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0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

تطوير أنظمة مساعدات 
اجتماعية للفقراء والفئات 

 الهشة

 برنامج التحويالت النقدية -0
 الدورية 

فرد بقيمة  433.085أسرة بواقع  71738بلغ عدد األسر المستفيدة حوالي
 من سكان قطاع غزة. %02شيكلما نسبته حوالي  814.24336.3

 

المساعدات النقدية برنامج  -8
 غير الدورية

بمبلغ اجمالي  شهداء الوطنأسرة من مساعدات أسر  751تفادت اس -
 .شيكل 062.506

أسرة من المساعدات التي تقدمها الوزارة ألسر  072استفادت  -
 لشيك 706.072إجمالي المفصولين من الوظيفة الحكومية بمبلغ 

 
 األمن الغذائي -3

المساعدات التموينية  -أ
 الدورية 

 
 

 

 
أسرة بمعدل  11.22 استفاد من برنامج المساعدات الغذائية الدورية  عدد -

 فرد 80.821
 فرد 22.858أسرة بمعدل  26.10شرائية الائم القساستفاد من برنامج  -

 وذلك من خالل برنامج الغذاء العالمي.
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المساعدات التموينية  -ب

 غير الدورية 
 

 

 
 

وذلك من  فرد 22.858أسرة بمعدل 71.800استفاد من برنامج الطوارئ  -
 خالل المساعدات األخرى وأهمها القطرية.

 
 

 المتحققالإنجاز  البرنامج الهدف الرقم

 
 
 
 
 
 
8. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

تطوير الخدمات االجتماعية 
 .للفئات الضعيفة والهشة

االقتصادي  تمكينالبرنامج  -0
 ةألسر المحرومل

مشروع بناء على معايير محدده  62اتخاذ إجراءات لترشيح  -
 ومعتمده.

برنامج تحسين مساكن  -8
 األسر الفقيرة

 الهيئة العمانية  وحدة سكنية بالتعاون مع77تسليم بناء و  -
موزعين على المحافظات الخمس  جديدة تحاالوحدة سكنية ل 82اعتماد  -

 حاالت لكل محافظة. 6بمعدل 
 لالستفادة من مشروع الطاقة البديلة  أسرة  67اعتماد  -
 720استفاد منها  جمعيات لمشروع الترميم 2فحص وفلترة األسماء لعدد  -

 أسرة.
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 التأمين الصحي -3 

لكل  أسرة 82بمعدل  أسرة 752عدد ل مجاني صحيصرف بطاقة تأمين  -
 محافظة من المحافظات الخمس.

 برنامج رعاية ذوي اإلعاقة -4

من خدمة من األشخاص ذوي اإلعاقة في قطاع غزة  %66يستفيد
 .إدارة بيانات األشخاص ذوي اإلعاقةنظام حسب المساعدات النقدية الدورية 

 .أداة مساعدة 702 توزيع -
 انتهى مبرر استخدامها. أداة  01استرداد  -
 من الكراسي الكهربائية والعادية. 6صيانة  -
 .جمركيالعفاء اإلبخدمة تتعلق ملفات  8انجاز -
 شخصا 05لعدد مركز التدريب المهني لذوي اإلعاقةاستمرار تشغيل  -

 1وورشة خياطة ذكور عدد  0خياطة وتطريز اناث عدد موزعة على ورشة 
 72ان ذكور عدد ورشة قش وخيزر 

 
 برنامج حماية وتمكين المرأة -5

 
 
 
 
 
 

 بيت أمان لرعاية وحماية النساء المعنفات:
 .من النساء المعنفات 772عددتوفير الدعم والرعاية لـ -
 شهريا سيدة 02استشارة ودعم نفسي لحوالي  65تقديم  -
 لقاء توعوي حول حقوق المرأة المعنفة. 57تنفيذ  -
 مع لجان اإلصالح والمخاتير ضد المرأة  لمكافحة العنفعقد ورشة عمل  -
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 ، بهدف حل مشاكلهن.لنساء معنفات مؤتمر حالة 22تنفيذ  -
 لقاء مع أسر المعنفات. 772عقد  -
 طفل 27امرأة معنفة وأطفالهن البالغ عددهم(26)تقديم خدمة االيواء لعدد  -
 

حمايــة حقــوق كبــار الســن مــع المشــاركة فــي جلســات اعــداد مشــروع قــانون  - برنامج حماية كبار السن -6 
 مركز القسطاس.

مــن برنـامج المسـاعدات النقديــة سـن أسـرة يرأســها كبيـر  71و 720يسـتفيد  -
 الدورية.

 برنــــامج التحــــويالت النقديــــة فــــي مــــن كبــــار الســــن يســــتفيدوا مــــن28.843 -
 .البرنامج الوطني للحماية االجتماعية

 
حماية ورعاية برنامج  -7

 الطفولة
حول  ورشة عمل 02والمشاركة في اجتماع لشبكات حماية الطفولة،  728عقد  -

 حماية الطفولة ورعايتهم.
 .طفل يتيم وأمهاتهم 7562لـ  احتفاالت في يوم اليتيم العربي 2 تنظيم -
 طلب لترخيص حضانة. 22 لااستقب -
 2ترعى األطفال دون سن  0عدد  تراخيص جديدة لدور الحضانة إصدار -

 .زيارة 06مع تنفيذ زيارات ميدانية لمتابعة الحضانات المرخصة عدد  سنوات
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 سيدة. 62طفل  11جلسة دعم نفسي واجتماعي استفاد منها  06ـعقد  -
جمعية مبرة  ) متابعة مؤسسات ترعى فئات خاصة من األطفال مثل: -

 . (مل لأليتام، معهد األSOSالرحمة، قرى األطفال العالمية 
 من احتياجات متنوعة لألطفال.(6202)توزيع  -

 رعاية األحداث:
 خاص باألحداث محكمةقلم  إنشاء -

 .02عدد  في ظروف مناسبة محاكمات لألحداث متابعة -

 لمؤسسات ذات عالقة برعاية األحداث.ميدانية زيارة  786تنفيذ  -
  .زيارة  ميدانية ألسر األحداث 722تنفيذ   -
عمل مع الجهات الرسمية وغير الرسمية لمناقشة قضايا  ةورش 82عقد  -

 .تتعلق بمؤسسة الربيع وعدالة األحداث
 .لقاء إرشادي ألسر األحداث 51عقد  -
 من البرنامج التعليمي المساند.طفل  762استفادة  -
 .طفل 500استفاد منها5وصيفية عدد  ةشتوي اتمخيمتنظيم  -
نشاط استفاد  71 تقديم دعم نفسي من خالل برامج متخصصة بلغت -

 طفل 820منها 
مركزي في طفل  508واستفاد منها عدد  1عدد  ترفيهيةعمل أيام  -
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 التمكين.
 طفل 552النصيرات استفاد منه تمكين تنظيم يوم طبي في مركز  -

 

 .0العقوبات البديلة عدد  حول عقد ورشة عمل - وأسرهم السجناءرعاية  -2  
 لقاء مع مؤسسات ذات العالقة. 77عقد  -
و حل مشاكل 71تنفيذ زيارات ميدانية لسجن الكتيبة وسجن أصداء عدد   -

 حالة. 02سجناء بلغت 
 .70المشاركة في اجتماعات عدد  -
 كراسي متحركة لعدد من النزالء من ذوي االحتياجات الخاصة. 5تسليم  -
 كمساعدات عينية للنزالء. 02صرف طرود غذائية عدد  -
 المعاقين للنزالء والشرطة.عمل محاضرات آفة المخدرات في مركز  -
 نزالء بالتعاون مع مديرية خانيونس ورفح. 5دراسة حالة ل  -
 تنفيذ رحلة في استراحة الشرطة برعاية جمعية الثقافة والفكر الحر للنزالء. -
 استالم مجموعة من الكتب والقصص برعاية جمعية الثقافة والفكر الحر. -
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3. 

 
 
 
 
 
 

تطوير البنية المؤسسية وبناء 
القدرات المالئمة لوزارة 

 التنمية االجتماعية

تطوير منظومة الرقابة  -0
 الداخلية

 لكافة مرافق الوزارةرقابية زيارة  25تنظيم -
 مشروع الطاقة الشمسية لمتابعة زيارة رقابية  02 تنفيذ-
 طالب المراكز المهنية،لحالة  50متابعة -
 جمعية. 02متابعة المساعدات عبر الجمعيات ودراسة -

 تطوير منظومة الشكاوى -8

 عمل نشرة تعريفية بوحدة الشكاوى  -
 .شكوى مكتبيا   725، شكوى الكترونية  60 استقبال -
 شكوى.  62 تم التعامل مع -
 

االجتماعي  اإلعالمتطوير  -3
 العامةوالعالقات 

 .02عدد متنوعة المشاركة في نشاطات -
 .خبر صحفي 56تقارير صحفية، ونشر  6 إصدار -

 .نسخة 052عدد  طباعة بروشور تعريفي عن المراكز ومنتجاتها-

برنامج بناء قدرات  -4
 الموظفين
 

وتوجيهيها لمديريات  المهني اعداد نشرة مهنية بعنوان العمل اليومي -
 الميدان.

 .التوجيه المهنيتنفيذ زيارات ميدانية للمديريات لمتابعة عمل موظفي  -
موظف دورات تدريبية إدارية ومهنية في ديوان الموظفين  02اجتياز  -

 العام
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 برنامج تحسين الخدمة -5

 (70880متابعة حاالت العرض الشهري ) -
 (086متابعة حاالت االستئناف ) -
 (827حاالت الحجب والتي بلغت )(، 252متابعة حاالت جديدة ) -
 حالة.( 072متابعة عينة عشوائية بلغت ) -
 0028عقد لقاءات توعية للجان األحياء عدد  -

 

 والدراسات التخطيط -6

 ."الواقع اإلداري الحكومي لخدمات األشخاص ذوي اإلعاقة"إتمام تقرير  -
 0270إصدار التقرير الربعي األول للعام   -
 باحث )جامعي، دراسات عليا(  70تسهيل مهمة  -
معلومات وبيانات من للحصول على  0تسهيل مهمة جمعيات أهلية عدد  -

 الوزارة.
المشاركة في إعداد خطة خارطة الطريق الخاصة برعاية وحماية الطفولة  -

 (. 0207-0272للعام )
 .0270، 0271موائمة الخطة التشغيلية بين عامي  -
 اعداد التقارير الشهرية والربعية. -
 إصدار تقرير حول المرأة في  اليوم العالمي للمرأة  -
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الوزارة تحقيق جهوزية  -7
 للطوارئ

 اإلعداد لخطة االتصال وقت الطوارئ  -
دورة تدريبية لفرق عمل الطوارئ من الوزارة والشركاء استفاد منها  80عقد  -

المعايير التغذوية  –مواضيع )إدارة مراكز اإليواء  6شخص تناولت  205
على  TOT–النزوح الخارجي  –الحماية  –إدارة المعلومات -في الطوارئ 

 النزوح الخارجي(.
 المشاركة في اجتماعات الطوارئ مع قطاع الطوارئ الدولي. -
 المشاركة في المناورة الدولية بمشاركة رئيس لجنة الطوارئ  -
 المشاركة في مناورة المحافظات بمشاركة منسقي الطوارئ. -
 استكمال دليل " إجراءات الحماية في الطوارئ". -
 النزوح الحضري " وقت الطوارئ.المشاركة في اعداد مسودة "  -

برنامج تطوير أنظمة  -2
 وصيانتها المعلومات

 702عمليات دعم فني وشبكات اإلنترنت عدد  تنفيذ-
 .772نة أجهزة حاسوب عدد وصيا 05تنفيذ زيارات ميدانية عدد  -
 لمساعدة. للحاالت الجديدة والمتقدمة لطلب اعتماد نموذج تقرير اجتماعي -

معاملة شهادة خبرة،  702من ملفات الموظفين الجدد وملف  062تنظيم  -
حالة  202أرشفة الكترونية ودراسة  012تعميم، و 02تقارير عمل و 02

 م.0271إلعداد لجنة تقييم األداء لعام 

 
 
 

 الإنجاز المتحقق البرنامج الهدف الرقم
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تعزيز التعاون المؤسسي بما  4
يسهم في تعظيم الجدوى 

 االجتماعيةلصالح الفئات 

 الجمعيات متابعة -0
 
 
 
  

 2إبداء الرأي عدد  -
 8إصدار شهادات عدد  -
 ( معاملة إعفاء ضريبي لمشاريع خيرية للجمعيات.72انجاز ) -
 ( زيارة لمتابعة الجمعيات.052تنفيذ ) -
 إصدار تسجيل مهني لجمعيتين. -
ورشة عمل حول مناصرة الجمعيات األهلية في حقها  02المشاركة في  -

التسجيل، التوعية حول دور المؤسسات األهلية والوزارات العاملة في في 
 الجانب االجتماعي.

 مؤسساتالالتشبيك مع  -8
 األهلية والحكومية

جمعية ومؤسسة محلية  052ألف مستفيد من  722استفاد أكثر من  -
ودولية حيث قامت الوزارة بتزويد أسماء لعدد من المستفيدين من مساعدات 

شخص، كما قامت  61022الجمعيات المحلية والدولية بلغ عددهم مقدمة 
ل ما يزيد  لفلترة وفحص األسماء بالتنسيق مع المؤسسات المحلية والدولية

 شخص. 28705عن 
زيارة لمؤسسات مختلفة تهتم باألشخاص ذوي اإلعاقة، حيث  72تنفيذ  -

 شملت الزيارات مجموعة من المستشفيات وجمعيات تأهيل المعاقين
 والجمعيات الخيرية،

في  خريجي مراكز التدريب المهنيدمج تنسيقية سعيا  ل زيارة  85 تنفيذ -
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سوق العمل وتنفيذ زيارات للقطاع الخاص والورش والشركات ومنها )اتحاد 
والتنسيق ( GIZوزارة العمل، الصليب األحمر،  اإلسالمية،الكنائس، اإلغاثة 

العملي لديهم وانخراطهم في سوق مع عدد منها إللحاق الطالب للتدريب 
 العمل.

، زيارة مؤسسات مجتمع محلي عدد 772زيارة مؤسسات حكومية عدد  -
 في مجال رعاية الطفولة. 020

 م.87/70/0270توقيع اتفاقية مع برنامج األغذية العالمي وحتى  -
 دولية للصليب األحمراللجنة ال تفاهم مع توقيع مذكرة -
 الهالل األحمر القطري.توقيع مذكرة تفاهم مع  -

 .02عدد  تجهيز أوراق مفاهيمية بالمشاريع التطويرية - برنامج تطوير المشاريع -3  
 الخاص بمراكز التمكين ومركز رعاية خانيونس GIZمتابعة أعمال مشروع  -
تهدف لرفع كفاءة الباحث االجتماعي في تقييم  لقاءات 72المشاركة في  -

والمعايير التي يجب  اإلغاثة اإلسالميةمع حاجة منازل الفقراء للترميم 
 .االعتماد عليها

مشروع بناء سكن شعبي ومشروع لمتابعة  8عدد تنفيذ زيارات ميدانية  -
 تزويد ألواح شمسية ) اإلنارة اآلمنة(.

تحقيق بيئة قانونية صديقة  
للفئات الهشة في المجتمع 

حسب  لإلدارات العامة ووحداتها العاملة بالوزارة استشارة قانونية 02تقديم  - الخدمات القانونية



 انجازات وزارة التنمية الاجتماعية

م8102التقرير نصف السنوي للعام   
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 .مجال اختصاص عملها الفلسطيني
  .معاملة قانونية 76تنقيح  -
 .72المشاركة في لجان ودورات متخصصة عدد  -
 .معامالت قانونية 2صياغة  -

 

 

 

 

 

  


