إحصاءات عامة

 %49,31من مجتمع قطاع غزة من اإلناث

بلغ عدد السكان وفق بيانات اإلدارة العامة

دولــــــة فلســــــــطين

لألحوال المدنية لو ازرة الداخلية مع نهاية عام

وزارة التنمية اإلجتماعية
اإلدارة العامة للتنمية والتخطيط
دائرة الخطط واالحصاءات
غزة 2019-

 %36.8من األسر المستفيدة من برنامج
التحويالت النقدية ُتعيلها نساء.
بلغ عدد األسر المستفيدة من برنامج التحويالت

 2018في قطاع غزة  2مليون و 135ألف،

النقدية  71110أسرة منها  26185أسرة تُعيلها
نساء.

.%49.3

 %28من األسر المستفيدة من برنامج

منهم مليون و 82ألف (ذكور) بنسبة ،%50.7
بينما مليون و 53ألف من اإلناث بنسبة

الثامن من مارس/آذار من كل عام تحتفل بلدان

إحصاءات وزارة التنمية االجتماعية

 %33.2من موظفي وزارة التنمية االجتماعية
بغزة من اإلناث.

المساعدات التموينية ُتعيلها نساء.
بلغ عدد األسر المستفيدة من برنامج المساعدات

العالم باليوم العالمي للمرأة ( International

بلغ عدد موظفي و ازرة التنمية االجتماعية بغزة

تحتفي دولة فلسطين بهذا اليوم حيث تعتبر المرأة

التموينية  22795أسرة منها  6398أسرة تُعيلها
نساء.

نموذج توضيحي لعدد موظفات وزارة التنمية

 %59.7من المسنات يستفدن من خدمات

 .)women's day IWDومن بين هذه الدول

 613موظفاً ،منهم  204موظفة من اإلناث.

إحدى الفئات التي تُعنى بها و ازرة التنمية
االجتماعية وتقدم لها خدمات الحماية والرعاية

وزارة التنمية االجتماعية كمعيالت أسر.

المعقدة
االجتماعية خاصة في ظل األوضاع ً

بلغ عدد كبار السن ( 60سنة أكثر) من اإلناث

بالعمل

يستفدن من البرنامج الوطني للحماية االجتماعية

الخاص بو ازرة التنمية االجتماعية  16946مسنة

والمشكالت

المتجددة

التي

تحيط

االجتماعي في قطاع غزة.

يستفدن من خدمات الو ازرة ،منهن 10247

مسنة ُمعيلة ألسرتها.
االجتماعية

المرأة في عين وزارة التنمية الاجتماعية 2019

 %44.4من األشخاص ذوي اإلعاقة بقطاع

 %64من الحاالت المترددة على بيت أمان

استفاد منها  6051سيدة ،و 4رحالت

وفق برنامج بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة فقد

بلغ عدد السيدات اللواتي تلقين الخدمة في بيت

استفاد منها  315سيدة ،معارض عدد ،4

بقطاع غزة  22697بينما بلغ العدد اإلجمالي

حيث تلقت  199سيدة خدمة إيوائية مع أطفالهن

غزة من اإلناث

بلغ عدد األشخاص ذوي اإلعاقة من اإلناث

تلقت خدمة إيوائية

استفاد منها  107سيدة ،و 8أيام طبية

األمان لحماية النساء المعنفات  311سيدة،

وأنشطة رياضية لـ  190سيدة.

لألشخاص ذوي إعاقة .51068

والبالغ عددهم  87طفل .باإلضافة الى 200

منها  410سيدة.

 %51.5من ذوات اإلعاقة معيالت ألسرهن

 20سيدة شهرياً

 266سيدة ،ودورات تدريبية استفاد منها

االجتماعية.

من مركزي تمكين المرأة بالنصيرات وجباليا

يستفدن

من

البرنامج

الوطني

للحماية

سيدة تلقت خدمة استشارة ودعم نفسي بمعدل
أكثر من  10آالف سيدة تلقت خدمات مباشرة

بلغ عدد ذوات اإلعاقة المستفيدات من خدمات

بلغ عدد النساء المستفيدات من خدمات مركزي

 1539سيدة ُمعيلة ألسرتها.

سيدة استفادت من األنشطة التالية:

و ازرة التنمية االجتماعية (نقدي)  ،2987منهن

تمكين المرأة في النصيرات وجباليا 10650
 -تقديم استشارات متنوعة نفسية واجتماعية لـ

 %20من الملتحقين بمراكز التدريب المهني

 253سيدة ،ودعم نفسي اجتماعي لـ 590

بلغ عدد الفتيات الملتحقات بمراكز التدريب

 -توفير فرصة عمل لـ  31سيدة في مركزي

من الفتيات.

المهني  101طالبة يتلقين دروس في الخياطة

والتطريز والتدبير المنزلي من اجمالي 502

طالب/ة.

المرأة في عين وزارة التنمية الاجتماعية 2019

سيدة في كال المركزين.

التمكين.

 تنظيم  10احتفاالت استفاد منها 293سيدة ،و 20يوم مفتوح استفاد منها 585

سيدة ،وندوات متنوعة دينية واجتماعية

 تنظيم  6مخيمات صيفية وشتوية استفادت تنظيم دورات انتاجية عدد  25استفاد منها 398سيدة.

 تنفيذ حملتان لتوزيع الزي المدرسي وحملةوفاء لألمهات استفاد منها  1090سيدة.

 -استمرار برنامج محو األمية استفاد منه 21

سيدة.
 77جمعية في قطاع غزة متخصصة بالمرأة.

حسب بيانات و ازرة الداخلية بلغ عدد الجمعيات

الدولية والمحلية وفروعها العاملة بقطاع غزة

 2089جمعية منها  77متخصصة بالمرأة.
لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال على:
وزارة التنمية االجتماعية
غزة-فلسطين

هاتف00970-8-2847746:

صفحة إلكترونيةhttp://www.mosa.gov.ps :

