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 مقدمة

كل عام تحتفل بلدان من مارس/آذار من شهر في اليوم الثامن 
 (. International women's day IWDالعالم باليوم العالمي للمرأة )

 عيةاالجتما تنميةوزارة البها  عنىت  الفئات التي  إحدىالمرأة تعتبر 
في ظل خاصة  االجتماعيةلها خدمات الحماية والرعاية  وتقدم

التي تحيط بالعمل  والمشكالت المتجددة الًمعقدةاألوضاع 
 في قطاع غزة. االجتماعي
 من اإلناث مجتمع قطاع غزة % من49,27

جهاز حسب بيانات  بلغ عدد السكان وفق بيانات السجل السكاني
في قطاع غزة  2017عام منتصف  الفلسطينياالحصاء 

ألف  956ذكر، ألف  988)بواقع  نسمة،مليون  1.94حوالي
 .أنثى(

 غزة منب االجتماعية التنميةوزارة موظفي  % من34.4
 .ناثاإل 

 543 حوالي بغزة االجتماعيةبلغ عدد موظفي وزارة الشؤون 
 .من اإلناث موظف 187موظفًا، منهم 

 برنامج التحويالت النقدية% من األسر المستفيدة من 34
 ُتعيلها نساء.

حوالي برنامج التحويالت النقدية بلغ عدد األسر المستفيدة من 
 تمثلأسرة ت عيلها نساء، كما  26.157أسرة منها حوالي  76.865

 من البرنامج. من األفراد المستفيدين% 34 حوالياإلناث 
األسر المستفيدة من برنامج المساعدات من  18.6%

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

 نسبة تمثل أسرة ت عيلها نساء 3500منها حوالي  أسرة 18858
18.6%. 
من  بقطاع غزةسنة فأكثر(  60)% من كبار السن 54,5
 .اإلناث

فأكثر(  سنة 60أن عدد كبار السن ) بيانات اإلحصاء المركزي تفيد 
سكان قطاع  % من3.8في قطاع غزة بلغت  2015العام  خالل
 غزة.

من المسنات يستفدن من خدمات وزارة الشؤون % 59.7
 .االجتماعية

ضمن المسجالت من اإلناث  أكثر( سنة 60) بلغ عدد كبار السن
يستفدن من  مسنة 34844حوالي  االجتماعية التنميةقوائم وزارة 

 مسنة م عيلة ألسرتها. 8552، منهن حوالي خدمات الوزارة
 

 ألشخاص ذوي اإلعاقة بقطاع غزة من اإلناثمن ا 44.5%
 

 فقد بلغ عدد األشخاص اإلعاقةبيانات األشخاص ذوي برنامج وفق 
بينما بلغ العدد  22018بقطاع غزة  ذوي اإلعاقة من اإلناث

 .49491 إعاقةص ذوي اشخاإلجمالي لأل
 

المسجلين في برنامج ذوي اإلعاقة % من ذوات اإلعاقة 40
 يستفدن من خدمات وزارة الشؤون االجتماعية.

بلغ عدد ذوات اإلعاقة المستفيدات من خدمات وزارة الشؤون 
سيدة م عيلة  2554منهن حوالي ، 11350حوالي  االجتماعية

 ألسرتها.
 .% من الملتحقين بمراكز التدريب المهني من الفتيات23.7

 طالبة110بمراكز التدريب المهني  الفتيات الملتحقاتبلغ عدد 
من اجمالي  خياطة والتطريز والتدبير المنزلييتلقين دروس في ال

 .  طالب/ة 464
 

خدمة من الحاالت المترددة على بيت أمان تلقت % 56
 بالبيت قامةاإل

اء بلغ عدد السيدات اللواتي تلقين الخدمة في بيت أمان لحماية النس
حالة تلقت خدمة  142باإلضافة الى حالة،  181المعنفات 

 .إقامةاستشارة دون 
سيدة تلقت خدمات مباشرة من مركزي  آالف 10حوالي 

 بالنصيرات وجباليا تمكين المرأة
بلغ عدد النساء المستفيدات من خدمات مركزي تمكين المرأة في 

سيدة  929منها  ،سيدةآالف  10حوالي النصيرات وجباليا 
سيدة استفادت  5571استفادت من برامج دعم نفسي واجتماعي و

سيدة استفادت من دورات إنتاجية  961من ندوات متنوعة و
 1996استفادت سيدة مخيمات صيفية وشتوية كما 335وتدريبية و

سيدة استفادت من برنامج  24سيدة من أنشطة النادي النسوي و
سيدة استفادوا من حمالت الدعم والمساندة  318محو األمية و

 سيدة. 115للنساء، وفرص عمل مؤقتة استفادت 
تعتبر المرأة في قطاع غزة العاملة  لجمعياتا% من 85.7

 .أهم أهدافها
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 غ عدد الجمعيات العاملة بقطاع غزةحسب بيانات وزارة الداخلية بل
ية تعتبر جمع 802ومتخصصة بالمرأة  55منها جمعية  935

 .المرأة من أهم أهدافها
 
 

 :لمزيد من التفاصيل يرجى االتصال على
 االجتماعية تنميةوزارة ال

 فلسطين-غزة
   2847746-8-00970هاتف:

  http://www.mosa.gov.psصفحة إلكترونية: 
 

http://www.mosa.gov.ps/
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