكفر استراتيجية مكحدة 
لمتدريب أثناء الخدمة كقبميا 

. 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

21000.00 

 
1118-1111 

 الجية الرئيسية: ثناء الخدمةأمتدريب لذ استراتيجية يتنف 1.5.1
كزارة التربية كالتعميـ العالي 

 ةكالجامعات كككالة الغكث الدكلي

تدريب المعمميف الجدد بنسبة 
ساعة  51% بمعدؿ 111

سنكيا لكؿ متدرب، كتدريب 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

5184.60 

 
1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 
 

جميع الييئة التدريسية 
)المعمميف القدماء، كمديرم 
المدارس ... ( في المدرسة 

% سنكيان بمعدؿ 38بنسبة 
ساعة سنكيا لكؿ  13.6

متدرب. كتدريب جميع 
المشرفيف التربكييف بنسبة 

 11% سنكيا بمعدؿ 111
عة تدريبية سنكيا لكؿ سا

مشرؼ. كخفض )معمـ/ مشرؼ 
 . 41إلى  48.1تربكم( مف 

تطكير كتفعيؿ نظاـ المتابعة كاإلشراؼ في . 3.6.2
 اإلشراؼ التربكم

الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ، 
 األكنركا، القطاع الخاص التعميمي

 

 د نظاـ متابعةكجك 

عدد المشرفيف الذيف يستخدمكف 
 نظاـ اإلشراؼ

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

 تعزيز وتطويرنظام القياس والتقويم 6.1
تطكير معايير ككسائؿ تقييـ أداء الطمبة بما  0.7.2

 فييا الطمبة ذكك االحتياجات الخاصة
 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ،

 األكنركا، القطاع الخاص التعميمي
 

تكفر معايير مقننة لتقييـ الطمبة 
ذكك االحتياجات الخاصة 

 كالتعميـ الميني

 كجكد معايير كسائؿ التقييـ

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

112.43 1118 

إجراء اختبارات أدائية عمى كؿ مستكيات  2.7.2
 النظاـ التربكم

ربية كالتعميـ، الجية الرئيسية: كزارة الت
 األكنركا، القطاع الخاص التعميمي

نسبة المدرسيف الذيف 
 يستخدمكف ىذه االختبارات

تقارير المشرفيف في 
 كزارة التربية كالتعميـ

16228.8 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 
 نظمة اإلدارية المستخدمةأل حسين ات 7.1
نظمة كتطكير التعميمات ألتفعيؿ العمؿ بالقكانيف كا 0.8.2
 التربكية

طباعة كنشر كتحسيف قانكف  جية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـال
 التربية 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

352.50 1118-1111 

مديرم المدارس مف  44تدريب  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ ةدارة التربكيإلالتقدـ نحك الالمركزية في ا 2.8.2
اعة س 14بمعدؿ  المدارة ذاتيان 
 تدريبية سنكيا

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

27.48 1118-1111 

 حكسبة ممؼ الطالب الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ دارم عمى المستكيات كافةإلحكسبة العمؿ ا 3.8.2

حكسبة النظاـ المالي في 
المحافظات الجنكبية ) قطاع 

 غزة (

دارم حكسبة التخطيط السنكم كاإل
 ليكالما

تطكير نظاـ معمكماتي  محكسب 
 لممعيد

دارة العامة حكسبة العمؿ في اإل
 لمرقابة

صيانة البرنامج المالي 
كعقد كرشات  ،المحكسب

قساـ ألكاجتماعات  ،عمؿ
الشؤكف المالية في المديريات 
لتقييـ البرنامج المحكسب 

 كتقييـ الدليؿ

تقارير كزارة التربية 
 ميـكالتع

1594.65 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

عقد دكرات تدريبية لميندسي 
كفنيي الحاسكب في مجاالت 

لصيانة كالشبكات كالبرمجيات ا
بمعدؿ  دكرة سنكيا  الحديثة
 ساعات تدريبية 11بمعدؿ 

مدرسة سنكيا في  21ربط 
مديريتيف بالشبكة الالسمكية 
كتزكيدىا بالمعدات الالزمة 

 لذلؾ

مدرسة كمديرية  171ربط 
باالنترنت سنكيا مكزعة عمى 
جميع المديريات بخطكط 

ADSL 
 تحسين نظام التخطيط عمى المستويات كافة 8.1

سات، كقكاعد اتطكير آلية كنظـ دعـ القرار :در  0.9.2
 البياتات

إعداد نظاـ لمرقابة عمى نكعية  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 التعميـ

إعداد آلية مكحدة لجمع البيانات 
 ياكتحميم

ت لرصد المشاكؿ بناء قاعدة بيانا
 الصحية

كرش عمؿ لتقييـ  2 عقد
المعمكمات الكمية كالنكعية في 

 مستكيات اتخاذ القرار كافة

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

1027.18 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 
تطكير آليات لتنسيؽ عممية التكامؿ بيف قطاعي  2.9.2

 التعميـ العاـ كمؤسسات التعميـ العالي ) الجامعات كالكميات(
لمتنسيؽ  بيف  كرش عمؿ 2عقد  لجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـا

مؤسسات التعميـ العالي 
صدار دليؿ  كقطاع التعميـ كا 

 خاص بذلؾ.

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

11.2 1118-1111 

عداد الخطة الخمسية الثانية إ الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ ارةإلددارييف في مجاؿ التخطيط كاإلتمكيف ا 3.9.2
(1116-1117) 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

86.64 1118-1111 

 تحسين النظام المالي لمتخطيط التربوي 12.1
تقارير كزارة التربية  آليات تفعيؿ الرقابة مكجكدة الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ ليات تفعيؿ الرقابة الداخميةآتطكير  0.01.2

 كالتعميـ
22.2 1118-1111 

دليؿ السياسات كاإلجراءات  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ جرائي الماليةإلتطكير دليؿ لمسياسات كالبرنامج ا 2.01.2
 المالية مكجكد

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

7.2 1118-1111 

السنكية بناءن عمى  عداد المكازنةإتطكير آليات  3.01.2
 الخطة الخمسية

ربط النظاـ المالي لمنظاـ التربكم  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
الجككمي بمكازنة الخطة 

 الخمسية 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

 داري عمى المستويات كافةإلاالرتقاء بمستوى كفايات الكادر ا 11.1
ارم عمى إلدراتيجية لمتدريب الكادر ابناء است 0.00.2

 المستكيات كافة
تكفر استراتيجية مكحدة لتدريب  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ

 اإلدارييف أثناء الخدمة
تقارير كزارة التربية 

 كالتعميـ
13.4 1118-1111 

ربع كرشات عمؿ سنكيا لفريؽ أ كزارة التربية كالتعميـالجية الرئيسية:  تنفيذ برامج تدريبية لغاية اعتماد االستراتيجية 2.00.2
 الرقابة

تدريب رؤساء األقساـ عمى 
ميارات إدارية كتحديد 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

645.67 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 االحتياجات

عقد دكرات جكؿ ميارات قيادية 
 متقدمة

التدريب ضمف برنامج التعميـ 
 الجامع كالتربية الخاصة

تدريب اإلدارييف عمى التخطيط 
 االستراتيجي

البرامج  التدريب عمى رقابة
 المحكسبة

 تحسين التعاون والشراكة مع الجامعات والمجتمع المدني والشركاء في التطوير من ممولين ووكالة الغوث 11.1
فقي كالعمكدم في التعميـ الخاص ألتشجيع التكسع ا 0.02.2

 شراؼ الكزارة عميوإمع دعـ كتطكير 
عمؿ دراسة لتقييـ كضع التعميـ  ة الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـالجي

 الخاص
تقارير كزارة التربية 

 كالتعميـ
4.2 1118-1111 

تطكير آليات الشراكة كالتعاكف بيف الكزارة كالمجتمع  2.02.2
المجمي كالككالة كالكزارة كالقطاع الخاص في عممية تطكير 

 التعميـ

لقاء  1بمعدؿ  عقد لقاءات  التربية كالتعميـالجية الرئيسية: كزارة 
لمجالس أكلياء األمكر سنكيا 

شراكيـ في العممية  كا 
 التعميمية

 لقاء  1بمعدؿ  عقد لقاءات
مع المؤسسات  سنكيا

المتخصصة في مجاالت 
رشاد كالصحة كالتربية اإل

 الخاصة

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

3.2 1118-1111 

دة لمتعامؿ بيف الدكؿ المانحة في تطكير آلية مكح 3.02.2
 مختمؼ مراحؿ تمكيؿ كتنفيذ المشاريع

تطكير آليات مكحدة لتنفيذ  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
المشاريع مع الجيات 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

4.2 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 الخارجية
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 . التعميم غير النظامي0

 

مصادر التحقق من  المؤشرات ات المشاركة في التنفيذالجي اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 زيادة معدالت التحاق الدارسين بما فييم ذوواالحتياجات الخاصة الجسدية والنفسية  1.2
كرشات عمؿ عمى  2عقد  ـالجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعمي إعداد استراتيجية لتطكير التعميـ غير النظامي 0.0.3

مستكل المؤسسات األىمية 
كالكزارات ذات العالقة 

 لصياغة تشريعات ممزمة

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

82.2 1118-1111 

إعالمية في  تحمالإجراء   الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ تكعية المجتمع المحمي حكؿ أىمية التعمـ 2.1.3
( 1معدؿ )ـ بكسائؿ اإلعال
 ندكة سنكيا 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

115.2 1118-1111 

تقارير كزارة التربية  تكفير مكتبة في كؿ مركز الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ تكفير البيئة المادية كالتعميمية 3.0.3
 كالتعميـ

1815.2 1118-1111 

 ج التعميم غير النظاميتوفير فرص استكمالية لمن تخرج من برام 1.2
إنشاء مراكز مينية متخصصة  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ إعداد برامج استكمالية لخريجي محك األمية 0.2.3

لمبرامج االستكمالية )طباعة، 
سكرتارية، تصنيع غذائي، 

  بمعدؿ مركز كاحد حياكة،
  سنكيا

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

673.83 1118-1111 

 مراجعة المنياج الفمسطيني في التعميم غير النظامي  2.2
 1111-1118 172.2تقارير كزارة التربية تطكير منياج المغة العربية  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ تطكير مناىج محك األمية  كتعميـ الكبار 0.3.3
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مصادر التحقق من  المؤشرات ات المشاركة في التنفيذالجي اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 كالتعميـ كالرياضيات
تكفير إطار عاـ لمنياج  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ ميةألمف اطكير منياج المتحرريف ت 2.3.3

 المتحرريف مف األمية
تقارير كزارة التربية 

 كالتعميـ
125.2 1118-1111 

 في التعميم غير النظامي تعزيز توظيف تنكولوجيا التعمم 3.2
تطكير كتفعيؿ مصادر التعميـ الخاصة ببرامج التعميـ  0.4.3
 نظاميغير ال

حصص ( 2) نتاج  كتصكيرإ الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 سنكيا نمكذجية

نتاج كسائؿ تعميمية تتناسب مع إ
 4بمعدؿ  احتياجات الكبار

 كسائؿ سنكيا

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

13.2 1118-1111 

 في التعميـ غير النظامي تحسين معايير البيئة التربوية 4.2
 رشادم لدلإلرفع مستكل الكعي الصحي كالبيئي كا 0.5.3

الدارسيف كالعامميف في مراكز محك األمية كتعميـ الكبار 
 .كالتعميـ المكازم

تنظيـ لقاءات كندكات لمدارسيف  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 لزيادة الكعي الصحي كالبيئي

لقاءات سنكيا لكؿ  11بمعدؿ 
 مركز

لزيادة  قاتممصعمؿ مطكيات ك 
بمعدؿ  الكعي الصحي كالبيئي

 سنكيا  3

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

23.2 1118-1111 
 

 تطوير كفاءة العاممين في التعميم غير النظامي 5.2
لمتابعة معممي  مشرفا  16تدريب الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ تطكير استراتيجية كاضحة لعممية التدريب 0.6.3

ساعة  11بمعدؿ  ك األميةمح
 سنكيا 

تدريب المعمميف في مراكز محك 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

127.2 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات ات المشاركة في التنفيذالجي اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

ساعة  11االمية بمعدؿ 
 تدريبية سنكيا  

 في التعميم غير النظاميحسين نظام التخطيط ت 6.2
تطكير نظاـ معمكمات خاص بقطاع التعميـ غير  0.7.3
 النظامي

تكفر نظاـ معمكمات مكحد لمتعميـ  ية: كزارة التربية كالتعميـالجية الرئيس
 غير النظامي

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

5.5 1118-1111 

 داري عمى المستويات كافةإلاالرتقاء بمستوى كفايات الكادر ا 7.2
دارييف كالمشرفيف في تكحيد منيجيات التدريب لإل 0.8.3

 مجاؿ التعميـ غير النظامي
تدريب االدارييف العامميف في  ية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـالج

محك االمية كتعميـ الكبار 
 ساعة سنكيا  11بمعدؿ 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

42.2 1118-1111 

 تحسين التعاون والشراكة مع الجامعات والمجتمع المدني والشركاء في التطوير من ممولين ووكالة الغوث 8.2
تفعيؿ دكر المجتمع في دعـ برامج التعميـ غير  3...0
 النظامي

عمؿ دراسة لتققييـ دكر المجتمع  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 في التعميـ غير النظامي

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

7.4 1118-1111 
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 . التعميم الميني والتقني2

 

مصادر التحقق من  المؤشرات كة في التنفيذالجيات المشار  اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 التوسع في إنشاء المدارس المينية ومراكز التدريب الميني وتطوير برامجيا وربطيا بحاجات السوق 2.2
نشر التعميـ كالتدريب الميني كالتقني عمى  1.1.3

 جديدة مستكل الكطف مف خالؿ إنشاء كميات كمدارس
الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ، 

 ككزارة األشغاؿ العامة
 

تقارير كزارة التربية  عدد الكميات كالمدارس الجديدة
 كالتعميـ

 1118-1111 

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ تطكير البينة التحتية الفيزيائية لمتعميـ الميني 1.1.3
 

لمجيزة عدد الكميات كالمدارس ا
 بأجيزة حديثة

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

إنشاء مدارس / كحدات مينية الستيعاب    2.1.3
 الفتيات في تخصصات  كمناطؽ ذات أكلكية.

 

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
 كالتعميـ، ككزارة األشغاؿ العامة

 

عدد مدارس البنات المينية 
 الجديدة

تربية تقارير كزارة ال
 كالتعميـ

 1118-1111 

 االحتياجات الخاصة الجسدية والنفسيةو زيادة معدالت التحاق الطمبة بما فييم ذو  9.2
زيادة  نسبة االلتحاؽ في منظكمة التعميـ  1.1.3

 (TVETكالتدريب الميني كالتقني )

 

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

 ثاث ألتحديث المختبرات  كا
ات  في المدارس كالتجييز 

 بما يعادؿ المينية كالكميا ت

 سنكيا،  14%

  زيادة  عدد  الشعب في ك
 التخصصات المتاحة لمفتيات

 شعبة سنكيا، 14بمعدؿ 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات كة في التنفيذالجيات المشار  اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

رفع نسبة طمبة التعميـ الميني  
مف مجمكع الطمبة في المرحمة 

 الثانكية

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ كمة التعميـ الميني كالتقنيتيسير االلتحاؽ بمنظ 1.1.3
 

  زيادة  عدد مدارس/ كحدات
 1 مف التعميـ الميني لمفتيات

مدرسة  2الى  مدرسة /كحدة
 /كحدة

  رفع عدد  مؤسسات التعميـ
الميني  في المناطؽ التي 

 الى 1__1مف  تفتقر ليا

1__3 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

تشجيع التحاؽ الفتيات في مؤسسات التعميـ  3.2.4
 الميني كالتقني مف خالؿ برامج كحمالت كانشطة تكعية

 

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
 كالتعميـ، كزارة اإلعالـ

نسبة الزيادة في التحاؽ الفتيات 
في مؤسسات التعميـ الميني 

 كالتقني

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

تكفير تخصصات مينية كتقنية في بيئة مناسبة  4.2.4
لمفتيات في مؤسسات التعميـ الميني عمى مستكل 

 المحافظات
 

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
 كالتعميـ

تقارير كزارة التربية  التخصصات المينية الجديدة
 كالتعميـ

 1118-1111 

الجيات الرئيسية: كزارة التربية  مينيانشاء "نظاـ" لالرشاد كالتكجيو ال 5.2.4
 كالتعميـ، كزارة العمؿ

تقارير كزارة كزارة  كزارة  نظاـ اإلرشاد
 التربية كالتعميـ

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات كة في التنفيذالجيات المشار  اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 
 تفعيؿ اإلرشاد كالتكعية المينية 6.2.4

 
عدد المدارس التي تستخدـ  الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ

 أنظمة اإلرشاد
التربية تقارير كزارة  

 كالتعميـ
 1118-1111 

تعزيز قدرة نظاـ التعميـ كالتدريب الميني  7.2.4
كالتقني في زيادة االلتحاؽ في تخصصات ذات أكلكية 
تنمكية، كترشيد االلتحاؽ بتخصصات أشبع بيا سكؽ 

 العمؿ

الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ، 
 كزارة العمؿ

نسبة الزيادة في عدد الممتحقيف 
ي التخصصات ذات ف

 األكلكية

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

 تشجيع المدارس المينية عمى العمل المنتج 0.2
إدراج مكاضيع إدارة المشاريع الصغيرة في  1.2.3

 مناىج المدارس المينية
 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ

 
الجيات المشاركة: المدارس المينية، 

 عات الفمسطينيةالجام

عدد المدارس المينية التي 
تشتمؿ مناىجيا عمى مكاضيع 
تختص بكيفية إدارة المشاريع 

 الصغيرة

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

تفعيؿ معارض منتجات المدارس المينية عمى  1.2.3
 المستكل الكطني

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

 ة: القطاع الخاصالجيات المشارك

عدد معارض منتجات المدارس 
 المينية عمى المستكل الكطني

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

 تمكين المتسربين من امتالك ميارات التعمم والميارات المينية 2.2
إشراؾ الطمبة المتسربيف مف المدارس في برامج  1.3.3

بمؤسسات التدريب تعميمية تعكيضية تتيح ليـ االلتحاؽ 
 الميني

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

الجيات المشاركة: كزارة العمؿ، 
 مؤسسات التدريب

عدد الطمبة المتسربيف 
 الممتحقيف بمؤسسات التدريب

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

 1111-1118 تقارير كزارة التربية  عدد المكاد المنتجة الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـإعداد مكاد تعميمية بحيث تككف ميسرة كسيمة  1.3.3
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مصادر التحقق من  المؤشرات كة في التنفيذالجيات المشار  اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 ؿ المينيلميارات العم
 

 كالتعميـ

الجيات الرئيسية: كزارة التربية  إلحاؽ المتسربيف بمراكز التدريب الميني 2.3.3
كالتعميـ، كزارة العمؿ، كزارة الشؤكف 

 االجتماعية
 

 ت األىميةالجية المشاركة: المؤسسا

عدد الممتحقيف بمراكز التدريب 
 الميني

 

تقارير مراكز التدريب 
 الميني

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

 تعزيز توظيف تكنولوجيا التعمم 0.2
الجيات الرئيسية: كزارة التربية  تطكير المختبرات كالمشاغؿ 1.4.3

 كالتعميـ، مؤسسات التدريب
 

مشاغؿ عدد المختبرات كال
 المجيزة بتجييزات حديثة

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

 مراجعة المنياج الفمسطيني في التعميم النظامي وغير النظامي ورياض االطفال 1.2
سكؽ العمؿ ك  تطكير المناىج بما يتكافؽ 1.5.3

 كالتكنكلكجيا
ما يتكافؽ تطكير المناىج ب الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ

 سكؽ العمؿ   كالتكنكلكجياك 
تقارير كزارة التربية 

 كالتعميـ

 1118-1111 

 تعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعميم 2.2
تقارير كزارة التربية  نسبة الطاقـ الذم تـ تدريبو الجية المشاركة: كزارة التربية كالتعميـ تدريب طاقـ التعميـ في ميارات التعميـ الميني 1.6.3

 عميـكالت
 1118-1111 

 تحسين معايير البيئة التربوية المدرسية 7.3
 رشاد في الكزارةإلنشاء مركز لإ الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ تكفير البيئة التعميمية المناسبة 0.8.4

 نشاء مقر لالتحاد الرياضيإ

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات كة في التنفيذالجيات المشار  اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 تشكيؿ لجنة صحية مف الطمبة 
 إيجاد حوافز لمقطاع الخاص تشجع عمى االستثمار في التعميم الميني 4.2

تعديؿ األنظمة كالتشريعات لزيادة فرص  0.9.4
االستثمار في التعميـ الميني مف خالؿ إيجاد الحكافز ، 
 مع ضماف رفع مستكل اإلشراؼ عمى المدارس المينية.

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 
جيات المشاركة: المدارس المينية، ال

 القطاع الخاص
 

كجكد نظاـ حكافز لمقطاع 
 الخاص

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 كمستمر 1118 

تشجيع القطاع األىمي في المساىمة في التعميـ  2.9.4
 الميني.

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 المينيةالمدارس 

 

عدد المؤسسات األىمية التي 
 تساىـ في التعميـ الميني

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 كمستمر 1118 

 تشجيع الطمبة وأولياء األمور لاللتحاق في التعميم الميني 20.2
الجيات الرئيسية: كزارة التربية  التكعية اإلعالمية بأىمية التعميـ الميني 1.11.3

 ة اإلعالـ، كالتعميـ، كزار 
عدد البرامج اإلعالمية التي 
 تشجع االلتحاؽ بالعميـ الميني

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

 تعزيز وتطوير كفاءة طاقم التعميم 22.2
الجيات الرئيسية: كزارة التربية  تطكير المكارد البشرية 1.11.3

 كالتعميـ، كزارة اإلعالـ. 
تقارير كزارة التربية  %111تدريب الطاقـ بنسبة 

 كالتعميـ

 1118-1111 

 نظمة اإلدارية المستخدمةأل تحسين ا 29.2
 1111-1118 قارير كزارة التربية تعداد نظاـ حكافز لمؤسسات إالجيات الرئيسية: كزارة التربية نظمة كالقكانيف كالتشريعات في ألتطكير ا 1.11.3
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مصادر التحقق من  المؤشرات كة في التنفيذالجيات المشار  اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 كالتعميـ (TVET) كالتعميـ، كزارة اإلعالـ.  .مجاؿ التعميـ كالتدريب الميني كالتقني

 



 78 

 

 
 .الثقافة0

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 ترسيخ وتوعية األطفال بتراثيم وىويتيم الوطنية 2.0
تؤكد اليكية إنتاج مكاد إعالمية تكعكية تراثية  1.1.4

 الكطنية.
الجيات الرئيسية: كزارة الثقافة، كزارة 

 اإلعالـ، كزارة الشباب كالرياضة
 

الجيات الشريكة: كزارة التربية 
 كالتعميـ، القطاع األىمي

 

 1111-1118  تقارير كزارة الثقافة عدد المكاد اإلعالمية المنتجة

الجية الرئيسية: كزارة الثقافة، كزارة  إقامة ميرجانات ثقافية كطنية سنكية لألطفاؿ 1.1.4
 الشباب كالرياضة

 
الجيات الشريكة: كزارة التربية 

 كالتعميـ، القطاع األىمي
 

عدد الميرجانات الثقافية 
 المقامة

 1111-1118  تقارير كزارة الثقافة

 الستمتاع بياتوفير الفضاءات الثقافية والنشاطات الفنية لجميع األطفال وتمكينيم من المشاركة وا 9.0
إنشاء مراكز ثقافية تمكف األطفاؿ مف المشاركة  1.1.4

 كاالستمتاع بالنشاطات.
الجية الرئيسية: كزارة الثقافة، كزارة 

 الشباب كالرياضة
 

 عدد المراكز الجديدة

عدد الطالب الذيف يشارككف 
 فيةفي المراكز الثقا

 1111-1118  تقارير كزارة الثقافة
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

الجيات الشريكة: كزارة التربية 
 كالتعميـ، القطاع األىمي

 
التكسع في إنشاء المكتبات في المدارس  1.1.4

كالمراكز الثقافية كاألندية، كتطكير القائـ منيا، كتأىيؿ 
 ككادرىا كتحديث أساليب عمميا.

 الجية الرئيسية: كزارة الثقافة
 

الجيات الشريكة: كزارة التربية 
 كالتعميـ، القطاع األىمي

ة المدارس التي يتـ عدد كنسب
فييا االستفادة مف المرافؽ في 
األكقات الخارجة عف الدكاـ 

 الرسمي.

عدد الطالب المستفيديف مف 
 خدمات المكتبات

تقارير كزارة الثقافة، 
تقارير كزارة التربية 

 كالتعميـ

 مطبؽ كمستمر 

تفعيؿ شبكة المكتبات في جميع المناطؽ  2.1.4
 الجغرافية.

 كزارة الثقافة الجية الرئيسية:
 

الجيات المشاركة: مكتبات األطفاؿ، 
 مؤسسات القطاع األىمي

عدد النشاطات الثقافية المعدة 
 خالؿ شبكة المكتبات

 مطبؽ كمستمر  تقارير كزارة الثقافة

رفع كفاءة الكادر العامؿ في شبكة المكتبات  3.1.4
 كفي المجاالت الثقافية بشكؿ عاـ.

لثقافة، كزارة الجيات الرئيسية: كزارة ا
 الشباب كالرياضة

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 

 كالتعميـ، الجامعات الفمسطينية

 1111-1118  تقارير كزارة الثقافة نسبة الكادر المؤىؿ 

 تنمية قدرات األطفال اإلبداعية ورعايتيا وتوفير المناخ المالئم لذلك 0.0
 الرئيسية: كزارة الثقافة الجية التركيج لمبدأ القراءة لمجميع 1.2.4

 
عدد األطفاؿ الذيف يقرأكف كتابا 

 كاحدا أسبكعيا
 تقارير كزارة الثقافة

تقارير كزارة التربية 
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

الجيات المشاركة: أسر األطفاؿ، 
الجمعيات األىمية، المكتبات العامة، 

 كزارة التربية كالتعميـ

 كالتعميـ

 مسكحات ميدانية

الجيات الرئيسية: كزارة الثقافة، كزارة  ات اإلبداعية لألطفاؿإعداد المسابق 1.2.4
 الشباب كالرياضة

 
الجيات المشاركة: أسر األطفاؿ، 
الجمعيات األىمية، المكتبات العامة، 

 كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الثقافة

 تقارير كزارة الثقافة عدد المسابقات المعدة سنكيا

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 تقارير كزارة الثقافة

 1118-1111 

التشجيع عمى التبادؿ الثقافي كالفني لمشباب  2.2.4
 دكليا كمحميا كعربيا.

الجيات المسؤكلة: كزارة الثقافة، كزارة 
 الشباب كالرياضة

عدد الطالئع المشاركيف في 
 أنشطة التبادؿ.

 تقارير كزارة اليقافة

تقارير كزارة الشباب 
 كالرياضة

 1118-1111 

 زيادة معرفة الطمبة بحقوقيم وواجباتيم، وبشكل خاص حقوقيم وواجباتيم المدنية 2.0
التكعية بثقافة حقكؽ اإلنساف، كثقافة حقكؽ  1.3.4

 الطفؿ ككاجباتو، كثقافة السالـ القائـ عمى العدؿ كالحؽ.
الجية الئيسية: كزارة الثقافة، كزارة 

 الشباب كالرياضة
 

اع األىمي، الجيات المشاركة: القط
منظمات حقكؽ اإلنساف، كزارة 

 التربية كالتعميـ
 

عدد كرش العمؿ لألطفاؿ، 
 كعدد األطفاؿ المشاركيف

 عدد كرش العمؿ لألىؿ

نسبة األطفاؿ الكاعيف لحقكقيـ 
 ككاجباتيـ.

 تقارير كزارة الثقافة

 مسكحات ميدانية
 1118-1111 

 1111-1118 تقارير كزارة التربية كجكد نظاـ مجالس طمبة ة الرئيسية: كزارة الثقافة، كزارة الجي تفعيؿ دكر مجالس الطمبة في المدارس . 1.3.4
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 التربية كالتعميـ
 

 مفعؿ.

نسبة المدارس التي يتكاجد فييا 
 مجمس طمبة

 كالتعميـ

تكعية األطفاؿ باالختالفات في المجتمع،  2.3.4
كالعمؿ عمى دمج ذكم اإلعاقات في حياة المجتمع 

 اليكمية.

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الثقافة، كزارة الشباب 

 كالرياضة

 عدد برامج التكعية

عدد المؤسسات التي تكفر 
 برامج لدمج ذكم اإلعاقات

تقارير كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

تكفير برامج لتييئة الطفؿ ليككف قادرا عمى  3.3.4
اتخاذ المبادرات الفردية، كتحفيزه عمى إتقاف العمؿ، 
كتفعيؿ ركح المشاركة كعمؿ الفريؽ، كاحتراـ الممكية 

 الفكرية، كاالبتعاد عف الغش.

الجية الرئيسية: كزارة الثقافة، كزارة 
 الشباب كالرياضة

 
ربية الجيات المشاركة: كزارة الت

كالتعميـ، كسائؿ اإلعالـ، القطاع 
 الخاص

عدد برامج التكعية بالميارات 
الحياتية األساسية كعدد 

 المشاركيف فييا.

عدد األطفاؿ الذيف شارككا في 
 محاضرات كندكات تكعية.

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 تقارير كزارة الثقافة

 1118-1111 

 ز الفنون المختمفة من مسرح وموسيقى لتشكيل ىوية فنية وطنيةخمق مناخ فني عام لتطوير وتعزي 0.0
تشجيع إنتاج برامج تمفزيكنية تعميمية كترفييية  1.4.4

 لألطفاؿ.
 الجية الرئيسية: كزارة الثقافة

 
الجيات المشاركة: كزارة اإلعالـ، 

 الكسائؿ اإلعالمية

عدد البرامج التمفازية التعميمية 
 الترفييية لألطفاؿ.

 كزارة اإلعالـ تقارير

 تقارير كسائؿ اإلعالـ
 1118-1111 

 1111-1118  تقارير كزارة الثقافة كجكد فرقة كطنية لممسرح الجية الرئيسية: كزارة الثقافةاالستمرار بتحديث كتطكير مسرح الطفؿ،  1.4.4
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

  كتأسيس فرقة كطنية لممسرح كالفنكف.
 الجية المشاركة: القطاع الخاص

 

 عدد العركض المسرحية سنكيا

 زيادة مشاركة الطالئع في عممية اتخاذ القرار وبناء القوعد المتعمقة بو 1.0
تكفير برامج لتييئة الطفؿ ليككف قادرا عمى  1.5.4

اتخاذ القرارات كالمبادرات الفردية، كتحفيزه عمى إتقاف 
 العمؿ، كتفعيؿ ركح المشاركة كعمؿ الفريؽ.

زارة الجية الرئيسية: كزارة الثقافة، ك 
 الشباب الرياضة

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كسائؿ اإلعالـ، القطاع 

 الخاص

عدد برامج التكعية بالميارات 
الحياتية األساسية كعدد 

 المشاركيف فييا

عدد األطفاؿ الذيف شارككا في 
 محاضرات كندكات تكعية

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 تقارير كزارة الثقافة

 1118-1111 
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 .الترفيو والمعب1
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 التوسع في إنشاء أماكن لمترفيو والمعب 2.1
التكسع في تخصيص مناطؽ آمنة لمعب في  1.1.5

 الحدائؽ 
ارة الثقافة، كزارة الجيات الرئيسية: كز 

 اإلعالـ، كزارة الشباب كالرياضة
 

الجيات الشريكة: كزارة التربية 
 كالتعميـ، القطاع األىمي

 

 1111-1118  تقارير كزارة الثقافة عدد المكاد اإلعالمية المنتجة

تكفير األلعاب المالئمة في رياض األطفاؿ  1.1.5
 كالحضانات القائمة كالمستقبمية

 ة: كزارة التربية كالتعميـالجية الرئيسي
 

الجيات المشاركة: كزارة الشباب 
كالرياضة، كزارة الشؤكف االجتماعية، 

 القطاع األىمي كالقطاع الخاص

 كجكد معايير لأللعاب المالئمة.

نسبة رياض األطفاؿ التي 
تتكافر فبيا األلعاب كفؽ 

 المعايير المتفؽ عمييا

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

كزارة الشؤكف تقارير 
 االجتماعية

تقارير كزارة الشباب 
 كالرياضة

 1118-1111 

تزكيد مدارس األطفاؿ باأللعاب التعميمية  2.1.5
 كالتربكية المالئمة.

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

الجيات المشاركة: كزارة الشباب 

 مالئمةكجكد معايير لأللعاب ال

نسبة مدارس األطفاؿ التي 
تتكافر فبيا األلعاب كفؽ 

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

تقارير كزارة الشؤكف 

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 االجتماعية المعايير المتفؽ عمييا. كالرياضة، كزارة الشؤكف االجتماعية

تقارير كزارة الشباب 
 كالرياضة

تزكيد الحدائؽ العامة كاألندية باأللعاب  3.1.5
 المالئمة.

 ياتالجية الرئيسية: البمد
 

الجيات المشاركة: كزارة الشباب 
كالرياضة، كزارة الشؤكف االجتماعية، 

 القطاع األىمي كالقطاع الخاص

 كجكد معايير لأللعاب المالئمة.

نسبة الحدائؽ كاألندية التي 
تتكافر فبيا األلعاب كفؽ 

 المعايير المتفؽ عمييا.

تقارير كزارة الشباب 
 كالرياضة

 1118-1111 

 ياء األمور والمجتمع المحمي بأىمية الترفيو والمعب لألطفالتوعية أول 9.1
زيادة ثقافة أكلياء األمكر بأىمية المعب في نشأة  1.1.5
 الطفؿ.

الجية الرئيسية: كزارة الشباب 
 كالرياضة

 
الجيات المشاركة: كسائؿ اإلعالـ، 

 القطاع األىمي، المؤسسات التربكية

نسبة االىؿ الذيف يتمقكف 
 ي برامج التكعيةكيشارككف ف

 تقارير كسائؿ اإلعالـ

 تقارير كزارة الثقافة
 1118-1111 

تكعية العامميف مع األطفاؿ بأىمية المعب،  1.1.5
 كتكجيو األطفاؿ نحك نبذ العنؼ في المعب

الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ، 
كزارة الشؤكف االجتماعية، كزارة 

 الشباب كالرياضة
 

ة: كسائؿ اإلعالـ، الجيات المشارك
 القطاع األىمي، المؤسسات التربكية

نسبة العامميف المشاركيف في 
 برامج التكعية

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

تقارير كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 1118-1111 
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 .المشاركة في الحياة االجتماعية والسياسية2

 

مصادر التحقق من  المؤشرات ذالجيات المشاركة في التنفي اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 مجتمع المحميإطالق طاقات الطالئع وتوجيييا واستثمارىا في العمل االجتماعي المنتج من خالل المشاركة في األعمال التطوعية لخدمة البيئة وتنمية ال 2.2
زيادة مشاركة الطالئع كاألطفاؿ في األعماؿ  1.1.6

 التطكعية المكجية.
الجيات الرئيسية: كزارة الثقافة، كزارة 

 الشباب كالرياضة
 

الجيات الشريكة: كزارة التربية 
 كالتعميـ، القطاع األىمي

 

نسبة الطالئع كاألطفاؿ 
المشاركيف في األعماؿ 

 التطكعية.

 1111-1118  تقارير كزارة الثقافة

الجية الرئيسية: كزارة الشباب  تكفير حكافز لممبدعيف في خدمة المجتمع 1.1.6
 كالرياضة

 
 الجية المشاركة: المؤسسات األىمية

تقارير كزارة الشباب  عدد الحاصميف عمى الجكائز 
 كالرياضة

 1118-1111 

تنظيـ برامج تكعية لألطفاؿ لالىتماـ  2.1.6
 باألشخاص ذكم اإلعاقات ككبار السف.

الجية الرئيسية: كزارة الشباب 
 كالرياضة

 
جيات المشاركة: كزارة التربية ال

 كالتعميـ، كزارة الشؤكف االجتماعية

عدد األطفاؿ المشاركيف في 
 برامج التكعية

تقارير كزارة الشباب 
 كالرياضة

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

تقارير كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات ذالجيات المشاركة في التنفي اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

 كافة تعزيز المشاركة الواعية في مجاالت الحياة السياسية 9.2
تفعيؿ السياسة كاالستراتيجية الكطنية لمطالئع  1.1.6

 كالشباب.
الجية الرئيسية: كزارة الشباب 

 كالرياضة
عدد السياسات كاالستراتيجيات 

 المفعمة
تقارير كزارة الشباب 

 كالرياضة
 1118-1111 

تعزيز المبادرات الشبابية التي تقكم لدييـ  1.1.6
العدالة كالمسؤكلية اإلحساس باالنتماء كالتضامف ك 

 كالقيادة.

الجية الرئيسية: كزارة الشباب 
 كالرياضة

 
الجيات المشاركة: مؤسسات 
المجتمع المدني، مؤسسات القطاع 

 المدني

عدد الطالئع المشاركيف في 
 المبادرات

تقارير كزارة الشباب 
 كالرياضة

 1118-1111 

 التطوع والعمل التطوعي لالرتقاء بالمجتمع الفمسطيني تعزيز مبدأ التطوع، وتوعية األطفال وذوييم بأىمية 0.2
تنظيـ برامج تكعية ألكلياء األمكر كالمدارس  1.2.6

لمتكعية حكؿ أىمية العمؿ التطكعي لالىتماـ باألمكر 
 التي تعكد بالفائدة عمى الكطف

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

الجيات المشاركة: مؤسسات 
، مؤسسات القطاع المجتمع المدني

 المدني

عدد برامج التكعية حكؿ أىمية 
 العمؿ التطكعي

عدد النشاطات المدرسية التي 
 تقـك عمى أساس تطكعي

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

تنظيـ برامج تكعية لألطفاؿ حكؿ أىمية العمؿ  1.2.6
التطكعي لالنتباه  إلى األمكر التي تعكد باالىتماـ عمى 

 لكطف.ا

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
 كالتعميـ، كزارة الشباب كالرياضة

 
الجيات المشاركة: مؤسسات 
المجتمع المدني، مؤسسات القطاع 

 المدني

عدد برامج التكعية حكؿ أىمية 
 العمؿ التطكعي.

عدد النشاطات المدرسية التي 
 تقـك عمى أساس تطكعي.

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات ذالجيات المشاركة في التنفي اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية الكمفة التقديرية

تعزيز الشراكة بيف المدرسة كمؤسسات القطاع  2.2.6
 األىمي عمى أسس طكعية.

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الشباب كالرياضة، 
مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات 

 القطاع المدني

عدد النشاطات المشتركة بيف 
المدرسة كمؤسسات القطاع 

س المدني القائمة عمى أسا
 طكعي.

عدد النشاطات المدرسية التي 
 تقـك عمى أساس تطكعي.

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 

تعزيز الركح التطكعية مف خالؿ القياـ بأعماؿ  3.2.6
طكعية عمى مستكل الكطف مف حالؿ تطكير البيئة 

 المحمية.

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
رياضة، كالتعميـ، كزارة الشباب كال

مؤسسات المجتمع المدني، مؤسسات 
 القطاع المدني

عدد النشاطات المقامة سنكيا 
لممساىمة في تطكير البيئة 

 المحمية.

تقارير كزارة التربية 
 كالتعميـ

 1118-1111 
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 .اإلعالم3

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية تقديريةالكمفة ال

 زيادة المساحة المخصصة لمبرامج الحوارية بين األطفال والكبار حول الظواىر التي تخصيم 2.3
لقاءات كفعاليات مع صناع القرار كاألطفاؿ في  1.1.7

كسائؿ اإلعالـ مف أجؿ زيادة نسبة المساحة 
 المخصصة لألطفاؿ.

الجيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، 
 عالـكسائؿ اإل

 
 

نسبة المساحة اإلعالمية 
الحكارية المخصصة لألطفاؿ 

 في كسائؿ اإلعالـ.

 1111-1118  تقارير كزارة اإلعالـ

حمالت تكعية إعالمية لمتعريؼ بحقكؽ الطفؿ  1.1.7
 ككاجباتو.

الجيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، 
 كسائؿ اإلعالـ.

 

نسبة المساحة اإلعالمية 
المخصصة لقضايا حقكؽ 

 طفؿ ككاجباتو.ال

 1111-1118  تقارير كزارة اإلعالـ

إنتاج برامج إعالمية حكؿ خصائص المراحؿ  2.1.7
 العمرية المختمفة لمطفؿ.

الجيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، 
كسائؿ اإلعالـ، كزارة الشباب 

 كالرياضة.
 

الجيات المشاركة: كزارة الصحة، 
 كزارة الشؤكف االجتماعية

ركضة حكؿ عدد البرامج المع
 الخصائص العمرية لألطفاؿ.

 1111-1118  تقارير الجيات المنفذة

إنتاج برامج إعالمية تقـك عمييا فئة الطالئع  3.1.7
 كالشباب.

الجيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، 
كسائؿ اإلعالـ، كزارة الشباب 

 كالرياضة.

عدد البرامج المنتجة التي يقـك 
 عمييا األطفاؿ.

 عالـتقارير كزارة اإل

 تقارير الجيات المنفذة

تقارير كزارة الشباب 
 كالرياضة

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية تقديريةالكمفة ال

 زيادة المساحة المخصصة لمبرامج التي تعّرف بحقوق الطفل وواجباتو 9.3
التكعية األسرية عبر كسائؿ اإلعالـ بأىمية  1.1.7

مرحمة الطفكلة المبكرة، كبحقكؽ الطفؿ كاألمكر الصحية 
 .الخاصة بكؿ مرحمة عمرية

الجيات الرئيسية: كسائؿ اإلعالـ، 
كزارة اإلعالـ، كزارة الشؤكف 

 االجتماعية، كزارة الصحة.
 

عدد برامج التكعية التي تغطي 
 مكاضيع حقكؽ الطفؿ.

 1111-1118  تقارير الجيات المنفذة

الجيات الرئيسية: كسائؿ اإلعالـ،  التكعية األسرية بالكاجبات األسرية نحك الطفؿ. 1.1.7
ة اإلعالـ، كزارة الشؤكف كزار 

 االجتماعية، كزارة الصحة.

عدد برامج التكعية التي تغطي 
 مكاضيع حقكؽ الطفؿ

 1111-1118  تقارير الجيات المنفذة

تكعية المجتمع كخصكصا األطفاؿ بالتشريعات،  2.1.7
 كتمؾ التي تشمؿ التشريعات الخاصة بالمعاقيف.

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 عية، كزارة اإلعالـاالجتما

نسبة األشخاص الذيف عمى 
عمـ بحقكؽ المعاقيف حسب 

 معايير محددة

 

 مسكحات ميدانية

 تقارير الجيات المنفذة
 1118-1111 

 زيادة المساحة المخصصة لمبرامج الموجية لمعناية المثمى بألطفال 0.3
التكعية األسرية عبر كسائؿ اإلعالـ حكؿ  1.2.7

 طفاؿ في جميع المراحؿ العمريةالعناية المثمى باأل
الجيات الرئيسية: كسائؿ اإلعالـ، 
كزارة اإلعالـ، كزارة الشؤكف 

 االجتماعية، كزارة الصحة.
 

عدد برامج التكعية التي تغطي 
 مكاضيع حقكؽ الطفؿ

 1111-1118  تقارير الجيات المنفذة

 االرتقاء بمستوى الرسالة اإلعالمية الخاصة باألطفال 2.3
إشراؾ الخبراء التربكييف المختصيف في شؤكف  1.3.7

 الطفؿ كمستشاريف في البرامج اإلعالمية.
الجيات المسؤكلة: كزارة اإلعالـ، 

 كسائؿ اإلعالـ
عدد البرامج المعدة بمشاركة 

 الخبراء التربكييف
 1111-1118  ير الجيات المنفذةتقار 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية تقديريةالكمفة ال

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الصحة، كزارة الشؤكف 

 االجتماعية. 
الجيات المسؤكلة: كزارة اإلعالـ،  إشراؾ األطفاؿ في البرامج اإلعالمية الحكارية. 1.3.7

 كسائؿ اإلعالـ، كزارة التربية كالتعميـ.
عدد البرامج اإلبداعية التي 

 يشارؾ بيا الطمبة
 1111-1118  تقارير الجيات المنفذة

اب اإلعالمييف حكؿ تدريب مجمكعة مف الشب 2.3.7
كيفية إدارة البرامج الحكارية بيف األطفاؿ كأكلياء أمكرىـ، 

 كتكعية اإلعالمييف بقضايا الطفؿ.

الجيات المسؤكلة: كزارة اإلعالـ، 
كسائؿ اإلعالـ، كزارة الشباب 

 كالرياضة.

عدد الشباب اإلعالمييف 
 المشاركيف في التدريب

 

عدد اإلعالمييف المشاركيف في 
التدريبية ككرش  الدكرات
 العمؿ.

 1111-1118  تقارير الجيات المنفذة
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 الخطة التنفيذية _ تأمين الصحة والحياة اآلمنة
 الصحة اإلنجابية. 2

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 ألمياتخفض نسبة وفيات ا 2.2
بشكؿ  -ـ الحامؿألدعـ البرامج الالزمة لمتابعة ا 1.1.1
 .خالؿ فترة الحمؿ  -دكرم

 الجية الرئيسية:
 الصحةكزارة 

 
الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 

 .القطاع األىمي
 

  نسبة السيدات الحكامؿ
الالتي يتمقيف متابعة 

 .دكرية خالؿ فترة الحمؿ

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  معايير محدثة  الجية الرئيسية: كزارة الصحة .ـ الحامؿألتحديث معايير متابعة ا 1.1.1
 : كزارة الصحةةالجية الرئيسي .تدريب الككادر الطبية لتطبيؽ تمؾ المعايير 2.1.1

 
الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 

 .القطاع األىمي

 نسبة الككادر المدربة 

  جكد خطة لمراقبة األداءك 
 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 1111-1118  الصحة ةتقارير كزار   كجكد نظاـ الرصد  الجية الرئيسية: كزارة الصحة .إيجاد نظاـ رصد فعاؿ لحاالت كفاة األميات 3.1.1
ـ ألدعـ البرامج الالزمة التي تيدؼ إلى تكعية ا 4.1.1

 .بعد الكالدةك لحمؿ ا أثناءالحامؿ بأىمية الرعاية 
نسبة النساء الالتي يتمقيف   الجية الرئيسية: كزارة الصحة

المشكرة بأىمية الرعاية 
 تقارير كزارة الصحة 

 مسح ميداني 
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 .أثناء فترة الحمؿ

  نسبة النساء الالتي يتمقيف
المشكرة بأىمية الرعاية 

 .بعد الكالدة
نسبة النساء الحكامؿ الالتي   الجية الرئيسية: كزارة الصحة عاقاتالمبكر عف اإل الكشؼإجراء فحكصات  5.1.1

عف  امبكرن  ايجريف فحصن 
 .اإلعاقات

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

االستمرار في إجراء الفحكصات الركتينية خالؿ  6.1.1
 .فترة الحمؿ

نسبة النساء الحكامؿ الالتي   الجية الرئيسية: كزارة الصحة
يجريف الفحكصات 

 .لركتينيةا

 تقارير كزارة الصحة 

 مسح ميداني 
 1118-1111 

 خفض معدل فقر الدم الناجم عن سوء التغذية بين النساء الحوامل 9.2
 ةدعـ البرامج الالزمة لتحسيف مستكل التغذي 1.1.1

سبة نك  ،بفقر الدـلخفض نسبة اإلصابة  ؛لألـ الحامؿ
 .كنسبة المدخنات أثناء الحمؿ ،السمنة

 ئيسية: كزارة الصحةالجية الر 
 

الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 
 .القطاع األىمي، القطاع اإلعالمي

  نسبة اإلصابة بفقر الدـ بيف
 .األميات

  نسبة اإلصابة بفقر الدـ بيف
 .األميات الحكامؿ

  نسبة المدخنات بيف
 .يات الحكامؿألما

 تقارير كزارة الصحة 

 مسح ميداني 
 1118-1111 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة .بدعـ الطحيف المدعـ كالممح المؤيدفاالستمرار  1.1.1
 

الجيات المشاركة: القطاع الخاص 
 .كالقطاع األىمي

  نسبة استيالؾ الطحيف
 .المدعـ

  نسبة استيالؾ الممح
 .المؤيدف

 تقارير كزارة الصحة 

 مسح ميداني 
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

عطاؤه الحديد كالفيتامينات تكفير 2.1.1 امؿ لألـ الح كا 
. 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

ىمي، األالجيات المشاركة: القطاع 
 .الفطاع الخاص

  نسبة النساء الحكامؿ
الحاصالت عمى 

 .المركبات المغذية

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة تكعية األميات بالتغذية المتكازنة 3.1.1
 

لخاص، الجيات المشاركة: القطاع ا
 .القطاع األىمي، القطاع اإلعالمي

  عدد برامج التكعية حكؿ
غذية المتكازنة كأثرىا تال

 .عمى فقر الدـ

 

 تقارير كزارة الصحة 

 
 1118-1111 

 خفض نسبة المرض بين األميات 0.2
تطكير نظاـ رصد أسباب المرض بيف النساء  1.2.1
 .الحكامؿ

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  صدكجكد نظاـ ر   الجية الرئيسية: كزارة الصحة

التعرؼ المبكر عمى حاالت األمراض المزمنة  1.2.1
 .بيف النساء الحكامؿ

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .القطاع الخاص

  نسبة الحاالت التي يتـ
الكشؼ عنيا في مراحؿ 

 .الحمؿ األكلى

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

كبكيفية  أىمية تنظيـ األسرةبتكعية األميات  2.2.1
 تنظيميا.

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .القطاع الخاص، كسائؿ اإلعالـ

  عدد برامج التكعية حكؿ
كيفية كأىمية تنظيـ 

 .األسرة

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 1118-1111 

بأخطار الحمؿ في سف مبكر تكعية األميات  3.2.1
 .متأخرك 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

  عدد برامد التكعية في
 المكضكع

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 
 .القطاع األىمي، كسائؿ اإلعالـ

 رئيسية: كزارة الصحةالجية ال تكعية األميات بأخطار التدخيف كسكء التغذية 4.2.1
 

الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 
 .القطاع األىمي، كسائؿ اإلعالـ

 التكعية في  جعدد برام
 المكضكع

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية  بما يخص الصحة اإلنجابية 3.1
الطبية مف أطباء االستمرار في تدريب الككادر  1.3.1

 .كممرضات كقابالت حكؿ الصحة اإلنجابية
 الجية الرئيسي: كزارة الصحة

 
الجيات الفمسطينية: القطاع الخاص، 
القطاع األىمي، الجامعات كالمعاىد 

 .الفمسطينية

 نسبة الككادر المدربة سنكيا  1111-1118  تقارير كزارة الصحة 
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 . صحة الطفل الرضيع9

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ نشطةاإلجراءات واأل 
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 خفض معدل وفيات األطفال حديثي الوالدة 2.9
نعاش بإة صخالاالستمرار في تكفير اإلمكانات ا 1.1.1

 ثي الكالدةيألطفاؿ حدا
 الجية الرئيسية:

 كزارة الصحة
 

 تي عدد المستشفيات ال
فر فييا اإلمكانات اتك ت

 نعاشالخاصة باإل

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة تكفير كتكسيع أقساـ الخدج 1.1.1
 

الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 
 .القطاع األىمي

  عدد المستشفيات التي
 تشتمؿ عمى ىذه الخدمة

 عدد الحاالت المستفيدة 

 1111-1118  صحةتقارير كزارة ال 

عداداىا تشجيع األـ  2.1.1 عمى البدء المبكر كا 
 .بالرضاعة الطبيعية

 جية الرئيسية: كزارة الصحةال
 

الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 
 .القطاع األىمي

  نسبة األطفاؿ الذيف
يرضعكف رضاعة 
طبيعية خالؿ الساعات 

 األكلى بعد الكالدة

  نسبة األميات المكاتي يتمقيف
 عـ كالمشكرةالد

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

إجراء دراسة حكؿ أسباب كفيات األطفاؿ حديثي  3.1.1
 الكالدة

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  كجكد دراسة  الجية الرئيسية: كزارة الصحة

إجراء الفحكصات المبكرة الركتينية لألطفاؿ  4.1.1
 حديثي الكالدة

نسبة األطفاؿ الذيف يتمقكف   ةالجية الرئيسية: كزارة الصح
 فحكصات طبية

 تقارير كزارة الصحة 

 مسح ميداني 
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ نشطةاإلجراءات واأل 
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

االستمرار في إعطاء األطفاؿ حديثي الكالدة  5.1.1
 .المكاد الضركرية كالمطاعيـ

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .القطاع الخاص

 نسبة األطفاؿ الذيف يتمقكف 
 الغذاء كالمطاعيـ

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 خفض معدل وفيات األطفال حتى عمر سنة 9.9
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة االستمرار في دعـ برنامج التطعيـ الكطني 1.1.1

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 القطاع الخاص

  نسبة األطفاؿ الذيف يتمقكف
 الطعكمات/المطاعيـ

  1111-1118  ير كزارة الصحةتقار 

تأىيؿ الكادر الطبي لمتعامؿ مع حاالت  1.1.1
 اإلصابة باألمراض

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .القطاع الخاص

 نسبة الكادر المؤىؿ سنكيا  1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 نةخفض معدل اإلعاقات لألطفال حتى عمر س 0.9
مكشؼ لالتكسع الستخداـ األدكات المناسبة  1.2.1

 المبكر عف اإلعاقة
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .القطاع الخاص

 عدد الحاالت المكتشفة  1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

تحديث نظاـ سجالت األطفاؿ لمكشؼ المبكر  1.2.1
 .نمك الطفؿ كتطكرهكتتبع  ،عف اإلعاقة

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 ث كمفعؿدٌ كجكد سجؿ مح  1111-1118  تقارير كزارة الصحة 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ نشطةاإلجراءات واأل 
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 القطاع الخاص
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة تكفير خدمات اإلرشاد الكراثي قبؿ الزكاج 2.2.1

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .الخاص القطاع

  تتمق التينسبة األسر 
 إرشادا

  1111-1118  كزارة الصحةتقارير 

 خفض معدل اإلصابات بالحوادث المنزلية لألطفال حتى عمر سنة 2.9
تطكير خطة إعالمية تكعكية لتمكيف األسر مف  1.3.1

 .في الحد مف الحكادث المنزلية المساىمة
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
ة: القطاع األىمي، الجيات المشارك

 .القطاع الخاص، كسائؿ اإلعالـ

 كجكد خطة إعالمية  1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية  بما يخص صحة الطفل الرضيع 4.1
تأىيؿ الطاقـ الطبي في المؤسسات الصحية بما  1.4.1

 .يخص الطفؿ الرضيع
 ة: كزارة الصحةالجية الرئيسي

 
ىمي، الجيات المشاركة: القطاع األ

 .القطاع الخاص

 نسبة الكادر المؤىؿ سنكيا  تقارير كزارة الصحة 

 
 1118-1111 

 رعاية واالىتمام بصحة الطفل الرضيعالتنمية قدرات األميات واآلباء في  1.9
تكعية األميات كاآلباء بالتغذية المتكازنة  1.5.1
 .لألطفاؿ

 تقارير كزارة الصحة  عدد برامج التكعية  ئيسية: كزارة الصحةالجية الر 

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 مسح ميداني 
 

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ نشطةاإلجراءات واأل 
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

تكعية اآلباء كاألميات بكيفية تكفير جك آمف  1.5.1
 صحي لألطفاؿ

 ،نسبة األميات المكاتي يشاىدف 
 أك يحضرف برامج التكعية

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 مسح ميداني 

 1118-1111 

 
 . صحة األطفال دون سن الخامسة0

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 خفض معدل وفيات األطفال دون الخمس سنوات لكل والدة حية 2.0
ألطفاؿ مف تكعية األسر بضركرة حماية ا 1.1.2

 .التدخيف القسرم في المنازؿ كأماكف تكاجد األطفاؿ
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .القطاع الخاص، كسائؿ اإلعالـ

  أك  تتمق التيعدد األسر
 لتكعيةابرامج  تشاىد

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 مسح ميداني 

 1118-1111 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة .الكطني  التطعيـ االستمرار في تطبيؽ برنامج 1.1.2
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 القطاع الخاص

 

  نسبة األطفاؿ الذيف يتمقكف
 التطعيـ الكطني

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

ككيفية الكقاية  ،تكعية األميات بأسباب اإلسياؿ 2.1.2
 .منو

 الرئيسية: كزارة الصحةالجية 
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .القطاع الخاص، كسائؿ اإلعالـ

 عدد برامج التكعية 

  نسبة األميات المكاتي
يشاىدف أك يحضرف 

 برامج التكعية

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 مسح ميداني 

 1118-1111 

ص بما يخ استحداث معايير لمصحة العامة 3.1.2
 .كمياه الشرب كالسالمة العامة الصحي ، الغذاء

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .القطاع الخاص

 معايير مستحدثة  1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 خفض معدل اإلصابات بالحوادث المنزلية لألطفال حتى عمر خمس سنوات 9.0
 اقكانيف السالمة العامة فيمتفعيؿ االلتزاـ ب 1.1.2

 يخص المنازؿ
الجيات الرئيسية: كزارة الحكـ 

 .المحمي، البمديات، مديرية الشرطة
  عدد الحاالت المتضررة

 سنكيا
  تقارير مديرية

 الشرطة
 1118-1111 

برامج تكعية مف الحكادث المنزلية  اؿإدخ 1.1.2
 .كحكادث الطرؽ

الجيات المشاركة: كزارة الصحة، 
 .لتربية كالتعميـ، كسائؿ اإلعالـكزارة ا

 عدد برامج التكعية 

  عدد المشتركيف في برامج
 التكعية

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 1118-1111 

 خفض اإلصابة بأمراض الفم واألسنان لدى األطفال دون سن الخامسة 0.0
ة حخدمة صإدخاؿ صحة األسناف ضمف  1.2.2

 األمكمة كالطفكلة
تشمؿ  يعدد المراكز الت  الجية الرئيسية: كزارة الصحة

خدمة صحة األسناف 
ضمف مراكز األمكمة 

 كالطفكلة

   1111-1118  كزارة الصحةتقارير 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 بما يخص صحة األطفال دون سن الخامسة  ،تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية 3.2
الطاقـ الطبي في المؤسسات الصحية بما  تأىيؿ 1.3.2

 يخص صحة األطفاؿ دكف سف الخامسة
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .القطاع الخاص

 نسبة الكادر المؤىؿ سنكيا  تقارير كزارة الصحة 

 
 1118-1111 

 فالتوفير بيئة وخدمات صحية مالئمة في الحضانات ورياض األط 0.0
تطكير نظاـ معايير جديدة كحديثة لترخيص  1.4.2

بحيث تأخذ بعيف االعتبار  ،الحضانات كرياض األطفاؿ
 .المعايير الصحية المناسبة

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، القطاع األىمي، القطاع 

 .الخاص

 كجكد معايير 

 نسبة الحضانات الممتزمة 
 بالمعايير

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

الجية الرئيسية: كزارة الصحة، كزارة  إيجاد نظاـ رصد لمحضانات كرياض األطفاؿ 1.4.2
 .التربية كالتعميـ

 كجكد نظاـ رصد 

  تطبيؽ كتفعيؿ الرصد
 الدكرم

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 مسح ميداني 

 1118-1111 

 رعاية واالىتمام بصحة أطفاليمالنمية قدرات األميات واآلباء في ت 1.0
تثقيؼ األباء كاألميات بالتغذية المناسبة  1.5.2
 .كأىميتيا

الجية الرئيسية: كزارة الصحة، 
 .القطاع األىمي، كسائؿ اإلعالـ

 عدد البرامج التثقيفية 

  عدد المشتركيف في البرامج
 التثقيفية

 تقارير كزارة الصحة 

 رير كسائؿ تقا
 اإلعالـ

 1118-1111 

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  عدد البرامج التثقيفية الجية الرئيسية: كزارة الصحة، تثقيؼ اآلباء كاألميات بالبيئة الصحية اآلمنة  1.5.2
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

عدد المشتركيف في البرامج   .القطاع األىمي، كسائؿ اإلعالـ .لمطفؿ
 التثقيفية

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 
 

 29-0. صحة األطفال 2
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 سنة 29-0خفض نسبة المراضة في الفئة العمرية من  2.2
تطبيؽ البرنامج الكطني لمصحة  في االستمرار 1.1.3

 كتكسيعو. المدرسية
لرئيسية: كزارة الصحة، كزارة الجية ا

 .التربية كالتعميـ
 

  نسبة المدارس الممتزمة
بالبرنامج الكطني لمصحة 

 .المدرسية

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 مسح ميداني 

 1118-1111 

تأىيؿ ككادر الصحة المدرسية كالرعاية الصحية  1.1.3
 .كليةألا

لصحة، الجيات الرئيسية: كزارة ا
 .كزارة التربية كالتعميـ

 
الجية المشاركة: الجامعات 

 .الفمسطينية

 نسبة الككادر المؤىمة سنكيا  تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

الجيات المشاركة: كزارة التربية  االستمرار في دعـ التطعيـ في المدارس 2.1.3
 .كالتعميـ، كزارة الصحة

 غطية المطاعيـت معدؿ  تقارير كزراة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 كالتعميـ
تثقيؼ األطفاؿ كالمعمميف كأكلياء األمكر حكؿ  3.1.3

 السميمة. الغذاء المتكازف كالممارسات الصحية
الجيات المشاركة: كزارة الصحة، 

 .كزارة التربية كالتعميـ
  التثقيفيةعدد البرامج 

 يف في البرامج عدد المشارك
 التثقيفية

  عدد المدارس التي تتبنى
نشاطات تسيـ في المياقة 

 البدنية

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 تقارير كزارة الصحة 

 1118-1111 

برامج تشجع عمى تجنب  فيإشراؾ األطفاؿ  4.1.3
 .كدعـ إنشاء ىيئات شبابية ،المسمكيات الخاطئة

 : كزارة التربيةةالجيات الرئيسي
كالتعميـ، كزارة الشباب كالرياضة، 

 .كزارة الصحة

 عدد البرامج 

 عدد المشاركيف 
 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزراة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

تنفيذ برامج تحث األطفاؿ عمى االىتماـ  5.1.3
 بالنظافة الشخصية كالعامةاالىتماـ 

الجيات الرئيسي: كزارة التربية 
الشباب كالرياضة،  كالتعميـ، كزارة
 .كزارة الصحة

 عدد البرامج 

 عدد المشاركيف 
  تقارير تقارير كزارة

 الصحةكزارة 

  رة التربية اتقارير كز
 كالتعميـ

 1118-1111 

االستمرار في إدراج الكشؼ المبكر عف  6.1.3
 .مف خالؿ الفحص الدكرم في المدارس اإلعاقات

كزارة الصحة، كزارة الجيات الرئيسية 
 .كالتعميـ التربية

  كجكد معايير خاصة
 لمكشؼ عف اإلعاقات

 

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 ،تكعية األىؿ كالمعمميف بأسباب اإلعاقات 7.1.3
 .ككيفية التعامؿ معيا

الجيات الرئيسية: كزارة الصحة، 
كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الشؤكف 

 .االجتماعية

  عدد كرش العمؿ لممعمميف
 كاألىؿ

 رير كزارة الصحةتقا 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

 توفير بيئة صحية مناسبة ومالئمة لمتعمم والتعميم والنمو الطبيعي لمطالب في المدارس 9.2
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

تكفير بيئة صحية آمنة في المؤسسات التعميمية  1.1.3
مف خالؿ تكفير مياه صحية صالحة لمشرب، كشبكات 

ى جميع المناطؽ بحيث تصؿ إل ،صرؼ صحي
 .Cكمف ضمنيا مناطؽ  ،الميمشة

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
 كالتعميـ، كزارة الصحة

  نسبة المدارس التي تصؿ
إلييا مياه صالحة 

كشبكات صرؼ  ،لمشرب
 صحي

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 تقارير كزارة الصحة 

 1118-1111 

المؤسسات استخداـ كسائؿ التدفئة اآلمنة في  1.2.4
 .التعميمية

ارة التربية ز الجيات الرئيسية: ك 
 .كالتعميـ، كزارة الصحة

  نسبة المدارس التي تستخدـ
كسائؿ التدفئة اآلمنة كفؽ 

 معايير محددة

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

تكفير بيئة مناسبة كعيادات مجيزة لذلؾ داخؿ  2.1.3
 المدارس

جيات الرئيسية: كزارة التربية ال
 كالتعميـ، كزارة الصحة

  عدد المدارس التي يتكفر
 فييا مكاف فحص مناسب

   1118-1111 

 سنة 29-0ونمط الحياة الصحي لدى طمبة المدارس في سن  ،تعزيز السموكات الصحية 0.2
إشراؾ األطفاؿ في البرامج التي مف شأنيا  1.2.3

كدعـ إنشاء  ،خاطئتشجيعيـ عمى تجنب السمكؾ ال
 .ىيئات صحية شبابية

الجيات المشاركة: كزارة التربية 
 .كالتعميـ

 
الجيات المشاركة: كزراة الصحة، 

 .كزارة الشباب كالرياضة

  عدد الييئات الصحية
 .الشبابية

  يف في البرامجكعدد المشار 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

  تقارير كزارة الشباب
 كالرياضة

 تقارير الصحة 

 1118-1111 

نماط السمككية ألطفاؿ عمى القياـ باألتشجيع ا 1.2.3
 .ممارسة الرياضةكالصحية 

نسبة األطفاؿ الممتحقيف   .يسية: كزارة التربية كالتعميـرئالجية ال
بالنشاطات الرياضية 

 كالمياقة البدنية

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

 سنة 11-4بما يخص صحة األطفال في سن   ،ي المؤسسات الصحيةتعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي ف 3.3
تأىيؿ الطاقـ الطبي في المؤسسات الصحية بما  1.3.3

 .11-4في سف  يخص صحة األطفاؿ
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
 نسبة الكادر المؤىؿ سنكيا  تقارير كزارة الصحة 

 
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .القطاع الخاص

 رعاية واالىتمام بصحة أطفالمالتنمية قدرات األميات واآلباء في  0.2
تثقيؼ األباء كاألميات بالتغذية المناسبة  1.4.3
 .كأىميتيا

الجية الرئيسية: كزارة الصحة، 
 .القطاع األىمي، كسائؿ اإلعالـ

 عدد البرامج التثقيفية 

  عدد المشتركيف في البرامج
 التثقيفية

 رة الصحةتقارير كزا 

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 1118-1111 

تثقيؼ اآلباء كاألميات بالبيئة الصحية اآلمنة  1.4.3
 .ىذه المرحمة العمريةفي  لمطفؿ

الرئيسية: كزارة الصحة،  اتالجي
 .القطاع األىمي، كسائؿ اإلعالـ

 عدد البرامج التثقيفية 

  عدد المشتركيف في البرامج
 التثقثفثة

 ةتقارير كزارة الصح 

  تقارير كسائؿ
 اإلعالـ

 1118-1111 

 
 23-20. صحة األطفال 0

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 سنة 23-20ضة في الفئة العمرية من خفض نسبة المرا 2.0
 كتكسيعو درسيةبرنامج الصحة المفي  االستمرار 1.1.4

جميع طمبة المدارس كاألطفاؿ في مؤسسات إلى صؿ يل
 .الرعاية االجتماعية

 

الرئيسية: كزارة الصحة،  اتالجي
، كزارة الشؤكف كزارة التربية كالتعميـ

 .االجتماعية
 

  نسبة المدارس المشمكلة
 بالفحص الدكرم

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 مسح ميداني 

 1118-1111 

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  نسبة األطفاؿ المطعميف  الجية الرئيسية: كزارة الصحة االستمرار في برامج التطعيـ الكطني 1.1.4
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

كآخر  ،تطكير دليؿ لمصحة اإلنجابية لإلناث 2.1.4
 .لمذككر

: كزارة الصحة، ةالجيات الرئيسي
كزارة التربية كالتعميـ، الجامعات 

 .طينيةالفمس

 كجكد دليؿ  تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

 سموكية صحية معززة لمصحة والوقاية من أية سموكات غير صحية كالتدخين والمخدرات انماطً أإكساب الطمبة عادات و  9.0
إشراؾ الطمبة في البرامج التي مف شأنيا  1.1.4

كدعـ إنشاء  ،خاطئتشجيعيـ عمى تجنب السمكؾ ال
 .ىيئات صحية شبابية

الجيات المشاركة: كزارة التربية 
 .كالتعميـ

 
الجيات المشاركة: كزراة الصحة، 

 .كزارة الشباب كالرياضة

  عدد الييئات الصحية
 الشبابية

  يف في البرامجكعدد المشار 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

  تقارير كزارة الشباب
 كالرياضة

 تقارير الصحة 

 1118-1111 

نماط السمككية ألتشجيع الطمبة عمى القياـ با 1.1.4
 .ممارسة الرياضةكالصحية 

نسبة األطفاؿ الممتحقيف   .ئيسية: كزارة التربية كالتعميـر الجية ال
بالنشاطات الرياضية 

 كالمياقة البدنية

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

ئع كالشباب تنفيذ البرامج التشاركية لحث الطال 2.1.4
 .عمى االىتماـ بالنظافة الشخصية كالعامة

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الصحة، كزارة الشباب 

 .كالرياضة

 عدد البرامج 

 عدد المشتركيف 
  تقارير كزارة التربية

 كالتعميـ

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة الشباب
 كالرياضة

 1118-1111 

لشباب بخصكص أخطار التدخيف تكعية ا 3.1.4
 .كالكحكؿ كأثره عمى الصحة

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الشباب كالرياضة، 

 .كزارة الصحة

 عدد برامج التكعية 

 عدد المشاركيف 
  تقارير كزارة التربية

 كالتعميـ

 تقارير كزارة الصحة 

 1118-1111 

 الضرورية لموقاية من األمراض المنقولة جنسيا واإليدزإكساب الطمبة المعرفة األساسية و  0.0
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

تدريب معممي المدارس عمى تقديـ المشكرة في  1.2.4
 .كاألمراض المنقكلة جنسيا ،قضايا الصحة اإلنجابية

: كزارة التربية ةالجيات الرئيسي
 .كالتعميـ، كزارة الصحة

 نسبة المعمميف المدربيف  تقارير كزارة الصحة 

  التربية تقارير كزارة
 كالتعميـ

 1118-1111 

، تكعية الطمبة بماىية األمراض المنقكلة جنسيا  1.2.4
 .كطرؽ الكقاية منيا

: كزارة التربية ةالجيات الرئيسي
 .كالتعميـ، كزارة الصحة

  الكرش التدريبيةنسبة  تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

 المبكر عن األمراض المزمنة التي يمكن اكتشافيا في ىذة المرحمة الكشفتعزيز برامج  2.0
ىذه في  مطمبةلالفحص الطبي  في االستمرار 1.3.4
 كتكسيعو. المرحمة

نسبة الحاالت التي تـ   كزارة الصحة ة:الجيات الرئيسي
 الكشؼ عنيا

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 سنة 17-12بما يخص صحة األطفال في سن   ،لمؤسسات الصحيةتعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في ا 4.4
 ،تأىيؿ الطاقـ الطبي في المؤسسات الصحية 1.4.4

 .بما يخص صحة الطمبة في ىذه المرحمة
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .القطاع الخاص

 نسبة الكادر المؤىؿ سنكيا  تقارير كزارة الصحة 

 
 1118-1111 

 سنة 17-12بما يخص صحة األطفال في سن  ،تعزيز وتطوير كفاءة الطاقم التربوي في المدارس 1.0
تأىيؿ الكادر التربكم بكيفية التعامؿ مع الطمبة  1.5.4

 .في مكاضيع الصحة العامة
الجية الرئيسية: كزارة الصحة، كزارة 

 .التربية كالتعميـ
 عدد البرامج التدريبية 

 تركيف في البرامج عدد المش
 التثقيفية

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

تأىيؿ الكادر التربكم بكيفية التعامؿ مع الطمبة  1.5.4
 .صحة النفسية كاالجتماعيةالفي مكاضيع 

الجية الرئيسية: كزارة الصحة، كزارة 
 .التربية كالتعميـ

 عدد البرامج التدريبية 

  المشتركيف في البرامج عدد
 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 كالتعميـ التثقيفية
 
 

 .الوقاية من األمراض المنقولة جنسيا1
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 شباب والطالئع حول الممارسات الصحية السميمة والميارات الحياتيةرفع وعي ال 2.1
تصميـ برامج تكعية تستيدؼ الفئات األكثر  1.1.5

 .عرضة لإلصابة باألمراض المنقكلة جنسيا
 

الجيات الرئيسية: كزارة الصحة، 
التعميـ، الجامعات كزارة التربية ك 

 .الفمسطينية
 

 عدد برامج التكعية  صحةتقارير كزارة ال 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

إعداد أدلة إرشادية مفصمة عف طرؽ انتشار  1.1.5
 .قاية منوك ككيفية ال ،المرض

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  كجكد دليؿ إرشادم  الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 لمبكر والرعاية المتكاممة لمرض نقص المناعة المكتسبة/ اإليدزتعزيز وتطوير كفاءة الطاقم الطبي في المؤسسات الصحية لمكشف ا 1.5
تدريب الككادر الصحية في مجاؿ الكشؼ  1.1.5

 المبكر كالرعاية
 عدد الدكرات التدريبية  الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 عدد المشتركيف 
 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 

 
 . الصحة النفسية االجتماعية2
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ ألنشطةاإلجراءات وا
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 العاممين فييابعداد التشريعات المتعمقة بالصحة النفسية واالجتماعية و إ 2.2
إعداد التشريعات المتعمقة بالصحة النفسية  1.1.6

 .العامميف فييابكاالجتماعية ك 
 

رئيسية: كزارة الصحة، الجيات ال
 .كزارة العدؿ

 

 كجكد تشريعات 

  األنظمة كاإلجراءاتكجكد 
 المنبثقة عف القانكف

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 تقارير كزارة العدؿ 

 

 1118-1111 

 جميعو. نشر وتطوير خدمات الصحة النفسية واالجتماعية لتشمل الجميور 9.2
ية كاألىمية مف التعاكف مع المؤسسات الحككم 1.1.6

أجؿ تعييف عامميف نفسييف كمرشديف تربكييف كعامميف 
 .اجتماعييف في المدارس كالجياز الصحي

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، القطاع األىمي، كزارة 

 .التربية كالتعميـ، كزارة الصحة
 

 عدد المرشديف المعينيف   تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

تطكير برنامج الصحة كاإلرشاد النفسي في  1.1.6
 .برنامج الصحة المدرسية

الجيات الرئيسية: كزارة الصحة، 
 .كزارة التربية كالتعميـ

 
 

  رشاد كجكد برنامج صحة كا 
 نفسي معدؿ

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

الجيات المشاركة: كزارة التربية  ارس تأىيؿ المرشديف النفسييف في المد 2.1.6
 زكالتعميـ، كزارة الصحة

 عدد المرشديف المدربيف 

  عدد األطفاؿ المستفيديف
مف خدمات الصحة 

 النفسية

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  لنفسيةعدد العيادات ا  الجية الرئيسية: كزارة الصحة تكفير عيادات لمصحة النفسية كاالجتماعية 3.1.6
 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  عدد برامج التدريب الجيات الرئيسية: كزارة الصحة، تدريب المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في  4.1.6
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ ألنشطةاإلجراءات وا
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

ف ييعدد المرشديف االجتماع  .كزارة التربية كالتعميـ مختمؼ القطاعات
 كالنفسييف المؤىميف

  تقارير كزارة الشؤكف
 جتماعيةاال

البرامج ك تكفير خدمات كقائية كتعزيزية، 5.1.6
 .النفسية االجتماعية المدرسية اليادفة إلى تعزيز الصحة

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الشؤكف االجتماعية، 

 .كزراة الصحة

  المدرسيةعدد البرامج   تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 

 1118-1111 

 تنظيم استعمال المصطمحات المينية، والعمل عمى تطوير الوسائل واألدوات المينية الالزمة لعمل العاممين 0.2
تطكير كمالءمة كتقنيف اختبارات نفسية  1.2.6

 .كاستمارات كنماذج تدخؿ كعالج
الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 

 .االجتماعية، الجامعات الفمسطينية
  استمارات كجكد اختبارات ك

 مقننة لمتدخؿ كالعالج
  تقارير كزارة الشؤكف

 االجتماعية
 1118-1111 

تكفير نظاـ إرشاد ميني مرافؽ لمعامميف في  1.2.6
 الحقؿ

كزارة الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 .االجتماعية، القطاع األىميالشؤكف 

  نسبة العامميف الذيف يتمقكف
 إرشاد ميني

  كزارة تقارير كزارة
كف الشؤ 

 االجتماعية

 1118-1111 

 ومستوى أخالق المينة لمعاممين النفسيين واالجتماعيين ،رفع المستوى الثقافي والعممي والميني 2.2
تدريب المرشديف االجتماعييف كالنفسييف في  1.3.6

 .مختمؼ القطاعات
الجيات الرئيسية: كزارة الصحة، 
كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الشؤكف 

 .يةاالجتماع

 عدد برامج التدريب 

 ف يعدد المرشديف االجتماعي
 كالنفسييف المؤىميف

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

تكعية المرشديف االجتماعييف كالنفسييف بأخالؽ  1.3.6
 .المينة

الجيات الرئيسية: كزارة الصحة، 
كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الشؤكف 

 .جتماعيةاال

 عدد برامج التدريب 

 ف يعدد المرشديف االجتماعي
 كالنفسييف المؤىميف

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 تنظيم خدمات مجتمعية غير رسمية في مجال الصحة النفسية 0.2
 1111-1118 تقارير كزارة الشؤكف   تكجكد مراكز الخدما الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف كمجمكعات  إعداد مكاتب خدمات المشكرة 1.4.6
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ ألنشطةاإلجراءات وا
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 ،يف كأسرىـ عمى حد سكاءالتناصح كالتعاضد لممستفيد
الرعاية الفكرية كالبرامج الخاصة بإعادة دمج  كمراكز

التدبير  كخدمات ،المرضى في المجتمعات المحمية
العالجي لمحاالت كالبرامج اإليصالية كالخدمات المقدمة 

 .إٌباف األزمات

 االجتماعية .االجتماعية، كزارة الصحة

 تقارير كزارة الصحة 

 
 . اإلعالم3

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 ألطفالبازيادة المساحة المخصصة لمبرامج الموجية لمعناية المثمى  2.3
التكعية األسرية عبر كسائؿ اإلعالـ حكؿ  ..1.1
المثمى باألطفاؿ في جميع المراحؿ الصحية العناية 

 .العمرية كخصكصا المعاقيف

الجيات الرئيسية: كسائؿ اإلعالـ، 
كزارة اإلعالـ، كزارة الشؤكف 

 .االجتماعية، كزارة الصحة
 

  عدد برامج التكعية التي
 .تغطي مكاضيع حقكؽ الطفؿ

 لجيات تقارير ا
 المنفذة

 1118-1111 

 االرتقاء بمستوى الرسالة اإلعالمية الخاصة باألطفال 9.3
شؤكف الإشراؾ الخبراء التربكييف المختصيف في  1.1.7

 .ستشاريف في البرامج اإلعالميةممطفؿ كالصحية ل
الجيات المسؤكلة: كزارة اإلعالـ، 

 .كسائؿ اإلعالـ
 

الجيات المشاركة: كزارة التربية 

  عدد البرامج المعدة بمشاركة
 .في مجاؿ الصحةالخبراء 

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

لتعميـ، كزارة الصحة، كزارة الشؤكف كا
  .االجتماعية

الجيات المسؤكلة: كزارة اإلعالـ،  .إشراؾ األطفاؿ في البرامج اإلعالمية الحكارية 1.1.7
 كسائؿ اإلعالـ، كزارة التربية كالتعميـ

  البرامج اإلبداعية التي عدد
 .يشارؾ بيا الطمبة

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 
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 الخطة التنفيذية _ وفي الظروف الصعبة ،العنف منطفال ألحماية ا
 

 

 حماية األطفال في النزاعات المسمحة. 2
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 تعزيز حماية األطفال في النزاعات المسمحة حسب معايير القانون اإلنساني الدولي 2.2
تعزيز مبدأ عدـ مشاركة األطفاؿ في النزاعات  1.1.1
 .المسمحة

الجية الرئيسية: كزارة الشباب 
 .كالرياضة، كزارة التربية كالتعميـ

 

  عدد كرش العمؿ المقامة
لتعزيز مبدأ عدـ مشاركة 
األطفاؿ في النزاعات 

 .المسمحة

 

  تقارير كزارة الشباب
 كالرياضة

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

إعداد كتفعيؿ خطة لمساعدة كحماية األطفاؿ  1.2.2
 مكاجية االحتياجات النفسية كالبدنية لألطفاؿل ؛المتضرريف

 .في النزاعات المسمحة
 

ئيسية: كزارة الداخمية، كزارة الجية الر 
 .التخطيط

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

، كزارة الشؤكف كزارة التربية كالتعميـ
 .االجتماعية، كزارة الصحة

  كجكد خطة لمتدخؿ
كمكاجية االحتياجات 

 .النفسية كالبدنية

 تقارير كزارة التخطيط 

 تقارير كزارة الداخمية 
 1118 

سات كبرامج مف أجؿ تكفير كضع كتنفيذ سيا 1.2.2
الحماية كالرعاية لألطفاؿ األكثر تأثرا في مجاالت التعميـ 

 النفسية.كالصحة كالغذاء كبرامج التأىيؿ كالرعاية 

 الجية الرئيسية: كزارة التخطيط
 

الجيات المشاركة: كزارة الصحة، 

  السياسات كالبرامج
 لمكضكعةا

  عدد األطفاؿ المستفيديف

 1111-1118  تقارير كزارة التخطيط 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 مف الخدمات

التعاكف كالتنسيؽ مع المنظمات الدكلية كغير  1.2.2
الحككمية مف أجؿ تزكيد األطفاؿ األكثر تأثرا بالتعميـ 

 .كالصحة كالغذاء كبرامج التأىيؿ

 الجية الرئيسية: كزارة التخطيط
 

ارة الصحة، الجيات المشاركة: كز 
كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الشؤكف 
االجتماعية، منظمات األمـ المتحدة، 
الحركة العالمية لمدفاع عف األطفاؿ، 

 .يسيؼناليك 

  نسبة األطفاؿ المستفيديف
 مف البرامج

  التنسيؽ بيف الجيات الدكلية
 كالجيات الحككمية

  االتفاقات المبرمة
بيف الجيات الدكلية 

 كميةكالجيات الحك

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

 .وتعزيز التعاون الدولي في ىذا المجال ،رفع وعي وقدرات الكوادر العاممة في مجال حقوق الطفل 9.2
مجاؿ حقكؽ الطفؿ تطكير الككادر العاممة في  2.1.2

 .كبرامج التأىيؿ
الجيات الرئيسية: المؤسسات العاممة 
في مجاؿ حقكؽ الطفؿ كبرامج 

 .لتأىيؿا

  عدد كنكعية الدكرات
 التدريبية

 فراد المدربيفألنسبة ا 

 

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

تكفير التدريب في مجاؿ حقكؽ اإلنساف لجميع  1.1.2
 .األفراد المدنييف كالعسكرييف كرجاؿ الشرطة

الجيات الرئيسية: النيابة العامة، 
 .رجاؿ الشرطة

  عدد كنكعية الدكرات
 ةالتدريبي

 فراد المدربيفألنسبة ا 

 

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 
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 . األطفال المحرومون من الرعاية األسرية9
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 ير بيئة الحتياجات األطفال النمائية واالجتماعيةوتوف ،رفع مستوى خدمات الرعاية المؤسسية 2.9
األطفاؿ  لتحديدتطكيػػػر معايػير كآليات  1.1.1

 .المعٌرضيف لمخطر 
شؤكف الجية الرئيسية: كزارة ال

 االجتماعية
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .الجامعات الفمسطينية

 

  كجكد معايير كآليات لتحديد
 .األطفاؿ المعرضيف لمخطر

 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118 

تدريب فريؽ متخٌصص مف ذكم الخبرة كالكفاءة  1.1.1
 .كقاية األسر مف التفكؾ لمعمؿ في مجاؿ

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 .االجتماعية

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .الجامعات الفمسطينية
 

  عدد المتخصصيف المدربيف
األسر مف في مجاؿ كقاية 

 .التفكؾ

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

ر خدمات اإلرشاد األسرم لحؿ المشاكؿ ػتطكي 2.1.1
 .األسرية قبؿ تفاقميا

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
الجامعات الفمسطينية، مراكز 

 .اإلرشاد

 تقديـ  لتي يتـعدد الحاالت ا
قبؿ  ليا إرشادية خدمات
 .تفاقميا

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

التابعة  مؤسسات الرعاية االجتماعيةـ ػدع 3.1.1
 ىالمؤسسات المجتمع المدني كتطكير 

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

الجيات المشاركة في التنفيذ: القطػاع 
التربيػػػػػػػػػػة األىمػػػػػػػػػػي التطػػػػػػػػػػكعي، كزارة 

  .كالتعميـ

 عدد المؤسسات المستفيدة 

 عدد الدكرات التدريبية 
  تقارير كزارة الشؤكف

 االجتماعية
  1118-1111 

 مؤسسات الرعاية االجتماعيةرفع قدرات الكادر العامل في  9.9
الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف  تطكير أدلة تدريبية 1.1.1

 االجتماعية 
يذ: القطػاع الجيات المشاركة في التنف

األىمػػػػػػػػػػي التطػػػػػػػػػػكعي، كزارة التربيػػػػػػػػػػة 
 .كالتعميـ

 كجكد أدلة تدريبية 

  
  تقارير كزارة الشؤكف

 االجتماعية
 1118-1111 

مؤسسات  العاممة في ؿ الككادرػب كتأىيػػتدري 1.1.1
 . الرعاية

 

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

الجيات المشاركة في التنفيذ: القطػاع 
 .كزارة التربية كالتعميـاألىمي، 

 عدد الككادر المدربة 

  عدد دكرات التأىيؿ أثناء
 .الخدمة

  كزارة الشؤكف تقارير
 االجتماعية

 

 1118-1111 

كاضحة لممكظفيف مينية كأخالقية تطكير معايير  2.1.1
 .المعنييف

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

القطػاع  الجيات المشاركة في التنفيذ:
 .، كزارة التربية كالتعميـألىميا

  كجكد معايير مينية لتعييف
 كترقيتيـ. الككادر

 

  كزارة الشؤكف تقارير
 االجتماعية

 

 1118 

 code ofمعاييػر أخالقيػػات المينة  إعػداد 3.1.1

ethics  لمعامميف. 
الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 

 االجتماعية 
  كجكد معايير ألخالقيات

 المينة

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118 



 116 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

الجيات المشاركة في التنفيذ: القطػاع 
 .ألىمي، كزارة التربية كالتعميـا

  

 بالنماء وتنمية القدرات مؤسسات الرعاية االجتماعيةضمان حق كل طفل في  0.9
 ةكاإلرشػادي تطكير الخدمات االجتماعية كالنفسية 1.2.1

 .فاؿ في المجتمعكالعالجية لضماف اندماج ىؤالء األط
الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 

 االجتماعية 
 الجيات المشاركة في التنفيذ:

 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا
 .األىمي، القطاع الخاص

 كجكد خدمات اجتماعية كنفسية
رشادية لألطفاؿ  كا 

 عدد األطفاؿ المستفيديف
 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

بما فييا التركيحية  الالصفيةج ػػكير البرامػتط 1.2.1
 .كالثقافية

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

الجيػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي التنفيػػػػػػػػػذ: 
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

األىمػػػػػػػػػي، القطػػػػػػػػػاع الخػػػػػػػػػاص، كزارة 
 .الشباب كالرياضة، كزارة الثقافة

كجػػػػػػػػػػػػػكد بػػػػػػػػػػػػػرامج ال صػػػػػػػػػػػػػفٌية 
 )تركيحية كثقافية(

فاؿ المستفيديف مف عدد األط
 ىذه البرامج

 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

ضػػػػػػػػماف إلحػػػػػػػػاؽ أطفػػػػػػػػاؿ مؤسسػػػػػػػػات الطفكلػػػػػػػػة  2.2.1
يجػػاد بػػرامج  ،لمقطػػاعيف العػػاـ كالتطػػكعي فػػي مدارسػػيـ كا 

 ( المػػػػدراء كالعػػػػامميف إرشػػػادية لمعػػػػامميف فػػػػي المػػػػدارس )
 .لتحقيؽ ذلؾ 

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 جتماعية اال

الجيػػػػػػػػات المشػػػػػػػػػاركة فػػػػػػػػي التنفيػػػػػػػػػذ: 
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 األىمي، القطاع الخاص

مؤسسػػػػػات نسػػػػػبة األطفػػػػػاؿ فػػػػػي 
الممتحقػػػػيف  الرعايػػػػة االجتماعيػػػػة

 المدارسب
 لألطفاؿ كجكد برامج إرشادية

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

لممارسػػػػػػات ا باتبػػػػػػاع يـتكعيػػػػػػة األطفػػػػػػاؿ كتثقػػػػػػيف 3.2.1
 ،كتفػػػػادم السػػػػمبيات ،كالسػػػػمككات االجتماعيػػػػة اإليجابيػػػػة

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

   عدد برامج التكعية
 كالتثقيؼ

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

كسابيـ الميارات الحياتية المختمفة  زكا 
 

الجيات المشاركة في التنفيذ: 
الجامعات الفمسطينية، القطاع 

 .األىمي، القطاع الخاص

 لمستفيديف عدد األطفاؿ ا
 مف ىذه  البرامج

 

مؤسسػػات تفعيػػؿ تػػدريب األطفػػاؿ الممتحقػػيف فػػي  4.2.1
في مجاالت التعميـ كالتدريب الميني  الرعاية االجتماعية

لكػػػي يسػػػتطيعكا تػػػأميف أمػػػكر حيػػػاتيـ المعيشػػػية  ؛بأنكاعػػو
 .بعد تخرجيـ

كف الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤ 
 االجتماعية 

 الجيات المشاركة في التنفيذ:
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .األىمي، القطاع الخاص

 فاؿ الممتحقيفػاألط عػدد 
 مالئمةبمسارات مينية 

 لحاجات سكؽ العمؿ

 عدد برامج التعميـ كالتدريب 

  عدد األطفاؿ المستفيديف
 مف ىذه البرامج

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

عادة دمجيـ في المجتمع ،مؤسسات الرعاية االجتماعيةخفض عدد األطفاؿ في  3.1  كا 
كذلػؾ بتحديػد المعػايير  ،النظر فػي بػدائؿ الرعايػة 1.3.1

ككضع نظاـ كتفصيؿ تعميمات األسرة  ،كدراسة المخاطر
  .البديمة

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

 فيذ:الجيات المشاركة في التن
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .األىمي، القطاع الخاص

  ٌر لألسر كجكد نظاـ مطك
 يتضمف بدائؿ الرعاية البديمة

 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

فػػػي المجتمػػػع مػػػف خػػػالؿ تشػػػجيع األطفػػػاؿ دمػػػج  1.3.1
 انتسابيـ لمؤسسات المجتمع المدني الخاصة بالطفكلة

كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف  الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية:
  .االجتماعية

 الجيات المشاركة في التنفيذ:
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .األىمي، القطاع الخاص

  نسبة األطفاؿ المنتسبيف
 لمؤسسات المجتمع المدني

كخدمة  الخاصة بالطفكلة
 المجتمع

 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

 بتقديم الرعاية المناسبة ألطفاليا تمكين األسر المعرضة لمتفكك 0.9
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

تطكيػػػػػػر معايػػػػير كآليػػػات لمتعػػػرؼ عمػػػى األطفػػػاؿ  1.4.1
 المعٌرضيف لمخطر

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

 الجيات المشاركة في التنفيذ:
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .األىمي، القطاع الخاص

  معايير كآليات محددة  ؤكف تقارير كزارة الش
 االجتماعية

 

 1118 

تدريب فريؽ متخٌصص مف ذكم الخبػرة كالكفػاءة  1.4.1
 .لمعمؿ في مجاؿ كقاية األسر مف التفكؾ كاالنحراؼ

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

 الجيات المشاركة في التنفيذ:
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .األىمي، القطاع الخاص

  عدد الفرؽ المتخصصة
 المدربةك 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

تطكيػػػر خػػدمات اإلرشػػاد األسػػرم لحػػؿ المشػػاكؿ  2.4.1
 .األسرية قبؿ تفاقميا

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

 الجيات المشاركة في التنفيذ:
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .األىمي، القطاع الخاص

 رم خدمات اإلرشاد األس
 فاعمةالك  رةمطكٌ ال

  كجػكد برامػج تقٌدـ خدمػات
 اإلرشاد

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

تكعيػػػػة أكليػػػػاء األمػػػػكر بمسػػػػؤكلياتيـ فػػػػي رعايػػػػة  3.4.1
 ـأكالدى

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف 
 االجتماعية 

 الجيات المشاركة في التنفيذ:
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .ي، القطاع الخاصاألىم

 مكر ألعدد أكلياء ا
 .فيالمدرب

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118-1111 

 1118 تقارير كزارة الشؤكف  قاعدة بيانات باألسر  الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف كتطػكير قاعػدة  ،حصر األسػر المعٌرضػة لمخطػر 4.4.1
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 االجتماعية  .معمكمات حكليا عمى المستكل الكطني كالمحمي
 الجيات المشاركة في التنفيذ:

 عفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػاالجامعػػػػػػػػػػات ال
 .األىمي، القطاع الخاص

 االجتماعية المعرضة لمخطر

 

الجيػػػػػػػػػػػة الرئيسػػػػػػػػػػػية: كزارة الشػػػػػػػػػػػؤكف  تحديد معايير لألسر المعٌرضة لمخطر 5.4.1
 االجتماعية 

 الجيات المشاركة في التنفيذ:
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .القطاع الخاص األىمي،

  معايير األسر المعرضة
 لمخطر

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 

 1118 

 
 . األطفال المخالفون لمقانون0

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 وتأىيميم وتوفير بيئة الحتياجات األطفال النمائية واالجتماعية ،األحداث رفع مستوى مراكز تربية األطفال 2.0
تطكيػػػر معايػير كآليات لتحديد األطفاؿ  1.1.2

 المعٌرضيف لمخطر 
الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 

 االجتماعية
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .الجامعات الفمسطينية

 

  كجكد معايير كآليات لتحديد
 طفاؿ المعرضيف لمخطراأل

 

  كزارة تقارير كزارة
 الشؤكف االجتماعية

 1118 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

المخالفيف كل تدريبي لمعامميف مع ػر محتػػتطكي 1.1.2
 .لمقانكف 

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 .االجتماعية

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .الجامعات الفمسطينية
 

 المحتكل التدريبي   كف تقارير كزارة الشؤ
 االجتماعية

 1118-1111 

ة التعامؿ مع األطفاؿ المخالفيف ػتفعيؿ آلي 2.1.2
تبقييـ داخؿ أسرىـ، للمقانكف في القضايا البسيطة 

 .بمراقبة العامميف االجتماعييف

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 .االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة العدؿ، 

 .القطاع األىمي

 يف األطفاؿ المخالف عدد
لمقانكف تحت مراقبة 

 يفاالجتماعيييف صصاتخالا
  األطفاؿ المخالفيف عدد

المحككميف في  لمقانكف
 المؤسسات

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف  ادة عدد العامميف االجتماعييف كتفعيؿ دكرىـػزي 3.1.2
 االجتماعية

 

  نسبة الزيادة في عدد
 امميف االجتماعييفالع

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

تػػػػػدريب القضػػػػػاة كالضػػػػػابطة العدليػػػػػة المختصػػػػػة  4.1.2
يف عمػػػػػػى التعامػػػػػػؿ مػػػػػػع اآلليػػػػػػات كالعػػػػػػامميف االجتمػػػػػػاعيٌ 

 .المجتمعية البديمة

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية، كزارة العدؿ

 عدد الدكرات التدريبية  رة الشؤكف تقارير كزا
 االجتماعية

 تقارير كزارة العدؿ 

 1118-1111 

انات لألطفاؿ المخالفيف ػدة بيػتطكير قاع 5.1.2
 زكقاعدة معمكمات حكؿ أكضاعيم ،لمقانكف

 

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

  قاعدة بيانات مكجكدة
 لألطفاؿ المخالفيف لمقانكف

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 رفع قدرات الكادر المؤىل في مراكز تربية األطفال األحداث 9.0
عقد دكرات تدريبية تأىيمية متخٌصصة مف قبؿ  1.1.3

مؤسسات معتمدة ليذه الغاية تبدأ بمرحمة جمع 
 .كتنتيي بمرحمة العالج كالمتابعة ،المعمكمات

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 .االجتماعية

 دريبية عدد الدكرات الت
 .التأىيمية

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

إيجاد مساقات تخصصية ليذه الظاىرة في  1.1.3
في المجاؿ النفسي كاالجتماعي  الفمسطينيةالجامعات 
 .كاإلرشادم

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف، 
كزارة التعميـ العالي، الجامعات 

 .الفمسطينية

 مساقات تخصصية معتمدة 
 في الجامعات

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

  تقارير كزارة التعميـ
 العالي

 1118-1111 

دخاليا ضمن نظام األسرة ،تطوير نظام دعم األسر البديمة 0.0  وا 
الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف  ساء إلييـإيجاد نظاـ لألسر البديمة لألطفاؿ المي  1.2.2

 االجتماعية
 ديف عدد األطفاؿ المستفي

 مف نظاـ األسر البديمة

  عدد األطفاؿ المستفيديف مف
 نظاـ األسر البديمة

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 رفع قدرات األسر المعرضة لمخطر في التعامل مع األطفال المخالفين لمقانون 2.0
لألسر المعرضة لمخطر كل تدريبي ػر محتػػتطكي 1.3.2

 اؿ المخالفيف لمقانكففي التعامؿ مع األطف
 

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 محتكل تدريبي جاىز   تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

عقد دكرات تدريبية تأىيمية متخٌصصة مف قبؿ  1.3.2
مؤسسات معتمدة ليذه الغاية تبدأ بمرحمة جمع 

 .كتنتيي بمرحمة العالج كالمتابعة ،المعمكمات
 

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

  عدد الدكرات التدريبية
 التأىيمية

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 
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 . التدخين والمخدرات والمؤثرات العقمية4

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةة الزمنيالمد الكمفة التقديرية

 رفع وعي األطفال بأخطار التدخين والمخدرات والمؤثرات العقمية 2.2
كؿ ػتقديـ برامج تكعية كتثقيؼ لطمبة المدارس ح 1.1.3

   .أخطار المخدرات كالمؤثرات العقمية
 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ

 
الجيات المشاركة: كزارة الشؤكف 

، كزارة االجتماعية، كزارة اإلعالـ
 كزارة الشباب كالرياضة، الصحة،

القطاع األىمي، الجامعات 
 .الفمسطينية

 

 األطفاؿ  عػدد الطالب
مف برامج التكعية  المستفيديف

كالتثقيؼ المقدمة لطالب 
 المدارس

 عػدد برامج التكعية كالتثقيؼ 

 

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

تدريبان فنيان  ناطؽفي الم ب فرؽ متخٌصصةػتدري 1.1.3
االجتماعي كالنفسي في الكقاية السياسي ك  يراعي البعد

كيستطيع الكصكؿ إلى  ،المخدراتالتدخيف ك  مف
 .المناطؽ المختمفة بما فييا القدس

 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ
 

الجيات المشاركة: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، كزارة اإلعالـ، كزارة 

طاع األىمي، الجامعات الصحة، الق
 .الفمسطينية

 

  عدد الدكرات التدريبية
 المتخصصة

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 

ج إعالمية متخٌصصة لنشر الكعي ػػػاد برامػػإيج 2.1.3
بيف األسر عف كيفية كقاية األطفاؿ مف تعاطي 

 الجية الرئيسية: اإلذاعة كالتمفزيكف
 

 دد كنكع المكاد اإلعالميةػع 
 .المنتجة حكؿ المكضكع

  تقارير اإلذاعة
 كالتمفزيكف

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةة الزمنيالمد الكمفة التقديرية

اركة: كزارة التربية الجيات المش .المخدرات
كالتعميـ، كزارة الشؤكف االجتماعية، 

كزارة كزارة اإلعالـ، كزارة الصحة، 
القطاع األىمي، الشباب كالرياضة، 
 .الجامعات الفمسطينية

 
ؿ ضمف مناىج ػػكالتدخ ع الكقايةػيمكاض إدراج 3.1.3

 .كزارة التربية كالتعميـ
 الجية الرئيسية: كزارة التربية كالتعميـ

 
الجيات المشاركة: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، كزارة اإلعالـ، كزارة 
الصحة، القطاع األىمي، الجامعات 

 .الفمسطينية
 

 فييا  ةكجػكد المناىج المدرج
 مكاضيع الكقاية كالتدخؿ

 لتربية تقارير كزارة ا
 كالتعميـ

 1118-1111 

رشادىا بأخطار التدخين والمخدرات والمؤشرات العقمية 9.2  رفع وعي األسر وا 
مخاطر باألسرة  ةػػادية لتكعيػػػػقد دكرات إرشػع 1.1.3

 .المخدرات كالمؤثرات العقمية
الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 

 االجتماعية
 

الجيات المشاركة: كزارة التربية 
ميـ، كزارة الشباب كالرياضة، كالتع

كزارة اإلعالـ، كزارة الصحة، القطاع 
 .األىمي، الجامعات الفمسطينية

 األسر المستفيدة مف  عدد
 التدريب دكرات

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةة الزمنيالمد الكمفة التقديرية

ر كادر فني متدرب كمؤىؿ لمتعامؿ مع ػتكفي 1.1.3
 .والطفؿ كأسرت

ؤكف الجية الرئيسية: كزارة الش
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الشباب كالرياضة، 
كزارة اإلعالـ، كزارة الصحة، القطاع 

 .األىمي، الجامعات الفمسطينية

 عدد الككادر الفنية المؤىمة 
 لمتعامؿ مع الطفؿ كأسرتو

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

رة عمى كيفية التعامؿ مع الطفؿ ػب األسػتدري 2.1.3
 .نفسيان كاجتماعيا كمعنكيان 

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الشباب كالرياضة، 
كزارة اإلعالـ، كزارة الصحة، القطاع 

 .األىمي، الجامعات الفمسطينية

 عدد األسر المستفيدة مف 
 التدريب

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

الخدمة الصحية العالجية الالحقة في  تقديـ 3.1.3
 .المنازؿ

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة اإلعالـ، 

 .كزارة الصحة، القطاع األىمي

 متمقي الخدمة الصحية  نسبة
 العالجية في المنازؿ

 انيالمسح الميد 

 تقارير كزارة الصحة 
 1118-1111 

ؽ إشرافي تخصصي لتقديـ خدمات ػػػاد فريػجػإي 4.1.3
 .شمكلية إرشادية نفسية اجتماعية

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 ف عدد المشرفي
 المتخٌصصيف

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةة الزمنيالمد الكمفة التقديرية

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الصحة، القطاع 

 .األىمي، الجامعات الفمسطينية
الذين يتعاطون المؤثرات العقمية من النواحي النفسية والصحية  ،ومراكز تأىيل حول التعامل مع األطفال ،رفع قدرات الجيات العاممة مع األطفال من مدارس 0.2

 .واالجتماعية والقانونية
الظاىرة في  إيجاد مساقات تخصصية ليذه 1.2.3

في المجاؿ النفسي كاالجتماعي  كالكمياتالجامعات 
 .كاإلرشادم

الجيات الرئيسية: كزارة التربية 
كالتعميـ العالي، كزارة الصحة، كزارة 
الشؤكف االجتماعية، الجامعات 

 .الفمسطينية
 

  مساقات الكجكد
 إدمافظاىرة بمتخٌصصة ال

كالمكاد الطيارة في  ،المخدرات
 .الجامعات

 رة التربية كالتعميـ كزا
 العالي

 1118-1111 

بة مف المرشديف النفسييف ػػداد المناسػػعألر اػػتكفي 1.2.3
 ،كالمؤسسات كالمراكز الحككمية ،في المدارس

 .كالتطكعية كالخاصة األىمية 

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة الصحة، 

المؤسسات الجامعات الفمسطينية، 
 .األىمية

 دد الككادر مف المرشديفػع 
النفسييف في المدارس 

الحككمية كالتطكعية  كالمراكز
 .كالخاصة

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

تقدـ الخدمات  العالجيػػة التير المراكز ػتطكي 2.2.3
 .لألطفاؿ

الجيات الرئيسية: كزارة الصحة، 
 كزارة الشؤكف االجتماعية

  الخدمات المحٌدثة تكفر
 مة لألطفاؿ في المراكزالمقدٌ 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 تقارير كزارة الصحة 

 1118-1111 

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  كجكد آليات مطٌكرة  الجية الرئيسية: كزارة الصحةالمتبعة في  كاإلجراءات ،العالج آلياتتطكير  3.2.3
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةة الزمنيالمد الكمفة التقديرية

  .المراكز العالجية المكجكدة
 

 
 . عمالة األطفال0

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

  ةعشر  خامسةالحد من عمل األطفال دون سن ال 2.0
 ،ات الخاصة بعمؿ األطفاؿػػر قاعدة البيانػػطكيػت 1.1.4

ية لجمع البيانات كتطبيؽ منيجية عمم
 .كتحديثيا كتطكيرىا بشكؿ دكرم،اإلحصائية

 الجية الرئيسية: كزارة العمؿ
 

الجية المشاركة: دائرة اإلحصاء 
 المركزية

 

  قاعدة بيانات مطكرةكجكد 
مؤشرات كطنية ليذه  كجػكد

الظاىرة في المجاؿ الصحي 
 .كالتربكم

 1111-1118  تقارير كزارة العمؿ 

كحماية  ،العامميف في التفتيشتنمية قدرات  1.1.4
 .كزيادة الكادر الكظيفي لمراقبة تطبيؽ القانكف ،العمؿ

 الجية الرئيسية: كزارة العمؿ
 

الجيات المشاركة: كزارة التربية 
 كالتعميـ

 

  عدد العامميف الذيف تـ
 تدريبيـ

  نسبة الزيادة في عدد
 المراقبيف

 

 تقارير كزارة العمؿ 

 
 1118-1111 

الجيات الرئيسية: كزارة العمؿ، كزارة  لمحاكـ العماليةتشكيؿ ا 2.1.4
 العدؿ

 

 المحاكـ العمالية متكفرة  تقارير كزارة العمؿ 

 تقارير كزارة العدؿ 
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

رشاد أصحاب العمؿ عبر كسائؿ  3.1.4 تأىيؿ كا 
 .سنة 14دكف سف  اإلعالـ حكؿ مخاطر عمؿ األطفاؿ

الجيات الرئيسية: كزارة العمؿ، كزارة 
 إلعالـا

 عدد البرامج اإلعالمية  تقارير كزارة اإلعالـ 

 تقارير كزارة العمؿ 
 1118-1111 

 .وضمان تمقييم التعميم األساسي أو التأىيل الميني ،إعادة تأىيل األطفال العاممين 9.0
إعادة دمج األطفاؿ العامميف في التعميـ  1.1.4

 .كاديميألاألساسي ا
كزارة  الجيات المشاركة: كزارة العمؿ،

 التربية كالتعميـ
  عدد األطفاؿ العامميف

الممتحقيف بالمدارس 
 األكاديمية

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 تقارير كزارة العمؿ 

 1118-1111 

عدد األطفاؿ العامميف الذيف   الجية الرئيسية: كزارة العمؿ تأىيؿ األطفاؿ العامميف مف الناحية المينية 1.1.4
 ميني تمقكا دكرات تأىيؿ

 1111-1118  تقارير كزارة العمؿ 

تكعية األطفاؿ العامميف بأىمية التعميـ  2.1.4
 األكاديمي

 

 الجيات الرئيسية: كزارة العمؿ
 

الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة اإلعالـ، كزارة الشؤكف 

 .االجتماعية

 عدد البرامج اإلعالمية 

 
 1111-1118  تقارير كزارة العمؿ 

 توفير البدائل لرفع مستوى دخل أسر األطفال العاممين 0.0
تشجيع القطاع األىمي لتكفير مشاريع صغيرة  1.2.4

ؼ أطفاليـ يلرفع دخميـ كتكق ؛ألسر األطفاؿ العامميف
 .عف العمؿ

الجيات المشاركة: كزارة العمؿ، كزارة 
 .الشؤكف االجتماعية

  عدد المشاريع الصغيرة التي
 تـ تكفيرىا

 رير كزارة العمؿتقا 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 تطوير التشريعات القانونية لمحد من ظاىرة عمالة األطفال 2.0
كحصر  ،عة التشريعات الكطنية النافذةجمرا 1.3.4

النصكص القانكنية ذات العالقة بعمؿ األطفاؿ، بيدؼ 
الجيات المشاركة: كزارة العدؿ، كزارة 

 .العمؿ
  كجكد دراسة حكؿ

التشريعات في مكضكع عمالة 
 1111-1118  تقارير كزارة العمؿ 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

تحديد الجكانب اإليجابية فييا كالثغرات الكاجب 
 .معالجتيا

 األطفاؿ

كضع النصكص القانكنية لحماية األطفاؿ  1.3.4
صابات العمؿ كضماف  ،العامميف مف اإلساءة كا 

 .كمخالفة أصحاب العمؿ ،حقكقيـ

ركة: كزارة العدؿ، كزارة الجيات المشا
 .، كزارة الشؤكف االجتماعيةالعمؿ

  كجكد تشريعات جديدة
 لحماية األطفاؿ العامميف

 تقارير كزارة العمؿ 

 تقارير كزارة العدؿ 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 
 . العنف ضد األطفال1

 

مصادر التحقق من  تالمؤشرا الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 خفض عدد حاالت األطفال المتعرضين لإلساءة بكافة أشكاليا الجسدية والنفسية والجنسية واإلىمال 2.1
تركة لتكعية ػة مشػج إعالميػإعداد كتنفيذ برام 1.1.5

 . كافة شرائح المجتمع حكؿ مفيـك اإلساءة لألطفاؿ
شؤكف لرئيسية: كزارة الا اتالجي

االجتماعية، كزارة اإلعالـ، كزارة 
 .التربية كالتعميـ، القطاع األىمي

 

 دد البرامج كالمكاد ػع
 المنتجة اإلعالمية

  عدد المشاىديف لبرامج
 التكعية

 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

كبخاصة ،ة كتدريب العامميف مع األطفاؿ ػػتكعي 1.1.5
 مؤسسات الرعاية االجتماعيةذكم اإلعاقة في  ؿاألطفا

يكائية حكؿ أساليب التربية المناسبة لممراحؿ العمرية اإل

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، كزارة التربية كالتعميـ، 

مؤسسات الرعاية القطاع األىمي، 

 ر التي دربت نسبة الككاد
 العمؿ أثناء

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  تالمؤشرا الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 .االجتماعية .أمف كسالمة صحة األطفاؿ كحكؿ ،المختمفة
 

دريب المينيػػػػػػػيف المختصػػػػػػػيف بالتعامػػػػػػػؿ مػػػػػػػع تػػػػػػػ 2.1.5
كخاصػػػػػػة العػػػػػػامميف الصػػػػػػحييف فػػػػػػي مجػػػػػػاؿ  ،األطفػػػػػػاؿ

جػػػػػػػػػراءات التحكيػػػػػػػػػؿ  ،االكتشػػػػػػػػػاؼ المبكػػػػػػػػػر لإلسػػػػػػػػػاءة كا 
 .كالتشخيص كالمتابعة

 الشؤكفكزارة الجيات الرئيسية: 
رة الصحة، كزارة االجتماعية، كزا
 .التربية كالتعميـ

 

 كجكد إجراءات التحكيؿ 

  عدد الككادر الصحية
المستفيدة مف التدريب  المؤىمة

 .أثناء العمؿ

  نسبة العامميف المؤىميف في
 مؤسسات الرعاية المشمكليف

 .في التدريب

 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير كزارة التربية
 عميـكالت

 1118-1111 

فرة اة األىػػالي كالمؤسسػػات بالخػػدمات المتػػك ػػػػتكعي 3.1.5
 .لحماية األطفاؿ

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 .االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الصحة، القطاع 

 .األىمي

  عدد األطفاؿ كاألسر
مف محاضرات   ةالمستفيد
 .كرشالالتكعية ك 

  ير كزارة الشؤكف تقار
 االجتماعية

 1118-1111 

 من ضمنيا المؤسسات اإليوائية، اإلرشادية، والصحية والقانونيةو  ،رفع قدرات وكفاءة المؤسسات الخدماتية التي تعالج العنف ضد األطفال 9.1
ؿ التشريعات كاألنظمة كالتعميمات في ػػتعدي 1.1.5

ع اتفاقية بما تتناسب م مجاؿ حماية الطفؿ مف اإلساءة
 .حقكؽ الطفؿ 

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، مجمس القضاء األعمى، 

 .كزارة العدؿ
 

 القكانيف المعنية 

 كد األنظمة كاإلجراءاتػكج 
 .المنبثقة عف القانكف

  تقارير كزراة الشؤكف
 االجتماعية

 تقارير كزارة العدؿ 

 

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  تالمؤشرا الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

لحماية: العدالة تدريب ميني لمقدمي خدمات ا 1.1.5
الجنائية، الصحة، التنمية االجتماعية، التعميـ، 

مدٌربيف  إعداد بما في ذلؾ –المنظمات غير الحككمية 
 .لتحسيف نكعية الخدمة

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، كزارة التربية كالتعميـ، 

 .كزارة الصحة

  نسبة الككادر المدٌربة مف
 مقدمي الخدمات

 دٌربيف داخؿ كؿ كجكد م
 مؤسسة

  كجكد أدلة تدريبية
 متخٌصصة 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 تقارير كزارة الصحة 

 1118-1111 

ات حماية األطفاؿ ذات النيج ػر خدمػػنش 2.1.5
 .التشاركي

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
ـ، االجتماعية، كزارة التربية كالتعمي

 .كزارة الصحة

  كجكد دكر رعاية في
 المدف الفمسطينيةمختمؼ 

  كجكد استراتيجية تشاركية
 مع كزارة الشؤكف االجتماعية

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 ،إنشاء قاعدة بيانات لحاالت اإلساءة لألطفاؿ 3.1.5
 .كتحديثيا مف خالؿ إجراء دراسات دكرية 

ارة الشؤكف الجية الرئيسية: كز 
 االجتماعية

 
مؤسسات الرعاية الجيات المشاركة: 

 ، القطاع األىمياالجتماعية

 محٌدثة   اتػقاعدة بيان كجػكد
 .دكريان 

  إجراء الدراسات 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

جراءات محددة لمتحكيؿ 4.1.5 الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف  إعداد استراتيجية كا 
 ماعيةاالجت

  جراءات كجكد استراتيجية كا 
 محددة

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 الحد من حاالت االعتداءات الجنسية عمى األطفال 0.1
تكعية األىالي كاألطفاؿ ككافة شرائح المجتمع  1.2.5

بكيفية الكقاية مف كقكع األطفاؿ ضحايا االستغالؿ 
 .الجنسي

الشؤكف الجية الرئيسية: كزارة 
 االجتماعية

  عدد برامج التكعية في
 كسائؿ اإلعالـ

 عدد البرامج التثقيفية لألسر 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  تالمؤشرا الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 ألطفاؿكا
رصد األسباب التي تقؼ كراء كقكع األطفاؿ  1.2.5

كتحديد ثغرات  تياكدراس ،ضحايا استغالؿ جنسي
 .التصدم ليذه القضية

كزارة الشؤكف الجية الرئيسية: 
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الصحة، مراكز 

 الشرطة

  كجكد دراسات ميدانية دكرية
 حكؿ المكضكع

 

 مسح ميداني 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

تكفير خدمات صحية كاجتماعية كتأىيمية  2.2.5
طفاؿ ضحايا كتعميمية كقانكنية متخٌصصة لأل

 االستغالؿ الجنسي

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، كزارة التربية كالتعميـ، 

 كزارة الصحة
 

 الجيات المشاركة: القطاع األىمي

 دد األطفاؿ المستفيديف ػع
 الخدمات مف

  عدد العامميف
 ييفصصاتخكاال

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

  تقارير كزارة التربية
 ميـكالتع

 تقارير كزارة الصحة 

 1118-1111 

 الحد من حاالت استغالل األطفال واالتجار بيم 2.1
ر الكعي بأشكاؿ اإليذاء كالعنؼ كاالستغالؿ ػػنش 1.3.5

 .كاإلىماؿ كالتمييز
الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، كزارة اإلعالـ، مراكز 

 التأىيؿ
 

  ثة حدى عدد البرامج المستى
  المكاضيع ىذهلتغطية 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف  .تحداث خط ساخف لمتبميغ عف ىذه الحاالتػػاس 1.3.5
 .االجتماعية، مراكز التأىيؿ كالرعاية

 

 عدد الحاالت المستفيدة  

 ةعدد الخطكط المستحدث 
  تقارير كزارة الشؤكف

 االجتماعية
 1118-1111 

وتقديم  ،عمى توفير األنظمة والسياسات التي تكفل حماية األطفال ،والمنظمات غير الحكومية من خالل شبكة حماية الطفولة ،تنسيق جيود الوزارات المختمفة 0.1
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مصادر التحقق من  تالمؤشرا الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 .الخدمات المناسبة ليم لوقايتيم من شتى أشكال العنف
إعداد استراتيجية تشمؿ أنظمة كسياسات لشبكة  1.4.5

 .فكلةحماية الط
الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، مراكز التأىيؿ كالرعاية، 

 .القطاع األىمي

  كجكد استراتيجية لحماية
 الطفؿ

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 فالرفع مستوى وعي األىل والمجتمع حول العنف ضد األطفال وآثاره الصحية والنفسية واإلجتماعية عمى األط 1.1
أساليب التنشئة بتكعية األىالي كالعامميف  1.5.5

المناسبة كحكؿ أمف كسالمة األطفاؿ ذكم اإلعاقة في 
 .مختمؼ المراحؿ العمرية

الجية الرئيسي: كزارة الشؤكف 
االجتماعية، كزارة التربية كالتعميـ، 

 كزارة الصحة، كزارة اإلعالـ
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 اية كالتأىيؿمراكز الرع

 

  ساء إلييـعدد األطفاؿ المي 
عدد البرامج اإلعالمية 

التعامؿ  لمتعريؼ بخصائص
 .مع كؿ مرحمة عمرية

  تقارير كزراة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

داد كتطكير برامج تأىيؿ ألسرة الطفؿ المساء ػإع 1.5.5
 .إليو كلمطفؿ نفسو

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 
 الجية المشاركة: القطاع األىمي

 

 كجكد برامج تأىيؿ   تقارير الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 وضع أنظمة لمرصد الوقائي عن األطفال المعنفين سواء في المدرسة أو المنزل 2.1
ع البيانات تطبيؽ منيجية عممية لجم 1.6.5

 .كتحديثيا كتطكيرىا بشكؿ دكرم، اإلحصائية
كزارة الشؤكف الجية الرئيسية: 

 االجتماعية
 مؤشرات كطنية ليذه  كجػكد

 ة.الظاىر 

 تقارير كزارة العمؿ 

 مسح ميداني 
 1118-1111 
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مصادر التحقق من  تالمؤشرا الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 
الجية المشاركة: دائرة اإلحصاء 

 المركزية
 

  سات ميدانية اكجكد در
 .دكرية

األطفاؿ ظاىرة رصد األسباب التي تقؼ كراء  1.6.5
 . اكتحديد ثغرات التصدم لي تياكدراس ،المعنفيف

الجية الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الصحة، مراكز 

 .الشرطة

  كجكد دراسات ميدانية دكرية
 حكؿ المكضكع

 

 مسح ميداني 

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 
 . األطفال المعاقون2

 

مصادر التحقق من  المؤشرات شاركة في التنفيذالجيات الم اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 رفع وعي وقدرات الكوادر العاممة في مجال حقوق الطفل المعاق 2.2
كبخاصة  ,تكعيػػة كتدريب العامميف مع األطفاؿ 1.1.6

مدارس المعاقيف، كالمدارس  األطفاؿ ذكم اإلعاقة في
اإليكائية حكؿ  الرعاية االجتماعية مؤسساتك  ،الجامعة

أساليب التربية المناسبة لممراحؿ العمرية المختمفة 
 .كحكؿ أمف كسالمة صحة األطفاؿ،

 كزارة التربية كالتعميـ الجية الرئيسية:
 

كزارة  الجيات المشاركة في التنفيذ:
مدارس القطاع االجتماعية،  الشؤكف

القطػػاع األىمي الخاص كالككالة، 

  عدد األطفاؿ المستفيديف
 مف المحاضرات كالندكات

  عدد برامج التكعية المنتجة
 األطفاؿ في كسائؿ إعالـ

 .المختمفة

  تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات شاركة في التنفيذالجيات الم اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 .كسائؿ اإلعػػالـعي، التطك 
 

 

فرة اتكعيػػة األىالي كالمؤسسات بالخدمات المتك  1.1.6
 .لحماية األطفاؿ

 الشؤكفة كزار  الجية الرئيسية:
 االجتماعية

كزارة  الجيات المشاركة في التنفيذ:
، كزارة التربية كالتعميـ، كزارة الصحة

 اإلعالـ
 

  )عدد الكمضات )الفالشات
 المتمفزة

  عدد األطفاؿ كاألسر
المستفيدة  مف محاضرات 

 .التكعية ككرش العمؿ

  عدد الكتٌيبات المعدة حسب
المكزعة عمى ، معايير محددة

 ،مراكز الصحيةكال ،المدارس
 ية.لمجتمعاكمراكز التنمية 

 

  تقارير كزارة  التربية
 كالتعميـ

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية 

 تقارير كزارة الصحة 

 1118-1111 

 .حماية األطفال ذوي اإلعاقات من جميع أشكال االستغالل واإليذاء والتمييز والعنف واإلىمال 9.2
اء كالعنؼ كاالستغالؿ ر الكعي بأشكاؿ اإليذػػنش 1.1.6

 .كاإلىماؿ كالتمييز
: كزارة الشؤكف ةالجيات الرئيسي

 .االجتماعية، كسائؿ اإلعالـ
 

  ثة حدى عدد البرامج المستى
 المكاضيع لتغطية ىذه

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

المساء  داد كتطكير برامج تأىيؿ لمطفؿ نفسوػإع 1.1.6
 تو.ألسر ك  إليو

 الشؤكفكزارة الرئيسية: الجيات 
االجتماعية، القطاع األىمي، كزارة 

 .الصحة
 

 لمتأىيؿ برامج كجكد 

  نسبة الحاالت التي تتـ
 ا.متابعتي

  تقارير كزارة الشؤكف
 االجتماعية

 1118-1111 

 1111-1118 تقارير كزارة الشؤكف  عدد البرامج اإلعالمية   الشؤكفزارة ك الجيات الرئيسية: اإلعاقة كأسرتو بحقكقو  متكعية الطفؿ ذ 2.1.6
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مصادر التحقق من  المؤشرات شاركة في التنفيذالجيات الم اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 .اإلعالـكزارة االجتماعية،  . ككاجبات أسرتو لحمايتو مف االستغالؿ
 

كالمسمكعة التي تعرؼ  المرئية
األطفاؿ كاألىالي  كؿ مف

كالعامميف في ىذا المجاؿ 
 ،كتداعياتيا بطبيعة اإلعاقات

 ككيفية التعايش معيا

 االجتماعية

أساليب التنشئة بف تكعية األىالي كالعاممي 3.1.6
أمف كسالمة األطفاؿ ذكم اإلعاقة في بك  ،المناسبة

 .مختمؼ المراحؿ العمرية

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 االجتماعية

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .مراكز الرعاية
 

  عدد البرامج اإلعالمية
التعامؿ  لمتعريؼ بخصائص
 .مع كؿ مرحمة عمرية

 

 لشؤكف تقارير كزارة ا
 االجتماعية

 1118-1111 

 
 

 . األطفال في السجون اإلسرائيمية3
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 المطالبة باإلفراج عن األطفال في السجون اإلسرائيمية وفقا لمقانون الدولي 2.3
التعاكف كالتنسػػيؽ مع الييئات الدكلية  1.1.7

كالمنظمات غير الحككمية في سبيؿ خدمة األطفاؿ في 
الشؤكف الجية الرئيسية: كزارة 

اعية، الييئات الدكلية، القطاع االجتم
  سرعة التغطية بالخدمات

 الالزمة

  1111-1118  الجيات المنفذةتقارير 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

كخاصة الفئات األكثر تأثران  ،السجكف اإلسرائيمية
بما في ذلؾ تزكيدىـ بالتعميـ  ،األطفاؿ كالنساءك

 .كالرعاية الصحية كالغذاء، كبرامج التأىيؿ

 .األىمي
 

التربية الجيات المشاركة: كزارة 
 .كسائؿ اإلعػػالـ، كالتعميـ

  في السجكف نسبة األطفاؿ
المستفيديف مف  اإلسرائيمية

برامج التعميـ كالصحة  
 .كالحماية

 األطفال في النزاعات المسمحة حسب معايير القانون اإلنساني الدولي تعزيز حماية 9.3
تطكير اآللية المعنية بتقديـ المساعدة كالحماية  1.1.7

ريف مف الككارث الطبيعية أك حاالت  ،لألطفاؿ المتضرِّ
 .كتدريب الككادر في ىذا المجاؿ ،الطكارئ

الجيات الرئيسية: كزارة الداخمية، 
زارة الصحة، كزارة كزارة الخارجية، ك 

 .الشؤكف االجتماعية

  عدد الككادر المدٌربة في
 .ىذا المجاؿ

  كجكد خطة لمتدخؿ السريع
في حاالت الطكارلء 

 .بأنكاعيا

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

كبرامج في إطار  ،كضػع كتنفيذ سياسات ..1.2
مف أجؿ تكفير الحماية كالرعاية كالرفاه  ،التعاكف الدكلي

إلمدادىـ بالخدمات  ؛طفاؿ في النزاعات المسمحةلأل
بما في ذلؾ فتح أبكاب التعميـ  ،االجتماعية األساسية

إلى جانب تزكيدىـ بالرعاية الصحية الجسمية  ،أماميـ
 .كالنفسية كالغذاء

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 .االجتماعية، المؤسسات الدكلية

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 

تعميـ، كزارة الداخمية، كزارة كال
 .الخارجية، كزارة الصحة

 عدد األطفاؿ المستفيديف   تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

 وتعزيز التعاون الدولي في ىذا المجال ،رفع وعي وقدرات الكوادر العاممة في مجال حقوق الطفل 0.3
كفي  ،تكفير التدريب في مجاؿ حقكؽ الطفؿ 1.2.7

ف اإلنساني الدكلي لجميع األفراد المدنييف مجاؿ القانك 
كأفراد الشرطة العامميف في عمميات حفظ  ،كالعسكرييف

 .السالـ

الجيات الرئيسية: كزارة الداخمية، 
كزارة الخارجية، كزارة الصحة، كزارة 

 .الشؤكف االجتماعية

  عدد الككادر المدٌربة في
 .ىذا المجاؿ

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 
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 . اإلعالم4
 

 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 زيادة المساحة المخصصة لمبرامج الحوارية بين األطفال والكبار حول الظواىر التي تخصيم 2.4
اؿ في لقاءات كفعاليات مع صناع القرار كاألطف 1.1.8

مف أجؿ زيادة نسبة المساحة  ،كسائؿ اإلعالـ
 .المخصصة لألطفاؿ بخصكص العنؼ ضد األطفاؿ

الجيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، 
 .كسائؿ اإلعالـ

 
 

  نسبة المساحة اإلعالمية
الحكارية المخصصة لألطفاؿ 

 .في كسائؿ اإلعالـ

 1111-1118  تقارير كزارة اإلعالـ 

مية لمتعريؼ بحقكؽ الطفؿ حمالت تكعية إعال 1.1.8
 .ككاجباتو

الجيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، 
 .كسائؿ اإلعالـ

 

  نسبة المساحة اإلعالمية
المخصصة لقضايا حقكؽ 

 الطفؿ ككاجباتو.

 1111-1118  تقارير كزارة اإلعالـ 

إنتاج برامج إعالمية حكؿ خصائص المراحؿ  2.1.8
 .العمرية المختمفة لمطفؿ

ية: كزارة اإلعالـ، الجيات الرئيس
كسائؿ اإلعالـ، كزارة الشباب 

 .كالرياضة
 

الجيات المشاركة: كزارة الصحة، 
 كزارة الشؤكف االجتماعية

  عدد البرامج المعركضة
حكؿ الخصائص العمرية 

 .لألطفاؿ

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

فئة الطالئع  اقـك عمييتإنتاج برامج إعالمية  3.1.8
 .كالشباب

جيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، ال
كسائؿ اإلعالـ، كزارة الشباب 

 .كالرياضة

  عدد البرامج المنتجة التي
 .يقـك عمييا األطفاؿ

 تقارير كزارة اإلعالـ 

  تقارير الجيات
 المنفذة

  تقارير كزارة الشباب
 كالرياضة

 1118-1111 

 اجباتوف بحقوق الطفل وو زيادة المساحة المخصصة لمبرامج التي تعرّ  9.4
التكعية األسرية عبر كسائؿ اإلعالـ بأىمية  1.1.8

كبحقكؽ الطفؿ كاألمكر الصحية  ،مرحمة الطفكلة المبكرة
 .الخاصة بكؿ مرحمة عمرية

الجيات الرئيسية: كسائؿ اإلعالـ، 
كزارة اإلعالـ، كزارة الشؤكف 

 .االجتماعية، كزارة الصحة
 

  عدد برامج التكعية التي
 .الطفؿتغطي مكاضيع حقكؽ 

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

الجيات الرئيسية: كسائؿ اإلعالـ،  .التكعية األسرية بالكاجبات األسرية نحك الطفؿ 1.1.8
كزارة اإلعالـ، كزارة الشؤكف 

 .االجتماعية، كزارة الصحة

  عدد برامج التكعية التي
 .تغطي مكاضيع حقكؽ الطفؿ

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

، تكعية المجتمع كخصكصا األطفاؿ بالتشريعات 2.1.8
 .شمؿ التشريعات الخاصة بالمعاقيفت كتمؾ التي

الجيات الرئيسية: كزارة الشؤكف 
 .االجتماعية، كزارة اإلعالـ

  نسبة األشخاص الذيف عمى
عمـ بحقكؽ المعاقيف حسب 

 .معايير محددة

 

 مسكحات ميدانية 

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

 زيادة المساحة المخصصة لمبرامج الموجية لمعناية المثمى لألطفال 0.4
التكعية األسرية عبر كسائؿ اإلعالـ حكؿ  1.2.8

العناية المثمى باألطفاؿ في جميع المراحؿ العمرية 
 .كخصكصا المعاقيف

الجيات الرئيسية: كسائؿ اإلعالـ، 
كزارة اإلعالـ، كزارة الشؤكف 

 .الصحةاالجتماعية، كزارة 

  عدد برامج التكعية التي
 تغطي مكاضيع حقكؽ الطفؿ

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 
 االرتقاء بمستوى الرسالة اإلعالمية الخاصة باألطفال 2.4

لتربكييف المختصيف في شؤكف اإشراؾ الخبراء  1.3.8
 .ستشاريف في البرامج اإلعالميةمالطفؿ ك

ـ، الجيات المسؤكلة: كزارة اإلعال
 .كسائؿ اإلعالـ

 
الجيات المشاركة: كزارة التربية 
كالتعميـ، كزارة الصحة، كزارة الشؤكف 

  .االجتماعية

  عدد البرامج المعدة بمشاركة
 .الخبراء التربكييف

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

عالـ، الجيات المسؤكلة: كزارة اإل .إشراؾ األطفاؿ في البرامج اإلعالمية الحكارية 1.3.8
 .كسائؿ اإلعالـ، كزارة التربية كالتعميـ

  عدد البرامج اإلبداعية التي
 .يا الطمبةفييشارؾ 

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

 عمىتدريب مجمكعة مف الشباب اإلعالمييف  2.3.8
كيفية إدارة البرامج الحكارية بيف األطفاؿ كأكلياء أمكرىـ، 

 .ؿقضايا الطفبكتكعية اإلعالمييف 

الجيات المسؤكلة: كزارة اإلعالـ، 
كسائؿ اإلعالـ، كزارة الشباب 

 .كالرياضة

  عدد الشباب اإلعالمييف
 .المشاركيف في التدريب

 

  عدد اإلعالمييف المشاركيف
في الدكرات التدريبية ككرش 

 .العمؿ

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 
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 الخطة التنفيذية _ غذاء والتغذيةلا
 

 

 ر نظام تغذية وطنيتوف. 2
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 .وطالب المدارس واألميات الحوامل ،قل من خمس سنواتاألتوسيع نظام الرصد التغذوي لمرضع وصغار األطفال واألطفال  2.2
ؤسسات غير الحككمية في نظاـ إشراؾ الم 1.1.1

 .الرصد التغذكم
 كزارة الصحةالجية الرئيسية: 

 
 .الجيات المشاركة: القطاع األىمي

 

  عدد المؤسسات غير
الحككمية المشتركة في 

 .البرنامج

 

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

تكحيد معايير كبركتكككالت التغذية الخاصة  1.1.1
 .باألطفاؿ

 كزارة الصحةالجية الرئيسية: 
 

 .الجيات المشاركة: القطاع األىمي
 

 كجكد بركتكككالت مكحدة 

 
 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

الكصكؿ إلى األطفاؿ بجميع الفئات العمرية  2.1.1
 .التباع نظاـ الرصد التغذكم

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

، الجيات المشاركة: القطاع األىمي
، مؤسسات رعاية كزارة التربية كالتعميـ

 .الطفكلة

  نسبة األطفاؿ الممتزميف
 .بنظاـ الرصد التربكم

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 
الكصكؿ إلى األميات الحكامؿ التباع نظاـ  2.1.1

 .الرصد التغذكم
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .مؤسسات رعاية األمكمة كالطفكلة
 

 ة األميات الحكامؿ نسب
بنظاـ الرصد  اتالممتزم
 .التربكم

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

مة تدريبية لكيفية التعامؿ مع حاالت ػػػداد أدػإع 3.1.1
 .سكء التغذية

 كزارة الصحة الجية الرئيسية:
 

الجيات المشاركة: القطاع الخاص، 
 .كالخدمات الطبية 

 كجكد األدلة
 بةالمدر نسبة الككادر الطبية 
 .عمى استخداـ األدلة

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

تدريب ككادر صحية حكؿ التدابير الالـز  4.1.1
 .اتخاذىا لمتابعة حاالت سكء التغذية 

 كزارة الصحة الجية الرئيسية:
 

 القطاع الخاص الجيات المشاركة:

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  نسبة الككادر المدربة

 ونقص العناصر المغذية لدى األطفال ،فض معدل اإلصابة بأمراض سوء التغذيةخ 9.2
إجراء مسح أكلي لألطفاؿ لمتعرؼ عمى  1.1.1
كنقص العناصر ، يف بأمراض سكء التغذيةالمصاب
 .المغذية

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
الجامعات الفمسطينية، مؤسسات 

 .األمكمة كالطفكلةرعاية 
 

  نسبة األطفاؿ الذيف يعانكف
 .نقص العناصر الغذائية مف

 

 1118  تقارير كزارة الصحة 

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة نسبة األطفاؿ الحاصميف   الجية الرئيسية: كزارة الصحةمف  ابتداءن العناصر المغذية إعطاء األطفاؿ  1.1.1
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

  .كتكفيره بشكؿ دائـ ،الشير السادس
الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 

 .مة كالطفكلةمؤسسات رعاية األمك 
 

بشكؿ  العناصر الغذائيةعمى 
 .منتظـ

 خفض نسبة اإلصابة بنقص فيتامين "أ" ونقص الحديد لدى األطفال 0.2
إجراء مسح أكلي لألطفاؿ لمتعرؼ عمى  1.2.1
 .كنقص الحديد " أ" يف بنقص فيتاميف المصاب

 ية: كزارة الصحةالجية الرئيس
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
الجامعات الفمسطينية، مؤسسات 

 .رعاية األمكمة كالطفكلة
 

  نسبة األطفاؿ الذيف يعانكف
كنقص " أ  "نقص فيتاميف مف

 د.الحدي

 

 1118  تقارير كزارة الصحة 

مف  ابتداءن الحديد " ك أ  "فيتاميفإعطاء األطفاؿ  1.2.1
 .كفيره بشكؿ دائـكت ،الشير السادس

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

الجيات المشاركة: القطاع األىمي، 
 .مؤسسات رعاية األمكمة كالطفكلة

 

  نسبة األطفاؿ الحاصميف
 كالحديد" أ  "فيتاميفعمى 

 .بشكؿ منتظـ

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 نقصية إعالمية لمكقاية مف ػػتراتيجػػػداد اسػػػإع 2.2.1
 " أ تاميف "في

 كزارة الصحة الجية الرئيسية:
 

القطاع  : الجيات المشاركة
 .، كزارة اإلعالـالخاص

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  كجكد استراتيجية

 .ذلكمن خذ اإلجراءات العالجية الوقائية أتخفيض نسبة السمنة بين األطفال، و  ..2
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 الرئيسية: كزارة الصحة الجية حصر أسراألطفاؿ المصابيف بالسمنة 1.3.1
 

 الجيات المشاركة في التنفيذ:
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .األىمي، القطاع الخاص

  نسبة األطفاؿ المصابيف
 بالسمنة

 تقارير كزارة الصحة 

 
 1118 

اسػػػػتراتيجية لعػػػػالج األطفػػػػاؿ المصػػػػابيف تحديػػػػد  1.3.1
 .بالسمنة

 الصحةالجية الرئيسية: كزارة 
 

 كة في التنفيذ:الجيات المشار 
 عالجامعػػػػػػػػػػات الفمسػػػػػػػػػػطينية، القطػػػػػػػػػػا

 .األىمي، القطاع الخاص

  استراتيجية عالج األطفاؿ
 المصابيف بالسمنة

  الصحةتقارير كزارة 

 
 1118 

كأخذ الطرؽ  ،األميات بمخاطر السمنة تثقيؼ 2.3.1
 .طفاليفليف كأل الكقائية الالزمة

 كزارة الصحة الجية الرئيسية:
 

 في التنفيذ:الجيات المشاركة 
الجمعيات األىمية،  ،القطاع الخاص
 .كسائؿ اإلعالـ

 

 نسبة األمياتعدد /  -
 كتٌيباتعمى  لحاصالتا
نسبة األميات الالتي عدد /  -

 حضرف محاضرات
نسبة األطفاؿ عدد /  -
 بالسمنةلمصابيف ا

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير اإلذاعة
 كالتمفزيكف

 مسح ميداني 

 

 1118-1111 

 قل من خمس سنوات عمى المستوى الوطنياألاقبة نمو وتطور نمو األطفال مر  ..0
نظاـ مراقبة نمك األطفاؿ األقؿ مف  تطكير 1.4.1

 .خمس سنكات
 1118  تقارير كزارة الصحة  نظاـ مراقبة فاعؿ   الجية الرئيسية: كزارة الصحة

ف ينسبة األطفاؿ الممتزم  ية: كزارة الصحةالجية الرئيس التكعية حكؿ أىمية اتباع نظاـ الرقابة الدكرم 1.4.1
 بنظاـ المراقبة الدكرم

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

، تقديـ العالج لحاالت سكء التغذية المتكسطة  2.4.1
 كالحادة المحكلة مف نظاـ المراقبة الصحي

عدد الحاالت التي يتـ   الجية الرئيسية: كزارة الصحة
معالجتيا بالنسبة لمحاالت 

 محكلةال

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 ضمان توفير التغذية المناسبة لطالب المدارس ..1
الجية الرئيسية: كزارة الصحة، كزارة  تفعيؿ نظاـ الرصد التغذكم في المدارس 1.5.1

 .التربية كالتعميـ
  تعمؿ عدد المدارس التي
 .نظاـ الرصد التغذكمب

   تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 رير كزارة الصحةتقا 

 مسح ميداني 

 1118-1111 

الجية الرئيسية: كزارة الصحة، كزارة  تقديـ األطعمة في المناطؽ الميمشة 1.5.1
 .التربية كالتعميـ

  عدد الكجبات الغذائية
 .المقدمة

   تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 تقارير كزارة الصحة 

 مسح ميداني 

 1118-1111 

 وسالمتو ي وجودة الغذاءتحسين األمن الغذائ ..2
إجراء فحكصات دكرية لجكدة كسالمة الغذاء  1.6.1

 .المقدـ لألطفاؿ
الجية الرئيسية: كزارة الصحة، كزارة 

 .التربية كالتعميـ
  قاعدة بيانات بنتائج

 الفحكصات
   تقارير كزارة التربية

 كالتعميـ

 تقارير كزارة الصحة 

 

 1118-1111 

الجية الرئيسية: كزارة الصحة، كزارة  أنفسيـ إجراء فحكصات لألطفاؿ 1.6.1
 التربية كالتعميـ

  قاعدة بيانات بنتائج
 الفحكصات

   تقارير كزارة التربية
 كالتعميـ

 تقارير كزارة الصحة 

 

 1118-1111 
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 ؤيدنم. تزويد الممح ال9
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 رفع وعي المراكز والمؤسسات الصحية بأىمية استخدام الممح المؤيدن والطحين المدعم 2.9
دعـ جميع أنكاع الطحيف بالعناصر الغذائية  1.1.1

 .الدقيقة مف فيتامينات كمعادف
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
  نسبة األسر التي تستيمؾ

نسبة ، ك نكيان الخبز المدعـ س
 .ـاستيالؾ الطحيف المدعٌ 

 

 كمستمر 1118  تقارير كزارة الصحة 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة .االستمرار ببرنامج إضافة اليكد إلى ممح الطعاـ 1.1.1
 

  نسبة األسر التي تستيمؾ
 ا.ـ باليكد سنكين الممح المدعٌ 

 تقارير كزارة الصحة 

 
 كمستمر -1118 

 ،لتكعية األميات بالتغذية المتكازنة تنفيذ برامج 2.1.1
 .بما في ذلؾ الكقاية مف فقر الدـ 

 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

 الجيات المشاركة: كزارة اإلعالـ

  التي تـ  الكتٌيباتعدد
 .إصدارىا

  المتمفزة.عدد البرامج 
 كاإلذاعية ذات العالقة

  /نسبة األميات الالتي عدد
تتـٌ تكعيتيف عند زيارة 

 .ركزالم

 تقارير كزارة الصحة 

  تقارير اإلذاعة
 كالتمفزيكف

 

 1118-1111 

 ونقص العناصر المغذية لدى األطفال دون سن الخامسة ،خفض معدل اإلصابة بأمراض سوء التغذية 9.9
 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  كجكد نظاـ رصد فعاؿ  الجية الرئيسية: كزارة الصحة تطكير نظاـ لمرصد التغذكم  1.1.1
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

  
مة تدريبية لكيفية التعامؿ مع حاالت ػػػداد أدػإع 1.1.1

 .سكء التغذية
 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  كجكد األدلة   الجية الرئيسية: كزارة الصحة

تدريب ككادر صحية حكؿ التدابير الالـز  2.1.1
  .اتخاذىا لمتابعة حاالت سكء التغذية

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  بة الككادر الطبية المدٌربةنس  الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 خفض نسبة اإلصابة بنقص اليود والفيتامينات ونقص الحديد لدى األطفال دون سن الخامسة 0.9
نقص ية إعالمية لمكقاية مف ػػتراتيجػػػداد اسػػػإع 1.2.1

 .ات كالحديدفيتامينال
 1111-1118  تقارير كزارة الصحة  تيجيةاكجكد استر   الجية الرئيسية: كزارة الصحة

كبعد  خاصة، تثقيؼ األميات خالؿ فترة الحمؿ 1.2.1
ليف  ،مركبات الحديدالفيتامينات ك بأىمية  الكالدة

 .كتعريفيف بمصادره في الغذاء ،ألطفاليفك 

نسبة األميات الالتي   الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 كتدريبات حضرف محاضرات

 صابيفنسبة األطفاؿ الم 
بنقص اليكد كالفيتامينات 

 .كالحديد

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

تكفير مادة الحديد لألطفاؿ في مراكز األمكمة  2.2.2
 .كالطفكلة بأشكاليا المقبكلة لدييـ

نسبة األطفاؿ الحاصميف   الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 مركبات الحديد عمى

 1111-1118  تقارير كزارة الصحة 

 
 

 تشجيع الرضاعة الطبيعية .0
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

دخا 2.0  ل التغذية التكميمية المناسبةتشجيع وحماية وضمان استمرارية الرضاعة الطبيعية الخالصة، واالستمرار في الرضاعة الطبيعة لغاية سنتين من عمر الطفل، وا 
تنفيذ برامج تكعية لألـ بأىمية الرضاعة  1.1.2

 .الطبيعية المطمقة حتى الشير السادس
 الجية الرئيسية: كزارة الصحة

 
 الجيات المشاركة: كزارة اإلعالـ

 

  نسبة األطفاؿ الذيف يتمقكف
رضاعة طبيعية مطمقة خالؿ 

 .األكلى ةالست شيراأل

 

 لصحةتقارير كزارة ا 

 مسح ميداني 
 1118-1111 

مع  ،تطكير برنامج لألغذية التكميمية بعد ذلؾ 1.1.2
 .االستمرار بالرضاعة الطبيعية لمدة سنتيف

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

 الجيات المشاركة: كزارة اإلعالـ
 

  كجكد برنامج لألغذية
 التكميمية

  يتبعف  المكاتينسبة األميات
 .ميةبرنامج األغذية التكمي

 تقارير كزارة الصحة 

 مسح ميداني 
 1118-1111 

ر بالرضاعة ػى البدء المبكػجيع األـ عمػػتش 2.1.2
عدادىا لذلؾ خالؿ فترة  الطبيعية بعد الكالدة مباشرة كا 

 .باع الممارسات المثمى إلنجاحوتٌ االحمؿ ك 

 الجية الرئيسية: كزارة الصحة
 

 الجيات المشاركة: كزارة اإلعالـ
 

 فاؿ الذيفنسبة األط 
يرضعكف رضاعة طبيعية 

الساعة األكلى بعد  خالؿ
 .الكالدة

 نسبة األميات الالتي لدييف 
 مشاكؿ في الرضاعة

 .الطبيعية

  نسبة األميات الالتي تمقيف
الرضاعة حكؿ المشكرة 

 .الطبيعية خالؿ فترة الحمؿ

 تقارير كزارة الصحة 

 مسح ميداني 
 1118-1111 
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 . اإلعالم2
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ نشطةاإلجراءات واأل 
 المؤشر

 ةالمدة الزمني الكمفة التقديرية

 زيادة المساحة المخصصة لبرامج التوعية الخاصة بالتغذية السميمة المناسبة 2.2
لقاءات كفعاليات مع صناع القرار كاألميات في  1.1.3

ساحة كسائؿ اإلعالـ مف أجؿ زيادة نسبة الم
 .المخصصة لألطفاؿ

الجيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، 
 .كسائؿ اإلعالـ، كزارة الصحة

 
 

  نسبة المساحة اإلعالمية
 ،الحكارية المخصصة لألطفاؿ

كالمتخصصة في مكضكع 
 .التغذية 

 1111-1118  تقارير كزارة اإلعالـ 

حمالت تكعية إعالمية لمتعريؼ بالتغذية السميمة  1.1.3
 كالمناسبة

الجيات الرئيسية: كزارة اإلعالـ، 
 كسائؿ اإلعالـ، كزارة الصحة

  نسبة المساحة اإلعالمية
 .التغذيةالمخصصة لقضايا 

 1111-1118  تقارير كزارة اإلعالـ 

إنتاج برامج إعالمية حكؿ خصائص المراحؿ  2.1.3
 .كالغذاء المناسب لكؿ منيا ،العمرية المختمفة لمطفؿ

اإلعالـ، : كزارة الجيات الرئيسية
 .كسائؿ اإلعالـ

 
الجيات المشاركة: كزارة الصحة، 

 .كزارة الشؤكف االجتماعية

  عدد البرامج المعركضة
حكؿ الخصائص العمرية 

 .لألطفاؿ

  تقارير الجيات
 المنفذة

 1118-1111 

 الرسالة اإلعالمية الخاصة باألطفالواالرتقاء بمستوى  ،زيادة المساحة المخصصة لبرامج التوعية الخاصة بالتغذية السميمة المناسبة 9.2
الجية الرئيسية: كزارة الصحة، كزارة  .غذاء الطفؿية إعالمية لػػتراتيجػػػداد اسػػػإع 1.1.3

 .اإلعالـ
  تيجيةاكجكد استر  تقارير كزارة الصحة 

 تقارير كزارة اإلعالـ 
 1118-1111 

تدريب كادر إعالمي متخصص في قضايا  1.1.3
 .الطفؿ

سية: كزارة الصحة، كزارة الجية الرئي
 .اإلعالـ

  تيجيةاكجكد استر  1111-1118  تقارير كزارة الصحة 
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 الخطة التنفيذية - المراقبة والتقييم
 

 

 . نظام مراقبة فاعل لحقوق الطفل واالنتياكات2
 

مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية يريةالكمفة التقد

 إنشاء نظام مراقبة لحقوق الطفل الفمسطيني في جميع المجاالت 2.2
تكفير قاعدة بيانات شاممة حكؿ قضايا  1.1.1

الطفؿ )مقرىا الجياز المركزم لإلحصاء 
 الفمسطيني(

الجية الرئيسية: الجياز المركزم 
 لإلحصاء الفمسطيني

 
الجيات المشاركة: الكزارات ذات 

ة، كالمؤسسات التي تعنى العالق
 بقطاع الطفكلة

  قاعدة بيانات شاممة جاىزة
 لالستخداـ.

 

  تقارير الجياز
المركزم لإلحصاء 

 الفمسطيني

  تقارير المؤسسات
الحقكقية التي تعنى 

 بالطفؿ

  تقارير الكزارات
 المعنية

 كمستمر 1118 

إعداد قائمة مؤشرات كطنية لقضايا الطفؿ  1.1.1
 ت كطنية مكحدةذات مفاىيـ كمصطمحا

الجية الرئيسية: الجياز المركزم 
 لإلحصاء الفمسطيني

 
الجيات المشاركة: الكزارات ذات 
العالقة، كالمؤسسات التي تعنى 

 بقطاع الطفكلة

  قائمة مؤشرات كطنية
 مكحدة.

 

  تقارير الجياز
المركزم لإلحصاء 

 الفمسطيني

  تقارير المؤسسات
الحقكقية التي تعنى 

 بالطفؿ

 كمستمر 1118 
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مصادر التحقق من  المؤشرات الجيات المشاركة في التنفيذ اإلجراءات واألنشطة
 المؤشر

 المدة الزمنية يريةالكمفة التقد

  زارات تقارير الك
 المعنية

الجية الرئيسية: الجياز المركزم  مراقبة انتياكات حقكؽ الطفؿ الفمسطيني 2.1.1
 لإلحصاء الفمسطيني

 
الجيات المشاركة: الكزارات ذات 
العالقة، كالمؤسسات التي تعنى 

 بقطاع الطفكلة

  مسكحات كطنية دكرية
 متخصصة

 

  تقارير الجياز
المركزم لإلحصاء 

 طينيالفمس

 

 كمستمر 1118 
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 المتابعة والتقييم
 

 ،فقد تـ تحديد مؤشرات قياس األثر ،ال يتجزأ مف الخطة الضماف أف تككف عممية المتابعة كالتقييـ جزءن 
كضع كاف البد مف  ،لتتـ عممية المتابعة كالتقييـ بشكؿ سمس. بناء عمى ذلؾ ؛كأخرل لقياس مدل التقدـ

 ،المرسكمة الخطة الكطنية. إذا ما أردنا تحقيؽ أىداؼ وكتقييم متابعة العمؿل ؛الخطة إلى جانب خطة أخرل
سير كفقان لمخطط المرسكمة لو، ت المتأكد مف أنيجراءات فإف عمينا كضع الخطط الالزمة لمتابعة كتقييـ اإل

الفجكات التي ، مع تأكيد عمىمحاكلة اكتشاؼ نقاط الضعؼ ك اتتـ في حدكد التكقيتات المقدرة لي اكأف إنجازاتي
 لإلجراءات.ما تـ تحقيقو نتيجة ب تياتظير أثناء مرحمة التنفيذ لتداركيا، كمقارن

 
كضعت  -شأنيا شأف الخطط األخرل- كطنية لمطفؿ الفمسطينيخطة الالإلى أف  -ىنا–تجدر اإلشارة 

نجازات محددة تسير كفؽ ما  يجب أف يصاحبيا إجراءات لممتابعة، لمتأكد مف أف الخطة ،لتحقيؽ أىداؼ كا 
عمى ىذا  -فإنيا تقترف ،ما أف المتابعة تسير في اتجاه تنفيذ الخطة .تـ التخطيط لو لتحقيؽ أىدافيا المنشكدة

حتى  التنفيذإلى االرتقاء بمستكيات  -أساسان –فيما عمميتاف مترابطتاف تيدفاف  ؛تمقائيان بعممية التقييـ -األساس
خطتيف فإف عمميتي المتابعة كالتقييـ تتطمباف كضع  ،. كمف ىناطفاؿالمستيدفة لأل التنميةيمكف أف تتحقؽ 
 كمكممتيف ليا، إحداىما لممتابعة كاألخرل لمتقييـ. خطةالفرعيتيف ممحقتيف ب

 
 المنيجية المقترحة:

 :اتعتمد منيجية المتابعة كالتقييـ عمى عدة أسس، في مقدمتي
 ت كالبيانات كالمؤشرات التي تساعد في عممية إنشاء قاعدة بيانات تساعد في تكفير كافة المعمكما

 التخطيط التنمكم عمى المستكل الكطني.

  لمكقكؼ عمى تقدـ سير العمؿ في الخطط  ات المختمفةالتنسيؽ مع المديريات المعنية في الكزار
 كالبرامج التنمكية.

 بما في ذلؾ  ،إعداد كرفع تقارير حكؿ تقدـ سير العمؿ في الخطط كالبرامج كالمشاريع التنمكية
 البرنامج التنفيذم لألجندة الكطنية.

  المتابعة كالتقييـتحديد شخص مختص يعمؿ في مجاؿ. 
 

 :اآلتي التقييموتتضمن ميام 
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 .كضع اإلطار العاـ لعممية التقييـ لمخطط كالبرامج كالمشاريع التنمكية 

 ؿ الفمسطينيكالمؤسسات منبثقة عف الخطة الكطنية لمطف يتـ إعداد خطط سنكية لمكزارات، 
 ضمف الخطط السنكية لمكزارات كالمؤسسات. ةدرجمك 

  كتحديد مدل  ،كافة السياسات كاإلجراءات الالزمة لتقييـ الخطط كالبرامج كالمشاريعكضع
 .كالعمؿ عمى تطبيقيا ،في تحقيقيا ألىدافيا تيافاعمي

 كميةالمؤشرات ال قياسالتنسيؽ مع الكزارات كالمؤسسات المعنية ل. 
  كالعمؿ عمى تبني المفاىيـ  ،لتقييـ المشاريع التنمكية ؛عف الطرؽ كالمنيجيات الحديثةالبحث

 .كالمالئمة منيا كتطبيقيا  ،الفاعمة
  لتطبيؽ  كغيرىا مف األدكات الالزمة ،مف نماذج كاستبانات األدكات الالزمة لعممية التقييـإعداد

 .لمختمفةا التنمكية المشاريعالتقييـ السميـ كالدقيؽ لمبرامج ك 
 .كضع آليات شاممة لتقييـ تنفيذ تكصيات األجندة الكطنية 
  إجراء دراسات التقييـ الالزمة لمخطط كالبرامج كالمشاريع تساعد صانعي القرار عمى اتخاذ

 اإلجراءات التصحيحية لتصكيب االختالالت في التنفيذ.

  كالكشؼ عف  ،امج كالمشاريعإعداد كرفع التقارير الدكرية حكؿ الفعالية في تنفيذ الخطط كالبر
كمقارنة األداء الفعمي في تنفيذ المشاريع مع  ،ف حيث التصميـ أك التنفيذممكاطف الخمؿ فييا 

 .كتقدير درجة تحقيؽ النتائج بحسب ما تـ التخطيط لو ،خطة العمؿ

  رفع القدرات المؤسسية لمكظفي كزارة التخطيط كالكزارات كالمؤسسات الحككمية األخرل في
 ؿ تقييـ الخطط كالبرامج التنمكية.مجا

 
فقد تقرر اعتماد نمكذج  ،مف أجؿ اعتماد منيجية مكحدة في التقييـ، كمف أجؿ جمع المعمكمات الالزمة

تو سنكيا ليككف باإلمكاف متابعة الخطة بشكؿ مستمر كفاعؿ، كمف ئمقترح لممتابعة كالتقييـ، عمى أف يتـ تعب
 ،تحديد الخطة السنكية لممتابعة كالتقييـىذا ة التي يتـ تحصيميا. يتطمب أجؿ االستفادة مف النتائج السنكي

 .جنبا إلى جنب مع الخطة الكطنية لمطفؿ الفمسطيني
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 نموذج مقترح لمتابعة الخطة الوطنية لمطفل الفمسطيني
 

الجيات المشاركة في  اإلجراءات الرقـ
 التنفيذ

القيمة االبتدائية  المؤشرات
 لممؤشر

يائية القيمة الن
 لممؤشر

نسبة التحقؽ  اإلنجازات
 مف اإلنجاز

 التحديات/التكصيات
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 ي، حتى يككف باإلمكاف التخطيط كرسـ السياسات المستقبمية:أتكفقا لما ي األىداؼ التنمكية لأللفية استخداـ تقارير -كذلؾ–يمكف  "التقييـ"تقارير لدل إعداد 
 

نوعية 
البيانات

 

استعمال 
البيانات 

في صنع 
السياسات

 

 ة البياناتئتجز 
)الجنس، المنطقة، 

 الخ(

 التواتر التغطية
السنة األخيرة 
 والمؤسسة المسؤولة

 در البياناتالمؤشرات كمصا

      

 الفقر

مسكحات الدخؿ كاإلنفاؽ )مثال: مسح المجمكعات متعددة المؤشرات/ المسكحات الديمغرافية كالكضع 
 الصحي/ مسكحات قياس مستكل العيش/ مسح مؤشر مستكل الرفاىٌية/غيرىا

 )التحديد(

      

 الجىع

 مسكحات التغذية
 تحميؿ الكمية المتكازنة السنكية لمغذاء 

المجمكعات متعددة المؤشرات/ المسكحات الديمغرافية  مة  تتصؿ بصحة األطفاؿ كفقا لمسكحاتأسئ
 كالكضع الصحي/ مسكحات قياس مستكل العيش/ مسح مؤشر مستكل الرفاىٌية/غيرىا

 )التحديد( 
 

                                                 

نة استعماليا لصنع السياسات كعمى مكنة االعتماد عمييا، مف أجيشير إلى ما إذا كاف الكضع "قكم"، "جيد" أك "ضعيؼ". لف ي   َى ؿ ككف القرار مكضكعيان، إال أف اليدؼ األساسي يكمف في الداللة عمى ميٍؾ

 تحديد األكلكيات لبناء القدرات اإلحصائية.


ؼ األساسي يكمف في إضفاء انطباع باالستعماؿ النسبي في مجاؿ صنع السياسات، كمكثكقية البيانات مف أجؿ يشير إلى ما إذا كاف الكضع "قكم"، "جيد" أك "ضعيؼ". لف يككف القرار مكضكعيا، إال أف اليد  

 .منح األكلكية لمتدخالت الرامية إلى بناء القدرات اإلحصائية
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 التعليم

افية كالكضع المجمكعات متعددة المؤشرات/ المسكحات الديمغر  أسئمة تتصؿ بالتعميـ كفقا لمسكحات
 الصحي/ مسكحات قياس مستكل العيش/ مسح مؤشر مستكل الرفاىٌية/غيرىا

 )التحديد( 
 كزارة التربية، السجالت اإلدارية

 المساواة بين النوع االجتماعي / بين الجنسين      
 التعميـ حسب الجنس 

 النشاط االقتصادم حسب الجنس
متعددة المؤشرات/ المسكحات الديمغرافية كالكضع  أسئمة تتصؿ بالعمالة كفقا لمسكحات المجمكعات

 الصحي/ مسكحات قياس مستكل العيش/ مسح مؤشر مستكل الرفاىٌية/غيرىا
 االستطالع حكؿ اليد العاممة

 معدل وفيات األطفال      
أسئمة تتصؿ بمعدؿ كفيات األطفاؿ كفقا لمسكحات المجمكعات متعددة المؤشرات/ المسكحات الديمغرافية 

 لكضع الصحي/ مسكحات قياس مستكل العيش/ مسح مؤشر مستكل الرفاىٌية/غيرىاكا
 )التحديد( 

 التسجيؿ 

      

 صحة األمهات

أسئمة تتصؿ بنسبة كفيات األميات كفقا لمسكحات المجمكعات متعددة المؤشرات/ المسكحات الديمغرافية 
 فاىٌية/غيرىاكالكضع الصحي/ مسكحات قياس مستكل العيش/ مسح مؤشر مستكل الر 

 )التحديد( 
 السجالت الحيكية

 يدز(إلفيروس نقص المناعة البشرية/متالزمة نقص المناعة المكتسب )ا      
 تقارير المسكحات

 سجالت اإلدارة الصحية
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 المالريا وغيرىا من األمراض الوبائية       
 تقارير كبائية كؿ سنتيف

سب مسكحات المجمكعات متعددة المؤشرات/ المسكحات أسئمة تتصؿ باإلجراءات الكقائية كالعالجية ح
 الديمغرافية كالكضع الصحي/ مسكحات قياس مستكل العيش/ مسح مؤشر مستكل الرفاىٌية/غيرىا

 )التحديد( 

 البيئية دالموار       
 كحدة لإلحصاءات كالتحاليؿ البيئية لدل كزارة البيئة

 أك أم مؤسسة أخرل )التحديد(

      

 والشبكات الصحية مياه الشرب

 اإلحصاء/التعداد السكاني 
أسئمة تتصؿ  بمسكحات المجمكعات متعددة المؤشرات/ المسكحات الديمغرافية كالكضع الصحي/ 

 .مسكحات قياس مستكل العيش/ مسح مؤشر مستكل الرفاىٌية/غيرىا
 

 )التحديد(

      

 التعاون الدولي للتنمية

 كف، اإلحصاءات حكؿ التجارةالمساعدة التنمكية، اإلعفاء مف الدي

  NEW_Guidance_Note_for_MDG_Reports.doc-www.undg.org/archive_docs/3053المصدر: 
 

http://www.undg.org/archive_docs/3053-NEW_Guidance_Note_for_MDG_Reports.doc

