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 الملخص التنفيذي

 أوال: في مجال مكافحة الفقر.

 المساعدات النقدية: .1
  حوالي ربع سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات نقدية من برنامج التحويالت النقدية

 المساعدات النقدية الدورية: .أ
 أسرة ما 2017-4بيانات شهر أسرة حتى  71786بلغ عدد األسر المستفيدة حوالي  -

 % من سكان قطاع غزة.23نسبته حوالي 
 .هللا حالة من المستفيدين من البرنامج الوطني من ورزاة المالية في رام 670تم حجب  -

 المساعدات النقدية األخرى:  .ب
االجتماعية  وزارة التنميةأسرة من مساعدات اسر الشهداء المسجلة في  152استفادت  -

 .دوالر 38,010بمبلغ اجمالي  2017-4شهرحتى نهاية 
 أسرة من المساعدات التي تقدمها الوزارة ألسر المفصولين من الوظيفة 187 استفادت -

 دوالر. 129,640إجمالي الحكومية بمبلغ 
 

 األمن الغذائي:  .2
 الولىاعقد دورات توعية للمنتفعين من المرحلة  :برنامج المساعدات التموينية الدورية -

 منتفع. 3000من مشروع القسائم الشرائية لعدد 
لالسر كوبونة طارئة  4399 : حيث تم تقديمبرنامج المساعدات التموينية الطارئة -

 مستحقة
الل من خ 2017بع االول لعام الرمشروعًا صغيرًا خالل  72تم توفير التمكين االقتصادي:  .3

 برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصاديًا 
 

ل من ة بتمويأسرة فقيرة بمبلغ  10تم ترميم وتحسين بيوت  تحسين مساكن األسر الفقيرة: .4
 .الهيئة العربية الدولية 

 أسرة على تأمين 47 حصلت حواليالتأمين الصحي واإلعفاءات المدرسية والجامعية:  .5
 .صحي مجاني
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 ثانيًا: الخدمات المقدمة للفئات المهمشة: 
 

 خدمات ومساعدات ذوي اإلعاقة: .1
 أداة مساعدة على األشخاص ذوي اإلعاقة  415توزيع حوالي  2017الربع األول لعام تم خالل  .أ

 .وإناثاشخصا ذكورا  46التحق بمركز التدريب المهني لذوي اإلعاقة  .ب
 

 المدارس رعاية األطفال المتسربين من  .2
طالبا من األطفال المتسربين من المدارس في  457التحق بمراكز التدريب المهني حوالي 

 التخصصات المختلفة.

 2017 امالربع األول لعتم خالل رعاية األطفال في خالف مع القانون )األحداث الجانحين(:  .3
ن لمحتجزيمن األحداث الجانحين لمؤسسة الربيع لرعاية األحداث ا 111تقديم الرعاية لحوالي 

 .بتهم مختلفة

 حماية ورعاية األسرة والطفولة: .4
 4ة لألطفال من سن يوم إلى دار حضانة في قطاع غز  26حوالي الترخيص لالوزارة  جددت  .أ

 حضانات جديدة. 4ومنحت ترخيص  سنوات
طفل  208جلسة دعم نفسي واجتماعي استفاد منها حوالي  19شارك مرشدو الطفولة بـ   .ب

 وسيدة .
ل طفل يقدمها مركز الحماية األطفا 22االجتماعية على خدمات يتلقى  التنميةتشرف وزارة  .ت

 الدولية. SOSالـ 
 

 حماية وتمكين المرأة:  .5
 أالف سيدة وطفل. 4استفاد من خدمات مركزي تمكين المرأة والعائلة حوالي  .أ
 .الحماية و الرعاية في بيت األمان للنساء المعنفات سيدة  95 تلقت .ب

 
 مجال الدعم اللوجستي والتطوير والتعاون المؤسساتي ثالثا:

 -مثل:)اإلغاثــة اإلســالمية انجــاز عــدة مشــاريع لتطــوير المراكــز مــع المؤسســات الداعمــةب البــدء .1
GIZ- )جمعية أرض اإلنسان السويسرية. 

 إصدار دراسة حول أوضاع العائدين من الربيع العربي. .2
 .2017والخطة السنوية لعام  2016إصدار التقرير السنوي لعام  .3
 7جمعيــات جديــدة  و تســهيل دخــول المســاعدات عبــر المعبـــر  10تــم تســجيل مهنــي لـــ  .4

 مؤسسات دولية  محلية.
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 الفص األول

 مجال مكافحة الفقر

 
 :أواًل: المساعدات النقدية

ثالث  رة كلللمساعدات النقدية يقدم مساعدة دورية لألسر الفقي ادائم اتقوم الوزارة بإدارة برنامج
يتم تمويله من خالل ثالث جهات هي االتحاد األوربي والبنك الدولي والسلطة الوطنية شهور، 

 .كما تدير الوزارة مجموعة من برامج المساعدات النقدية الطارئةالفلسطينية، 
 

 برنامج التحويالت النقدية: .1
نظام حماية اجتماعية نزيه عمل السلطة الوطنية الفلسطينية نحو التأسيس لفي إطار       

، ينيةالسلطة الوطنية الفلسطو البنك الدولي و  حيث يمول البرنامج من خالل االتحاد األوروبيوشفاف،
مستفيد باجمالي مبلغ  71200ما يقرب من  2017حيث بلغ عدد المستفيدين من دفعة شهر فبراير 

 . الردو  25,835,766
  :االجتماعية التنميةرواتب شهداء 2.

وهو برنامج يستهدف أسر الشهداء التي ال تنطبق عليها شروط مؤسسة أسر الشهداء والجرحى 
لغ وقد ب التابعة لمنظمة التحرير حيث تصرف لهم مبالغ دورية من خالل وزارة المالية بقطاع غزة

 .دوالر 38,010.25بمبلغ إجمالي  أسرة شهيد 152عدد المستفيدين من البرنامج حوالي 
 187مساعدات تمنحها الوزارة لحوالي  وهي :المفصولين من الوظيفة الحكومية أسرمساعدات 3.

ه لهذالوزارة الحماية  أسر تم فصل أرباب أسرها من الخدمة الحكومية ألسباب مختلفة، حيث توفر
 .دوالر 129,640وحيث بلغ اجمالي المبالغ المصروفة  األسر

 انياً: األمن الغذائي:ث

 برنامج الغذاء العالمي: .1
ي ذية العالمبرنامجًا للمساعدات الغذائية ممول من برنامج األغاإلجتماعية  التنميةوزارة  تدير -

ية حيث يستهدف األسر غير الالجئة والمسجلة ضمن البرنامج الوطني الفلسطيني للحماية اإلجتماع
  أسرة بمساعدات غذائية دورية كل ثالثة شهورألف  20ويستهدف البرنامج حوالي 

لة مستفيد من المرح 3000لــ    ت توعية حول مشروع القسائم الشرائيةقامت الوزارة بعقد دورا -
 .األولي 
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 برنامج المساعدات التموينية الطارئة:  .2
 حواليتوفير ب االجتماعية التنميةوزارة  قامتمن خالل التنسيق مع بعض المؤسسات المحلية 

 .غذائي ون كوب 4399

 التمكين االقتصادي: ثالثاً: 

أهم برامج التمكين المنفذة في  (DEEP)برنامج تمكين األسر المحرومة اقتصادياً يعتبر 
لتمكين والعمل على ا األراضي الفلسطينية، حيث يهدف لدعم تمكين األسر الفقيرة ليعتمدوا على ذاتهم، 

ُتعاني من الفقر ومساعدتها على الخروج من تلقي المساعدات  االقتصادي لألسر الفلسطينية التي
 لتصبح قادرة على توفير الدخل بشكل مستقل من خالل الوصول إلى ُرزمة من الخدمات المالية وغير

 ( يوضح أعداد األسر المستفيدة من البرنامج.2، والجدول رقم )المالية التي ُتلبي احتياجاتها
 العدد البند

 72 مشاريع صغيرةاعتماد 
 44 المشاريع الصغيرة ترشيح

 2017األول من العام  الربعمشاريع التمكين االقتصادي خالل : 1جدول 
 

 برنامج تحسين مساكن األسر الفقيرة:رابعاً: 

يقدم البرنامج خدمة تحسين منازل الفقراء والمهمشين من خالل عمل ترميم وصيانة أو حتى 
 عقود لبناء المساكن الشعبية في جميع المحافظات. 10حيث تم انجاز  بناء لمنازل هذه الفئة

 

 التأمين الصحي المجاني:خامسا: 

روط حيث تقوم الوزارة وبالتنسيق مع وزارة الصحة بتوفير تأمين صحي لألسر التي تنطبق عليها ش 
التأمين الصحي وال تحصل على هذه الخدمة من جهات أخرى كنقابة العمال وغيرها، حيث بلغ عدد 

 أسرة.  47حوالي  2017األول من العام  الربعالحاصلين على هذه الخدمة خالل 
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 صل الثانيالف

 المهشمةالفئات حماية ورعاية مجال 
 

 

تعمل الوزارة على رعاية وحماية الفئات المهمشة حيث تعتبر الراعي األول لألشخاص ذوي 
 اإلعاقة واألطفال في ظروف صعبة وكذلك األطفال في خالف مع القانون، واالهتمام بقضايا المرأة 

 الدور الذي تؤديه الوزارة في خدمة هذه الفئات.والمسنين، وسنبرز خالل هذا الجزء من التقرير 
 

 خدمات ومساعدات ذوي اإلعاقة:أواًل: 

 ( األدوات المساعدة1)

 تم توزيع أدوات مساعدة من خالل المديريات على النحو التالي: -1

 

كرسي  المحافظة

 متحرك

عكاز  ووكر حفاضات

 إبط

عكاز 

 كوع

يد 

 للمسنين

عكاز 

شعب 

 رباعي

فرشة 

 طبية

 عصا شرائح

 1 2 - 2 1 6 1 5 107 13 مديرية غزة

 - - - 5 1 - - 5 49 10 مديرية الشمال

 - - 2 6 - - 9 13 69 7 مديرية الوسطى

 - - - 9 2 - 4 3 88 13 مديرية رفح

 - - 1 1 1 1 3 7 50 17 مديرية خانيونس

 1 2 3 23 5 7 17 33 363 60 المجموع

 514 المجموع الكلي

 2017خالل الربع األول  ذوي اإلعاقة في قطاع غزة المساعدة لألشخاص األدواتتصنيف : 2جدول 

 
 ( حاالت من األشخاص ذوي اإلعاقة بحاجة إلى سكوترز على قائمة االنتظار .29فتح ملف عدد ) -2

( من األشخاص ذوي اإلعاقة إلى وزارة الصحة ومن ثم إلى دائرة القمسيون الطبي لعمل 2تحويل عدد ) -3
 الالزم.
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 (: التأهيل المهني:2)

 ( شخص من ذوي اإلعاقة في مركز التأهيل المهني.46تأهيل وتدريب عدد ) -

 (: التشبيك والتواصل مع المجتمع المحلي3) 

 ورش العمل في مختلف المجاالت. 7عقد االدارة   -

 34حــول مجــاالت االعاقـة مــع مؤسســات المجتمــع المحلـي باالضــافة الــي عمــل  اجتمــاع  14وعقـد  -
 زيارة ميدانية.

 التوعية المجتمعية: (4)

 المحافظة عدد الحاالت م

 الوسطى 66 -1

 خانيونس 8 -2

 الشمال 81 -3

 رفح 23 -4

 غزة 99 -5

 2017خالل الربع األول  عدد حاالت التوعية المجتمعية حسب المحافظة: 3جدول 

  

  :وتدريبهم مهنياً  المدارسرعاية األطفال المتسربين من ثانياً: 

خالل  لتأهيلهم من  2017خالل الربع االول من عام طالب وطالبة  457 سجل مراكز التدريب عدد  -
 ورشة منتشرة ي كافة مراكز التدريب في المحافظات. 28

 اعتماد التدريب لسنة واحدة فقط وذلك بعد دراسة متكاملة للمناهج والورش.تم  -
 عام ليكون موافق لقانون العمل الفلسطيني 14 تعديل نظام قبول الطالب إلى سن -

 

 ( :في خالف مع القانون حداث )األطفالاألرعاية ثالثاً: 

 حدث خالل هذه الفترة . 68حدث واإلفراج عن  111تم استقبال  -
                            عقــد اللجنــة الخاصــة بقبــول عــدد مــن األحــداث فــي مؤسســة الربيــع  لاللتحــاع بالتــدريب المهنــي بالتعــاون  -

 مع جمعية ارض اإلنسان .
يـذ جلســات تنفيـذ لجنـة اإلسـناد مـن خـالل المركـز الفلســطيني للديمقرطيـة وحـل النزاعـات حيـث تضـمن تنف -

 إرشادية ونفسية للنزالء.
 الدفاع عن األحداث أصحاب القضايا العالقة والموقوفين لمدة كبيرة من قبل نخبة من المحامين -
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عائشــة لرعايــة المــرأة والطفــل حيــث تــم االتفــاع علــى حضــورهم يومــان فــي األســبوع التنســيق مــع جمعيــة  -
 شهور . 3لتنفيذ الدعم النفسي والتفريغ االنفعالي لمدة    االثنين واألربعاء

                   يـع حيث تقوم بعمل برنامج ذكاء األخالع لنـزالء مؤسسـة الرب سهلت الوزارة إعداد دارسة لطالبة ماجستير -
 أيام في األسبوع 3شهور على مدار  3مدة البرنامج 

لدينيةة، ، التربية االبرنامج التعليمي ،الفنون والحرف)تنفيذ برامج مختلفة ترتقي بسلوك اإلحداث منهـا   -
 ( األنشطة الترفيهية والرياضية

 

 رابعاً: رعاية وحماية األطفال في ظروف صعبة

االجتماعية  التنميةسست مبادئ وزارة اإلنسان، وأُ تعتبر حماية الطفل حق ثابت من حقوع 
 ، وتتلخص الخدمات التي تقدمها الوزارة فيما يلي:ومفهومها لحماية الطفل على هذه االتفاقية

ما التزمت بمواصفات  إذاالحضانات  تراخيص عملعن منح  المسئولةتعتبر الوزارة  دور الحضانة : .1
الواردة في جريدة الوقائع  2005لسنة  86معينة بموجب الئحة تنظيم دور الحضانة رقم 

حضانات  4بمنح ترخيص لـ  2017األول من عام  الربعوقد قامت الوزارة خالل الفلسطينية، 
حضانات غير مطابقة للمواصفات حسب لوائح تنظيم دور  7جديدة ورفضت منح ترخيص 

حضانة عاملة ،وكما  وتقوم الوزارة من خالل التنسيق  26نة، وقامت بتجديد الترخيص لـالحضا
مع المؤسسات على تطوير أداء مربيات دور الحضانة من خالل برامج تدريبية بعنوان " تأهيل 

 مربيات دور الحضانات"
  

 ورش العمل واللقاءات:  .2

  الربعاجتماع وورشة عمل خالل  55ساعة عمل خالل  100شاركت األسرة والطفولة بـ 
 . 2017األول لعام 

  ساعة تدريبية في مجال الطفولة وتطوير األداء خالل العام بالتعاون مع  29حضرت
 .ورشة عمل 44و مؤسسات المجتمع المدني

  1133زيارة منزلية ولمؤسسات أهلية وحكومية، كما استقبال  439قام مرشدين الطفولة بـ 
 من المراجعين.

  جلسة دعم نفسي واجتماعي وهي عبارة عن  19مرشدو الطفولة بالميدان بتقديم شارك
 208أنشطة تفريغيه لألطفال وتقنيات العالج بالعقل والجسم حيث بلغ عدد المستفيدين 

 طفل وسيدة. 
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 متابعة نوع الحاالت
تحويل 
مؤسسة 

 يوائيةإ

تحويل 
مراكز 
 التدريب

اعادة 
 للمدرسة

جلسات 
 إرشادية

برنامج 
الحماية 
 الوطني

تحويل 
لقرية 
sos 

 مساعدات 

 1 42 0 0 100 102 أيتام
  

 1 30 0 0 0 455 توائم فأكثر 3
  

 1 13 0 0 0 7 تشرد وتسول
  

 18 عمالة أطفال
   

27 
   

 21 81 تفكك أسري 
  

111 37 5 0 

 0 0 1 10 0 0 0 4 محاوالت انتحار

 15 3 17 248 0 0 7 266 حاالت شبكة

نزيالت بيت أطفال 
 األمان

7 
 

0 0 1 0 
 

1 

 المجموع
940 

128 0 0 482 58 8 16 

 2017: الحاالت التي تم التعامل معها من خالل مرشدي الطفولة بالمديريات حسب نوع التدخل خالل الربع العام 4جدول 

 اإلجمالي ذكور إناث نوع الحاالت

  21 15 أيتام

  25 10 توائم فأكثر 3

  3 0 تشرد وتسول

  26 0 عمالة أطفال

  37 57 تفكك أسري 

  2 0 محاوالت انتحار

  35 33 حاالت شبكة

  149 115 المجموع

 .2017: الحاالت الجديدة حسب الحالة والجنس الربع األول من عام 5جدول 
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 حماية األطفال في ظروف صعبة: .3

وخالل  ، مركز حماية لألطفال المعرضين للعنف واإليذاء والتشرد واإلهمال حالة في 22تم تسجيل   
  .2017األول من عام  الربع

 المجموع رفح خانيونس الوسطى غزة شمال غزة

0 12 7 0 3 22 

 2017عام  حسب المحافظة خالل الربع االول من SoS: عدد األطفال الذين يتلقوا خدمة الحماية في مركز حماية األطفال 6جدول 

 

 عدد األسر البرنامج
 2008 وحرامات مالبس
 100 دراجات
 2108 المجموع

 : جدول يوضح المساعدات المقدمة من اإلدارة العامة لألسرة والطفولة لألطفال وأسرهم7جدول 
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 امساً: حماية وتمكين المرأةخ

 أوالً: مركز تمكين المرأة والعائلة:

الوزارة في قطاع غزة مركزي تمكين للمرأة والمجتمع في كل من في مجال تمكين المرأة تدير 
ية قانونالنصيرات وجباليا حيث يقدم المركزان دورات وندوات دينية وتثقيفية واجتماعية ونفسية وصحية و 

 :من أجل االرتقاء بمستوى المرأة والمجتمع، ويتكون كل مركز من ستة وحدات وهي

وبرنامج محو األمية،  )برنامج الخوارزمي الصغير،وتتضمن ثالثة برامج  وحدة البرنامج التعليمي .1
 .فكتور فل/دورات المراح، وبرنامج برنامج دروس التقوية لجميع و 

 الخدمة 
مي ز الخوار 

 الصغير
محو 
 األمية

دروس 
 تقوية

فكتور /دورات 
 فل

إجمالي 
 المستفيدين

 234 40 30 20   8 العدد

 2017الربع األول من عام خالل : عدد المستفيدين من الخدمات التعليمية بمركزي تمكين المرأة والعائلة 8جدول

تهتم هذه الوحدة باستقبال الزوار واالطالع على الكتب الثقافية  :والطفل المبدع وحدة المكتبة .2
مجموعة من البرامج بتمكين  مركزي قدم كما ،  (اإلبداعي للطفل )الناديالمتنوعة، وتتضمن 

، طفل 104واستفاد منها عدد  4عدد طفل، دورات  250واستفاد منها عدد  2عدد )مخيم شتوي 
قصص(  ،، قراءة)استعارةكما استفاد من أنشطة المكتبة المتنوعة  طفل، 209تقديم دعم نفسي لـ 

استفاد منها عدد و  7الى عمل أيام مفتوحة عدد  باإلضافةطفل،  531في مراكز تمكين المرأة عدد 
 .طفل بمركز الشمال 430

 .هذا النادي العديد من الدورات والندوات المتعددة والمختلفة التي تخص المرأة  يقدم النسوي:وحدة النادي 

 الخدمة 
مخيمات 
 شتوية

أيام 
 مفتوحة

احتفاالت 
 ورحالت

 –ندوات متنوعة )دينية 
جتماعية ا–صحية 

 ..الخ(

دورات 
 متنوعة 

رياضة 
 وتمارين

فرص 
 عمل

دعم 
 نفسي 

إجمالي 
 المستفيدين

عدد 
 المستفيدين

100 208 116 992 54 49 26 175 2419 

 2017الربع األول من عام : عدد المستفيدين من خدمات النادي النسوي بمركزي تمكين المرأة والعائلة خالل 9جدول 

 

حيث قامت  حيث تشرف الوحدة على التصنيع الغذائي والخياطة والتطريز الوحدة االقتصادية: .3
 .سيدة 90 لعدددورات متنوعة  7
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تستقبل األطفال المترددات على المركز وتعمل على رعايتهم والمحافظ  وحدة الحضانة:  .4
 طفل. 80عليهم حيث بلغ عدد األطفال الذين تم استقبالهم في الحضانة بالمركزين 

 نفسي واجتماعيونفذت جلسات دعم  سيدة، 44لـ  تعمل على تقديم استشارات تشارية:الوحدة االس .5
 حالة أخرى. 28( حالة، بينما تابعت 175للحاالت الوافدة للمراكز، وبلغ عدد الحاالت )

 

 :ثانياً: بيت أمان لرعاية وحماية النساء المعنفات
 

 على النحو التالي: ( حالة95استقبال )تم         

خالفات  السنة

 زوجية

مشاكل 

 أسرية

اعتداءات 

 جنسية

مشاكل 

 اقتصادية

مشاكل 

 قاصرات

أطفال 

 نزيالت

استشارات 

 دون إقامة

خالل الربع 

  2017االول

17 10 1 13 - 22 32 

 حالة 95األعداد  إجمالي  المجموع

 2017الربع األول من عام خالل  النزيالت المقدمة لهم الخدمة في بيت األمان: عدد 10جدول 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2017الربع األول من عام خالل حسب المحافظة  النزيالت المقدمة لهم الخدمة في بيت األمان تصنيف: 11جدول 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 استشارة عدد النزيالت المحافظة

 أطفال نزيالت

 8 4 3 الشمال

 19 13 34 غزة

 1 - - الوسطى

 2 - - سخان يون

 2 5 4 رفح

 32 22 41 المجموع

 حالة 95 المجموع الكلي
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 الفصل الثالث

 مجال الدعم اللوجستي والتطوير والتعاون المؤسساتي

 

 التنسيق مع جمعيات المجتمع المحلي: أوالً: 

االجتماعية ترخيص الجمعيات العاملة في المجال االجتماعي  التنميةيقع على عاتق وزارة 
م عاول لالربع األوخالل  ،الجمعيات من الناحية المهنية وذلك بالتعاون مع وزارة الداخليةومتابعة هذه 

ما األنشطة، كمن اإلجراءات و  عبر العديدقامت الوزارة بمتابعة المؤسسات والجمعيات العاملة  2017
ديًا وذلك تفاتقوم دائرة الجمعيات بتوفير خدمة فحص البيانات للجمعيات التي تقوم بتوزيع مساعدات 

لوجود ازدواجية في التوزيع لنفس المساعدات مع جمعيات أخرى في نفس الفترة الزمنية وكي تصل 
 المساعدات لمستحقيها.

 
لبند
ا

ني 
ي ف

ء رأ
بدا

إ
 

رية
 خي

عية
جم

لل
 

ني
مه

يل 
سج

ت
 

بي
ضري

اء 
عف

ح ا
من

 

جيل
تس

ض 
رف

 
عية

جم
 

ية(
ور

رة د
زيا

ة )
معي

 ج
يارة

ز
 

في
كة 

شار
م

 
رات

دو
 

اف
أهد

يل 
تعد

 
ات

معي
ج

 

رات
ؤتم

ر م
ضو

ح
 

وات
وند

 

يل 
سه

ت
ول

دخ
 

عبر
الم

بر 
 ع

ات
عد

سا
م

 

ص
وفح

رة 
فلت

 
ات

معي
الج

اء 
سم

أ
 

 28 7 14 1 4 10 1 8 10 6 العدد

 2017: األنشطة التي قامت بها دائرة الجمعيات خالل العام الربع األول لعام 12جدول 

ا
 لبند

تاء
 ش
سوة

+ك
بس

مال
 

الية
ت م

عدا
مسا

غيرة 
ص
يع 
شار

م
 

الت
كفا

ود  
طر

ئية
غذا

حية 
ص
ود 
طر

 

رميم
ت

ات 
عد
مسا

ئية 
شرا
ئم 
قسا

 

 7428 246 742 3618 العدد
 

500 8517 500 724 2000 

: عدد المستفيدين من مساعدات مقدمة من الجمعيات المحلية والدولية ضمن التنسيق مع دائرة الجمعيات لفحص األسماء حسب نوع 13دول ج

 2017المساعدة خالل الربع األول من عام 
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 مذكرات تفاهم واتفاقيات:ثانيا: 

 جمعية الوفاء لرعاية المسنين  -
 مع الوزارات في مجال أنشطة حماية الطفولة  -
 بلسم لتأهيل المجتمعي. -
 المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات  -
 ومؤسسة أرض اإلنسان. -

 ثالثا: المشاريع 

ع لمشرو بي إلى غزة وتم االنتهاء من ااستكمال مشروع دراسة حالة العائدين من دول النزاع  العر  -
 م.2017مع نهاية شهر يناير 

كة  بالتعاون مع وزارة الحكم المحلي والمشار  GPSتم توقيع مشروع توقيع الجمعيات على موقع  -
 .الوزارة في يوم المرأة  العالمي في اعداد مشروع تكريم موظفات 

 -مثل:)اإلغاثــة اإلســالمية المؤسســات الداعمــةانجــاز عــدة مشــاريع لتطــوير المراكــز مــع ب البــدء -
GIZ- أرض اإلنسان السويسرية( جمعية. 

تـــم انجـــاز المطـــب  الرئيســـي الـــذي يـــزود المراكـــز االجتماعيـــة ومركـــز المعـــاقين ومجمـــع الرعايـــة  -
 .)مؤسسة الربيع+ بيت األمان( بالوجبات اليومية

ئات المستفيدين بشهر رمضان مشاريع تخص المساعدات المنوي تقديمها لف 4تم كتابة عدد  -
مركز معاقين  –مشروع تخص مراكز التدريب المهني )الشمال  2المبارك  وكذلك  تقديم عدد 

ز مشروع لتطوير قطاعات تدريب لكل من مراك 2غزة( لمؤسسة التنمية البلجيكية و تقديم عدد 
 .GIZالتمكين الشمال والنصيرات بالتعاون مع مؤسسة 

 مراكزراكة مع االتحاد العام للمرأة الفلسطينية فيما يخص قطاع التدريب بتم توقيع اتفاقية ش -
 تمكين المرأة الشمال والوسطى.

 البيئة المعلوماتية:رابعا: 

من أجهزة مكتبية )طابعة ،شاحن  74وباإلضافة إلي صيانة  104صيانة أجهزة حاسوب تم 
 متابعة لصيانة الشبكات الوزارة. 57و كهربائي(

 

 واإلعالم:في مجال العالقات العامة خامساً: 

تعمل الوزارة من خالل وحدة العالقات العامة واإلعالم على إظهار الجانب اإلنساني التي تقوم 
تقرير صحفي  72نشر حوالي  2017االجتماعية حيث تم خالل الربع األول من العام  التنميةبه وزارة 

احتفاالت ذات العالقة بالوزارة، وتم نشر  10ومتابعة االجتماعية، والتنسيق  التنميةعن نشاطات وزارة 
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مناسبة مجتمعية تتعلق بموظفي الوزارة  60مطبوعات حول خدمات الوزارة، كما تم المشاركة في 10
 وغيرهم.

 :في مجال الرقابةسادساً: 

 شكوى من المواطنين. 339قامت الوزارة بمتابعة  -
بعة العمل زيارات لمتا 25العمل اإلداري وااللتزام، و زيارة ميدانية لمتابعة  5قامت الوزارة بـ  -

 المهني.
 

  سابعا: الشؤون القانونية:
 ةانونيق معاملة 14وتنقيح لـ معاملة 15لـ  قانونية، وصياغة قانونية استشارة 15تقديم تم 
 لجنة. 13والمشاركة 

 تاسعاً: برنامج تحسين الخدمة:

 تم فتح ملفات جديدة في كافة مراحل البرنامج الوطني حيث 2017األول من عام  الربعخالل  -
متابعة ملف من خالل متابعة العرض الشهري، بينما تم  5621ملف، وتم متابعة  2471بلغت 
 ملف. 138حجب غير مستحق ومتابعة ملفات االستئناف حيث بلغت ملف 2097

 المالية رام هللا.االجتماعية عبر وزارة  التنميةحالة من حاالت  670تم حجب  -
 أصدرت نشرتين مهنيتين حول عملية المتبعة المهنية وعملية التنسيق والتشبيك. -
 .2017موجه مهني خالل الربع األول من عام  12باحث اجتماعي و 20تم توجيه وإرشاد  -
أسرة  50االجتماعية لعدد  التنميةعقد الوزارة لقاء جمهوري سنوي للمستفيدين من خدمات وزارة  -

 محافظة رفح.في 
 ملف. 22باحثين لدراسة  13زيارات متابعة مهنية  -

:التعاون المؤسساتي والتخطيط عاشرا :  

 .2017انتهت الوزارة من إعداد خطة الوزارة للعام  -
 األنشطة.يوضح أبرز االنجازات والفعاليات و  2016أصدرت الوزارة تقرير سنوي لعام  -
 . بالد النزاع العربي تعمل على تحديد احتياجاتهمتم إصدار دراسة مسحية حول العائدين من  -
 إعداد دراسة حول احتياجات العمل مقابل الغذاء. -
 ؤسساتتم االنتهاء من عدة مراحل من إعداد دراسة تتعلق بالواقع اإلداري لذوي اإلعاقة في الم -

من  لثانين يتم إصدارها خالل الربع اأعلى  وزيارة الوزاراتالحكومية حيث تم إعداد استمارة 
 العام.

عني والتي تُ  "2017االجتماعية  التنميةعين على وزارة "لسلة تقاريرأصدرت الوزارة تقريرين ضمن س -
 . أليتامحيث تم إصدار تقرير خاص بالمرأة وآخر با بالمناسبات الخاصة بالفئات التي ترعاها الوزارة
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ق روحات ماجستير أو أبحاث تتعلمن الباحثين الذين يعملون على إعداد أط 7سهلت الوزارة مهمة  -
 بالفئات أو باألعمال التي تقوم بها الوزارة، كما تم إعدادا نماذج خاصة لهذا الغرض.

 تم إصدار عدد من اإلحصائيات المتعلقة بمجال عمل الوزارة لمؤسسات وجمعيات ذات العالقة.   -
من االجتماعات مع المؤسسات الدولية  العديدبحضور  العامة للتنمية والتخطيط قامت اإلدارة -

 اجتماع متمثل في : 20والحكومية واإلدارات داخل الوزارة وخارجها والتي بلغ عددها 
 حضور اجتماع لجان المؤسسات مع وزارة الداخلية. -
عقد اجتماع خاص بلجنة المساعدات التركية خالل الثالث الشهر األولى من العام  -

 مرات. 3م  بمعدل دوري 2017
ة مع كاًل من اإلدارة العامة للرعاي اإليواءالحماية في مالجئ  إجراءاتحضور اجتماع  -

 االجتماعية ووحدة األسرة والطفولة.
 حضور اجتماع الوزارات المختصة بالجمعيات في مقر وزارة الداخلية. -
 .13/2  ل الوزارة والمدراء العموم بتاريحضور اجتماع مع وكي  -
 لعائدين من دول النزاع العربي إلى غزة.اجتماع لمناقشة دراسة ا -
 حضور اجتماع الشلتر بوزارة األشغال. -
 ومكتب الشؤون اإلنسانية مع تجمع المؤسسات. WFPعقد لقاء مع قطاع الغذاء  -
 في ادارة الطوارئ. UNDPحضور اجتماع مع مؤسسة  -
مشاركة في عدد من االجتماعات الخاصة بالمؤسسات الدولية ضمن التحضير لخطة  -

 الطوارئ.
 بحضور عدد من الورش تهدف إلى تطوير أداء وكذلك  للتنمية والتخطيطقامت اإلدارة العامة  -

 المؤسسات الشريكة من خالل تبادل المعلومات واألفكار وتمثلت في :
 حضور ورشة عمل خاصة باللجان التنسيقية للطوارئ. -
 .NRCحضور ورشة مع مؤسسة  -
 الكوارث في فلسطين. حضور ورشة تطوير نظام ادارة مخاطر -
 حضور ورشة متخصصة بالتدريب المهني. -
ورشات عمل مع المؤسسات الممولة للبرامج واألنشطة التي تخص عمل  3حضور عدد  -

 الغاثة االسالمية(.ا - GIZ – PCTاالجتماعية ) التنميةوزارة 
ة عقد ورشة عمل مع مراكز التمكين ومراكز التدريب المهني لرفع االحتياجات الخاص -

 بتقديم مشاريع تمويلية وتطويرية لهذه القطاعات.
 خالل الطوارئ  اإليواءالعاملين في ملف  طواقمتدريب في ورش عمل و المشاركة  -
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 الدعم اللوجستى :الحادي عشر: 

 شيكل. 135.240معاملة بملبغ اجمالي  150نفقات تشغيلية ال مركزية لعدد  -
 شيكل. 57.494معامة بمبلغ  10نفقات تشغيلية مركزية لعدد  -
 شيكل. 206652معاملة بمبلغ  225عمليات شراء مباشرة وطلبيات شراء لعدد  -
 شيكل. 3500خدمات الصيانة الشاملة والحركة للسيارت  -

 
 

 

 
 
 

 


