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 الالئحة التنظيمية للتنمية المجتمعية

 

 الفصل األول

 تعاريف و أحكام عامة

 )1(المادة
 

يكون للكلمات و العبارات و األلفاظ التالية حيثما وردت في هذه الالئحـة المعـاني               
 -:المخصصة لها ما لم تدل القرينة على غير ذلك

 
 . االجتماعيةنوزارة الشؤو:الوزارة

 
 .ن االجتماعيةوزير الشؤو:الوزير

 
حق الناس في تحديد احتياجاتهم و في إحداث تغييـرات إيجابيـة            :التنمية المجتمعية 

اقتصادية و اجتماعية و ثقافية و بيئية و كذلك حقهم في تحديد البرامج لها و العمل                
معا بالمشاركة لتطبيق هذه البرامج من اجل إعادة تنظيم الحياة و المجتمع و البيئـة               

 .سرةبدءاً من األ
 

مجموعة العمليات التي تستهدف تعزيز قدرات و مهارات و معلومات كـل            :التمكين
األفراد في المجتمع بشكل عام و الفئات المستهدفة بشكل خاص وذلك بشكل ممنهج             

 .على ان يتصف ذلك بالديمومة و االستمرار و بأشكاله المادية و المعنوية
 

نسان بدون مقابل لمجتمعه و بدوافع منـه        هو الجهد الذي يبذله أي إ     :العمل التطوعي 
 التي تعمل على تقديم الرفاهيـة       ةلإلسهام في تحمل مسؤوليات المؤسسات االجتماعي     

اإلنسانية على أساس ان الفرص التي تتهيأ لمشاركة المـواطن فـي أعمـال تلـك                
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مـن  " المؤسسات الديمقراطية ميزه يتمتع بها الجميع و ان المشاركة تمثـل نوعـا            
 .ام بالنسبة لهمااللتز

 
هو عملية مشتركة تتم بين المؤسسات و الجماعات و األفراد الذين توافقـوا     :التشبيك

حول إطار معين القتسام و تبادل الخبرات و اآلراء و األفكـار و المـشاركة فـي                 
 .المعلومات و االتصال و بشكل ال يلغي االستقاللية الذاتية لألطراف

 
 .من العمر)60(سنكل مواطن فلسطيني بلغ :المسن

 
 .كل مواطنة فلسطينية أتمت الثامنة عشرة من العمر: النساء 

 
تعني الشباب و الشابات من كال الجنسين و هي مرحلة عمريـة تبـدأ بعـد     :الشباب

انتهاء مرحلة الطفولة و المراهقة و تنتهي في أواخر السنة الرابعة و العشرين مـن               
 .العمر

 
كان " عمره و لم يتم الثامنة عشرة من عمره ذكرا        كل شخص أتم التاسعة من      :الحدث
 .أم أنثى

 
 .هو أي شخص لم يتم الثامنة عشرة من عمره:الطفل

 
الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو        ):ذوي االحتياجات الخاصة  (المعوق

غير خلقي بشكل مستقر في أي من حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية               
ذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله مـن             إلى المدى ال  
 .غير المعوقين

 
 )2(المادة

 رؤية الوزارة للتنمية المجتمعية

 
 :ترتكز رؤية الوزارة للتنمية المجتمعية على مجموعة من األسس و هي كما يلي
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سياسية شمولية التنمية من حيث تغطيتها الجوانب الثقافية و االجتماعية و ال           .1
 . جانب دون اآلخرىو االقتصادية دون ان يكون هناك تركيز عل

 .من الناحية الجغرافية و القطاعية,الشمولية .2

و المدينـة و القريـة و المخـيم         ,بين جميع المحافظات بشكل عام    ,التكاملية .3
 .بشكل خاص

 .في االهتمام بالجوانب األكثر إلحاحية و حاجة و أولوية,التوازن .4

ل في تضافر الجهود و تكاملها بـين المجتمـع المحلـي و             و يتمث ,التنسيق .5
 .اإلدارات العامة ذات االختصاص

دور المجتمع المحلي في المشاركة في عمليـة التنميـة          ,المشاركة المحلية  .6
 .المجتمعية

 .في عملية تنفيذ البرامج التنموية في مختلف المحافظات,الالمركزية .7

   
 

 توجهات التنمية المجتمعية
 )2(المادة
 

تقوم الوزارة بالمشاركة مع المؤسسات الشريكة و الفئات المستهدفة بوضع الخطط و            
البرامج التنموية لمختلف محافظات األراضي الفلسطينية بما يلبي احتياجات الفرد و           

 .المجتمع الفلسطيني
 

 )3(المادة
 

ـ  تتقوم الوزارة بالتعاون و التنسيق مع الوزارات األخرى و كافة مؤسسا           ع  المجتم
المدني و مراكز األبحاث و الدراسات العاملة في مجال التنمية بتطبيق و تطوير و              

 الحياة االجتماعيـة و     بتمكين عملية التنمية المجتمعية على أسس شاملة لكافة جوان        
 .االقتصادية و السياسية و الثقافية

 
 
 

 )5(المادة
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ال حقـوق اإلنـسان     تقوم الوزارة بالتعاون والتنسيق مع المؤسسات العاملة في مج        
بترسيخ مفاهيم الديمقراطية و احترام حقوق المواطن و خلق روح المسؤولية لـدى             

 .كل فرد في هذا المجتمع باعتبار التنمية حق من حقوق اإلنسان
 

 )7(المادة
 مبادئ التنمية المجتمعية

 

 :تقوم مبادئ الوزارة في عملية التنمية المجتمعية على األسس التالي
كين المؤسسات الشريكة معها من اجل خدمة و رفع مستوى الفئات           تطوير و تم   .1

 .المستهدفة الخاضعة لميادين عمل الوزارة

 .المساواة و التوازن بين الوزارة و المؤسسات الشريكة .2

" التكاملية و المشاركة في العمل من خالل خطة وطنية شـاملة تعنـي توزيعـا               .3
 .ع المحليلألدوار و المسؤوليات لجهة المؤسسات والمجتم

 .وضع الشخص المناسب في المكان المناسب .4

 .الفرص المتكافئة لكال الجنسين .5

 .تعزيز العمل في المجتمع المحلي و توسيع مشاركته .6

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الثاني

 

 دور وزارة الشؤون االجتماعية
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 في التنمية المجتمعية

 

 )8(المادة
 وسائل إحداث تغيير في الوعي المجتمعي

 

رة بتفعيل و تطوير كافة وسائل إحداث التغيير في الوعي المجتمعي مـن             تقوم الوزا 
خالل األدوار المختلفة التي تقوم بها في برامج التنمية االجتماعية و العالقات العامة             
و اإلعالم و المطبوعات و استطالعات الرأي و الجهاز الميداني المتمثل بالمرشدين            

 .االجتماعيين
 

 )9(المادة

 التنمية االجتماعية دور إدارة 

 

تعمل الوزارة و من خالل دور إدارة التنمية االجتماعية و بالتعاون مع المؤسسات و              
الجمعيات التنموية و النوادي والبرامج التابعة لها و كذلك المؤسسات الشريكة فـي             

 :مجال التنمية على
ريـة و   تعزيز الحياة الديمقراطية في هذه المؤسسات عن طريق االنتخابات الدو          .1

االبتعاد عن الفئوية و الحزبية بشكل يضمن المساواة و حسن المساءلة و المحاسـبة              
 .و الشفافية

تعزيز التشبيك القطاعي بين الوزارة و مديرياتها من جهة و المؤسسات الشريكة             .2
 .من جهة أخرى

 .عقد محاضرات و ندوات و مؤتمرات في موضوعات التنمية .3

 فتح صفوف للكبار و تشجيع النـساء علـى          العمل على محو األمية عن طريق      .4
االنتظام في هذه الصفوف بالتعاون و التنسيق مع وزارة التربية و التعليم العـالي و               

 .المؤسسات االهلية ذات العالقة في المناطق الريفية

دعم الجمعيات الخيرية العاملة في مجال الصناعات و المنتوجات التراثية عـن             .5
سبة وكذلك منح اإلعفاءات الجمركيـة لتـصديرها إلـى          طريق تسويقها بأسعار منا   
 ).2(الخارج وفق ملحق رقم

توفير التدريب الالزم لموظفي الجمعيات و المؤسـسات العاملـة فـي مجـال               .6
 .الصناعات و المنتوجات التراثية
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 )10(المادة

 دور دائرة العالقات العامة

 

لى توثيق الصلة بالمجتمع و     تقوم العالقات العامة بالنشاطات االتصالية التي تهدف إ       
 :إبراز الصورة الحقيقية و اإليجابية و ذلك من خالل

 .الترويج للوزارة بالحديث عن برامجها و أنشطتها و خطتها .1

 .نشر األفكار اإليجابية و الجديدة عن الوزارة .2

تخطي العقبات و العراقيل و إزالة سوء الفهم من خالل الحمالت االتصالية             .3
 .مرةالدائمة و المست

بناء جسور الثقة بين الوزارة و الجمهور بشكل عام و الفئـات المـستهدفة               .4
 .بشكل خاص

 .اإلحاطة بكل نشاطات الوزارة .5

ان تكون العالقات العامة حلقة الوصـل بـين الـوزارة و المؤسـسات و                .6
 .الجمهور

 
 )11(المادة

 دور دائرة اإلعالم في الوزارة

 

 الصلة بين الـوزارة و المجتمـع و إبـراز           تقوم دائرة اإلعالم في الوزارة بتوثيق     
 :الصورة الحقيقية و اإليجابية من خالل

 .تعميم رسالة الوزارة للجمهور بشكل عام و للفئات المستهدفة بشكل خاص .1

 .متابعة وسائل اإلعالم المختلفة .2

 .التوثيق بشكل مستمر لجميع النشاطات التي تقوم بها الوزارة .3

 كافة فئات المجتمع عن طريـق النـشرات و          نشر أخبار نشاطات الوزارة إلى     .4
البيانات و اللقاءات الصحفية و عن طريق بث برامج توعية من خـالل األجهـزة               

 .المرئية و غير المرئية

 .تغذية صفحة اإلنترنت الخاصة بالوزارة بشكل مستمر .5

استخدام المسرح المتنقل في عروض و أماكن مختلفة من اجل الترفيـه أومـن               .6
 .ضوع معيناجل معالجة مو
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االهتمام باألعياد و المناسبات الوطنية و الدينية و جعلها مناسبة للتواصـل مـع           .7
 .الفئات المستهدفة بشكل خاص وعامة الناس بشكل عام

التنسيق مع إحدى وسائل اإلعالم لتبني قضية من قضايا الفئات المهمـشة فـي               .8
 .مجتمعنا الفلسطيني

 
 )12(المادة

 الوزارةدور المطبوعات الصادرة عن 

 

تعمل الوزارة على إحداث التأثيرات اإليجابية في الوعي المجتمعـي و ذلـك عـن               
 :طريق

 .الدراسات و األبحاث الصادرة عن الوزارة .1

المطبوعات من خالل اإلعالنات و األنشطة التي يتم توزيعها بالبريد اإللكتروني            .2
 األماكن العامة أو    أو بريد الفئات المستهدفة أو المؤسسات و كذلك على األلواح في          

 .بطريقة مباشرة على المراجعين

الكراسات الصغيرة و تكون بلغة بـسيطة و مفهومـة متـضمنة النـشاطات و                .3
 . العامةاألماكنالبرامج و توزع على المدارس و الجامعات و في 

النشرات التي تحوي الكتيبات التوثيقية و الكاريكاتيرات و البوسترز و التقارير            .4
 . تبين أهداف و برامج و نشاطات الوزارةالسنوية التي

عمل استطالعات للرأي على مستوى وطني أو على مستوى محافظة وبـشكل             .5
دوري من اجل معرفة المشاكل التي يواجهها أفراد المجتمع و ما هـي التطلعـات               

 ". المستقبلية لدى الفئات المستهدفة تحديدا

 
 
 

 )13(المادة
 دور المرشدين االجتماعيين

 

الوزارة و من خالل المرشدين االجتماعيين العاملين في مؤسساتها بالعمل على           تقوم  
اإلعداد الذهني و النفسي ألفراد المجتمع المحلي إلى جانب اإلعداد الفني و اإلداري             

 :للجهود و اإلمكانيات المحلية و ذلك من خالل
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موية فـي   العمل مع المجتمع المحلي للمساهمة في خلق المشاريع و البرامج التن           .1
 .مراحل إعداد و تنفيذ و تقييم الخطط و البرامج التنموية

مساعدة السكان المحليين على التكييف مع االجتماعات و اللقاءات الجماعيـة و             .2
 .ذلك من اجل بث روح العمل الجماعي و العمل المؤسسي

تشجيع السكان المحليين ألخذ زمام المبادرة في تأسيس البرامج و المشاريع التي             .3
 .تساعدهم في حل مشاكلهم

 .تشجيع السكان المحليين على انتخاب القيادات و الهيئات المحلية .4

تأهيل السكان و تدريبهم للتعامل مع مشاكلهم و أزماتهم و كيفية عـرض هـذه                .5
 .المشاكل

 .تقديم الدعم و اإلرشاد النفسي و اإلجتماعي لكافة أفراد األسر المستهدفة .6

 .لفئات المستهدفةخلق التطلعات المستقبلية ل .7

 :تمكين و بناء قدرات المرشدين االجتماعيين من خالل .8

إدخال مقررات جديدة حول البحث الميداني االجتماعي بالتنسيق مع وزارة          .أ
التربية و التعليم العالي و الجامعات و الكليـات و المعاهـد و مؤسـسات               

 .المجتمع المدني

 .التدريب العملي الميداني أثناء الدراسة.ب

المتابعة الحثيثة خالل التدريب من قبل المشرفين علـى الطلبـة أثنـاء             .ج
 .الدراسة

عقد دورات للمرشدين و إشراكهم في هذه الدورات التأهيليـة و إدخـال             .د
 .برامج تدريبية عملية من قبل الوزارة

 
 )14(المادة

 أشكال و اتجاهات التشبيك و التنسيق

 

ذوي االحتياجـات   ,المـسنين ,المـرأة ,مـع المؤسـسات الـشبابية     :(قطاعي .1
 ).و غير ذلك من القطاعات االجتماعية... األسرى,الخاصة

و ذلك عبر تغطية كافة أرجاء الوطن مـن خـالل النـشاطات و              :جغرافي .2
 .البرامج المختلفة

 .و ذلك عبر إقامة عالقات ثنائية بين الوزارة و المؤسسات الشريكة:ثنائي .3
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 )15(المادة
 ة وآليات الترابط بين الوزار

 . مهام الوزارات و المؤسسات األخرى

 

تسعى الوزارة إلى تعزيز التعاون و التنسيق و التشبيك بكافة أشكاله و اتجاهاته مع              
 :الوزارات و المؤسسات األخرى الشريكة في عملية التنمية من اجل

تحسين نوعية الخدمات المقدمة إلى كافة أفـراد المجتمـع و خاصـة الفئـات                .1
 .المستهدفة

للوصول إلـى معرفـة الجوانـب األكثـر        " و قطاعيا " يع انتشارها جغرافيا  توس .2
 .إلحاحية و أولوية في برامج و خطط التنمية المجتمعية

 .تحاشي االزدواجية و التكرار في التنافس الالمهني في العمل .3

 .الحفاظ على الوقت و الجهد و المال .4

 .التخصصية في األداء من اجل عمل مشترك شمولي تكاملي .5

 
 

 )16(المادة
 

تقوم الوزارة بإعداد نظام معلوماتي لكافة المؤسسات العاملة في مجـال التنميـة             )1
المجتمعية للوصول إلى قاعدة معلوماتية واضحة عن هذه المؤسـسات مـن اجـل              

 .إنجاح مفهوم التشبيك و الترابط العملي لما فيه خدمة المجتمع
ع المؤسسات و الهيئات التي يتقاطع      لجمي"و شامال "كامال" يتطلب هذا النظام حصرا   )2

و فئاتهـا   ,أهـدافها ,اسـم المؤسـسة و عنوانهـا      "  عملها مع عمل الوزارة متضمنا    
و هيكلهـا   ,سنة تأسيـسها  ,إصداراتها,أماكن تغطيتها ,برامجها و أنشطتها  , المستهدفة

اإلداري وصوال إلى نظام معلومات حول هذه المؤسسات يـشمل جميـع جوانـب              
 .عملها

 )17(المادة
 آليات تعزيز التشبيك و التنسيق
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تضع الوزارة األسس و اآلليات لتعزيز التشبيك و التنسيق مع المؤسسات الـشريكة             
في عملية التنمية لتغطية كافة القطاعات االجتماعية في كافـة أرجـاء األراضـي              

 :الفلسطينية من خالل
ياسـتها و    وثيقة برامجية للوزارة توضح برامجها و أنشطتها و أهـدافها و س            .1

 .رؤيتها

 ".و عموديا"التنسيق و التكامل بين اإلدارات المختلفة في الوزارة أفقيا .2

التوثيق الكامل لكل اللقاءات و االجتماعات التي تجريها الوزارة مع المؤسسات            .3
 .ىاألخر

المتابعة الدائمة و الحثيثة مع المؤسسات الرسمية و االهلية التي يجـري معهـا               .4
 .التنسيق و التشبيك

متابعة األفكار التي تطرح في االجتماعات و صياغتها على شكل مشاريع يمكن             .5
 .العمل عليها من خالل الوزارة و المؤسسات ذات العالقة

 .االستمرارية و التراكمية في التنسيق و التشبيك .6

العمل على تجنيد األموال لتنفيذ البرامج و األنشطة التي تتبلور فيما بعد علـى               .7
 .شكل مشاريع

 .فير قاعدة معلومات حول أنشطة الوزارة المختلفةتو .8

 
 )18(المادة

 مستويات التشبيك و التنسيق

 

 :بلورت الوزارة مستويات التشبيك كما يلي
هو تبادل اآلراء و المعلومات حول مسائل محددة و في جوانـب            -:التشاور .1

دون التخطيط ألي عمل أو إطار عمل مشترك ملـزم ألي مـن             (مخصصة
 ).األطراف

و هو أعلى من التشاور من حيث التشبيك و بنـاء إطـار للعمـل               : تنسيقال .2
 .و لبرنامج أو نشاط محدد,المشترك و لو كان قصير المدى

ويتضمن التخطيط و التنفيذ ألنشطة و برامج مختلفة مـع شـركاء         : التعاون .3
 .لهم نفس االهتمام

الل و هو الوصول إلى مصالح مشتركة بعيدة المدى و ذلك من خ           : التشبيك .4
بناء تحالفات بين جميع الشركاء للعمل المشترك بكل تفاصيله مـن حيـث             



 11

البرامج و األهداف و العمل و المهام و اآلليـات و الخطـط و المتابعـة و                 
 .اإلشراف و الرقابة و التقييم في كل المراحل

 
 )21(المادة

 أهداف التشبيك

 

 مستوياته المختلفـة مـن      تنطلق أهداف الوزارة فيما يتعلق بالتشبيك و باتجاهاته و        
 :خالل

وضع الخطط و تنفيذ البرامج بالتعاون مع المؤسسات الشريكة ضمن مستويات            .1
 .التشبيك المختلفة

 .بناء قدرات و تمكين المؤسسات الشريكة .2

 
 

 )19(المادة
 وظائف التشبيك

 

 تقوم الوزارة ببناء التحالفات بين جميع الشركاء في العملية التنموية من اجل العمـل             
المشترك في وضع الخطط و البرامج و تحديد األهداف و المهام و آليات المتابعـة               

 :لتأدية الوظائف التالية
 .القيام بعملية االتصال و التواصل من خالل توفير المعلومات .1

 .عدم االزدواجية في البرامج و األنشطة .2

 .التكاملية المتبادلة بين المؤسسات .3

 .ين جميع المؤسساتبناء و تمكين و تقوية الروابط ب .4

 .االستفادة من الخبرات و اإلمكانيات المتاحة .5

 .التأثير على السياسة العامة فيما يخص البرامج ذات االختصاص .6

 .استثمار العناصر البشرية و غير البشرية لالستثمار األمثل في العملية التنموية .7

 .ةتفعيل و توحيد الجهود بين الوزارة و المؤسسات الحكومية و األهلي .8

 
 

 )20(المادة
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 المجالس التنسيقية

 

تقوم الوزارة بالتعاون و التنسيق مع الوزارات و المؤسسات األخرى المشاركة فـي             
 تجمع سكاني مـن     وبتشكيل مجالس تنسيقية محلية في كل محافظة أ       , عملية التنمية 

 :اجل إنجاز الخطط و  البرامج القطاعية و تكون مهام هذه المجالس
 . و األنشطة الخاصة بعملية التنميةاقتراح البرامج .1

 .اإلشراف و المتابعة و الرقابة و التقييم لهذه النشاطات و البرامج .2

 .المساهمة في وضع التصورات التنموية .3

 .توفير الدعم و اإلسناد و االستشارة لمؤسسات المجلس التنسيقي .4

 .اإلشراف على التمكين و بناء القدرات .5

 .وزارة و المؤسسات الشريكة في عملية التنميةتنسيق الجهود المشتركة بين ال .6

 .المشاركة في وضع الخطط التنموية .7

 

 )22(المادة
 اللجنة التنموية

 

يتم تشكيل هذه اللجنة على مستوى الموقع و المحافظة و الـوطن مـن األشـخاص                
العاملين في مجال التنمية و من أشخاص أكفاء مهتمين في العملية التنمويـة ومـن               

الجمعيات و المراكز و النوادي تحت مظلة الوزارة و تكون مهام هذه            المؤسسات و   
 :اللجنة

 .تحديد األولويات و االحتياجات بالمشاركة بين أعضاء هذه اللجنة .1

 .وضع الخطط و البرامج و المشاركة في تنفيذها و اإلشراف عليها .2

 المشاركة في إدارة مشروعات الوزارة و كتابة المـشاريع و تجنيـد األمـوال              .3
 .الالزمة لهذه المشاريع

تنمية قدرات الطاقات البشرية و مساندة مشروعاتهم الذاتية و تحفيـزهم علـى              .4
 .المشاركة و التطوع

توحيد الجهود الذاتية للفئات المستهدفة مع الجهود الحكومية و تقـديم الخـدمات              .5
 .االجتماعية بالتعاون مع الوزارة

 
 )23(المادة
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 للعالقةاألنظمة و التدابير المنظمة 

  بين الوزارة و الهيئات الرسمية و المجتمع المدني

 

تقوم الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات و المنظمات االهليـة و الرسـمية              
بإعداد وثيقة تعاون تصوغها األطراف لتعزيز العالقة و تطوير العملية التنموية بما            

 :يخدم الفرد و المجتمع الفلسطيني تحدد من خاللها
 .لمواقف و االتجاهات العامة حول التنميةا .1

 .و التعاون,و التنسيق,و التشبيك, تنظيم و تعزيز العالقة .2

 .وضع الخطط و البرامج .3

 .المشاركة في التنفيذ .4

 .المشاركة في التقييم .5

 .التكاملية .6

 .تبادل المعلومات و الخبرات و المصادر و الدعم التقني .7

 .واقف أمام الممولينتكاملية األجندة التمويلية و توحيد الم .8

ـ         .9  و التكـرار فـي    ةتعزيز المهنية و التخصصية من اجل تجاوز االزدواجي
العمل مما يعني التأكيد على تنظيم العالقة اإليجابية و المتساوية بين األفراد            

 .و المؤسسات

 
 

 )24(المادة
 األنشطة و البرامج للفئات المستهدفة

 

يك مع المؤسسات الـشريكة فـي مجـال         تضع الوزارة بالتعاون و التنسيق و التشب      
 :التنمية برامج و أنشطة تنموية للفئات المستهدفة و هي

 .برامج خاصة بالمسنين .1

 .برامج خاصة للنهوض بالمرأة .2

 .برامج رعاية األحداث .3

 .برامج رعاية و تأهيل المعوقين .4

 0.برامج رعاية اسر الشهداء و الجرحى .5

 .برامج رعاية األطفال في الظروف الصعبة .6
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 .رامج الوقاية من المخدراتب .7

 .برامج تدريب المتسربين من المدارس .8

 
 )25(المادة

 البرامج الخاصة بالمسنين

 

تضع الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الشريكة في مجال التنمية برامج و             
 :أنشطة خاصة بالمسنين ترتكز على

المختلفة الموجهـة   تحسين األوضاع المعيشية و االقتصادية من خالل النشاطات          .1
 .لهم

 .القيام بأعمال تطوعية موجهة للمسنين .2

 .تنفيذ حمالت توعية خاصة بالمسنين .3

 .تنفيذ نشاطات ترفيهية لهم .4

 ".زيارة المرشدين االجتماعيين لهم لتوثيق التواصل معهم و دمجهم اجتماعيا .5

 .الوصول إلى المسنين في األماكن المهمشة .6

من خالل تشكيل لجان خاصة بهم لالسـتفادة        تشجيع روح التعاون لدى المسنين       .7
 .من إمكانياتهم و خبراتهم و تحديد احتياجاتهم

 
 )26(المادة

 البرامج الخاصة للنهوض بالمرأة

 

تضع الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الشريكة في مجال التنمية برامج و             
 :أنشطة خاصة للنهوض بالمرأة

ليدي كالحاسوب و تكنولوجيـا المعلومـات و        برامج التدريب المهني غير التق     )1

 .التصميم
 :الدعم االقتصادي من خال ل)2

 .إنشاء المشاغل التي تعمل بها النساء و الفتيات. أ

 ).الحرف الشعبية(دعم و إسناد العودة إلى المهن المتوارثة.ب

 :تقديم القروض بحيث تسعى الوزارة مع المؤسسات االهلية المقرضة إلى.ج

 .ات اإلقراضتوحيد آلي .1
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 .ان تكون إجراءات اإلقراض ميسرة و حجم القرض مناسب .2

 .منح المرأة المقترضة فترة سماح ال تقل عن ستة اشهر .3

 .حرية اختيار نوع المشروع .4

 .إدخال التقنيات الحديثة للمشاريع الزراعية .5

 .متابعة و تقوية المشاريع القائمة .6
           

 :الدعم التقني و الفني من خالل)3

 .صيانة األجهزة و المعدات التي بحوزة النساء.أ

 .تقديم األجهزة و المعدات للمراكز النسوية و النساء المميزات.ب

 .تقديم خدمات اإلرشاد المهني للنساء و أسرهن.ج

 .تقديم خدمات تتعلق بالتوظيف و مساعدة النساء في الحصول على مهنة.د
 
 :التثقيف و التوعية للمرأة من خالل)4  

 .لدورات و الندوات و المحاضرات و ورش العمل و كافة الوسائل اإلعالميةا.أ

 .تقديم البرامج الصحية و النفسية و االجتماعية و الترفيهية.ب

 .برامج حول تربية األطفال.ج

 .برامج خاصة بالنساء المعنفات.د

 .برامج منظمة لمحو األمية للفتيات.ه

 .ةإتاحة الفرص لظهور قيادات نسوية محلي.و

 
 )27( المادة 

 البرامج الخاصة برعاية األحداث

 

تضع الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الشريكة في مجال التنمية بـرامج             
 :وأنشطة خاصة برعاية األحداث ، وهذه البرامج 

برامج إرشاد نفسي واجتماعي موجهة لألحداث داخل المؤسسة الخاصة بهـم و             .1
 . برامج موجهة ألسرهم

 . مج تأهيل مهني تستند إلى متطلبات سوق العمل برا .2

و التعليم األكاديمي لاللتحاق في     , لمحو األمية لألحداث  , برامج تعليمية من شقين    .3
 .المدارس إذا كانوا قادرين على ذلك 

 .برامج رياضية وثقافية وفنية واجتماعية داخل المؤسسة  .4
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اعية لمتابعة ومراقبـة  استحداث قسم في كل مديرية من مديريات الشؤون االجتم     .5
األحداث وزيارتهم وزيارة أهاليهم و التنسيق بالتعاون بـين  مراقبـي الـسلوك و               

 .المرشدين االجتماعيين ضمن مبدأ التكامل في العمل 

بناء قدرات المرشدين االجتماعيين ومراقبي السلوك مـن الناحيـة النظريـة و              .6
 .العملية 

 .ا  تبني إبداعات األحداث وصقلها وتطويره .7

فـي المؤسـسات    ) نفسيين ، اجتماعيين،تربويين و مهنيين      ( توفير األخصائيين    .8
 .الخاصة برعاية األحداث 

 
 

  )28( المادة 
 البرامج الخاصة بتأهيل المعوقين

 

تضع الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الشريكة في مجال التنمية بـرامج             
 :وقين ، وهذه البرامج وأنشطة خاصة برعاية وتأهيل األشخاص المع

إنشاء مركز وطني خاص بقاعـدة معلومـات عـن  األشـخاص المعـوقين                .1
 .والمؤسسات التي تعنى بهم 

تقديم الخدمات و اإلرشاد النفسي و االجتمـاعي إلـى األشـخاص المعـوقين               .2
 . وأسرهم

استخدام اإلعالم لتغيير الصورة النمطية تجاه األشخاص المعوقين بتخـصيص           .3
ئل اإلعالم المرئية وغير المرئية لهم وإدخـال لغـة اإلشـارة فـي              برامج في وسا  

 .التلفزيون

 :تجهيز المدارس بما يتالءم مع احتياجات المعوقين  .4

 . توفير الكتب الخاصة بالمكفوفين.أ
 .  مع األشخاص المعاقينلتأهيل المعلمين وتدريبهم على التعام.ب

 .ن بشكل إيجابي أن تتناول المناهج اإلعاقة و األشخاص المعاقي.ج

 .مواءمة األماكن و المباني العامة و الخاصة مع احتياجات األشخاص المعاقين  .5
 إدخال تعديالت على وسائل النقل العامة الستعماالت األشخاص المعاقين حركياً           .6

 .أو إنشاء مواقف لسيارات وعربات األشخاص المعاقين 
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الالزمة للعمل مـع األشـخاص      تدريب الكوادر المهنية إلكسابها الخبرات الفنية        .7
 .المعوقين

 .إدماج األشخاص المعوقين في سوق العمل بما يتناسب مع نوع اإلعاقة  .8

 
 )29( المادة 

 البرامج الخاصة برعاية اسر الشهداء

 

ع الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الشريكة في مجال التنمية بـرامج             تض
 :وأنشطة خاصة برعاية اسر الشهداء و الجرحى وترتكز هذه البرامج على 

 :الدعم االقتصادي من خالل  .1
 . تقديم المساعدات المالية.أ
دعم إنشاء مشاريع إنتاجية فردية وجماعية لألسر القادرة علـى تحقيـق            .ب
 .لك ذ

دعم وتغطية رسوم ومصاريف التعليم المدرسية و الجامعية لـذوي الـشهداء و              .2
الجرحى وتوفير المقاعد و المنح الدراسية وكذلك تقوم الوزارة بالتنسيق مع الجهات            

 .المختصة على توفير الدراسة البيتية و السريرية للجرحى 
 :الدعم النفسي و االجتماعي من خالل  .3

د نفسي واجتماعي موجهة إلى اسر الشهداء وأسر الجرحى         تقديم برامج إرشا  .أ
 .باإلضافة إلى الجرحى 

القيام بزيارات دورية من قبل المرشدين االجتماعيين إلى اسر الـشهداء و            .ب
 .الجرحى لتحقيق التواصل اإلنساني 

التأمين الصحي عن طريق توفير الخدمات الـصحية واألدوات المـساعدة           .ج
 .ء للجرحى وألسر الشهدا

االهتمام باألعياد و المناسبات وجعلها مناسبة للزيارات و التواصل مع اسر           .د
 .الشهداء 

 
 )30(المادة

 البرامج الخاصة برعاية األطفال

  في ظروف صعبة
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تضع الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الشريكة في مجال التنمية بـرامج             
 :ترتكز علىوأنشطة خاصة لرعاية األطفال في ظروف صعبة 

 الالمنهجية مثل تنفيذ النشاطات الرياضية و الكشفية و الفنية          األنشطةالبرامج و    .1
 .و الثقافية و الترفيهية

الدعم االقتصادي من خالل تقديم المساعدات و المعونات لألسر المحتاجة لهـذه             .2
 .الفئة من األطفال

 الندوات حول   التثقيف و التوعية الموجه لألهل و ذلك من خالل المحاضرات و           .3
 .تربية األطفال و تقديم خدمات اإلرشاد النفسي و االجتماعي لألطفال و أسرهم

إنشاء قاعدة معلومات خاصة بهذه الفئة من األطفال تتحدث عن طبيعة الحاالت             .4
الخاصة بمجتمعنا و بيانات و إحصاءات حول فئة األطفال المعرضين لالستغالل و            

ت مكاتب الحماية الخاصة بمعالجة هذه الفئـة مـن          و كذلك عناوين و تلفونا    , العنف
 .األطفال

حيث تسعى الـوزارة بالتعـاون و التنـسيق مـع المرشـدين             , الجهاز المهني  .5
و , للمتابعة المستمرة و الدورية لهذه الفئة مـن األطفـال         , االجتماعيين التابعين لها  

الفئـة مـن    و دراسة هـذه     , الوصول إلى المناطق البعيدة و المهمشة في مجتمعنا       
األطفال عن طريق فتح ملفات لهم تتضمن كافة المعلومات االجتماعية و النفسية و             

 الطبية
 )31(المادة

 البرامج الخاصة للوقاية من المخدرات

 

تضع الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الشريكة في مجال التنمية برامج و             
 :رتكز هذه البرامج علىأنشطة خاصة للوقاية من المخدرات و مكافحتها وت

تنفيذ األنشطة الخاصة بالتعريف بمخاطر المخدرات ضمن المناهج المدرسية و           .1
الجامعية و توزيع النشرات و عقد المحاضرات و الندوات في األندية و المراكز و              

 .و ضرورة التركيز على القيم الدينية واإلجتماعية,التجمعات السكانية

ول المخدرات و آثارها السلبية و استخدام وسائل        إجراء األبحاث و الدراسات ح     .2
 .اإلعالم المرئية و غير المرئية للتوعية و التثقيف في هذا المجال

 .توفير الحماية لألطفال من استغاللهم في ترويج و تعاطي المخدرات .3

 .تطبيق برامج لمعالجة المدمنين و برامج تأهيل و إرشاد نفسي و اجتماعي لهم .4

 .ادية لعائالت المدمنينتنفيذ برامج إرش .5
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 .العمل على معالجة األسباب التي أدت إلى انتشار ظاهرة التعاطي .6

 .بناء قدرات المتخصصين في العالج و التأهيل .7

متابعة الجهات المختصة لدعم إصدار مشروع القانون الخـاص بالوقايـة مـن              .8
 .المخدرات و مكافحتها

د دورات لرجال الـشرطة     تفعيل دور الشرطة و إدارة مكافحة المخدرات و عق         .9
 .في هذا المجال

 
 
 
 )32(المادة

 البرامج الخاصة بالطالب المتسربين من المدارس

 

تضع الوزارة بالتعاون و التنسيق مع وزارة التربية و التعليم و المؤسسات الشريكة             
في مجال التنمية برامج و أنشطة خاصة للطالب المتسربين من المدارس و ترتكـز             

 :لىهذه البرامج ع
إتاحة الفرص للفتيات و الفتيان الكمال الدراسة و التحصيل العلمي في مختلـف              .1

 .المراحل التعليمية و توفير الصفوف الثانوية لإلناث و الذكور في المناطق النائية

 .الكمال دراستهن" فتح صفوف مسائية للفتيات اللواتي تزوجن مبكرا .2

 .تفعيل إلزامية التعليم .3

االجتماعيين في المدارس و توفير دورات متقدمة للحد من         تفعيل دور المرشدين     .4
 .ظاهرة التسرب من المدارس

 .تطبيق إجراءات رادعة من قبل وزارة العمل لجهة عمالة األطفال .5

 .إجراء أبحاث و دراسات حول ظاهرة التسرب من المدارس .6

تطبيق البرامج الموجهة للشباب في المراكـز االجتماعيـة بتوسـيع مجـاالت              .7
 مهنية جديدة و متطـورة خاصـة        زيب المهني للفتيات و الفتيان و إنشاء مراك       التدر

 .بالفتيات

توفير نشاطات و إرشادات و برامج ال منهجية في مراكز الـشبيبة كحـصول               .8
 .الطالب المتخرج على قرض تشغيلي
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تغيير النظرة المجتمعية تجاه مراكز الشبيبة للتأهيل المهني عن طريق تطبيـق             .9
و توعيـة و    ,تربوية تعزز دور و أهمية مراكز الشبيبة للتأهيل المهني        سياسة وطنية   

 .تثقيف المجتمعات المحلية حول أهمية هذه المراكز
 

 )33(المادة
 مستويات برامج التنمية للفئات المستهدفة

 

تقوم الوزارة و بالتعاون مع المؤسسات العاملة في مجال التنمية بالتركيز علـى ان              
 :نشطة الخاصة بالفئات المستهدفة ذات مستويات ثالثة هيتكون البرامج و األ

 .المساعدات النقدية العينية:المستوى األول .1
البرامج الوسيطة التي تأخذ بعين االعتبار تمكـين و بنـاء           :المستوى الثاني  .2

قدرات الفئات المستهدفة من خالل برامج محو األمية و بـرامج اإلرشـاد             
هيل المهني و تـوفير فـرص العمـل و          النفسي و االجتماعي و برامج التأ     

 .االستفادة من إمكانيات و قدرات هؤالء الفئات
وضع نظام للضمان االجتماعي باعتباره الضمانة الحقيقية    :المستوى الثالـث   .3

 .لكل الفئات الفقيرة و المستهدفة
 

 )34(المادة
 

صة بالفئـات   تعتبر اللوائح التنفيذية و اللوائح التنظيمية الصادرة عن الوزارة و الخا          
المستهدفة المرجعية األولى لتطوير و تمكين و تحسين أوضاع هـؤالء الفئـات و              

 . عملية التنمية المجتمعيةناعتبارها جزءاً ال يتجزأ م
 

 
 الفصل الثالث

 العمل التطوعي

 )35(المادة
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تقوم الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات العاملة في إطار التنمية المجتمعيـة             
يل و تشجيع أداء العمل التطوعي وفق األسس المفاهمية الواردة فـي الملحـق              بتفع
 :و ذلك من خالل,)3(رقم

العمل على زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي و ضرورته و دوره في تنميـة              )1
 :المجتمع من خالل

 .عقد الدورات التدريبية للفئات المختلفة خاصة الشباب-       أ
 .عالم للترويج للعمل التطوعيإستخدام اإل-      ب
 .إجراء األبحاث و الدراسات حول العمل التطوعي-      ج
 .القيام بأنشطة و برامج تطوعية بشكل دوري-      د
 .تأطير لجان تطوع مناطقية-      ه
 .كتابة تاريخ العمل التطوعي في فلسطين-      و
 .تأسيس قاعدة معلومات خاصة بالعمل التطوعي-      ز

 .عقد الندوات و المحاضرات للحديث عن العمل التطوعي-     ح 
إشراك شخصيات رسمية و أهلية فاعلة في أنـشطة و بـرامج األعمـال              -      ط
 .التطوعية
اإلنطالق إلى أعمال احترافية و عدم إقتصار العمل التطوعي على التنظيف           -     ي

 .و ما شابه
ود و فائدة و ان تأخذ صفة البنـاء و          ان تكون األعمال التطوعية ذات مرد     -     ك

 .االستمرارية
 
 .العمل على سن تشريعات فلسطينية حول العمل التطوعي)2
 .إشراك المرأة بالعمل التطوعي)3
 .القيام بحمالت توعية حول أهمية العمل التطوعي)4
التركيز على الجانب التربوي لمفهوم العمل التطوعي باعتباره قيمة إيجابية يجب           )5
حافظة عليها و تجذيرها في المجتمع و ذلك من خالل تعميق مفهـوم االنتمـاء               الم

للجماعة و تضمين المناهج المدرسية و الجامعية وحـدات دراسـية عـن العمـل               
 .التطوعي

 .إنشاء دائرة للعمل التطوعي)6
 

 )36(المادة
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 حقوق المتطوعين

 

 :يتمتع المتطوع في الحقوق التالية
الوزارة و في أي من المؤسـسات التابعـة لهـا أو            الحق في معاملة جيدة في       .1

 .الشريكة لها

 .الحق في تكليفه في مهمة مناسبة و واضحة .2

الحق في حضور االجتماعات و إبداء الرأي و الحصول على النصح و التوجيه              .3
 .و اإلرشاد

الحق في معرفة المؤسسة التي يتطوع فيها و االطالع على برامجها و أنشطتها              .4
 .و سياستها

 .حق في التدريب المناسب للقيام بالعمل المطلوبال .5

 .الحق في الحصول على شهادة من الوزارة بعد االنتهاء من فترة التطوع .6
 

 )37(المادة

 آليات تفعيل المؤسسات المجتمعية

  التابعة للوزارة لجهة العمل التطوعي

 

 توفير المهنية التخصصية و االبتعاد عن التقليد و ذلـك لالرتقـاء بالعمـل              .1
 .التطوعي

 .قيام المتطوعين المهرة بتدريب غيرهم من المتطوعين .2

تطوير البرامج و األنشطة باستمرار بناءاً على رؤية الـوزارة و فلـسفتها              .3
 .لتخدم العمل التطوعي

تفعيل دور المواطنين عن طريق مشاركتهم و إشـراكهم فـي التخطـيط و               .4
 .رةالتنفيذ للبرامج و األنشطة التطوعية التي تخص الوزا

عقد االجتماعات الدورية للمتطوعين لسماع وجهات نظرهم و اقتراحاتهم و           .5
 .آرائهم حول البرامج و األنشطة التي يرغبون بالمشاركة بها

 

   )38(المادة
 إدارة عمل المتطوعين
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يتم إدارة عمل المتطوعين من قبل الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسـسات             
 :الشريكة من خالل

الكامل و الشامل إلمكانيات و مهارات المتطوع و مطابقتها مـع           التقييم   .1
 .ما تم إنجازه على ارض الواقع

 .ان يعرف المتطوع المهام الموكلة له إما عن طريق التعميم أو اللوائح .2

 .ان تكون األهداف واضحة للمتطوع .3

 . إعالم المتطوع ان هناك تقييم لعمله .4

 .وجود خطة دقيقة و منظمة للعمل .5
  

 )39(ةالماد
 أهداف التطوع

 

 :أهداف التطوع الخاصة بالمجتمع-1
 المساهمة في الحد من المشاكل االجتماعية و المساهمة في وضـع الحلـول              -أ

 .لها

 تعريف أفراد المجتمع بالظروف الحقيقية لمجتمعهم و إشراكهم في وضـع            -ب
عيـة فـي    البرامج و األنشطة و تنفيذها و المشاركة في التقييم وصوالً إلى الواق           

 .المطالب

بالمجتمع و محاولـة    "و حرمانا " تعريف أفراد المجتمع بالفئات األكثر تهميشا      -ج
حل مشاكلهم و حشد الطاقات و اإلمكانيات من قبل هؤالء األفراد لصالح هـذه              

 .الفئات

 الوصول إلى تفاهم و التفاف حول األعمال التطوعية مما يعني التماسـك و              -د
 .فعل القاسم المشترك بينهم حول األهداف المجتمعيةتقليل الخالفات و ذلك ب

 
 :أهداف خاصة بالوزارة و بالمؤسسات الشريكة-2 

 .استثمار الكفاءات و الخبرات الكامنة لدى األشخاص المتطوعين و تفعيلها-أ

الوصول إلى اكبر عدد من النـاس و إشـراكهم فـي أنـشطة الـوزارة و                 -ب
 .المؤسسات الشريكة

 .ي بعض المؤسسات ال سيما من المتطوعين المهرةتعويض النقص ف-ج

 .العمل على ربط الوزارة و المؤسسات الشريكة بالمجتمع المحلي-د
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الوصول إلى اكبر عدد من الفئات المستهدفة و التعرف علـى احتياجـاتهم و    -ه
 .محاولة إشباعها

 
 :أهداف خاصة بالمتطوعين-3 

 .استثمار وقت الفراغ بطريقة حرة و شرعية- أ

 .اكتساب الخبرة في العمل التطوعي و بناء القدرات للمتطوعين-ب

 .إشباع بعض الحاجات النفسية و االجتماعية إلى جانب تحقيق الذات-ج

 
 
 )40(المادة

 آليات اختيار المتطوعين

 

تقوم الوزارة و بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الشريكة بتشكيل لجنـة الختيـار              
 :تاليةالمتطوعين على األسس ال

المعلومات الشخـصية والخبـرات      " يتم تعبئة نموذج خاص للمتطوعين متضمنا      .1
والكفاءة و االهتمامات و المجاالت التي يرغب المتطوع العمـل فيهـا و أيـام و                

 .ساعات التطوع و ما إلى ذلك من معلومات

هل هو منتدب من جهة معينه أم انه متطوع بـشكل           , أسباب الرغبة في التطوع    .2
لى ان يتم تدوين اسم المؤسسة المرسل من قبلها ومسؤوله المباشر فـي             ع, شخصي
 . أو الدراسة ورقم الهاتف أو أي وسيله أخرى, العمل

يتم فرز الطلبات و إجراء المقابالت من خالل لجنة لدراسة التطوع من ممثلـي               .3
 .الوزارة و المؤسسات الشريكة

 .يتم إعداد قاعدة معلومات حول كافة المتطوعين .4
 
 

 )41(المادة
 وسائل تشجيع المتطوعين  وتقديرهم

 
تقوم الوزارة بالتعاون و التنسيق مـع المؤسـسات الـشريكة بتـشجيع و تحفيـز                

 :المتطوعين لتعميق مفهوم االنتماء للجماعة و تطوير العمل التطوعي من خالل
 .إشراك المتطوعين بوضع الخطة السنوية للبرامج و األنشطة و تقييمها .1
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 .سنوي للمتطوعين من خالل شهادات و هدايا رمزيةالتكريم ال .2

تدريب المتطوعين و تطويرهم و بناء قدراتهم في الموضـوعات التـي يـرى               .3
 .المتطوعين أنها أولوية وذات حاجة لهم

 .االتصال و التواصل بين جميع المتطوعين سواء بشكل ثنائي أو قطاعي .4

لمادية الرمزية للمتطوعين   تتحمل الوزارة و معها المؤسسات الشريكة التكاليف ا        .5
 .كالطعام و المواصالت

وجود موظفين في الوزارة و المديريات في كافـة المنـاطق لمتابعـة أعمـال                .6
 .المتطوعين و الترحاب بهم داخل الوزارة و مكاتب المديريات

توفير المراجع و األدبيات الخاصة حول التطوع في مكتبة الوزارة أو المكتبـة              .7
 .المحلية

يم اللوائح الخاصة بالوزارة و المؤسسات الشريكة للتأكيـد علـى           ضرورة تنظ  .8
 .العمل التطوعي

 
 

 )42(المادة
 مؤشرات التنمية المجتمعية

 

تقوم الوزارة بالتعاون مع المؤسسات المتخصصة في مجال التنميـة المجتمعيـة و             
الجهاز المركزي لإلحصاء بتحديد مؤشرات التنمية المجتمعية من اجل وضع آليات           

 :تحديثها و تفعيلها بشكل مستمر من خالل المقارنة بين كل سنة و أخرى حولل
 .زيادة الوعي .1

 .تحسين القدرات للفئات المستهدفة من البرامج و األنشطة .2

مدى استفادة الفئات المختلفة من البرامج و األنشطة و يكـون مـن خـالل                .3
 .المدخالت و المخرجات

 :إجراءات التقييم

 .طبيعة البرنامجمرحلية التقييم حسب  .1

 .االعتماد على الوثائق و الملفات .2

 :توثيق كل مراحل النشاط أو البرنامج و ذلك من خالل .3

 . توثيق المراحل-أ

 .توثيق محاضر االجتماعات-ب

 .توثيق أسماء الفئات المستهدفة وعناوينها-ج



 26

 .توثيق الصادر و الوارد-د

 .وجود نظام أرشيفي يدوي و إلكتروني-ه

 . لمتابعة عملية التقييم منذ بداية النشاط أو البرنامجوجود متخصص-و

 ,المشاهدة و المالحظة-ز

 .تحديد ميزانية للقيام بإجراءات التقييم-ح
 
 
 

 :طرق إجراء التقييم

 .التقييم عن طريق المسح-أ

 .التقييم عن طريق دراسة الحالة-ب

 .التقييم عن طريق االستمارة-ج

 .التقييم عن طريق المقابلة-د

 .لتقييم عن طريق الدعوة للقاء عاما-ه

 .التقييم عن طريق مجموعات مركزة-و

 .وجود نموذج تقييم ذاتي و كذلك االعتماد على نموذج التقييم الشفهي-ز

 
 )43(المادة

 
تقوم الوزارة بالتعاون و التنسيق مع المؤسسات الـشريكة بتقيـيم عمليـة التنميـة               

صيات و سياسـات جديـدة للتحـديث        المجتمعية من مرحلة إلى أخرى للخروج بتو      
 .المستمر لعملية التنمية المجتمعية

 
 )44(المادة

 
تقوم الوزارة بتعزيز التعاون مع المنظمات األهلية و الجهات التشريعية المختـصة            

 اجل اقتراح قوانين لحماية كافة الفئات المستهدفة و رفع مستواها و كذلك تطوير              نم
 .عملية التنمية المجتمعية
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 )45(لمادةا
 

أو حذف أية مادة من مواد هذه الالئحة التنظيمية بمـا           /أو إضافة و    /للوزير تعديل و  
 .يخدم العملية التنموية و الصالح العام

 
 

 )46(المادة
 

 الجهات و الدوائر و األجهزة التابعة للوزارة تنفيذ أحكام هـذه الالئحـة              ععلى جمي 
 .التنظيمية كل فيما يخصه

 
 

 )47(المادة
 

ري أحكام هذه الالئحة على جميع إدارات و دوائـر و مـديريات و مؤسـسات                تس
 .من تاريخ صدورها" الوزارة في جميع مناطق السلطة الفلسطينية اعتبارا

 
 
 

 :صدرت في

 انتصار الوزير                                                           

 
 وزير الشؤون اإلجتماعية
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و عـدم  ,يعتبر مفهوم التنمية المجتمعية من المفاهيم التي أثير حولهـا العديـد مـن الخلـط        
و اإلخـتالف مـن حيـث       ,و يختلف هذا المفهوم عن مفهوم التنمية اإلجتماعيـة        .الوضوح

فهي كمدخل تهـدف إلـى      .السياسية و اإلقتصادية أو من حيث الممارسات العملية       التوجهات  
إحداث تغييرات إقتصادية و إجتماعية و ثقافية مقصودة عن طريق اإلستفادة من الطاقات و              

و التعاون بينهـا و بـين       ,اإلمكانيات الموجودة في المجتمع و اإلعتماد على الجهود المحلية        
ذ البرامج الموجهة نحو تحسين األحوال المختلفة لألفراد علـى ان           الجهود الحكومية في تنفي   

و أيضاً هي حق الناس في تحديد إحتياجاتهم السياسية و          .يأتي هذا التعاون نتيجة فهم و إقناع      
ثم العمل معـاً و     ,و تحديد البرامج التطورية لها    ,اإلقتصادية و اإلجتماعية و الثقافية و البيئية      

 . البرامج من اجل إعادة تنظيم الحياة و المجتمع و البيئةبالمشاركة لتطبيق هذه
 

و التنمية المجتمعية تكون بإشراك أعضاء المجتمع أنفسهم في الجهود التي تبـذل لتحـسين               
مستوى المعيشة في محيطهم بعد تزويده بالخـدمات و المعونـات الالزمـة لمـساعدتهم و                

و يلزم لـذلك ان     ,  و المشاركة اإليجابية   بإسلوب يشجع على المبادرة و اإلعتماد على النفس       
يمكن ان نستنتج من التعريفات السابقة مـا        .يتميزوا بدرجة عالية من خلق التعاون فيما بينهم       

 :يلي
 .ان التنمية المجتمعية تؤخذ كوحدة واحدة للتنمية .1

التنمية المجتمعية تعني إحداث تغيرات في الظروف و األوضـاع سـواء أكانـت               .2
 .اعية أو ثقافية أو إقتصادية أي إنها شاملة لكل أقسام التنميةسياسية أو إجتم

فمشاركتهم هـي   ,التغيير المنشود يتم بمبادرة من أفراد المجتمع نفسه و بمشاركتهم            .3
و هي ممارسة ديمقراطية و تعزيز للتوجهـات        , إحدى أهم مقومات النجاح المنشود    

 .الالمركزية

 .د المجتمع و تنمية طاقاتهمالتنمية المجتمعية هي بناء لقدرات أفرا .4

التنمية المجتمعية هي تعزيز للقيم اإليجابية و تغيير للسلوك و األفكار و اإلتجاهات              .5
 .نحو األفضل

و تقلص اإلعتمـاد علـى الـدعم        .ان التنمية المجتمعية تعزز اإلعتماد على الذات       .6
 .الحكومي

 .ماعاتالتنمية المجتمعية تساهم فيها جميع الفئات و القطاعات و الج .7

و تكون قـراراتهم    ,التنمية المجتمعية تؤدي إلى تعرف أفراد المجتمع على مشاكلهم         .8
 .جماعية

 .تهتم باألماكن األكثر حاجة .9
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تمكن أفراد المجتمع من تحديد إحتياجاتهم و أهدافهم و ترتيب هذه اإلحتياجـات و              .10
 .األهداف حسب األولويات

 الجهود المحلية من خالل االستفادة من       تحث على التعاون بين الجهود الحكومية و      .11
 .اإلمكانيات و الطاقات و الخبرات بشكل تبادلي

ان التنمية المجتمعية هي إحدى أهم دعائم حرية اإلنـسان و كرامتـه اإلنـسانية               .12
 .باالستناد إلى الحقوق الواردة في الشرعية الدولية لحقوق اإلنسان

نها تستند في المقـام األول علـى التـصور          أما التنمية المجتمعية من منظور محلي فإ      
باإلضافة إلـى   .آخذة بعين االعتبار األوضاع غير المستقرة     .الوطني لماهية هذه التنمية   
و أيـضاً شـمولية     ,و كذلك التركيز على مقومات الصمود     .الوضع اإلقتصادي الخاص  

 ,وطنياإلطار التنموي متضمناً مهمات البناء اإلقتصادي و اإلجتماعي و الثقافي ال
إن هذا الطرح يتحقق فقط من خالل إشراك أكبر عدد ممكن من أفراد المجتمع كمقدمة               

اخذين بعين اإلعتبار األولويات و اإلحتياجات المختلفة للـشعب         ,لدمقرطة عملية التنمية  
باعتبارها سبيالً في توسيع إختيارات الناس و تعزيز قدراتهم مـن أجـل أن     .الفلسطيني

 .لحتهم و من خاللهمتكون التنمية في مص
إن الواقع الذي يعيشه الشعب الفلسطيني ال ينبغي ان يكون عامل إحبـاط بـل عـامالً                 

ففي هذه الحالة ال بد من      , محفزاً لجهود مضاعفة تكتنز في جنباتها عظم األهداف النبيلة        
و القضاء على السلبيات بإعتماد جهـد       .تسريع النشاط على الصعيد المحلي و الحكومي      

, لوضع الدراسات المستفيضة لكل األخطار و المشكالت اإلقتصادية و اإلجتماعية         منظم  
و تحميل النتائج إلـى الـدوائر       ,و وضع النهج السليم لتطوير العمل في مختلف األوجه        

و أيضاً إلى كل المهتمين و حث المسؤولين لتنفيذ الخطط التنموية و اآلراء             ,ذات الصلة 
أو من دوائر القرار و المسؤولية      .المجتمع المحلي نفسه  و المقترحات المقدمة سواء من      

 .أو من خالل مؤسسات المجتمع المحلي,
من هنا ال تتحقق التنمية المجتمعية إال بوضع برامج متكاملة لتنمية بمفهومها  الشامل و               
هي بحاجة إلى تضافر جهود المنظمات و المؤسسات األهلية إلى جانب جهود الـسلطة              

على أن يكون الهدف من تلك البرامج هو التوافق بين القدرة المحـددة             ,في هذا المجال  
من هنا يمكـن    .للمجتمع و توفير بيئة مالئمة من خالل اإلستخدام األمثل لقدرة المجتمع          

القول ان تنمية المجتمع الفلسطيني تعني أول ما تعنيه التنمية المستدامة و المتواصـلة              
 . ها على جانب من جوانب التنمية و إهمال اآلخرباإلضافة إلى شموليتها و عدم تركيز
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 الملحق

 )2(رقم

 

 طرق دعم و تطوير

  الصناعات التقليدية

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 طرق دعم و تطوير الصناعات التقليدية

 

و اإلهتمام بالمهن التراثيـة مـن خـالل دعـم           ,يتم دعم و تطوير الصناعات التقليدية       
ات الخيرية العاملة في هذا القطاع للحفاظ على التراث الوطني الفلسطيني و ذلك             الجمعي

 :من خالل
توفير التدريب الالزم لتطوير هذه الثروة الذاتية و الحفاظ عليها من التشويه و              .1

 .اإلندثار

ترويج المنتجات التراثية التي تنتجها المراكز التابعة للوزارة و تلـك التابعـة              .2
ية و الهيئات األهلية لتسويقها بأسـعار مقبولـة تكفـل لهـذه             للجمعيات الخير 

 .المؤسسات الديمومة والعطاء و اإلستمرارية

دعم هذه المنتجات عن طريق اإلعفاءات الضريبية و الجمركية و وجود فتـرة              .3
 .سماح

 .حماية المنتوجات التراثية و إعطائها األولوية في التسويق .4

 .إقامة المعارض لهذه المنتوجات .5
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 :فيذ الحمالت الدعائية لتراثنا الوطني محلياً و دولياً و ذلك من خاللتن .6

 .وسائل اإلعالم-أ

 .النشرات-ب

 .البوسترات-ج

و الدولية عن طريق سـفاراتنا و ممثلياتنـا و          , إقامة المعارض المحلية  -د
 . قنصلياتنا في الخارج
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 األسس المفاهمية

 للعمل التطوعي
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 األسس المفاهمية للعمل التطوعي

 

 
إلى جانب ما يعنيه من قـيم و  ,و ذلك لدوره في التنمية,يحظى العمل التطوعي بأهمية خاصة  

و تكمن اهميته و دوره ليس على صعيد الفرد فحسب و إنما علـى              .روابط إجتماعية إيجابية  
و تحـسين   ,قتـصادي و اإلجتمـاعي    مستوى المجتمع ككل و ما يعنيه من رفع للمستوى اإل         

و هـو بهـذا     ,و محافظته على القيم العربية و اإلنسانية      ,األحوال المعيشية للفئات المحرومة     
 . و استثماراً حقيقياً ألوقات الفراغ, اإلجتماعيلالمعنى تجسيداً لمبدأ التكاف

بدافع االنتماء  و من هنا ترى الوزارة إن العمل التطوعي هو فعل ذاتي حر يقوم به اإلنسان                
 .و الواجب و الغيرة و اإلحساس بالمسؤولية

و إنما هـي مـسؤولية      ,فإن تعميم ثقافة العمل التطوعي ليست مسؤولية جهة بعينها          , و عليه 
وطنية تلعب بها المؤسسات دوراً فاعالً و مؤثراً ال سيما مؤسسات التنشئة اإلجتماعية علـى               

و الحكومية خاصة المؤسسات التي تعنـى بالعمـل         إلى جانب المؤسسات األهلية     , اختالفها
و بالتالي فان الوزارة تعمل للوصول إلى بلـورة         , و بإعادة االعتبار له و تطويره     , التطوعي

مشروع قانون ينظم العمل التطوعي في فلسطين عوضاً عن عدم وجود قوانين مـساوية و               
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البدء بترسـيخ مبـدأ العمـل       و كمقدمة لذلك يجب     . موازية للخدمة اإلجتماعية أو الوطنية    
 .التطوعي من المدرسة أوالً مروراً بالمعاهد و الكليات و الجامعات بأشكال و طرق مختلفة

 

 

 

 

 

 
 


