
رؤية الوزارة
مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، ويوفر احلياة 
الكرمية لكل أفراده، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن باحلقوق واملساواة 

والعدالة والشراكة واالدماج.

الفئات املستهدفة

املناطق املهمشة املستهدفة ذات األولوية
القدس -غزة - جيوب الفقر - املناطق احلدودية - اخمليمات الفلسطينية – املناطق املسماة "ج" – البلدة 

القدمية في اخلليل.

رسالة الوزارة
والتنمية  للحماية  متكاملة  خدمات  تقدمي  وتنسيق  تقدمي  إلى  االجتماعية  التنمية  وزارة  تسعى 
االجتماعية تؤدي إلى حماية الفقراء واملهمشني، ورعايتهم، وإدماجهم، ومتكينهم، بالشراكة والتنسيق 
مع املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص، ومن خالل منهجية إدارة احلالة وتعزيز اخليارات اجملتمعية احمللية.

األهداف االستراتيجية 

3 الهدف
االستراتيجي

الثالث

تعزيز 
التماسك 
االجتماعي

1 الهدف
االستراتيجي

األول

احلد من 
2الفقر الهدف

االستراتيجي
الثاني

القضاء على كافة أشكال التهميش 
والعنف واإلقصاء االجتماعي في 

اجملتمع الفلسطيني

وزارة التنمية اإلجتماعية

إجمالي املوازنة اخملصصة للوزارة للعام 2018 

من إجمالي املوازنة0.14%
1,150,000 شيكل

النفقات الرأسمالية

من إجمالي املوازنة85.31%
716,380,000 شيكل

منافع املساعدات االجتماعية

من إجمالي املوازنة7.23%
60,685,000 شيكل

الرواتب واألجور

من إجمالي املوازنة6.17%
51,843,500 شيكل

املوازنة التطويرية

من إجمالي املوازنة1.16%
9,706,000 شيكل

النفقات التشغيلية

إجمالي املوازنة اجلارية والتطويرية اخملصصة
للوزارة للعام 2018 موزعة على البرامج اخملتلفة

من إجمالي املوازنة90.66%  760,097,317شيكل
برنامج املساعدات االجتماعية والتمكني االقتصادي

من إجمالي املوازنة1.97% 16,489,653شيكل
برنامج اإلدارة والتخطيط

من إجمالي املوازنة1.15% 9,609,600شيكل
برنامج التنمية اجملتمعية

من إجمالي املوازنة6.22% 52,167,930شيكل
برنامج اإلدماج واحلماية

كبار
السن

األطفال الشباب
االشخاص 
ذوو اإلعاقة

املرأة والنوع 
االجتماعي

الفقراء

839,764,500

إجمالي املوازنة
)جارية وتطويرية(/شيكل

توزيع املوازنة التطويرية

من املوازنة التطويرية81.9% من املوازنة التطويرية18.1%

مشاريع التمكني االقتصاديبناء مديريات ومقرات

مجموع املوازنة التطويرية/شيكل

+

=

42,474,500 شيكل9,369,000 شيكل

%51,843,500100 شيكل

"أعدت موازنة املواطن اخلاصة بوزارة التنمية االجتماعية في إطار التعاون املشترك بني الوزارة ومؤسسة "مفتاح"،
وذلك من خالل مشروع "التمويل من أجل التنمية" بالشراكة مع ائتالف أمان ومعهد أريج وبدعم من أوكسفام.

*محتوى هذه النشرة ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام.
الكاتب يتحمل كامل املسؤولية عن كل املعلومات واآلراء املوجودة في النشرة.

مـــعـــلـــومـــات االتـــصـــال بـــالـــوزارة

البيرة - شارع املبعدين
تلفون 2405641 970+ / فاكس 2405642 970+ 

www.mosa.pna.ps :املوقع االلكتروني
www.facebook.com/mosdps :صفحة الفيس بوك

للتواصل مع وحدة الشكاوي:
هاتف 2402083 02 / فاكس 2405644 02

http://cs.pmo.gov.ps :الصفحة االلكترونية
 shakawi@mosa.gov.ps :البريد االلكتروني

أهــم الــمــشــاريــع 

املمولالفئة املستفيدةاملوازنة بالشيكلاسم املشروعنوع املشروع

مشاريع اقتصادية

األسر الفقيرة - متويل احلزينة العامة40,000,000التمكني االقتصادي

األسر الفقيرة من خالل برنامج 18,306,000DEEPالتمكني االقتصادي

البنك اإلسالمي للتنمية

بنية حتتية

إنشاء مجمع اخلدمات االجتماعية في 
6,304,000محافظتي اخلليل و قلقيلية

الفئات االجتماعية الضعيفة
والفقيرة واملهمشة

أشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة1,825,000بناء وجتهيز مركز شديدي اإلعاقة - نابلس

النساء املعنفات740,000إنشاء مركز الطوارئ - جنني

خدمات
اجتماعية

3,600,000تعزيز اخلدمات االجتماعية
الفئات االجتماعية الضعيفة

والفقيرة واملهمشة
البنك الدولي

استجابة النساء للتوعية بحقوقهن في 
”IRADA“ النساء املعنفات2,580,000التمثيل والتنمية

احلكومة اإليطالية

”WELOD3“ النساء املعنفات1,290,000متكني املرأة والتنمية احمللية

1,260,000دعم استراتيجية احلماية االجتماعية
الفئات االجتماعية الضعيفة

والفقيرة واملهمشة

جامعة الدول العربية

بناء نظام وطني حلماية األطفال
األطفال109,100“شبكات احلماية”

بناء قدرات

املساعدة الفنية لتحسني وتطوير نظام 
مؤسسات احلماية االجتماعية3,440,000احلماية االجتماعية

االحتاد االوربي



بــرنــامــج
الــتــحــويــالت 

الــنــقــديــة

توزيع املستفيدين 
من برنامج 

التحويالت النقدية 
حسب املنطقة 

اجلغرافية

10392

دير البلح

10490

رفح

18311

غزة

13375

شمال غزة

13477

خانيونس

1319

طوباس

4176

طولكرم

1045

أريحا
واألغوار

1082

سلفيت

3874

بيت حلم

2947

يطا

4712

جنني

3974

نابلس
2352

قلقيلية

2925

رام اهلل

3035

القدس

5514

اخلليل

بــرنــامــج الــتــمــكــيــن االقــتــصــادي

الــمــســاعــدات الــطــارئــة

شــراء الــخــدمــة: )متويل اخلزينة العامة(

الـمـجـمـوع
عدد األسر

3500
الـمـبـلـغ

  6,000,000 100%

550,000 املبلغ/شيكل

عدد األسرة

55,000

55%

قطاع 
غــزة

نسبة إلى إجمالي  االسر

66045
307,782,524 

مجموع غزة
36955

172,217,476 

مجموع الضفة

املبلغ/ بالشيكلعدد املستفيديناحملافظةطبيعة املشروع

مشاريع
ريادية

وإنتاجية 
وصناعية 
وخدماتية 

متنوعه

6,424,268 242اخلليل
5,707,510 215غزة

3,743,065 141القدس
3,424,506 129نابلس

3,344,867 126شمال غزة
3,159,041 119رام اهلل والبيرة

2,813,935 106جنني
1,964,445 74بيت حلم
1,592,794 60طولكرم
1,008,769 38قلقيلية
637,117 24سلفيت
584,024 22طوباس
477,838 18أريحا

املساعدات الغذائية

عدد األسر

23,000
نســبة إلــى اجمالــي االســر

51%

الضفة 
الغربية

عدد األسر

22,000
نســبة إلــى اجمالــي االســر

49%

قطاع 
غــزة

 45,000 أسرة
100%

الـــمـــجـــمـــوع

املستفيدين من برنامج
%51%49التمكني االقتصادي

61%

عدد املستفيدين

973
الـمـبـلـغ

25,909,445

الضفة 
الغربية

39%

عدد املستفيدين

627
الـمـبـلـغ

16,565,055

قطاع 
غــزة

1,600
  42,474,500 

100%

الـــمـــجـــمـــوع

التأمني الصحي

100,000
100%

الـــمـــجـــمـــوع

اإلعفاءات املدرسية

 60,000 طالب
100%

الـــمـــجـــمـــوع عدد األسرة

45,000
450,000 املبلغ/شيكل

45%

الضفة 
الغربية

نسبة إلى إجمالي  االسر

2,580,000 املبلغ/شيكل

عدد األسر

1,500
قطاع 
%43غــزة 57%

عدد األسر

2,000
3,420,000 املبلغ/شيكل

الضفة 
الغربية

عدد الطالب

25,000
نسبة إلى إجمالي  الطالب

42%

الضفة 
الغربية

عدد الطالب

35,000
نسبة إلى إجمالي  الطالب

58%

قطاع 
غــزة

أطفال

العدد 

30
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

ذوو إعاقة324,000

العدد 

1070
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

6,018,000

شراء خدمه 
فردية

العدد 

35
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

548,000 معنفات

العدد 

15
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

162,000 مسنون

العدد 

100
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

948,000

اجملموع

العدد 

1,250 مستفيد
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

8,000,000

الـمـبـلـغ الـسـنـوي
)بالشيكل(

480,000,000

تساهم احلكومة بنسبة

65%
يساهم االحتاد االوربي بنسبة

32.31%
يساهم البنك الدولي بنسبة

2.69%

حصة
حصة%36الضفة الغربية

%64قـطـاع غــزة * عدد األسر التي ترأسها نساء 

45,000

إنـــاث

310,000

ذكـــور

290,000
]600,000[ شخص

103,000
أسرة فلسطينية

عدد املستفيدين

املبلغ/ بالشيكلعدد املستفيديناحملافظةطبيعة املشروع

مشاريع ريادية
وإنتاجية وصناعية 
وخدماتية متنوعه

3,105,948 117خان يونس
2,415,737 91دير البلح ) الوسطى(

2,070,632 78رفح
42,474,500 1600اجملموع

كــفــاالت األيــتــام 

الشبيبة والفتيات في مراكز التأهيل االجتماعي واملهني

النساء املعنفات 

املسنون

عدد النزالء املتوقع 
استفادتهم من اخلدمة 

االيوائية للعام 2018 في 
مركز بيت األجداد

100
نــزيــل

التكلفة التقديرية الشهرية تتراوح بني

2000 - 1500
طفل3720األطفال

عدد املستفيدين املتوقعني للعام 
2018 من خدمات احلماية واخلدمات 

اإليوائية في املراكز التابعة لإلدارة 
العامة لشؤون األسرة

املبلغ )سنوياً( / شيكلاناثذكورعدد املستفيدين

70223585343715,167,520

املوازنةعدد املستفيداتاخلدمات

1,572,012 شيكل358خدمات إيوائية 

1,300,535 شيكلمشاريع متكني اقتصادي و تعليم جامعي

 946,860 شيكل 361حماية وايواء 

خدمات احلماية االجتماعية
)القانونية والنفسية واالجتماعية(

389
35 نشاط توعوي 

767,550 شيكل

املبلغ )سنوياً(عدد املستفيديناخلدمات

5,322,000  شيكل850 شخصشراء خدمة

2,500,000 شيكل950 شخصاألجهزة املساندة

850,000 شيكلالدار البيضاءخدمات إيوائية

756,000 شيكل30 مشروعمشاريع متكني اقتصادي

 396,000 شيكل120 طالب وطالبةمراكز تأهيل مهني لذوي االعاقة

وزارة املالية800 إعفاء جمركي جديداإلعفاء اجلمركي

عدد املستفيدين )ذكور وإناث(عدد املراكز: 8 مراكز
)285 طالب وطالبة(

5 شبيبة
)شبيبة نابلس، شبيبة جنني، شبيبة 

اخلليل، شبيبة قلقيلية، رونالدو(

1 مختلط
)فتيان وفتيات( 

طولكرم

2 فتيات
)فتيات نابلس،

فتيات جنني(

221ذكــور
64إنــاث

شيكل

األشخاص ذوي اإلعاقة 

 بـــلـــغ عـــدد الـــشـــكـــاوى فـــي الـــعـــام 2017 ]748[ شـــكـــوى

حيث مت إجناز ومعاجلة ]720[ شكوى أي ما نسبته %96.3 من مجموع الشكاوى التي تعاملت معها الوحدة.
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الــنــقــديــة

توزيع املستفيدين 
من برنامج 

التحويالت النقدية 
حسب املنطقة 

اجلغرافية

10392

دير البلح

10490

رفح

18311

غزة

13375

شمال غزة

13477

خانيونس

1319

طوباس

4176

طولكرم

1045

أريحا
واألغوار

1082

سلفيت

3874

بيت حلم

2947

يطا

4712

جنني

3974

نابلس
2352

قلقيلية

2925

رام اهلل

3035

القدس

5514

اخلليل

بــرنــامــج الــتــمــكــيــن االقــتــصــادي

الــمــســاعــدات الــطــارئــة

شــراء الــخــدمــة: )متويل اخلزينة العامة(

الـمـجـمـوع
عدد األسر

3500
الـمـبـلـغ

  6,000,000 100%

550,000 املبلغ/شيكل

عدد األسرة

55,000

55%

قطاع 
غــزة

نسبة إلى إجمالي  االسر

66045
307,782,524 

مجموع غزة
36955

172,217,476 

مجموع الضفة

املبلغ/ بالشيكلعدد املستفيديناحملافظةطبيعة املشروع

مشاريع
ريادية

وإنتاجية 
وصناعية 
وخدماتية 

متنوعه

6,424,268 242اخلليل
5,707,510 215غزة

3,743,065 141القدس
3,424,506 129نابلس

3,344,867 126شمال غزة
3,159,041 119رام اهلل والبيرة

2,813,935 106جنني
1,964,445 74بيت حلم
1,592,794 60طولكرم
1,008,769 38قلقيلية
637,117 24سلفيت
584,024 22طوباس
477,838 18أريحا

املساعدات الغذائية

عدد األسر

23,000
نســبة إلــى اجمالــي االســر

51%

الضفة 
الغربية

عدد األسر

22,000
نســبة إلــى اجمالــي االســر

49%

قطاع 
غــزة

 45,000 أسرة
100%

الـــمـــجـــمـــوع

املستفيدين من برنامج
%51%49التمكني االقتصادي

61%

عدد املستفيدين

973
الـمـبـلـغ

25,909,445

الضفة 
الغربية

39%

عدد املستفيدين

627
الـمـبـلـغ

16,565,055

قطاع 
غــزة

1,600
  42,474,500 

100%

الـــمـــجـــمـــوع

التأمني الصحي

100,000
100%

الـــمـــجـــمـــوع

اإلعفاءات املدرسية

 60,000 طالب
100%

الـــمـــجـــمـــوع عدد األسرة

45,000
450,000 املبلغ/شيكل

45%

الضفة 
الغربية

نسبة إلى إجمالي  االسر

2,580,000 املبلغ/شيكل

عدد األسر

1,500
قطاع 
%43غــزة 57%

عدد األسر

2,000
3,420,000 املبلغ/شيكل

الضفة 
الغربية

عدد الطالب

25,000
نسبة إلى إجمالي  الطالب

42%

الضفة 
الغربية

عدد الطالب

35,000
نسبة إلى إجمالي  الطالب

58%

قطاع 
غــزة

أطفال

العدد 

30
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

ذوو إعاقة324,000

العدد 

1070
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

6,018,000

شراء خدمه 
فردية

العدد 

35
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

548,000 معنفات

العدد 

15
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

162,000 مسنون

العدد 

100
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

948,000

اجملموع

العدد 

1,250 مستفيد
املبلغ السنوي/ بالشيكل 

8,000,000

الـمـبـلـغ الـسـنـوي
)بالشيكل(

480,000,000

تساهم احلكومة بنسبة

65%
يساهم االحتاد االوربي بنسبة

32.31%
يساهم البنك الدولي بنسبة

2.69%

حصة
حصة%36الضفة الغربية

%64قـطـاع غــزة * عدد األسر التي ترأسها نساء 

45,000

إنـــاث

310,000

ذكـــور

290,000
]600,000[ شخص

103,000
أسرة فلسطينية

عدد املستفيدين

املبلغ/ بالشيكلعدد املستفيديناحملافظةطبيعة املشروع

مشاريع ريادية
وإنتاجية وصناعية 
وخدماتية متنوعه

3,105,948 117خان يونس
2,415,737 91دير البلح ) الوسطى(

2,070,632 78رفح
42,474,500 1600اجملموع

كــفــاالت األيــتــام 

الشبيبة والفتيات في مراكز التأهيل االجتماعي واملهني

النساء املعنفات 

املسنون

عدد النزالء املتوقع 
استفادتهم من اخلدمة 

االيوائية للعام 2018 في 
مركز بيت األجداد

100
نــزيــل

التكلفة التقديرية الشهرية تتراوح بني

2000 - 1500
طفل3720األطفال

عدد املستفيدين املتوقعني للعام 
2018 من خدمات احلماية واخلدمات 

اإليوائية في املراكز التابعة لإلدارة 
العامة لشؤون األسرة

املبلغ )سنوياً( / شيكلاناثذكورعدد املستفيدين

70223585343715,167,520

املوازنةعدد املستفيداتاخلدمات

1,572,012 شيكل358خدمات إيوائية 

1,300,535 شيكلمشاريع متكني اقتصادي و تعليم جامعي

 946,860 شيكل 361حماية وايواء 

خدمات احلماية االجتماعية
)القانونية والنفسية واالجتماعية(

389
35 نشاط توعوي 

767,550 شيكل

املبلغ )سنوياً(عدد املستفيديناخلدمات

5,322,000  شيكل850 شخصشراء خدمة

2,500,000 شيكل950 شخصاألجهزة املساندة

850,000 شيكلالدار البيضاءخدمات إيوائية

756,000 شيكل30 مشروعمشاريع متكني اقتصادي

 396,000 شيكل120 طالب وطالبةمراكز تأهيل مهني لذوي االعاقة

وزارة املالية800 إعفاء جمركي جديداإلعفاء اجلمركي

عدد املستفيدين )ذكور وإناث(عدد املراكز: 8 مراكز
)285 طالب وطالبة(

5 شبيبة
)شبيبة نابلس، شبيبة جنني، شبيبة 

اخلليل، شبيبة قلقيلية، رونالدو(

1 مختلط
)فتيان وفتيات( 

طولكرم

2 فتيات
)فتيات نابلس،

فتيات جنني(

221ذكــور
64إنــاث

شيكل

األشخاص ذوي اإلعاقة 

 بـــلـــغ عـــدد الـــشـــكـــاوى فـــي الـــعـــام 2017 ]748[ شـــكـــوى

حيث مت إجناز ومعاجلة ]720[ شكوى أي ما نسبته %96.3 من مجموع الشكاوى التي تعاملت معها الوحدة.



رؤية الوزارة
مجتمع فلسطيني منيع ومتضامن ومنتج ومبدع، ويوفر احلياة 
الكرمية لكل أفراده، ويحرر طاقاتهم، ويؤمن باحلقوق واملساواة 

والعدالة والشراكة واالدماج.

الفئات املستهدفة

املناطق املهمشة املستهدفة ذات األولوية
القدس -غزة - جيوب الفقر - املناطق احلدودية - اخمليمات الفلسطينية – املناطق املسماة "ج" – البلدة 

القدمية في اخلليل.

رسالة الوزارة
والتنمية  للحماية  متكاملة  خدمات  تقدمي  وتنسيق  تقدمي  إلى  االجتماعية  التنمية  وزارة  تسعى 
االجتماعية تؤدي إلى حماية الفقراء واملهمشني، ورعايتهم، وإدماجهم، ومتكينهم، بالشراكة والتنسيق 
مع املؤسسات احلكومية والقطاع اخلاص، ومن خالل منهجية إدارة احلالة وتعزيز اخليارات اجملتمعية احمللية.

األهداف االستراتيجية 

3 الهدف
االستراتيجي

الثالث

تعزيز 
التماسك 
االجتماعي

1 الهدف
االستراتيجي

األول

احلد من 
2الفقر الهدف

االستراتيجي
الثاني

القضاء على كافة أشكال التهميش 
والعنف واإلقصاء االجتماعي في 

اجملتمع الفلسطيني

وزارة التنمية اإلجتماعية

إجمالي املوازنة اخملصصة للوزارة للعام 2018 

من إجمالي املوازنة0.14%
1,150,000 شيكل

النفقات الرأسمالية

من إجمالي املوازنة85.31%
716,380,000 شيكل

منافع املساعدات االجتماعية

من إجمالي املوازنة7.23%
60,685,000 شيكل

الرواتب واألجور

من إجمالي املوازنة6.17%
51,843,500 شيكل

املوازنة التطويرية

من إجمالي املوازنة1.16%
9,706,000 شيكل

النفقات التشغيلية

إجمالي املوازنة اجلارية والتطويرية اخملصصة
للوزارة للعام 2018 موزعة على البرامج اخملتلفة

من إجمالي املوازنة90.66%  760,097,317شيكل
برنامج املساعدات االجتماعية والتمكني االقتصادي

من إجمالي املوازنة1.97% 16,489,653شيكل
برنامج اإلدارة والتخطيط

من إجمالي املوازنة1.15% 9,609,600شيكل
برنامج التنمية اجملتمعية

من إجمالي املوازنة6.22% 52,167,930شيكل
برنامج اإلدماج واحلماية

كبار
السن

األطفال الشباب
االشخاص 
ذوو اإلعاقة

املرأة والنوع 
االجتماعي

الفقراء

839,764,500

إجمالي املوازنة
)جارية وتطويرية(/شيكل

توزيع املوازنة التطويرية

من املوازنة التطويرية81.9% من املوازنة التطويرية18.1%

مشاريع التمكني االقتصاديبناء مديريات ومقرات

مجموع املوازنة التطويرية/شيكل

+

=

42,474,500 شيكل9,369,000 شيكل

%51,843,500100 شيكل

"أعدت موازنة املواطن اخلاصة بوزارة التنمية االجتماعية في إطار التعاون املشترك بني الوزارة ومؤسسة "مفتاح"،
وذلك من خالل مشروع "التمويل من أجل التنمية" بالشراكة مع ائتالف أمان ومعهد أريج وبدعم من أوكسفام.

*محتوى هذه النشرة ال يعبر بالضرورة عن آراء مؤسسة أوكسفام.
الكاتب يتحمل كامل املسؤولية عن كل املعلومات واآلراء املوجودة في النشرة.

مـــعـــلـــومـــات االتـــصـــال بـــالـــوزارة

البيرة - شارع املبعدين
تلفون 2405641 970+ / فاكس 2405642 970+ 

www.mosa.pna.ps :املوقع االلكتروني
www.facebook.com/mosdps :صفحة الفيس بوك

للتواصل مع وحدة الشكاوي:
هاتف 2402083 02 / فاكس 2405644 02

http://cs.pmo.gov.ps :الصفحة االلكترونية
 shakawi@mosa.gov.ps :البريد االلكتروني

أهــم الــمــشــاريــع 

املمولالفئة املستفيدةاملوازنة بالشيكلاسم املشروعنوع املشروع

مشاريع اقتصادية

األسر الفقيرة - متويل احلزينة العامة40,000,000التمكني االقتصادي

األسر الفقيرة من خالل برنامج 18,306,000DEEPالتمكني االقتصادي

البنك اإلسالمي للتنمية

بنية حتتية

إنشاء مجمع اخلدمات االجتماعية في 
6,304,000محافظتي اخلليل و قلقيلية

الفئات االجتماعية الضعيفة
والفقيرة واملهمشة

أشخاص ذوي اإلعاقة الشديدة1,825,000بناء وجتهيز مركز شديدي اإلعاقة - نابلس

النساء املعنفات740,000إنشاء مركز الطوارئ - جنني

خدمات
اجتماعية

3,600,000تعزيز اخلدمات االجتماعية
الفئات االجتماعية الضعيفة

والفقيرة واملهمشة
البنك الدولي

استجابة النساء للتوعية بحقوقهن في 
”IRADA“ النساء املعنفات2,580,000التمثيل والتنمية

احلكومة اإليطالية

”WELOD3“ النساء املعنفات1,290,000متكني املرأة والتنمية احمللية

1,260,000دعم استراتيجية احلماية االجتماعية
الفئات االجتماعية الضعيفة

والفقيرة واملهمشة

جامعة الدول العربية

بناء نظام وطني حلماية األطفال
األطفال109,100“شبكات احلماية”

بناء قدرات

املساعدة الفنية لتحسني وتطوير نظام 
مؤسسات احلماية االجتماعية3,440,000احلماية االجتماعية

االحتاد االوربي


