
I S S U E  1  V O L  1

TOGETHER WE CA
N

وزارة التنمية االجتماعية

نحو التحول من االغاثة الى التنمية المستدامة

نشرة اخبارية
األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

معا نستطيع



وزارة التنمية اإلجتماعية

رمضانمبارك

 نستطيع!
ً

معا

نحو التحول من اإلغاثة
 إلى التنمية المستدامة

كل عام و أنتم بخير



إن أحــد أهم مرتكــزات التنميــة،وهو أمر نركز عليه خالل
هذه المرحلة، هــو قيامهــا علــى نهــج تشــاركي،يضمـن
بـه أفـراد المجتمـع مبادئ العدالـة والمسـاواة، و االسـتجابة
الفقـراء، والمهمشـين مـن خـالل بنـاء التدخـالت لإحتياجـات
الهادفـة للقضـاء علـى الفقـر، وضمـان مشـاركة جميـع

هـذه الفئـات فـي عمليـة التخطيـط، التنفيذ، و التقييم.

وزارة التنمية االجتماعية
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نظام التحويل االجتماعي الوطني :توقيع 353 اتفاقية تعاون طوعي

التحدي
بناء الشراكات الالزمة لتحقيق األهداف 

الفرص
وزارة التنمية : قائدة قطاع الحماية االجتماعية في فلسطين

الفقر متعدد األبعاد: قاعدة انطالق للتدخل الشمولي
 

انجازات عىل أرض الواقع 
نظام إدارة الحالة

التواصل اإلعالمي 

نشرة اخبارية
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يقول نلسون مانديال متحدثًا عن الفقر، "هو كالعبودية
والفصل العنصري، ليس شيئا متواجًد بشكل طبيعي. بل إنه
من صنع اإلنسان، ويمكن التغلب عليه، والقضاء بواسطة
اإلنسان ". عندما نتمعن في هذه المقولة،  ال نستطيع اال أن
نرفع القبعة لشخص وفكر هذا اإلنسان المميز، إال أننا في
الوقت ذاته، ال يسعنا إال أن نفكر بحجم الجهد الخارق الالزم
لمجابهة الواقع الصعب الذي نعيشه في فلسطين، في
مواجهتنا للفقر وتحدياته. حيث أن المسألة هنا ال تتعلق فقط
بتعديل الظروف، التي أدت اىل الفقر، واتخاذ سياسيات تساعد
عىل إخراج الفقراء والمهمشين من دائرة االحتياج إىل دائرة
اإلنتاج، بل تتعداها لمحاولة محو اآلثار السلبية، التي تنتجها
جملة الظروف القاهرة، والتي تعيدنا باستمرار إىل الوراء، و
عىل رأسها مخلفات االحتالل. وعليه، نتوجه لكم اليوم من

خالل رسالتنا هذه لندعوكم لتنضموا إلينا في هذه الجهود.

التحدي

للمزيد من المعلومات حول المنهجية الجديدة لوزارة
التنمية اإلجتماعية ، يرجى  الضغط عىل الرابط المرفق

 

https://fb.watch/cejWVMUPJc/
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تعمل وزارة التنمية اإلجتماعية للوصول إىل مجتمع
فلسطيني متضامن، منيع ومنتج، يوفر حياة كريمة مستدامة
لكل األسر و األفراد األقل حظًا والمهمشين فيه، يؤمن
بالحقوق والمساواة والعدالة والشراكة واالندماج بكل

شفافية. 
 

هذا وتتطلـب المرحلة القادمة، التركيـز علـى تمليـك األسر
األدوات والوسـائل الالزمـة للتغلـب علـى الفقـر والتهميـش، يدًا
بيد، و مـن خـالل أوسع طيف من الشراكات بين كافة الجهات
(داخليًا وخارجيًا من خالل األفراد والمؤسسات الحكومية وغير
الحكومية، والشبكات والمؤسسات المجتمعية) التي تقدم
تدخالتها المختلفة في إطار الحماية االجتماعية.وتنطلق
الوزارة في ذلك من رؤيتها أن اإلنتقال من اإلغاثة إىل التنمية

اإلجتماعيــة هو مســؤولية وطنيــة مشــتركة وجماعية.
 
 
 

بناء الشراكات الالزمة لتحقيق األهداف 
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الفرص
 

https://fb.watch/bTZmKCF50n/

للمزيد من المعلومات حول نظام السجل الوطني اإلجتماعي
يمكن الضغط عىل الرابط المرفق

 
ترى وزارة التنمية أنه الضروري العمل عىل توحيد
جهود  التدخل الشمولي االجتماعي الوطني في
قطاع الحماية االجتماعية، من خالل تقديم سلة
من التدخالت من الوزارة ومجموعة من الشركاء،
لألسرة المستهدفة، وأن ذلك هو قوام استراتيجية
العمل المشترك معها، للخروج بهذه األسر من براثن
الفقر إىل آفاق اإلنتاج، واالعتماد عىل الذات، بما
فيه اجتماعيًا واقتصاديًا. و انطالقا من هذه
الفكرة، تعمل الوزارة عىل تأسيس نظام السجل
االجتماعي الوطني، و إدارة الحالة، ونظام التحويل
الوطني االجتماعي بغية إدارة هذه العملية
وتوثيقها ضمن ضوابط محددة تضمن الحد

األعىل الممكن من الجودة في األداء والمخرجات.
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يكمن التحول في دور وزارة التنمية االجتماعية في
انتقالها من دور المزود المباشر للخدمات إىل دور
شمولي، يتمثل بإدارة كافة التدخالت االجتماعية
واالقتصادية، التي يقدمها الشركاء، وتوجيهها
لتحقيق أهداف تنموية تمكينيه لألسر التي تم
اختيارها عىل قائمة األولويات، في االستهداف
المبني عىل مفهوم الفقر متعدد األبعاد. وبالتالي
يعني ذلك مغادرة مربع الجهود المبعثرة التي
يبذلها الجميع دون تنسيق في هذا السياق.
ويتضمن ذلك أيضا أدوارها في وضع السياسات،
بناء الشركات، الرقابة واإلشراف، واالستمرار في توفير
التدخالت التي تقدمها من خالل مديريات الوزارة،
والمكاتب الفرعية في فلسطين، إضافة إىل تلك
التدخالت المقدمة من خالل مراكز رعاية األطفال،
واألشخاص ذوي اإلعاقة، المسنين، األحداث،

والمرأة والشبيبة والفتيات.
 
 

وزارة التنمية : قائدة قطاع الحماية االجتماعية في فلسطين 
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استطاعت وزارة التنميــة االجتماعية، اإلنطالق نحو
التدخل الشمولي، وفق منهجية إدارة الحالة، بعد أن تبنى
مجلس الوزراء الفلسطيني قراره باعتماد مفهوم الفقر
متعدد األبعاد، بديًال عن الفقر المادي (المحصور بتحليل
اإلستهالك واإلنفاق)، إيمانا منهــا أن المسـاعدات النقديـة
والغذائيـة المبنية عىل األخير غير كافية إلخراج األسر
الفقيرة من دائــرة الفقــر،سيما أمــام أي هــزات اجتماعيــة
أو اقتصاديــة قد تتعــرض لهــا، أو أي ظروف استثنائية،

.COVID19 كالحرب عىل غزة، أو األوبئة مثل
فمحاربــة الفقــر بالضرورة تتعــدى التعامــل مــع آثــاره،
لتشــمل مســبباته، والتــي لها عالقة بالعديــد مــن أوجــه
الحرمــان، اإلقصاء والتهميــش االجتماعــي. فالفقر
المتعدد األبعاد، يشمل الصحة، السكن، مستوى الدخل
،العمل، األمن و األمان، الحرية الشخصية، التعليم،
واستخدام الممتلكات، العوامل التي إذا ما أخذت باالعتبار،
توسع دائرة االستهداف لدى الوزارة  و تجعلها ،أكثر دقة

وعدالة.
 

الفقر متعدد األبعاد: قاعدة انطالق للتدخل الشمولي

لمزيد من المعلومات حول الفقر متعدد األبعاد ، برجاء
الضغط عىل الرابط المرفق

 

https://fb.watch/bTWjB0rx8v/ 7



وقد بدأنا خالل الفترة الماضية من خالل مذكرة التفاهم الأولى من نوعها، والتي
طورتها الوزارة ،بتوقيع اتفاقيات ناظمة لأسس العمل والشراكة بيننا، وبين المؤسسات
التي تقدم خدمات الحماية االجتماعية بشكل طوعي، من ضمن شبكة الحماية
الوطنية، وذلك لنضمن جودة الخدمة، وتنظيم العالقة بين الوزارة ومزودي الخدمات.
ومن هنا نجدد الدعوة لجميع مؤسسات المجتمع المدني التي تقدم خدمات حماية
اجتماعية في فلسطين، للتعاون مع وزارة التنمية االجتماعية، وتوقيع مذكرات
تفاهم معها، للدخول في شبكة الحماية االجتماعية الوطنية، التي تقودها وزارة

التنمية، وذلك لتقديم كافة أنواع التدخالت االجتماعية للأسر الفلسطينية.

وتهدف مذكرات التفاهم إلى توفير قاعدة بيانات حول مزودي الخدمات والمستفيدين،
وتعزيز مستوى التخطيط، ورسم السياسات الخاصة بالحماية االجتماعية. إضافة إلى
توفير سلة / رزمة من التدخالت االجتماعية المتكاملة، لتحقيق التغيير المنشود في

حياة الأسرة المستهدفة للخروج من دائرة الفقر ،ضمن إطار زمني متفق عليه.

نظام التحويل االجتماعي الوطني 

نظام التحويل الوطني، هو جزء أصيل من عملية التحول الشاملة التي تقودها وزارة التنمية االجتماعية،
وذلك بالتحول من العمل بمنهجية "خدمة الفرد" إلى منهجية "إدارة الحالة/الأسرة"، حيث يعمل هذا
النظام على توفير رزمة من الخدمات االجتماعية واالقتصادية والنفسية التي تحتاجها الأسرة ،ويوظفها
لتحقيق التغيير االيجابي المنشود، عن طريق عقد شراكات مع مؤسسات المجتمع المدني، والشركاء
في الحكومة لتقديم رزمة التدخالت للأسر الفلسطينية بجودة وكفاءة عالية اضافة الى مراكز الوزارة

وشراء الخدمات المتخصصة جدا.

دعوة للعمل المشترك 
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من المتوقع إطالق هذا النظام وبدء العمل به في الربع الثاني
من عام 2022. يعد هذا النظام عصبُا أساسيًا لنظام السجل
الوطني االجتماعي، و نظام التحويل الوطني . و قد قامت
الوزارة بإجراء تدريبات في 12 مديرية في المحافظات الشمالية
خالل الربع الأخير من العام 2021، شملت 300 أخصائي/ مدراء
تخطيط التدّخل الإجتماعي، وتنفيذه، وفق الحالة، حول عمليات

منهجّية إدارة الحالة.

ويتم الإستعداد للبدء بعملية تدريب نظرائهم في المحافظات
الجنوبية في مطلع النصف الثاني من العام 2022. حيث سيتم
البدء بتطبيق هذه المنهجية بعد الإنتهاء من حملة تحديث
البيانات في كافة المحافظات. علمًا بأن تدريب المحافظات
الجنوبية على استمارة السجل االجتماعي قد انتهى، بحيث تم
تدريب 400 من الباحثين والأخصائيين االجتماعين /مدراء الحالة

على االستمارة.
ويجري االستعداد لإطالق عملية تحديث البيانات في المحافظات
الجنوبية، فور توفر البنية التقنية المطلوبة، كالأجهزة اللوحية و
و التي سوف يستخدمها الباحثون/مدراء الحالة في غيرها،

الحملة.

نظام إدارة الحالة

نظام إدارة
 الحالة
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إنجازات  

الفقر المتعدد األبعاد

السجل الوطني االجتماعي 

تصميم نظام محوسب للسجل الوطني االجتماعي تتوفر فيه
مواصفات االستخدام السلس لتحديث البيانات لكافة
المستفيدين عبر كل المراحل لعملية االستهداف وحفظ كافة

المستندات المعززة الحتياجات الأسرة في مكان سري وآمن.

تبني مفهوم الفقر المتعدد الأبعاد وترجمته إلى أبعاد
ومتغيرات لها أوزان يتم احتسابها من خالل معادلة الفقر
متعدد الأبعاد، ويتم جمع البيانات الالزمة حولها من خالل
أدوات مصممة بدقة من قبل خبراء محليين ودوليين ، وعبر

باحثين /ات مدربين /ات على ذلك.

https://fb.watch/bTVHyEmG2m/

للمزيد من المعلومات حول نظام السجل الزطني اإلجتماعي
يمكن الضغط عىل الرابط المرفق

الفقر متعدد األبعاد

السكن

التعليم

 األمن 
و األمان

الحرية الشخصية

الدخل

الصحة

العمل

استخدام الممتلكات
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إطالق السجل الوطني االجتماعي بتاريخ 8/12/2021 بحضور ومشاركة كوكبة من الشركاء المحليين
والدوليين، والذي دشن لمرحلة جديدة في العمل مع كافة المستفيدين على قوائم المساعدات
االجتماعية الخاصة بالوزارة وقوائم الشركاء من مزودي خدمات وممولين وغيرهم كمرحلة جديدة للتحول

إلى التنمية االجتماعية واالقتصادية بشموليتها.

 إطالق  السجل الوطني االجتماعي

للمزيد من المعلومات حول إطالق السجل الوطني االجتماعي يمكن الضغط عىل الروابط التالية لالستماع اىل  مداخالت كل من وزير التنمية االجتماعية
د.أحمد مجدالني وو كل من السيد كانثان شانكار مدير وممثل مقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=4725729837470011&id=339075549468817

إنجازات  

https://www.facebook.com/mosdps/videos/442955337211895
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للمزيد من المعلومات حول حملة تحديث
البيانات ، يرجى النقر عىل الرابط المرفق

 

دشن إطالق السجل االجتماعي يوم 8 ديسمبر 2021 مرحلة
العمل على تحديث بيانات كافة الأسر المستفيدة من خدمات
وزارة التنمية االجتماعية باستخدام استمارة السجل الوطني
الإجتماعي في المحافظات الشمالية (12 محافظة، 157 باحث،
ما يقارب 50 ألف أسرة) والجنوبية (5 محافظات، 350 باحث/ة،

90 ألف أسرة).

شارفت حملة التحديث على الإنتهاء في المحافظات وقد
الشمالية،بينما بدأ الإعداد لهذه الحملة في المحافظات
الجنوبية خالل الربع الأول من العام الحالي، بمرحلة تجريبية تم
خاللها تعزيز كفاءة الباحثين /مدراء الحالة، وفحص استمارة
التسجيل على نطاق كافة المديريات، وذلك استعداداً الطالق
الحملة خالل الربع الثاني من هذا العام،للوصول إلى كافة
الأسر المدرجة على القوائم. ومن الجدير ذكره، أن كل هذه
الجهود تتم تحت نظام من التدقيق على جودة البيانات وتوفر

على مستوى المديريات والوزارة. كافة المعززات

ومن المفترض انجاز هذه المهمة في المحافظات الشمالية
بداية الربع الثاني من 2022، والربع الأخير من2022 في في
المحافظات الجنوبية، وفقًا لتوفر كافة المتطلبات التقنية،
المطلوبة لبدء الحملة، مثل الأجهزة اللوحية، والأنظمة الالزمة،

وتوفر إمكانية إدخالها إلى غزة .

إضغطوا 
عىل الرابط المرفق

حملة تحديث البيانات 

https://www.facebook.com/watch/?v=4762540423805348&ref=sharing 12



تقوم وزارة التنمية بإسناد و إغناء و تعزيز نظام التحويل االجتماعي الوطني
من خالل توقيع اتفاقيات التفاهم مع وزارة التنمية االجتماعية، و التي
يقبل من خاللها الشركاء/مزودو الخدمات، إحالة الأسر أو أي فرد منها،
لتلقي خدمة أو مساعدة محددة، تساهم في تحقيق أهداف التدخل

المهني الشمولي الذي تم التخطيط له من قبل مدير /ة الحالة.
وحتى تاريخ إصدار هذه النشرة تم توقيع اتفاقيات مع 353مؤسسة

طوعية لتقديم التدخالت االجتماعية في المحافظات الشمالية.

وتهدف االتفاقيات إلى تعزيز العمل المشترك في إطار بناء شبكة اجتماعية
متينه و مستدامة ، وتنسيق الجهود المشتركة ، وإعادة توجيه موارد

الممولين نحو تعزيز قدرات المؤسسات الشريكة في هذا الإطار.

هذا و يتم حاليًا أيضًا، االعداد لتوقيع مذكرات تفاهم مع 13 من الوزارات، و
11 من المحافظات الشمالية لضمان الربط البيني و التعاون المشترك، وذلك

حال تحديد المواعيد الالزمة للتوقيع ، بعد الحصول على الموافقات الأولية.

ومن المتوقع أن ينطلق العمل على هذا النظام في المحافظات الجنوبية
في المستقبل القريب .

pn

لمشاهدة فيديو تعريفي عن نظام التحويل
يمكن الضغط عىل الرابط المرفق

 

نظام التحويل اإلجتماعي الوطني 

إنجازات

اتفاقيات  التفاهم

https://fb.watch/bTYTgM_V6y/
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المحافظات 

للمزيد من المعلومات حول 11
نظام االتحويل الوطني ، يرجى

النقر عىل الرابط المرفق
 

 اتفاقية تفاهم وتعاون مع كافة
 المحافظات

 الشمالية
https://www.facebook.com/photo?fbid=320162670149441&set=pcb.320163163482725

353+

42+

القطاع الطوعي
 

شراء الخدمات

الوزارات

13 

 ملخص عن توقيع اتفاقيات التعاون
نظام التحويل الوطني االجتماعي 

 اتفاقية تعاون طوعي في
 مختلف المحافظات الشمالية

 اتفاقية تعاون مع المؤسسات 
 التي تقدم خدمات غير متوفرة في

القطاع الطوعي وذات التكلفة
المرتفعة

 اتفاقية تعاون و ربط بيني
مع الوزارات ذات العالقة

غزة في مرحلة التحضير

353+ 11 

13 42+

معا نستطيع !
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يتطلب تطوير نظام التحويل الوطني، تدخل الممولين لدعمه بشكل فوري، ورصد
موازنات من برامجهم الموجه لدعم قطاع الحماية االجتماعية ،لدعم المؤسسات
التي ستدخل في نظام التحويل الوطني كل بحسب تخصصه ونطاق عمله و قدرته
االستيعابية. إضافة إلى توجيه المؤسسات التي يدعمها الممولين إلى الشراكة مع
وزارة التنمية بما فيها تحديد أوليات الخدمات االجتماعية المطلوبة بناءا على
مخرجات إدارة الحالة ونظام التحويل الوطني االجتماعي كأساس للتخطيط لأي

تدخالت حالية ومستقبلية.

pnوزارة التنمية اإلجتماعية

نظام التحويل االجتماعي الوطني 
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pn

إطالق دليل المواطن الذي تقدمه وزارة
التنمية االجتماعية لأول مرة لكل
المواطنين الذين يقررون طلب المساعدة
منها، حيث يستطيع أيا منهم معرفة
منظومة التدخالت التي تقدمها الوزارة

والسبيل إليه

إنجازات

دليل المواطن

لالطالع عىل  محتويات دليل المواطن ، الرجاء الضغط عىل الرابط المرفق
 

https://heyzine.com/flip-book/7eac0672fe.html
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مدونة أخالقيات مهنة الخدمة اإلجتماعية

و الذي إطالق مدونة أخالقيات ممارسة مهنة الخدمة االجتماعية،
يلزم كل المهنيين في إطار عمل وزارة التنمية الإجتماعية
،والمنخرطين في عالقة المساعدة المهنية مع المواطنين، بالعمل

وفقه،وااللتزام به تحت طائلة المسؤولية.

وقد تم توقيع كافة الموظفين والباحثين، والأخصائين، و المشرفين،
و كل من هو على احتكاك مع الأسر المتعففة، من كافة المديريات

الشمالية على اقرار قانوني ينص على التزامهم بنصوص المدونة.

pn

 لالطالع  عىل محتويات مدونة أخالقيات الخدمة االجتماعية ، يمكن
 الضغط عىل الرابط المرفق

 
https://heyzine.com/flip-book/4aaa42255e.html#page/1

إنجازات
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إطالق دليل إدارة الحالة الذي هو جزء من نظام السجل الوطني
الإجتماعي، والذي يتضمن كافة الخطوات والمراحل والأدوات
التي على مدراء الحالة المرور بها واستخدامها لتقييم احتياجات
الأسر التي تطلب المساعدة ووضعها وفق أولويات وخطط تدخل
مهني يوظف كافة مزودي الخدمات مواردهم لتحقيق أهدافها.

pn

إنجازات

 
 إدارة الحالة 

https://m.facebook.com/story.php?
story_fbid=335028388662869&id=100064671310656&sfnsn=mo

للمزيد من المعلومات حول إدارة الحالة يمكن الضغط
عىل الرابط المرفق لالطالع عىل محتوى الدليل
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pn

إطالق دليل السياسات والإجراءات الخاصة بوزارة التنمية وكافة برامجها بعد مراجعة شاملة وتفصيلية
لكل منظومة الإجراءات والسياسات المعمول بها، وبعد تطويعها لتعكس متطلبات العمل وفق منهجية

إدارة الحالة وباستخدام نظام السجل الوطني االجتماعي.

إنجازات

دليل السياسات واإلجراءات 

دليل السياسات 
واإلجراءات 

وزارة التنمية االجتماعية
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قامت الوزارة بالتزامن مع التحضيرات، لإطالق السجل الوطني
االجتماعي وإدارة الحالة، بتبني هوية بصرية جديدة، لتعكس
التغيير الكبير الحاصل في طبيعة عملها، باالنتقال من الإغاثة إلى
التنمية المستدامة، وتعكس الهوية البصرية المتبناة روح
التجديد، والعمل ، و المساواة ، وتعزز من قيمة العائلة بجميع
مكونتها، الأمر الذي يتوافق مع إستراتيجيتنا الجديدة التي نعمل
من خاللها مع العائلة كوحدة واحدة.كما قامت وزارة التنمية
بإطالق عدد من الحمالت الإعالمية حول مواضيع الفقر المتعدد
الأبعاد، مفهوم الحماية االجتماعية، مفهوم السجل االجتماعي
وإدارة الحالة ،باستخدام أدوات تواصل إعالمي متنوعة، و جديدة
، مثل مقاطع الكرتون ، وفيديوهات االنفوجرافيك، المقاطع
الصوتية، اللوحات الطرقية، إعالنات على مواقع التواصل
االجتماعي، رسائل قصيرة على الهواتف، مقابالت على الإذاعات

والتلفزة المحلية.
كما سيتم إطالق موقع الوزارة االلكتروني الجديد: خالل الربع
الأول من العام الحالي ، ليعمل هذا الموقع كبوابة الكترونية
موحدة لنظام السجل االجتماعي و إدارة الحالة ، إضافة لكونه
واجهة لتقديم المعلومات حول نشاطات وتدخالت الوزارة

المختلفة بما فيها الخدمات المختلفة للوزارة.

التواصل اإلعالمي  
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https://fb.watch/bTYTgM_V6y/

للمزيد من المعلومات حول الفقر متعدد األبعاد ، برجاء الضغط عىل الرابط المرفق
 

للمزيد من المعلومات حول نظام التحويل الوطني  يرجى الضغط عىل الروابط المرفقة
 

https://fb.watch/bTYZ2xExmQ/

https://fb.watch/bTZmKCF50n/

للمزيد من المعلومات حول السجل االجتماعي انقر عىل الرابط المرفق
 

للمزيد من المعلومات حول حملة تحديث البيانات باستخدام
 استمارة السجل

اضغط عىل الرابط المرفق
 

https://fb.watch/bT_30CUYal/

للمزيد من المعلومات حول جهود وزارة التنمية
االجتماعية يرجى الضغط عىل الرابط المرفق

  

https://fb.watch/bT-Yn-wRkt/

https://fb.watch/bU06s7QZ-T/ https://fb.watch/bU0ceg2DXD/

https://fb.watch/bU0rJ5BNhk/

اإلنتقال من اإلغاثة إاىل التنمية المستدامة

التواصل اإلعالمي  

https://fb.watch/ciHbmMXMUy/

https://fb.watch/ciHho6XwOL/
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pn

نتطلع إلى اليوم الذي نجد فيه عدًدا كبيًرا
من العائالت الفلسطينية يتركون قاعدة

قاعدة بيانات العائالت بياناتنا، و ينتقلون الى
المنتجة والتي تعتمد على الذات.

 
 د.أحمد مجدالني

معالي وزير التنمية اإلجتماعية
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روابط صفحات الفيس بوك الخاصة بالمديريات

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064844614611

 
https://www.facebook.com/MOSDHEBRON/

 
https://www.facebook.com/MinistryOfSocialDevelopmentPalestine.Nablus/

 
 

https://www.facebook.com/salfeet.dev.9

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=536788009860284

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100075674298644

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064418543537

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100079722051256

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064468375502

 
https://www.facebook.com/MOSAJENIN

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064621578583

 
https://www.facebook.com/profile.php?id=100064693748643

1-يطا

2-الخليل

3-نابلس

4-سلفيت

5-أريحا واألغوار

6-طولكرم

7-طوباس

8-بيت لحم

9-رام هللا

10-جنين

11-القدس

12-قلقيلية
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TOGETHER WE CAN

I S S U E  1  V O L  1

وزارة التنمية االجتماعية

نحو التحول من االغاثة الى التنمية المستدامة

نشرة اخبارية
األسرة القوية عماد التنمية المستدامة

معا نستطيع!


