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 التنفيذي صخالمل
 

 أوال: الشؤون االدارية والمالية:

وتم  شيكل 0230023شيكل ، وعدد المبالغ المصروفة  2204322بلغ مجموع المبالغ المستلمة خالل العام 
طالب للتدريب داخل الوزارة  233صادر ووراد ومعامالت الموظفين وتم استقبال  كتاب 043تعميم وتم أرشفة  23إصدار 

وتم ادخال الحضور اليومي للموظفين بشكل استثنائي بسبب كورونا،باإلضافة إلى ذلك قامت دائرة الخدمات بتجهيز قسم 
ت بخصوص الشراء والتوريد ممولة من استقبال داخل الوزارة والبدء بتجهيز قسم استقبال للمديرية الشمال، وتم عمل مناقصا

 لجنة التكافل واالغاية االسالمية واللجنة القطرية. 
 

  :ثانياً:  الرعاية االجتماعية

االدوات المساعدة لهم  2722توزيع مساعدات طارئة و  2703توزيع قامت دائرة األشخاص ذوي اإلعاقة ب
مؤسسة الربيع لرعاية األحداث أيضا قامت ، سب لذوي اإلعاقة على البرنامج المحو  حالة جديدة 433ادخال باإلضافة الى 

حالة، دائرة مراكز الرعاية  430حالة جديدة خالل العام  وتم االفراج عن  420حالة حيث تم ادخال 400 ـتقديم الخدمة لب
 027بلة دوالر وتم مقا 02333طالب وطالبة وتم توزيع معدات ومكن لجميع التخصصات بقيمة  400حيث تم تخريج 

أما بالنسبة  من الخرجين للمشاريع الضغيرة ، 00تم ترشيح إضافة الى قسائم شرائية للطلبة  400طالب جديد وتم توزيع  
 227حالة وتقديم االستشارات والدعم ل  227توفير الدعم والحماية ل  فقد تممؤسسة بيت االمان لرعاية النساء المعنفات ل

قام  ماعيجتقسم مؤسسات الدفاع االأيضا حالة ،  200لمعنفات لحل االشكاليات العالقة ل حالة وتم عقد لقاءات مع اسر ا
 إضافة الى من النزالء ودراسة أوضاعهم، دائرة االشراف المهني 223، وتم مقابلة زيارة لمراكز االصالح والتأهيل 42عمل ب

أما دريبية للسجناء بالتعاون مع الصليب االحمر، دورة ت 23عقد ندوة علمية لمناقشة قضايا االشخاص ذوى االعاقة وعقد 
 سماعة طبية للمعاقين سمعيا   20عمل مارثون رياضي في يوم المعاق وتم توزيع فقد قامت بدائرة بطاقة المعاق 

 

 ثالثاً: المديريات

ف زيارة ميدانية للحاالت الجديدة وتم استهدا 2220تم تنفيذ فقد قطاع الحماية االجتماعية بالنسبة ل
 ، قطاع الرعاية االجتماعية40043بلغ عدد مراجعي المديريات حيث حالة جديدة  في البرنامج الوطني   0272وتسجيل

قطاع االسرة والطفولة تم متابعة  أما )حفاضات لالشخاص ذوي االعاقة والمسنين واالطفال( ،2300صرف إضافة الى 
وأما ،  sosحاالت قرية  247من التؤائم و  220لة انتحار وحا 00حالة تسول و  220حالة من التفكك األسري و  030

مؤسسة مجتمعية  22فعالية مجتمعية ومؤسسية وتم التشبيك مع  47قطاع التنمية االجتماعية حيث تم المشاركة في 
حالة  0372مساعدات غذائية وغير غذائية طارئة وترشيح  22333لخدمة المستفيدين، قطاع الطوارئ حيث تم صرف 

 ساعدات المالية الطارئةللم
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 وعدد أفراد 07207بلغ عدد االسر المستفيدة من البرنامج الوطني ) التحويالت النقدية( :  رابعا: الحماية االجتماعية
أسرة وعدد أفراد  20020وبلغ عدد المستفيدين من برنامج القسائم الشرائية  شيكل، 300536832بقيمة  402000
 0233مؤسسة هو  04ـ عدد المستفدين من مشروع التغذية المؤسساتية ل، بينما بلغ  يكلش 12595485بقيمة  227727

 مستفيد.
برنامج  بينما شيكل 023272سرة بمبلغ أ 2200 الطارئة بلغ عدد المستفيدين من برنامج المساعدات النقدية

 مجانيال خدمة التأمين الصحي باإلضافة الى تقديم شيكل 2027033أسرة بمبلغ  22202المساعدات العينية الطارئة 
شيكل  95,525بقيمة   تخفيضات رسوم خدمات صحيةشيكل  أيضا تقديم  2200223 والمقدرة بقيمة جتماعيةاالشؤون لل
 شيكل. 91,625 بقيمة  تخفيضات لرسوم التأمين الصحيو 

تضمن المساعدات ر ، دوال  103,456,128بلغ التمويل الغير حكومي خالل العام :  خامسا: التنمية والتخطيط 
النقدية من البرنامج الوطنى وبرنامج القسائم الشرائية والمساعدات النقدية والعينية الطارئة  إضافة الى المشاريع االنشائية 

 ومساعدات جائحة كورونا.
شيكل وتحميل كشوفات مستفيدين ممن خدمات  0042233ائرة الجمعيات بلغ االعقاء الضريبي بالنسبة لد

 22وتم توقيع ، مشروع إغاثي  03مشروع قطاعي و  20كتابة قامت ب، دائرة المشاريع كشف  07 ية للجمعياتانسان
مشروع ، دائرة التخطيط تم انجاز التقارير الشهرية والتقرير السنوي ومتابعة العمل مع اللجان داخل  22ترجمة و اتفاقية  

ل مهمة الباحث للدراسات قرير على الماتركس الخاصة باالوتشا وتسهيالوزارة وادخال الخطة التشغيلية للوزارة وادخال الت
  واألبحاث. 

مؤتمرات واحتفاالت  0اعالن خاص للخدمات الوزارة وتم عمل  20تم تصميم :  سادسا: وحدة العالقات العامة واإلعالم
  .الفيس بوك خبر صحفي عبر موقع الوزارة وصفحة 20لقاء اذاعي و  20لقاء تلفزيوني و  22وتم عقد 

شكوي  0320 تضمنت ومراجعة شكوي  20442 ةاإلجمالي والمراجعات الشكاوي  بلغ عدد:  سابعا: وحدة الشكاوي
شكوى عبر  2333ة و مراجع لبرنامج عيلة واحد 033مراجع للمنحة القطرية و  7333شكوى ورقية و  220الكترونية و 

 ظار الرد.شكوي بانت 70الرقم المجاني حيث تم معالجتها وبقي 
تم تنفيذ الزيارات الميدانية ومتابعة التقارير وتنفيذ التوصيات للرقابة االدراية والمالية :  ثامنا:وحدة الرقابة والتفتيش

 والمهنية والفنية وتم متابعة تطبيق اجراءات السالمة والتعايش
برامج  كالبرنامج الخاص بالحجر الصحي عدد من الم القيام بأعمال الصيانة الدورية وانشاء ت:  تاسعا:وحدة الحاسوب

 والعالقات العامة وادارة وتسويق المشاريع
حالة  2272حالة مسجلة لحماية الطفولة وتم متابعة 423حالة جديدة و  200تم متابعة :  وحدة االسرة والطفولةعاشرا:

حالة لمجهولي النسب  234تم متابعة حالة مسجلة للتفكك االسري وتم عقد العديد من االنشطة الترفيهية و  700جديدة و 
 أسرة من أسر التؤائم الثالث  42وتم تقديم المساعدات ل 

:  تم متابعة أنشطة الحضانة وعقد أيام مفتوحة ومخيمات شتوية  ومحو االمية عقد دورات وحدة المرأةالحادي عشر: 
 تدريبية والعديد من االنشطة
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 أبرز المعيقات والتحديات 
 
 

  ياجات التوسعية الموازنة التشغيلية للوزارة مع حجم النشاطات التي تقوم بها الوزارة واالحتعدم موائمة
 للخدمات والبرامج.

 سيق مع وزارة تأخر استالم نظام معولمات التنمية االجتماعية الذي تنفذه وزارة االتصاالت بالتن
 التنمية االجتماعية.

 حصار وتدهور الوضع االقتصادي لدى العديد من تزايد احتياجات المواطنين كنتيجة الستمرار ال
 .ألف اسرة 02القطاعات بفعل االحتالل وبفعل جائحة كورونا ليصل عجز تقديم الخدمة لنحو 

  التأثر الشديد بجائحة كورونا وما تتطلبه األمر من افتتاح مراكز الحجر الصحي وتقديم الدعم
 وازنة الوزارة.ل عبئا مضافا على ملألسر المحجورة منزليا مما مث

  االحتياج العاجل العتماد برامج هامة ضمن الموازنة مثل بطاقة األشخاص ذوو اإلعاقة والتوائم
 وبرنامج شراء الخدمات للحاالت الهشة.

  عدم كفاية الكادر البشري الحالي لتلبية االحتياجات الوظيفية وخاصة في ظل توسع وتنامي برامج
 .الوزارة

 ؤسساتية من حيث توفر المباني الالزمة وضعف في بعض االحتياجات عدم موائمة البيئة الم
 اللوجستية والمعدات والسيارات الخاصة بالحركة.
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 الشؤون المالية واالدارية :أوال 
 البنود المالية

 البند م
  المبالغ المصروفة المبالغ المستلمة العدد

عدد  لشيك دوالر شيكل دوالر أسر أفراد المالحظات
 المعامالت

 مالي أمر 11 077 181154  181154    المالية وزارة-الماليةاألوامر  1

  477 1207578  1207578    وزارة المالية –لمواجهة وباء كورونا  –سلفة طارئة  2

  18 111157  111157  88  وزارة المالية-توائم فأكثر0سلفة مالية لمساعدة االسر التي انجبت  4

  17 15001  15001    وزارة المالية–فة مالية لتغطية مواصالت موظفين الوزارة سل 1

 توريد مواد خام  400751      وزارة المالية معدات.اجهزة  –وقود  –مساعدات رأسمالية  8
  12 1705142    180  وزارة المالية –شهداء الوطن  7
  12 2512475    204  وزارة المالية –المفصولين  0
    15587  15587  118 حكومية-دوالرمساعدات نقدية طارئة  5
توريد وجبات   1127700      معامالت لمواجهة جائحة كورونا مركزية الصرف 1

غذائية ومياه 
 للشرب للمراكز

   5442718 15587 1174710 15587   الماموع 
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 بنود االداريةال
 

 العدد النشاط م
 03 مثبتين وتشغيل مؤقت  شهادات خبرة موظفين 1
 وش عمل  0 ة التعامل مع فيروس كورونا ياعداد ورشة عمل كيف 2
 موظف  22 التنسيق لدورة القاعدة النورانية للرعاية االجتماعية  4
 موظف  22 المعلمين للرعاية االجتماعية  تأهيلالتنسيق لدورة  1
 موظف  22 دورة االمن الرقمي 8
 موظف  23 والمخازن  ادارة المشتريات 7
 233 استقبال طالب تدريب وتوزيعهم على مقر الوزارة والميدان 0
 -  2322اعداد الخطة التدريبية للعام  5
 03 اعداد تقارير عمل  1
 23 تعاميم 17
 موظف 233 استثنائي بسب جائحة كورونا للموظفين يدوياادخال الحضور اليومي  11
 203 ظفين كتب صادرة لديوان المو  12
 223 كتب واردة من ديوان الموظفين 14
 24233 على البرنامج االداري  بأنواعهاادخال االجازات  11
 23333 االداري  البرنامججميع حركات  18
 203 أرشفة معامالت الموظفين والمعامالت الكترونيا   17
 223 معامالت صادرة الى وزارة المالية  10
 23 ت الموظفينمعامالت صرف مستحقا 15
 73 مراجعة ديوان الموظفين من خالل مندوب ديوان الموظفين  11
 203 ادخال وتنفيذ معامالت خاصة ببرنامج شؤون االفراد 27
 22 طالب تدريب والتنسيق مع الميدان 21
 موظف433 2327ترحيل اجازات الموظفين للعام  22
 - إدخال دوام عمال الطوارئ لشهر من شهر  24
 22 اعداد كشوفات المواصالت لموظفي الوزارة 21
 4 المشاركة في لجنة تطوير الهيكلية   28
 - تجهيز االوراق الثبوتية لعقود المالية وتسليمها لديوان الموظفين  27
 موظف 24 تجهيز مسوغات وعقود ديوان الموظفين العام 20
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 دوام الموظفين

 المراكز االجتماعية المديريات مقر الوزارة البند

 عادي طوارئ  عادي طوارئ  عادي طوارئ  المحافظة م
 شمال غزة 1

82 77 

8 45  17 
 18  88 5 غزة 2
 21  42 8 الوسطى 4
 15  11 8 خانيونس 1
 15  40 8 رفح 8

 
 
 
 
 
 
 

 دائرة المستودعات

مخازن  البيان م
 غزة

مخزن 
 الشمال

مخزن 
 الوسطي

مخزن 
 خانيونس

مخزن 
 االجمالي رفح

 2442 222 222 272 240 207 سندات االستالم 1
صرف جمعيات  2

 ومراكز الحجر
2720 200 437 770 000 4020 

 20220 2020 4202 2020 4072 0002 كابونات طوارئ/افراد 4

 - ادخال بيانات العقود الجديدة  25
 - رنامج المراسالت تعديالت على ب 21
 موظف 22 ساعات العمل االضافي من شهر يناير حتى شهر مايو  47
 0 العليا  تالدارساتسهيل مهام طالب  41
 يومي  اليومي والمغادرات التأخيرمتابعة حضور الموظفين اعداد كشوفات خصومات للموظفين  42
 0 غزة  خانيونس، الوسطى،الزيارات الميدانية لمديريات  44
 - المشاركة في لجان تظلمات تقييم االداء 41
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 دائرة المخازن والعهدة

 العدد نوعية المعاملة م
 181 معامالت اإلضافة لدائم 1
 124 معامالت اإلضافة للمستهلك 2
 442 معامالت الصرف لدائم 4
 1112 معامالت الصرف للمستهلك 1
 

 دائرة الخدمات

 النشاط م
 زم لتشغيل المولدات والمركبات.التزويد الميدان بالوقود ال  1
 متابعة حركة المركبات وصيانتها داخل مقر الوزارة وفي الميدان. 2
 كورونا.المشاركة مع الميدان في مواجهة مكافحة فايروس  4
 متابعة أعمال النظافة داخل مقر الوزارة والقيام بتعقيم مقر الوزارة بشكل يومي. 1
 القيام بإعمال صيانة للمديريات والمراكز. 8
 ي المديريات والمراكزفمولدات عمل صيانة لل 7
 في مقر الوزارة. االستقبالتجهيز قسم  0
 في مديرية الشمال. استقبالالبدء بتجهيز  5
 عمل صيانة لسطح مبنى مركز تدريب رفح. 1
 بها. القيام بكامل األعمال التي ُكلفنا  17

 
 

 دائرة المشتريات

 المبلغ اإلجمالي عدد المعامالت البيان م
 شيكل

 220222 73 عمليات شراء مباشرة خاصة بحالة الطوارئ  1
 203202 420 عمليات شراء مباشر للوزارة 2
 -  02 توزيع عروض أسعار  4
طلبيات شراء متضمنة: )سوالر، قرطاسية، أحبار، صيانة، مطبوعات،  1

 إلخ( ألعاب، بطاريات....
200  2000000 
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بيوتر، طابعات، ماكينات تم عمل مناقصة خاصة بشراء )أجهزة كم - 8
 24233ة ( ممولة من لجنة التكافل بقيمUBSتصوير، أجهزة عرض، أجهزة 

 دوالر ، تم التوريد.  
عمل مناقصة توريد مكن وِعدد لمراكز التدريب التابعة للوزارة ممول من  -

 دوالر.   02033لجنة التكافل المرحلة األولية 
ين الممولة من الهيئة العمانية بقيمة عمل مناقصة األدوات المساعدة للمعاق -

 دوالر.   22432
عمل مناقصة خاصة بتوريد )جاكيتات+حرامات+فرشات+دفايات( ممولة  -

 دوالر.   43333من مؤسسة أحباء ماليزيا بمبلغ 
عمل مناقصة توريد )جاكيتات +حرامات+ فرشات+ نايلون( ممولة من  -

 شيكل.  70333بمبلغ  40جمعية اإلغاثة اإلسالمية 
عمل مناقصة توريد حفاظات للمعاقين وكبار السن ممولة من مؤسسة  -

 أحباء غزة ماليزيا.  
 طرد غذائي( ممول من اللجنة القطرية.   0333عمل مناقصة توريد ) -

0  2320000  

تم المشاركة في لجان مشتريات للعديد من المناقصات وعروض ال أسعار  7
خاصة بحالة الطوارئ( مثل: )اللجنة الممولة مع مؤسسات وجمعيات )

، انتربال، اإلغاثة 40القطرية، لجنة تكافل، الهالل األحمر القطري، اإلغاثة 
 .بريطانيا، شركة أوريدو، شركة جوال(-اإلسالمية

22  - 

متابعة عملية توفير وجبات الطعام الخاصة بمراكز الحجر الصحي بشكل  0
بريطانيا، اإلغاثة -ثة اإلسالميةتمويل اللجنة القطرية، اإلغايومي. )

 (.، بنك فلسطين، شركة جوال وأوريدو، جمعيات وأهل الخير40اإلسالمية 

 يوميا   يوميا  
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 ثانيا : الرعاية االجتماعية 
 

 مالحظات العدد النشاط م.
 دائرة تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة

 حالة 223 نامج الوطنيزيادة أعداد المستفيدين من األشخاص ذوي اإلعاقة في البر  1

   24 أعداد المستفيدين من األشخاص ذوي اإلعاقة من المساعدات التموينية 2

طرود صحية وغذائية وكسوة  2703 أعداد المستفيدين من األشخاص ذوي اإلعاقة من المساعدات الطارئة 3
 شتوية وألعاب وحقائب

   20 ين الصحيأعداد المستفيدين من األشخاص ذوي اإلعاقة من التأم 4

 أداة مساعدة/ خدمة 2722 توزيع عدد من األدوات المساعدة على األشخاص ذوي اإلعاقة 5

 فعالية ونشاط 2 المشاركة في نشاطات وفعاليات خاصة باليوم العالمي لذوي اإلعاقة  6

 سجل وكتاب 223 تجليد كتب وسجالت للوزارة وجهات خارجية 7

   433 اإلعاقة على النظام المحوسب إدخال حاالت جديدة من ذوي  8

 حالة 403 تقديم توعية مجتمعية لذوي اإلعاقة وذويهم 9

   20 المشاركة في اجتماعات شبكة التحويالت لألشخاص ذوي اإلعاقة 10

 زيارة 73 متابعة المؤسسات الحكومية وغير الحكومية العاملة في مجال التأهيل 11

ية تستهدف األشخاص من ذوي اإلعاقة تقديم خدمات تأهيلية تدريب 12
 والجرحى والمصابين

02   

 مؤسسة الربيع لرعاية األحداث
 حدث 40 بلغ  2323إلى عام  2327عدد األحداث المرحلين من عام  1

 حدث 420 بلغ 2323عدد األحداث الذين دخلوا في عام  2

 حدث 430 بلغ 2323عدد األحداث المفرج عنهم في عام  3

 حدث 07 ي عدد األحداث على ذمة المؤسسة بلغ إجمال 4

 حدث 400 2323إجمالي عدد األحداث الذين تم خدمتهم في عام  بلغ 5

 جلسات 22 عدد انعقاد جلسات المحكمة باإلضافة لجلسات الكفاالت 6

   22 انعقاد لجنة عدالة األحداث  7
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 مالحظات العدد النشاط م.
   يوميا   ارشاد اسر النزالء عبر الهاتف 8

   حسب الحاجة نزالء المؤسسة زيارة أسرة  9

   حسب الحاجة زيارة القضاء 10

   يوميا   زيارة الشرطة والنيابة 11

   2 القيام برحالت خارج المؤسسة  12

   22 أيام ترفيه وأمسيات 13

مجلس القضاء -النيابة العامة-زيارات من المسؤولين وكيل وزارة 14
 االمانة العامة لمجلس الوزراء-األعلى

22   

 دائرة مراكز الرعاية االجتماعية
طالب وطالبة بعد استيفاء متطلبات التخرج للعام  400تم تخريج  1

 .2323-2327الدراسي 
 خريج وخريجة 400

طالب من االحداث ال دراجهم في برنامج بدائل  22تم استقبال  2
 االحتجاز وقد تم منحهم شهادات مهنية.

 طالب عقوبات بديلة 22

طالب من طلبة بدائل االحتجاز  23زيع حقائب مهنية على تم تو  3
 بالشراكة مع ارض االنسان سويسرا.

 حقيبة مهنية 23

تم عقد ورشة عمل لتقييم نظام العمل في المراكز والسيما المتعلق  4
بسنوات التدريب في المراكز واوضاع المراكز بشكل عام والوصول الى 

العمل على تحديد احتياجات توصيات لتطوير العمل في المراكز و 
المراكز لتطوير العمل المهني فيها من خالل تحسين واقع عملها وتوفير 

 متطلباتهم األساسية.

 ورشة عمل 2

إجراء صيانة دورية للماكينات داخل المراكز باإلضافة إلى إجراء صيانة  5
وإصالح ألي خلل داخل المراكز من أجل ضمان سير العملية 

 التدريبية.

 عملية صيانة 03

تم توزيع معدات ومكن تم شراؤها من قبل وزارة المالية لجميع  6
  لتخصصات في مراكز التدريب المهنيا

 - دوالر 02333

تم انجاز عدد من أسّرة لمراكز الحجر الصحي من قبل المدربين في  7
الحدادة واللحام وكذلك القيام بأعمال الصيانة لصالح مراكز الحجر 

 الصحي.

 سرير 433



 

 

 13الصفحة  0202التنمية االجتماعية للعام   إنجازات وزارة

 

 مالحظات العدد النشاط م.
التشبيك مع المؤسسات الشريكة وذات العالقة وتنفيذ عدد من الزيارات  8

للمراكز االجتماعية لالطالع على اوضاع المراكز )مؤسسة ارض 
–جمعية نوى –مركز شؤون المرأة -انقاذ الطفل–االنسان سويسرا 

 مؤسسة احباب ماليزيا(.

 زيارة / مراسلة 23

في مراكز الرعاية االجتماعية للتدريب تنفيذ دورات تدريبة للعاملين  9
المهني لتطوير ادائهم بالتعاون مع مؤسسة ارض االنسان سويسرا 

 ومركز شؤون المرأة.

 دورة تدريبية 2

إجراء مقابالت الختيار طلبة جدد لمراكز الرعاية االجتماعية، حيث تم  10
عليم ( طالب وطالبة ويتم تقديم خدمات التدريب المهني والت027قبول )

 األكاديمي لهم.

 طالب وطالبة 027

اعادة اجراء التعديالت الالزمة على خطط التدريب، من أجل تقديم  11
 خدمات تدريبية تتوافق مع متطلبات سوق العمل.

    

( طالبة ضمن ورشة اآلركت )التشكيالت الخشبية( في 00تخريج ) 12
 مركز الرعاية االجتماعية رفح.

 خريجة 00

مخيم معرفي في مركز رفح بالشراكة مع مركز شؤون المرأة وقد تم عقد  13
طالب  22طالبة كما وشمل المخيم  20تم توزيع حقائب صحية على 

 من طالب المركز.

 طالب 40

تسليم ماكينات خياطة لمراكز الرعاية االجتماعية من أجل تطوير ورش  14
 الخياطة والتطريز داخل المراكز

 ماكنة خياطة  24

 قسائم شرائية شهرية 400 .)الغذاء العالمي( زيع قسائم شرائية لطلبة مراكز الرعاية االجتماعيةتو  15

الخاصة بأعمال النجارة واستالمها من  c.n.cالقيام بمعاينة ماكنة  16
 خالل اللجنة المكلفة باستالمها.

2   

ترشيح أسماء الخريجين والخريجات للمشاريع الصغيرة في مجال  17
 ة والتطريز.الخياط

 خريج 00ترشيح  00

إجراء مجموعة من اللقاءات مع مؤسسات المجتمع المحلي بغرض تعزيز  18
 الشراكة بين المراكز والمؤسسات ذات العالقة بالتدريب المهني ورعاية األطفال

 لقاءات 2
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 مالحظات العدد النشاط م.
 مؤسسة بيت األمان لرعاية النساء المعنفات

 حالة 227 المعنفات للنساء  الكاملةتوفير الدعم والرعاية  1
 حاالت استشارة 227 تقديم االستشارات والدعم النفسي للنساء المعنفات 2
عقد مؤتمر حالة مع لجان اإلصالح لحل إشكاليات مجموعة من  3

 النساء المعنفات
 مؤتمر حالة 27

عقد لقاءات مع أسر المعنفات من أجل تقديم الدعم الالزم وحل  4
 اإلشكاليات العالقة 

 لقاءات 200

عقد دورات تدريبية للنزيالت لتعليم الرسم بألوان الجواش والتطريز  5
 على قماش االيتامين والرسم على الزجاج

 دورة تدريبية 2

عقد ورشة عمل عبر برنامج الزوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة  6
 العنف ضد المرأة تحت عنوان "حياتها في ظل كورونا"

 ورشة عمل 2

ذ دورة تدريبية لموظفات بيت األمان بعنوان "ضمانات حقوق تنفي 7
 النساء واألطفال في أوقات الطوارئ" 

 دورة تدريبية 2

نحو المعالي(  رياداتمخيم شتوي لطالبات الثانوي ) استقبال 8
بالتعليم اإلسالمي  االلتزاملترشيح اإلصالح في الفتيات وأهمية 

 وتطبيقه.

2   

لبيت األمان وعن الخدمات التي تقدم في  إعداد تقرير مصور   9
المؤسسة لتسهيل التعريف بالمؤسسة والخدمات المقدمة والفئات 

 المستهدفة.

2    

عقد لقاء إذاعي حول بيت األمان زمن القانون ومستجدات التطوير  10
 م.2323بالعمل خالل سنة 

2    

ين عقد محاضرة لطالبات الجامعة حول الزواج االلكتروني ب 11
 السلبي وااليجابي.

2    

استقبال وفود من طالبات الجامعات والمدارس الثانوية من أجل  12
تعريفهم بالخدمات التي تقدمها المؤسسة وتوعيتهم بحقوقهم 

 وواجباتهم تجاه األهل والمجتمع.

2   
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 مالحظات العدد النشاط م.
عقد محاضرة توعوية تثقيفية عن العنف ضد المرأة من المنظور  13

 ع مؤسسة إبداع.االجتماعي بالتنسيق م
2   

في غزة لبحث آليات تقديم  UNFPAلقاء حواري في مكتب  14
الخدمات للنساء المعنفات بين المؤسسات الشريكة والداعمة لحقوق 

 المرأة، وما مدى معرفة وثقة النساء بالخدمة المقدمة.

2   

   2 يوم المرأة العالمي. احتفالالمشاركة في   15
   2 نسيق والتشبيك لقضايا قانونية نظامية وشرعية.زيارة مؤسسات والت 16
مع مركز الحور  باالشتراكتجهيز عروس من نزيالت المؤسسة  17

 العين ومحالت الرنتيسي وجمعية الثقافة والفكر الحر. 
2   

زيارات ميدانية خاصة لمتابعة حاالت بيت األمان التي لن نتمكن  18
 مكان مسكنهم اآلمن.من إيجاد الحلول لها ومتابعتهم في 

2  

تصميم إسكيتش مسرحي إلكتروني بعنوان "رفقا  بالقوارير فهن  19
 المؤنسات الغاليات" بالتعاون مع مبادرات فرقة إبداعات شابة.

2   

عقد زواج حالة على أثر مشاكل أسرية تم رفع قضية عضل ولي  20
في مجلس القضاء األعلى وأخذ الحكم من مجلس القضاء 

ها وتم تسليمها لبيت زوجها وفي صدد متابعة حل المشكلة بتزويج
 مع األب .

2   

بالتنسيق مع جمعية  اقتصاديتوفير بيت إيجار + مشروع تمكين  21
عائشة إلحدى الحاالت وتوفير مستلزمات من قبل وزارة التنمية 

طبية وقسائم  واحتياجاتاالجتماعية مفروشات وأدوات كهربائية 
 شرائية.

2   

عن طبيعة النساء المعنفات خالل  BBCلقاء حواري على قناة  22
 لهن. االستجابة وطبيعةالحجر المنزلي في فترة فايروس كورونا 

2   

تنفيذ حملة إلكترونية على صفحة بيت األمان "أعيدي ترتيب  23
 ".بيتك

2   
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 مالحظات العدد النشاط م.
المشاركة في طاولة مستديرة مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان  24

تقنية الزوم لعرض خطة االستجابة التي وضعتها عن طريق 
المؤسسات النسوية والقانونية والقضائية والشرطية لحماية النساء 

 المعنفات.

2   

إجراء زيارات ميدانية للنساء المعنفات لتقديم الدعم النفسي  25
 واالجتماعي لهن.

2   

م مع مشاركة بيت األمان بورشة عمل إلكترونية عبر برنامج الزو  26
كالت مركز دراسات المرأة بالجامعة اإلسالمية حول قضايا ومش

 .المرأة في الواقع الفلسطيني

2   

عقد ورشة عمل عبر الزوم بمناسبة اليوم العالمي لمناهضة العنف  27
ضد المرأة تحت عنوان "حياتها في ظل كورونا" بالمشاركة مع 

 برنامج غزة للصحة النفسية.

2   

ريبية لموظفات بيت األمان حول "مفاهيم حقوق عقد دورة تد 28
ة الدولية لحقوق االنسان" ياالنسان ومنظومة حقوق االنسان والشرع

بين موظفات ومتطوعات ومتدربات  امرأة ما 22وقد شارك بالدورة 
 في بيت األمان.

2   

عقد ورشة عمل مع مركز بيت األمان للبحث في سبل التعاون  29
يع خاصة للنساء المعنفات وتوفير سبل المشترك لتنفيذ مشار 

 .UNFPAالرعاية الكاملة لهن،، ضمن مشاريع  

2   

"ضمانات حقوق النساء  عقد تدريب لموظفات بيت األمان بعنوان 30
 واألطفال في أوقات الطوارئ" مع الهيئة المستقلة لحقوق االنسان. 

 

2   

 اكز اإلصالح والتأهيل(قسم مؤسسات الدفاع االجتماعي )رعاية السجناء في مر
إعداد اتفاقية التفاهم مع نقابة المحامين الخاصة بتقديم العون  1

القانوني للفئات الهشة من نزالء مراكز اإلصالح والتأهيل 
 والنظارات والنساء المعنفات واألرامل والمعاقين.

 اتفاقية تعاون  2
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 مالحظات العدد النشاط م.
ف إعداد مسودة لتصور مقترح خاص بإعداد برنامج محوسب لمل 2

 السجناء
 تصور مقترح 2

 زيارة 43 زيارة مركز اصالح وتأهيل الكتيبة 3
 زيارات 4 زيارة مركز اصالح وتأهيل أصداء 4
 زيارة 00 ة مركز اصالح وتأهيل طيبةزيار  5
   22 زيارة مركز اصالح وتأهيل أبو عبيدة 6
 أصداء +سجن الكتيبة )سجنحل اشكاليات بعض السجناء  7

 بيدة(عأبو  + +طيبة
23   

   2 .وأبنائهمتنظيم لقاءات بين السجناء  8
   2 عقد مجلس إدارة حالة في سجن أصداء 9
إجراء زيارات ميدانية لنظارات التوقيف من أجل االطالع على  10

أوضاع النزالء ومحاولة حل إشكالياتهم بالتنسيق مع لجنة شؤون 
 العشائر

2   

   223 من أجل حل إشكالياتهم  مقابلة النزالء ودراسة أوضاعهم 11
   03 نفسي للنزالء وتوجيهعمل جلسات دعم نفسي وإرشاد  12
   4 عقد لقاءات مع لجنة التسول المشكلة في جميع المحافظات 13
   22 عقد لقاءات مع لجان االصالح ونقابة المحامين 14
   00 حل إشكاليات المتسولين بالتعاون مع المباحث  15
   2 السجناء ألسرم مساعده طارئة تقدي 16
   22 احتياجاتهمالسجناء لتقييم  ألسرإجراء زيارات منزلية  17
التنسيق مع اإلدارة العامة لإلصالح والتأهيل إلفادتنا بالحاالت  18

السجون على زيارة السجون  مندوبياألشد فقرا  نظرا  لعدم قدرة 
 لالزمة لهمبسبب جائحة كورونا من أجل تقديم الخدمات ا

03   

استمرار التواصل هاتفيا  مع مراكز اإلصالح والتأهيل من أجل  19
تقديم الخدمات الالزمة في ظل جائحة كورونا ومنع الزيارات 

 لمراكز اإلصالح والتأهيل

   بشكل يومي
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 مالحظات العدد النشاط م.
بعنوان المخاطر تنفيذ ورشة عمل بمركز إصالح وتأهيل أصداء  20

السجناء بمشاركة التوجيه  تتعرض لها ُأسر التيوالتحديات 
 والعشائر وحضور ُأسر السجناء. والمعنوي السياسي 

 ورشة عمل 2

تنفيذ مشروع لفك الغارمين بالشراكة مع صندوق الغارمين بوزارة  21
من السجناء  202الداخلية ومؤسسة االنتربال حيث تم االفراج عن 

ظة غزة تنفيذ المشروع على محاف اقتصرأصحاب الذمم المالية وقد 
ألف شيكل وتم خالله منح كل نزيل ممن  03 إجماليبمبلغ 

شيكل كمساعده من  233تنطبق عليهم الشروط والمعايير 
 النزيل بعد االفراج عنه.  المؤسسة أُلسرة

 مشروع فكاك الغارمين 2

إعداد مذكرة التفاهم الخاصة بتفعيل دور وزارة التنمية االجتماعية  22
 رات.بمراكز التوقيف النظا

 مذكرة تفاهم 2

 دائرة اإلشراف المهني
 زيارة 42 إجراء زيارات لمراكز ومؤسسات الرعاية االجتماعية 1
إعداد ندوة علمية لمناقشة قضايا األشخاص ذوي اإلعاقة في ظل  2

جائحة كورونا حيث ضمت الندوة شخصيات من دول عربية 
 وأجنبية 

 ندوة علمية 2

ألسرى المعاقين في سجون االحتالل عقد ورشة عمل حول واقع ا 3
 حيث ضمت الورشة مؤسسات حقوقية من دول عربية

 

 ورشة عمل 2

المشاركة في إعداد تصور مقترح إلكمال العام الدراسي في ظل  4
 جائحة كورونا.

 

 تصور مقترح 2

 تصور مقترح 2 إعداد تصور مقترح لتطوير مركز تأهيل األشخاص ذوي اإلعاقة 5

تدريب مدربين من السجناء بالتعاون مع الصليب األحمر عقد دورة  6
 ومراكز التأهيل واإلصالح 

 

 متدرب 23
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 مالحظات العدد النشاط م.
 دائرة بطاقة المعاق

عقد نشاط تنظيم حركة السير بمناسبة يوم المعاق العالمي وذلك  1
 بالتنسيق مع االتحاد العام للمعاقين وشرطة المرور

 نشاط 1

اإلعاقة في يوم المعاق إقامة ماراثون رياضي لألشخاص ذوي  2
العالمي وتوزيع مجموعة من الهدايا على المتسابقين من ذوي 

 اإلعاقة 

 ماراثون رياضي 1

 سماعة طبية 16 توزيع سماعات طبية لمجموعة من المعاقين سمعيا   4
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 :  المديرياتثالثا
 

 الماموع رفح خانيونس  الوسطى غزة الشمال النشاط القطاع
قطاع الحماية 

 جتماعيةاال
 3292 411 467 182 1654 578 استهداف وتسجيل حاالت جديدة في البرنامج الوطني

 2157 104 1072 809 82 90 زيارات ميدانية للحاالت الجديدة
 915 32 142 101 322 318 استئناف حاالت زالت عنها أسباب الحجب
 610 120 45 86 160 199 حجب حاالت مستفيدة من البرنامج الوطني

 531 24 85 95 208 119 اعتماد وصرف تأمين صحي جديد
 93 35 5 9 25 19 إلغاء تأمين صحي ساري المفعول

 812 72 152 113 346 129 ترشيح حاالت لالستفادة من مشاريع الترميم
 40 3 9 1 26 1 اعتماد حاالت جديدة للمفصولين من الوظيفة العامة

 183 22 81 16 64 0 لوظيفة العامة + الشهداءتجديد حاالت المفصولين من ا
 48340 5704 6920 3770 25970 5976 تجديد تأمين صحي.... غيرها( إفادات،المراجعين للمديرية ) جمهور

 69 1 0 1 23 44 ترشيح حاالت لتوفير وحدات سكنية 
 81 0 1 0 75 5 عقد لقاءات ارشادية وتوعوية خاصة بقطاع الحماية االجتماعية

قطاع الرعاية 
 االجتماعية

 378 50 66 135 4 123 متابعة االحداث
 177 34 57 48 6 32 زيارة أسر االحداث

 202 31 40 55 51 25 السجناء أسرزيارة 
 406 85 32 137 0 152 زيارة محاكم + شرطة + مركز التدريب + النيابة

 1024 152 98 147 385 242 دوات مساعدة لألشخاص ذوي االعاقة والمسنينأتوزيع 
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 الماموع رفح خانيونس  الوسطى غزة الشمال النشاط القطاع
 320 17 55 223 3 22 عقد لقاءات توعوية وارشادية فردية وجماعية خاصة بقطاع الرعاية 

 45 0 4 0 28 13 طفال المتسربين من المدارس وتحويلهم لمراكز الشبيبةسماء األأرصد 
 1037 154 200 210 245 228 أطفال(ذوي االعاقة / مسنين/  )أشخاصصرف حفاضات 

 22 5 2 9 4 2 عقد شبكات الطفولة قطاع االسرة والطفولة
 257 33 24 14 136 50 متابعة حاالت التسول

 66 6 0 7 30 23 متابعة حاالت االنتحار
 117 32 12 21 30 22 متابعة حاالت التوائم

 117 4 13 5 48 47 االشراف على الحضانات
 57 12 3 7 20 15 متابعة حاالت مجهولة النسب
 sos 42 41 29 60 77 249متابعة حاالت قرية األطفال 

 308 66 29 34 83 96 متابعة حاالت التفكك األسري 

قطاع التنمية 
 االجتماعية

 49 7 0 12 21 9 المشاركة في الفعاليات المجتمعية والمؤسسية
 22 4 0 1 11 6 التشبيك مع المؤسسات المجتمعية لخدمة المستفيدين

 8 8 0 0 0 0 تابعة مع وزارة الداخلية بخصوص الجمعياتالم

 3092 75 1935 107 648 327 ترشيح حاالت لمساعدات مالية طارئة قطاع الطوارئ 
 12000 2033 4356 1022 3195 1394 صرف مساعدات عينية "غذائية وغير غذائية" طارئة

 1730 150 423 47 98 1012 صرف مواد تنظيف
 776 0 0 0 8 768 مالية لحاالت الكوارث والحروبصرف مساعدات 

 602 145 0 119 51 287 " لقسم الطفولة " صرف مالبس وأحذية وألعاب وشنط 
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 ية: الحماية االجتماعرابعا
 

 النقدية التحويالت-البرنامج الوطني للحماية االجتماعية 

 المديرية #

متابعة 
حاالت 

 االستئناف

متابعة حاالت 
استهداف 

 يدةجد

االطالع على 
حاالت 
 الحجب

متابعة 
وتدقيق 
 ملفات

متابعة 
عينة 

 عشوائية

عدد األسر 
 المستفيدة

 القيمة المالية عدد األفراد

 60186984 91084 14796 0 37 16 35 0 شمال غزة 1

 91500174 140207 22741 0 45 59 261 26 غزة 2

 32668320 70608 12510 0 0 35 77 9 الوسطى 3

 66411999 98273 16866 0 0 5 357 21 خانيونس 4

 49769355 71716 12356 0 0 28 54 17 رفح 5

 
 300536832 471888 79269 0 82 143 784 73 المجموع
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 WFP-الغذائية  المواد-برنامج القسائم الشرائية 

 عدد األفراد عدد األسر المديرية #
القيمة المالية لكل فرد 

 بالشيكل

يمة اجمالي الق
المالية لألفراد 

 بالشيكل

 2757720 35 26264 5129 شمال غزة 1

 5695935 35 54247 10264 غزة 2

 921795 35 8779 1741 الوسطى 3

 2085510 35 19862 4155 خانيونس 4

 1134525 35 10805 2034 رفح 5

 
 119957 23323 المجموع

 
12595485 

 
 
 

 مشروع التغذية المؤسساتية  

 المبلغ بالشيكل  عدد المستفيدين  سات عدد المؤس

34 3200 1344000 

 أشهر 5قسائم شرائية مؤقتة 

 قيمة المبالغ بالشيكل فراداأل العدد

5131 30000 1050000 
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 وحكومية( الطارئة )مؤسساتبرنامج المساعدات العينية 

قيمة  عدد األسر المديرية  #
 المساعدة 

 إجمالي
القيمة 

 بالشيكل 

فئة ال
المستهد

 فة 

نفذ/ 
لم 
 ينفذ

 منفذ حاالت صعبة  782700 150 5218 شمال غزة 1

 منفذ حاالت صعبة  429000 150 2860 غزة 2

 منفذ حاالت صعبة  189300 150 1262 الوسطى 3

 منفذ حاالت صعبة  221550 150 1477 خانيونس  4

 منفذ حاالت صعبة  197250 150 1315 رفح 5

 منفذ حاالت صعبة  1819800   12132 موع المج  

 
 

 وحكومية( )مؤسسات الطارئة النقديةبرنامج المساعدات 

 عدد األسر المديرية #
إجمالي القيمة 

 بالشيكل

الفئة 
 المستهدفة

 نفذ/ لم ينفذ

 منفذ حاالت خاصة 99145 358 شمال غزة 1

 منفذ حاالت خاصة 138200 487 غزة 2

 منفذ حاالت خاصة 32400 145 الوسطى 3

 منفذ حاالت خاصة 48300 145 خانيونس 4

 منفذ حاالت خاصة 32250 103 رفح 5

 
 350295 1238 المجموع

 
 منفذ

 
 القيمة االجمالية بالشيكل الخدمة #

 95,525 تخفيضات رسوم خدمات صحية 1

 91,625 تخفيضات رسوم تأمين صحي 2

 2,400,000 تأمين صحي شؤون اجتماعية مجاني 3

 2,587,150 المجموع
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ً خامس  التنمية والتخطيط :ا

 دائرة الجمعيات

عدد  النشاط م
 النشاط

الاهة 
 المنفذة

الاهة 
 المساعدة

الفئة 
 المستهدفة

نوع  القيمة المالية
 )إن وجد( التمويل

 –)حكومي  يورو دوالر شيكل
 دولي(-محلي 

إبداء رأي فني  1
 يدةللجمعيات الجد

دائرة  20
 الجمعيات

         جمعيات   

تسجيل مهني  2
 للجمعيات

دائرة  20
 الجمعيات

         جمعيات   

تسهيل دخول  4
 مساعدات

دائرة  20
 الجمعيات

 االدارة العامة 
للشؤون المالية 

 واالدارية

         جمعيات 

دائرة  42 اعفاء ضريبي 1
 الجمعيات

 دولي 2200700 0040070 0042233 جمعيات   

دائرة  400 فلترة بيانات 8
 الجمعيات

         جمعيات   

تحميل كشوفات  7
مستفيدين من 

 خدمات إنسانية 

وزارة التنمية  الجمعيات 027
 االجتماعية

-دولي   20020 0000407 22200020 فقراء
 محلي

تحميل كشوفات  0
مستفيدين من 

 خدمات إنسانية 

اإلدارة  22
 العامة للزكاة

-دولي    2023 220023 فقراء  
 محلي

تحميل كشوفات  5
مستفيدين من 

 خدمات إنسانية 

-حكومي    00022233 020322200 فقراء   الوزارة 22
 دولي
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 دائرة المشاريع:

 العدد النشاط م
 65 الحماية، قطاع الرعاية، المرأة....( )قطاعكتابة المشاريع القطاعية  1

 03 ية لمواجهة أزمة تفشي كوروناكتابة المشاريع االغاث 2

 21 المشاريع المترجمة االغاثية والتنموية لتسويقها لجهات دولية وخارجية 3

 21 االتفاقيات الموقعة مع مؤسسات مانحة لتنفيذ المشاريع ولتقديم الخدمات لفئات الوزارة 4

 20 وإغاثية(إنشائية، مشاريع تنموية  )مشاريعمشاريع منفذة  5

 
 ريع االنشائيةالمشا

 1مشروع رقم 
 غزة-مركز تدريب مهني اسم المشروع

المشروع عبارة عن إنشاء مركز تدريب مهني لمحافظة غزة يتبع لوزارة التنمية االجتماعية وهي المالك  وصف مختصر
 الرئيسي والمشغل للمشروع .

 20/22/2323بتاريخ  تم نشر اعالن عطاء المشروع للتنفيذ في الجدريدة الرسمية حالة المشروع
 تنفيذ الهيئة العربية العمار فلسطين -البنك االسالمي للتنمية جهة التمويل

 وزارة التنمية االجتماعية الاهة المسؤولة
 دوالر 141124577 التكلفة التقديرية

 2مشروع رقم 
 غزة -إنشاء وتاهيز مركز إيواء وتأهيل الفئة الهشة من النساء اسم المشروع

والنساء الالتي ليس لهن مأوى وترفض أسرهم  20يقدم المشروع مأوى لألحداث من النساء دون سن  مختصروصف 
استالمهم ألسباب مختلفة أو المعنفات من قبل ذويهم، وغير قادرات على العثور على سكن أو عمل على 

والمساعدات القانونية داخل الفور وتوفير الدعم النفسي واالجتماعي والتدريب المهني واالستشارات النفسية 
الملجأ للمقيمات طوال فترة إقامتهن حتى إتمام الدمج المجتمعي وتوفير مسكن ومصدر رزق لهن من 

 خالل أعمال الحرف اليدوية التي يقمن بها من خالل مركز االيواء.
 (EMCCي البنك االسالمي )مكتب تم االنتهاء من طرح عطاء التصميم وبانتظار االعتماد النهائي من استشار  حالة المشروع
 تنفيذ الهيئة العربية العمار فلسطين -البنك االسالمي للتنمية جهة التمويل

 وزارة التنمية االجتماعية الاهة المسؤولة
  دوالر 1,190,400 التكلفة التقديرية

 4مشروع رقم 
 دير البلح -إنشاء وتاهيز مركز حماية ورعاية الطفولة  اسم المشروع

المشروع عبارة عن إنشاء مركز حماية ورعاية الطفولة يشمل المبيت وتقديم الخدمات والرعاية للفئة  وصف مختصر
متر مربع مكون من بدروم ،  2233المستهدفة والمستضافة  لحين دمجها في المجتمع على مساحة 

ى على غرف اإلدارة طوابق باإلضافة الى مساحة خضراء ومرافق خداماتية يحتوي المبن 0طابق ارضي و
والمبيت وغرف الطعام والوحدات الصحية وغرف العالج النفسي واالجتماعي وغرف الحرف وكذلك عيادة 
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طبية وصفوف تدرسيه وغرف رياضة اضافة الستغالل المساحة الخارجية في انشاء حديقة ومطبخ وغرف 
 ى.حراسة واستقبال بكامل االحتياجات اللوجستية الالزمة لتشغيل المبن

وبانتظار االعتماد النهائي من استشاري البنك االسالمي  النهائية تم االنتهاء من تجهيز المخططات حالة المشروع
 لطرح المشروع للتنفيذ. (EMCC)مكتب 

 تنفيذ الهيئة العربية العمار فلسطين -البنك االسالمي للتنمية جهة التمويل
 وزارة التنمية االجتماعية الاهة المسؤولة
 دوالر 1,110,000 التكلفة التقديرية

 1مشروع رقم 
 مؤسسة الربيع )االحداث( -وبناء قاعات جديدة اعمال ترميم وصيانة اسم المشروع

المشروع عبارة عن اعمال صيانة شاملة لمؤسسة الربيع ) االحداث( باالضافة بناء غرف وقاعات رياضية  وصف مختصر
رية والفصول والقاعات وتوفير معدات جيدية للمطبخ المركزي) ثالجات اعادة تاثيت المكاتب االدا -جددية

 معدات المطبخ( -فريزارات
 بانتظار وريد االثاث خالل عشرة ايام. -من اعمال الصيانة والبناءتم االنتهاء  حالة المشروع
 االغاثة االسالمية  جهة التمويل

 وزارة التنمية االجتماعية الاهة المسؤولة
 دوالر 280,000 التقديرية التكلفة

 8مشروع رقم 
 مشروع مسكن كريم  اسم المشروع

بيوت لحاالت اجتماعية في اماكن متعددة من  2المشروع عبارة عن اعمال صيانة واعادة تاهيل لعدد  وصف مختصر
 قطاع غزة   

االنتهاء سة وتم اختيار الحاالت ،وتم عمل زيارات ميدانية مع المؤستم بعد ترشيح االسماء من المديريات،  حالة المشروع
وبانتظار اخذ الموافقة النهائية من  -من اعمال حصراعمال الصيانة لتكلك البيوت من قبل المؤسسة

 المؤسسة للتنفيذ.
 مؤسسة تيكا التركية  جهة التمويل

 وزارة التنمية االجتماعية الاهة المسؤولة
 دوالر 33,340  التكلفة التقديرية
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 رة الخطط واالحصائياتدائ

 النشاط م

  21وتشا والخاصة باالحتياجات لكوفيد االدخال على الماتركس الخاصة باألمتابعة  1

 الحكومي لتوثيق كورونا البرنامجمتابعة  2

 رفع التقرير الشهري الخاص بالوزارة  3

 متابعة لجنة الهيكلية مع األمانة العامة  4

 وزارة المالية  متابعة لجنة الموازنة مع 5

 1322للعام  الخطة التشغيلية للوزارة اعداد 6

 1322إنجاز االحصائية الخاصة بشهداء  7

 0إحصائية عدد تسهيل مهمة باحث أو مؤسسة في الحصول على بيانات  8

 لجنة الطوارئ بالوزارة المشاركة في  9

 عضو اللجنة التنسيقية لمواجهة جائحة كرونا 11

 لمواجهة جائحة كرونا –تعايش  عضو لجنة 11

 عضو اللجنة الوطنية لتعزيز السلوك القيمي 12

 رئيس لجنة اعداد موازنة برامج األداء  13

 رئيس لجنة اعداد الهيكلية 14

 ة الزنطكعضو لجنة تقييم ملف شر 15

 ئحة كرفيد  في ظل جا –نشرة خاصة حول مؤشرات مختارة للواقع االقتصادي واالجتماع بقطاع غزة  11

 قطاع غزة  – 21تدخالت وزارة التنمية االجتماعية لمواجهة جائحة كوفيد  11

 1313تقرير حول واقع ومؤشرات وزارة التنمية االجتماعية لعام اعداد  11
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 والحجر المنزليمساعدات جائحة كورونا 

 

 القيمة البند
 ون شيكلملي 15.5 جائحة كوروناخالل قيمة المبالغ التي استلمت 

 مليون شيكل  14.7  قيمة المبالغ التي صرفت على جائحة كورونا

 مليون شيكل   4.2 قيمة المبالغ التي صرفت على الحجر المنزلي

 57 عدد مراكز المحاجر

 26,078 عدد المحجورين في مراكز الجحر الصحي

 29,119 األسر المحجورة منزليا التي تم التعامل معها منذ بداية الجائحة

 111,153 األفراد المحجورة منزليا التي تم التعامل معها منذ بداية الجائحة

 112 عدد الجهات المتبرعة
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 2323عام  للتمويل غير الحكومي خالا
 

 الممولةالجهة  قيمة المشروع اسم المشروع م
نوع 

 المشروع
حالة 

 المشروع

 تم تنفيذه  تنموي جمعية الفالح 45000 مساعدة الغارمين  1

 تم تنفيذه اغاثي اتحاد أطباء العرب 24000 تغذية صحية لمرضى السرطان 2

جمعية الرحمة لإلغاثة  3750 أسرة ممن تضرروا بالتصعيد األخير  52مساعدة ل 3
 والتنمية

 تم تنفيذه اغاثي

 تم تنفيذه  اغاثي 84إغاثة  45000 مشروع ايجار لألسر الفقيرة 4

 تم تنفيذه اغاثي NRC 357142 مشروع ايجار  5

 تم تنفيذه اغاثي كندا 771428 شيكل ألسرة 28قسائم شرائية / 6

جاري  تنموي  30000 تكتك 25توزيع  7
 العمل به

 تم تنفيذه اغاثي   توزيع حرامات ونايلون 8

متضرري  IHH 34920 ة المتضررين بحريق النصيراتمساعد 9
حادث 

 النصيرات

 تم تنفيذه

 تم تنفيذه اغاثي انتربال 28571 مشروع تحرير الغارمين 10

جاري  تنموي حاتم / تركيا 6600 دعم مستشفى كمال عدوان بالطاقة الشمسية 11
 تنفيذه

 تم تنفيذه ذوي االعاقة انتربال 1530 حفاضات لألشخاص ذوي اإلعاقة 12

 تم تنفيذه ذوي اإلعاقة الرحمة الكويتية 25000 أدوات مساندة لذوي اإلعاقة 13

 االنتربال - 14785 حفاضات لألشخاص ذوي االعاقة 14
 احباب ماليزيا -

 سواعد -

 تم تنفيذه ذوي اإلعاقة

   منيب المصري 50000 مشروع لذوي اإلعاقة 15

   لوجيالفا 50000 مشروع لذوي اإلعاقة 16

    10285 طرد غذائي 300 17

   الهيئة العمانية 15401 توريد أدوات مساعدة للمعاقين 18

   ماليزيا –أحباء غزة  40000 توريد أغطية شتوية 19

     (حرامات / فرشات /جاكيتات / دفايات) 

توريد مكن وعدد وأجهزة مكتبية لمراكز التدريب  20
 المهني

   لجنة تكافل 1002000

   84اغاثة  26571 توريد أغطية شتوية 21

مكافحة  جمعية الرحمة الكويتية 5000 توفير احتياجات من األندلسية  22
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  قوافل الخير 5000 توفير نقدي 23
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  تكافل 21528 توفير نقدي 24
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  اللجنة القطرية 35280 تتوريد محروقات للمركبا 25
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  اللجنة القطرية 1590562 توفير وجبات طعام لمراكز الحجر الصحي 26
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  تمويل مؤسسات 235187 توفير وجبات طعام لمراكز الحجر الصحي 27
 كورونا

 تم تنفيذه

 مكافحة جمعية سواعد 8286 طرود صحية  28
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  اللجنة القطرية 6191 طرود غذائية 29
 كورونا

 تم تنفيذه
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 الممولةالجهة  قيمة المشروع اسم المشروع م
نوع 

 المشروع
حالة 

 المشروع

مكافحة  هيئة االعمال الخيرية 879 طرود غذائية 30
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  معا 66832 طرود غذائية 31
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  أهل السنة 1314 طرود غذائية 32
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  جمعية عايشة 403 غذائية طرود 33
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  أمان ماليزيا 53962 طرود غذائية وخضار 34
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  باديكو /بشار المصري 28571 طرود غذائية 35
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  جمعية الرحمة الكويتية 12857 طرود غذائية 36
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  جمعية بن باز 2000 ضار للمحجورينسلة خ 37
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  جمعية أحباء ماليزيا 33286 طرود غذائية 38
 كورونا

 تم تنفيذه

فرشات  –احتياجات مراكز الحجر الصحي )حرامات  39
 طرود صحية( –طرود غذائية  –مخدات  –

51400 NRC  مكافحة
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  قطر الخيرية 82200 طرود غذائية  40
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  الصليب األحمر 18429 طرود صحية 41
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  الرحمة حول العالم 16303 معمول( –خضار  –طرد غذائي )خبر  42
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  84إغاثة  12000 توفير الخبز للمحجورين 43
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  أوكسفام 199200 غذائية للمحجورين وجبات 44
 كورونا

 تم تنفيذه

 ت تنفيذه تنموي الهالل األحمر القطري 9345 انشاء الوحدة االرشادية لبيت األمان 45

االتحاد العالمي لعلماء  114286 طرود غذائية وصحية وخضار 46
 فلسطين

مكافحة 
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  فاعل خير 93831 ورينطرود مساعدات متكاملة للمحج 47
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  بيديكو 28571 طرود غذائية  48
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  عدنان المجلي 2914 طرود غذائية 49
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  مؤسسة كير 2571 طرد صحي ومياه 50
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  معا 100841 طرد صحي ومياه ووفراش 51
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  جمعية عايشة 429 طرد صحي 52
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  اللجنة القطرية 154542 طرد غذائي ومياه 53
 كورونا

 تم تنفيذه

جمعية سالم لالغاثة  16396 طرود غذائية وطحين 54
 والتنمية

مكافحة 
 كورونا

 تم تنفيذه

األعمال الخيرية هيئة  59558 طرد غذائي وصحي وخبز ومياه 55
 استراليا

مكافحة 
 كورونا

 تم تنفيذه

 تم تنفيذهمكافحة  IHH 47363 طرد صحي وحليب 56
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 الممولةالجهة  قيمة المشروع اسم المشروع م
نوع 

 المشروع
حالة 

 المشروع

 كورونا

مكافحة  اللجنة الوطنية اإلسالمية 13429 طرد صحي 57
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  جمعية أكتيد 35494 طرد صحي ومعجون أسنان 58
 كورونا

 تم تنفيذه

لجنة رجال األعمال  1000 الحجر الصحيطرود صحية لمراكز  59
 وصندوق التشغيل

مكافحة 
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  معهد األمل 5714 طرود غذائية 60
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  انتربال 2000 سلة خضار للمحجورين منزليا 61
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  جمعية قوافل الخير 1142 طرود غذائية 62
 كورونا

 يذهتم تنف

صندوق األمم المتحدة  12857 طرود غذائية 63
 لإلسكان

مكافحة 
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  جمعية طريق الحياة 3714 سلة خضار وفرشات طبية 64
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  هيئة الزكاة الفلسطينية 6000 سلة خضار للمحجورين منزليا 65
 كورونا

 تم تنفيذه

السمع والبصر  جمعية 857 مواد تنظيف 66
 للتأهيل المجتمعي

مكافحة 
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  شركة جوال 2857 طرد صحي 67
 كورونا

 تم تنفيذه

 تم تنفيذه ذوي اإلعاقة جمعية طريق الحياة 6000 فرشات طبية 68

جمعية األصدقاء لذوي  2500 توزيع لحوم مجمدة 69
 االحتياجات الخاصة

مكافحة 
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  أمان فلسطين 55100 طرود غذائية وسالت خضار 70
 كورونا

 تم تنفيذه

جمعية األصدقاء لذوي  429 توزيع لحوم مجمدة 71
 االحتياجات الخاصة

 تم تنفيذه ذوي االعاقة

مكافحة  أوتشا 145000 وحداتت تحلية مياه لمراكز الحجر الصحي 72
 كورونا

 قيد التنفيذ

 تم تنفيذه اغاثي طر الخيريةق 50000 مساعدة ايجار 73

 تم تنفيذه اغاثي جمعية الصحابة الخيرية 42857 بدل ايجار 74

 قيد التنفيذ تنموي منظمة العمل ضد الجوع 41429 تحلية مياه لمراكز الحجر الصحي 75

 تم تنفيذه اغاثي WFP 990000 قسائم شرائية 76

البنك الدولي لالنشاء  1600000 مساعدات نقدية 77
 التعميرو

 تم تنفيذه اغاثي

 تم تنفيذه تنموي عزام الشوا 9575 دعم مراكز الحجر الصحي  78

 تم تنفيذه اغاثي لجنة زكاة الدرج 34286 طرود غذائية 79

 تم تنفيذه تنموي قطر الخيرية 11000 فرشات طبية 80

 تم تنفيذه اغاثي انتربال 800 مساعدات لالجئين السوريين 81

 تم تنفيذه اغاثي علي الغفري 900 منازل بالشجاعيةمساعدات ل 82

 تم تنفيذه اغاثي 84جمعية االغاثة  5714 مشروع نايلون للبيوت الفقيرة 83

مكافحة  جمعية الثقافة والفكر الحر 69790 طرد غذائي 84
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  اللجنة القطرية 102857 طرد غذائي 85
 كورونا

 تم تنفيذه

مكافحة  الهالل األحمر التركي 24000 ذائيطرد غ 86
 كورونا

 تم تنفيذه
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 الممولةالجهة  قيمة المشروع اسم المشروع م
نوع 

 المشروع
حالة 

 المشروع

 قيد التنفيذ اغاثي الهالل األحمر القطري 448511 الشتاء الدافئ 87

مكافحة  أنيرا 110571 قسائم شرائية 88
 كورونا

 قيد التنفيذ

 نفيذقيد الت انشائي البنك االسالمي للتنمية 1110000 مشروع انشاء مركز حماية الطفولة 89

 قيد التنفيذ انشائي البنك االسالمي للتنمية 1142800 مشروع انشاء مركز تدريب غزة  90

 قيد التنفيذ انشائي البنك االسالمي للتنمية 1190400 مشروع انشاء مركز النساء األكثر هشاشة 91

 ذتم التنفي انشائي اإلغاثة اإلسالمية 280000 مشروع صيانة مؤسسة الربيع لألحداث 92

البنك الدولي واالتحاد  85867666 مشروع التحويالت النقدية 93
 األوربي وحكومة رام الله

 تم التنفيذ اغاثي

 تم التنفيذ اغاثي WFP 3598710 مشروع الدعم الغذائي 94

 تم التنفيذ اغاثي WFP 384000 مشروع التغذية المؤسساتية 95

ي مشروع القسائم الشرائية المؤقت لدعم متضرر 96
 كورونا

300000 WFP قيد التنفيذ اغاثي 

 تم تنفيذه اغاثي حكومة رام الله 10084 مشروع مساعدات نقدية لمؤسسات حكومية 97

 تم تنفيذه تنموي الصليب االحمر 36,785 مشروع تدريب نزالء مراكز التأهيل  98

 103,456,128 المجموع

 



 

 

 34الصفحة  0202التنمية االجتماعية للعام   إنجازات وزارة

 

ً سادس  العالقات العامة واالعالموحدة  :ا

 

 العدد شاطالن م
خبار صحفية عبر موقع الوزارة االلكتروني + الفيسبوك + مجموعات الواتس أبأ .1  28 

 7 مطبوعات ومواد إعالمية .2
 2 مؤتمرات واحتفاالت .4

 6 تنسيق وتعاون مع المؤسسات والشركات .1

(مشاركات مجتمعية ) تهاني وتعازي  .8   12 

زارةتجهيز فيديوهات الخاصة بخدمات الو  .7  4 

 17 لقاء إذاعي .0

 15 لقاء تلفزيوني .5

 16 تصميم اعالمي خاص بخدمات الوزارة المقدمة للجمهور .1
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 الشكاوي وحدة ا:سابع
 

 انتظار الرد تم معالاتها الشكاوي المقبولة عدد البيان م

 58 8518 8177 7710 شكاوي الكتروني 1

 14 118 125 125 شكاوي ورقية 2

    1777 منحة القطريةمراجعي ال 4

    477 واحدة يلةمراجعي ع 1

    1777 شكاوى عبر الرقم المااني 8

 98 5930 6028 16445 اجمالي
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 ثامناً:  وحدة الرقابة والتفتيش
 

 النشاط م
عدد 

 مالحظات لم يناز أناز المعامالت

 الرقابة اإلدارية
 3 27 27 زيارات ميدانية 1

 

 7 47 00 مناقشة تقارير 2
 

 78 18 57 تنفيذ توصيات 4
 

  3 23 23 لجان تحقيق 1
 الرقابة المالية

 3 27 27 تدقيق مالي 1
 

  3 7 7 تقارير مالية ميدانية 2
 3 7 7 مناقشة تقارير 4

 
 الرقابة المهنية

  3 20 20 زيارات ميدانية 1
 3 20 20 تقارير 2

 
 3 20 20 مناقشة تقارير 4

 
 الرقابة الفنية

 3 20 20 زيارات ميدانية 1

 3 22 22 تقارير 2 
 3 22 22 مناقشة تقارير 4

 متابعة تطبيق اجراءات السالمة والتعايش
  3 22 22 زيارات ميدانية 1
 3 22 22 تقارير 2

 
 3 22 22 مناقشة تقارير 4
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 ً  الحاسوبوحدة : تاسعا

 قسم الصيانة
 العدد البند م

 73 نزيارات ميدانية للميدا  .1

 LAPTOP 272صيانة أجهزة حاسوب وأجهزة   .2

 03 صيانة طابعات وأجهزة ماسح ضوئي  .4

 UPS 73صيانة شاشات حاسوب وشاحن كهربائي   .1

 
 قسم الشبكات

 العدد الوحدة البند م

 ه التحتيـــة وحفــــن البيانــــات وأمنهــــا ادارة وتطـــوير مركــــز المعلومــــات وبنيتــــ 1
  VPNوخطوط اضافة للمتابعة مع الحاسوب الحكومي 

 023 إجراء

مهــــــة عمــــــل خارجيــــــة ) أعمــــــال التركيــــــب والصــــــيانة للشــــــبكات الســــــلكية  2
 والالسلكية وموارد الشبكة في مقرات الوزارة(

 72 عدد

اعمــال داخــل مقــر الــوزارة  ) تمديــد وصــيانة للشــبكات الســلكية والالســلكية  3
 وموارد الشبكات(

 243 عدد

 

 قسم البرامج واألنظمة 

 لعددا البند م

 2 كرونا –انشاء نظام خاص بالحجر الصحي  1

 2 انشاء برنامج خاص بالعالقات العامة 2

 2 انشاء برنامج خاص بادارة المشاريع  4

 2 انشاء موقع خاص بتسويق المشاريع  1
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 2 تطوير نظام ذوي اإلعاقة وموقع الوزارة  8

 2 تطوير نظام الجمعيات  7

 2 ج االعفاءات الصحية بالتعاون مع وزارة االتصاالتبرنام تصميماالنتهاء من  0

  العمل بشكل كامل على نظام المراسالت االدارية  5

  البدء في العمل على نظام المركبات ضمن خطة التحول االلكتروني 1

  متابعة حسابات الوزارة ولوحات التحكم لألنظمة المبرمجة 17

 

 قسم الفلترة والمعلومات

 العدد دةالوح البند م
 202 اجراء ادارة كافة االجراءات المتعلقة بالبرنامج الوطني   .1
 223 كشف فلترة على البيانات يطلبها الميدان وتطلبها االدارات االخرى   .2
ــــاتفلتــــرة   .4 ــــ وترشــــيح أســــماء بيان ــــع المؤسســــات ل ــــات لجمي دائرة الجمعي

 ةالخيرية المتعاونة مع الشؤون بخصوص المساعدات النقدية الطارئ
 203 كشف

متابعــة ملــف المنحـــة القطريــة وتحــديث البيانـــات الموجــودة وتســـدجيل   .1
 اعتراضات المواطنين

 2223 عدد
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 :  وحدة األسرة والطفولةعاشراً 
 

 مالحظات التطبيق النشاط
 البرنامج: حماية األطفال المعرضين للعنف واإليذاء واإلهمال

  .( اجتماع شبكة بجميع المحافظات20د )تم عق لشبكات الحماية. دورية عقد اجتماعات
عقد اجتماعات دورية لطواقم الوحدة والمرشدين لعدد 

 (موظف27)
 ( اجتماعات مع مرشدي الطفولة والطواقم العاملة بالوحدة.2تم عقد عدد )

متابعة حاالت األطفال المعنفين وضحايا التفكك 
 األسري من خالل برنامج ادارة الحالة

(حالة 423(حالة جديدة، ومتابعة أوضاع )200عدد )تم التدخل مع  -
 من حاالت شبكات حماية الطفولة.

(حالة 700(حالة جديدة ومتابعة أوضاع )2272تم التدخل مع عدد ) -
 من حاالت التفكك األسري. 

 التدخل مع الحاالت والمتابعة تتم من خالل:
 الزيارات المنزلية. .2
 توفير مساعدات غذائية. .2
ام الـــــــــوزارة )الحـــــــــاق بمركـــــــــز تحويـــــــــل داخلـــــــــي ألقســـــــــ .0

تـــــــــــدريب+ برنـــــــــــامج الحمايــــــــــــة االجتماعيـــــــــــة، بيــــــــــــت 
 األمان(.

 تحويل خارجي للمؤسسات المعنية بحماية الطفولة. .4
 عمل جلسات إرشادية فردية. .2
 عمل جلسات إرشادية أسرية. .0
 اعادة للمدرسة. .0
 توفير حقائب مدرسية. .0

 توفير ألعاب.
ات دعم أنشطة متنوعة )أيام ترفيهية، احتفاالت، جلس

، مناصرة قضايا نفسي، رحالت ترفيهية، زيارات مساندة
 سيدة. (233طفل، وعدد ) (2233يوم ترفيهي لعدد ) (2تم عقد عدد ) -
 سيدة. (200طفل، وعدد ) (22تم عقد جلسات دعم نفسي لعدد ) -
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 حماية الطفولة(.
 البرنامج: حماية الفئات الهشة من األطفال وأسرهم

حاضنة لألطفال ماهولي  ألسرفتح ملفات جديدة 
 النسب

 ( ألسرة حاضنة جديدة.2تم فتح ملف ) -
 

 

 حالة مجهولي نسب. (234تم متابعة ) - متابعة األطفال ماهولي النسب
 تأمينات صحية لمجهولي النسب. (0توفير عدد ) -
التنسيق مع الجهات المختصة الستخراج شهادة ميالد للطفل  -

 مجهول النسب.

ال مع األسر الحاضنة من خالل التواصل واالتص
 بالزيارات المنزلية.

 

تمت المشاركة في حمالت التسول التي قامت بها وزارة الداخلية ووزارة  - برنامج مكافحة التسول
 التنمية االجتماعية من قبل مرشدين الطفولة في المحافظات الخمسة.

 ( حالة جديدة تسول.200تم التدخل مع ) -
 (حالة تسول.202تمت متابعة عدد ) -

 المتابعة تتم من خالل:
توفير مساعدات غذائية، صحية، مالبس، أغراض  .2

 منزلية.
 تحويل لمؤسسات. .2
 عمل جلسات إرشادية. .0
 الحاق بمراكز التدريب المهني. .4
 إعادة للمدارس. .2

 حاالت انتحار. (42تم التدخل مع عدد ) - التدخل مع حاالت محاوالت االنتحار
 حالة انتحار. (43تم متابعة عدد ) -
 حاالت أطفال محاولي االنتحار للمدارس. (0عادة عدد )تم ا  -

 المتابعة تتم من خالل:
 الزيارات المنزلية. .2
 توفير طرود غذائية. .2
 جلسات إرشادية. .0
 إعادة للمدارس. .4
 التحويل للمؤسسات لتلقي الحاالت للخدمة النفسية. .2
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                              SOSمشاركة برامج مؤسسة البرنامج: 
أسرة جديدة ضمن البرنامج بمحافظة غزة  (27تم اعتماد عدد ) - في برنامج تمكين األسر SOSكة مؤسسة مشار 

لالستفادة من الخدمات التي تساعد األسرة في عدم التفكك وزيادة الترابط 
 األسري. 

متابعة األسر الموجودة ضمن البرنامج في محافظة الشمال وخانيونس  -
 من قبل مرشدي حماية الطفولة.

 

في دخول ومتابعة وخروج  SOSمشاركة مؤسسة 
 األطفال نزالء االيواء المؤقت أو الدائم في القرية.

 ( أطفال جدد لإليواء سواء مؤقت أو دائم.0تم المشاركة بدخول عدد ) -
 طفل من اإليواء سواء مؤقت أو دائم. (24تم متابعة خروج عدد ) -
زيارة ذويهم لهم داخل تم متابعة زيارات األطفال ألسرهم الطبيعية أو  -

 القرية من خالل تصاريح الزيارة.
متابعة بيوت الدمج التابعة للقرية _مكان إيواء لألطفال مدمج داخل  -

 (2بيوت برفح، وعدد ) (0المجتمع بعيدا  عن أسوار القرية_، وعددهم )
 بيت في غزة.

زيارة متابعة الطفال نزالء القرية لحل مشاكلهم  (22تم عقد عدد ) -
 رية برفقة فريق القرية.االس

 حالة اطفال جدد لدراسة امكانية دخولهم القرية. (24تم زيارة عدد ) -
 

بإيواء األطفال األيتام وضحايا التفكك  SOSتقوم مؤسسة 
األسري الذين يعانون من أوضاع صعبة داخل أسرهم 
الطبيعية، وذلك حفاظا  على صحتهم النفسية والجسدية، 

 عي السليم.ونموهم العقلي واإلجتما

                                  البرنامج: تنمية قدرات الطواقم العاملة
المشاركة في تنفيذ دورات مهارات إدارية للطاقم العامل 

 في وحدة األسرة والطفولة
 دورات تدريبية (2مرشد لعدد ) (22تمت المشاركة من قبل ) -

ة حقوق الطفل، ادارة الحالة للنساء واالطفال، اتفاقية سيداو، بناء قدرات العاملين في مجال "دورة حقوق اإلنسان والشريعة الدولية، اتفاقي
 حماية الطفولة مع االطفال من ذوي االعاقة"

                 البرنامج: النهوض بمستوى دور الحضانة المرخصة
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  نة. ( حضا03تم اعطاء ترخيص لعدد ) - تاديد الرخص السنوية للحضانات المرخصة.
  حضانات جديدة شهادة ترخيص. (2تم منح عدد ) - منح ترخيص الحضانات الاديدة وفق القانون.

 ( زيارة.223تم القيام بزيارات متابعة للحضانات المرخصة عدد ) -  اإلشراف والمتابعة لدور الحضانة المرخصة.
 

كد من متعددة خالل العام للحضانات للتأ وذلك بزيارات
الحضانات بمعايير التي ينص عليها مدى التزام دور 

 القانون.
 

دعم وتطوير الحضانات بتوفير األلعاب ، وطرود 
 غذائية للمربيات، ومساعدات مالية

 (.222تم توفير طرود غذائية لمربيات دور الحضانة عدد ) -
طرد صحي.  (20تم توفير طرود صحية وتسليمها للحضانات عدد ) -

 ة فيروس كورونا. وذلك ضمن إجراءات الوقاية لمكافح
 ( حضانات.23تم توزيع جهاز فحص الحرارة لعدد ) -

وذلك من خالل دعم للحضانات في ظل إغالق الحضانات 
 بسبب أزمة فايروس كورونا.

  طلبات ترخيص جديدة. (43تم استقبال عدد ) - استقبال طلبات الحضانات الاديدة للترخيص
حضانات لمدراء اللمشرفي دور الحضانة و دورة تدريبية 

ومربيات دور الحضانة المرخصة بخصوص العمل في 
 الحضانات واالشراف عليها

دورة لمشرفي دور  (2دورة للمربيات نظري وعملي، وعدد ) (2تم عقد ) -
دورة لمدراء الحضانات. وقد استفاد من الدورات عدد  (2الحضانة. وعدد )

 عاملة. (270)

وع وكانت الدورات تحت اشراف اليونيسيف ضمن مشر 
 تنمية الطفولة المبكرة.

دعم الحضانات المرخصة بألعاب تربوية لصقل مهارات 
 األطفال وتنمية قدراتهم.

 حضانة مرخصة. (20تم توفير ألعاب توبوية لألطفال لعدد ) -
حضانات من قبل وكيل الوزارة وتوزيع العاب بتكلفة  (0تم زيارة عدد ) -

 شيكل. (2233)
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ولة المبكرة باستخدام تنمية الطفبدء تنفيذ مشروع 
مقاييس التطور السلوكي لألطفال وتوفير حقائب ألعاب 
وسااد لتطبيق المقاييس، وتطوير الحضانات 

 الحكومية المرخصة 

 .حضانة (20نفذ المشروع على الحضانات المرخصة عدد ) -
تم تطوير الحضانات الحكومية المرخصة باألثاث وذلك ضمن مشروع  -

 .شيكل (20033ضانات بمبلغ يقدر )ح (4اليونيسيف وعددها )
( حقيبة 43لعدد )ئب ألعاب وسجاد لتطبيق المقاييس تم توفير حقا -

 (حضانة.20ل)
 تم عقد مقابلة مع مؤسسة جذور من أجل تقييم المشروع. -

الهدف من المشروع الكشف المبكر عن اضطراب وتأخر 
 نمو األطفال داخل الحضانات.

م اخطارات حصر الحضانات غير مرخصة وتسليمه
لتسوية أوضاعهم، والعمل على اغالق الحضانات 

 المخالفة للقانون 

سوية أوضاعها تشعار لالحضانات الغير مرخصة وتسليمها أ تم حصر  -
 حضانة. (23وعددها )

غالق جميع الحضانات غير قانونية. وذلك من بهدف إ 
 خالل الزيارات الميدانية للحضانات.

ظل أزمة كورونا  إغالق وإعادة فتح الحضانات في
 بالتعهد بااللتزام باالجراءات الوقائية

تم عمل اجراءات وقائية من فايروس كورونا وتعميمها على الحضانات  -
 ليتم العمل بها داخل الحضانات.

دور حضانة مرخصة بعد إغالقها في ظل جائحة  (20تم إعادة فتح ) -
وااللتزام كورونا. وتم الزام اصحاب الحضانات بالتوقيع على التعهد 

 باالجراءات الوقائية من الفايروس.

طفال من فايروس وذلك حفاظا  على صحة وسالمة األ
 كورونا.

 البرنامج:  تقديم المساعدة النقدية ألسر الثالث توائم فأكثر بقرار مالس الوزراء
توفير وتقديم مساعدة نقدية ألسر الثالث توائم فأكثر 

 بقرار مالس الوزراء
يقوم مرشدي الطفولة شيكل لكل طفل، (233وذلك بواقع ) أسرة. (42دة النقدية لعدد )تقديم المساع -

 للتوائمبعمل التقارير االجتماعية للتوائم من خالل الزيارات 
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 الحادي عشر:  وحدة المرأة
 الماموع الاهة المنفذة مؤشرات األداء اسم النشاط

 مركزي التمكين الصور-ماليالتقرير الشهري وال متابعة أنشطة الحضانة
 )الشمال والنصيرات(

117 

 مركزي التمكين االعالميالتقرير الشهري والتوثيق  دورات تدريبية
 )الشمال والنصيرات(

 دورة 18
 (471لعدد )

 مركزي التمكين التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  أيام مفتوحة
 )الشمال والنصيرات(

 يوم  40
 (1421لعدد)

 مركزي التمكين التقارير والصور وية مخيمات شت
 الشمال والنصيرات 

 848مخيمات لعدد  8

مركز تمكين الشمال  التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  احتفاالت
 والنصيرات

 ثالث احتفاالت
 ( سيدة157)

  17العدد مركز تمكين النصيرات التقرير الشهري والتوثيق االعالمي تعليم مساند
 مركزي التمكين التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  سي اجتماعيأنشطة دعم  نف

 )الشمال والنصيرات(
471 

 مركزي التمكين  التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  استعارة كتب مكتبية
 )الشمال والنصيرات(

188 

 (101دورات لعدد ) 5 مركزي التمكين التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  دورات تدريبية للطفل المبدع
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 الماموع الاهة المنفذة مؤشرات األداء اسم النشاط

 والنصيرات()الشمال  
 مركزي التمكين  التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  دورات إنتاجية

 )الشمال والنصيرات(
 (175دورة لعدد) 11

ندوات صحية ، اجتماعية، 
سياسية ، أمنية ، دينية، 

 قانونية، نفسية

 مركزي التمكين  التوثيق االعالمي-التقرير الشهري 
 ات()الشمال والنصير 

 (1551( ندوة لعدد )05)

 مركزي التمكين  التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  فرص عمل
 )الشمال والنصيرات(

74 

 مركزي التمكين التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  استشارات
 )الشمال والنصيرات( 

144 

متابعة دعم نفسي اجتماعي 
 اجتماعية نفسية

 مركزي التمكين  ميالتوثيق االعال-التقرير الشهري 
 )الشمال والنصيرات(

412 

 أيام طبية 7 مركز تمكين الشمال التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  أيام طبية
 (88لعدد ) 

مركز تمكين النصيرات  التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  أنشطة رياضية
 والشمال

58 

 دارسة 112 مكينمركزي الت التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  محو أمية
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 الماموع الاهة المنفذة مؤشرات األداء اسم النشاط

 )الشمال والنصيرات(
 مركزي التمكين التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  رحالت

 )الشمال والنصيرات(
  207لعدد  

 احتفاالت 1طفل  141 مركز تمكين الشمال  التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  احتفاالت
استضافة أطفال رياض + 

 مدارس 
مركزي التمكين الشمال  عالمي التوثيق اال –التقرير الشهري 

 والنصيرات
274 

 سيدة 57لعدد  مركز تمكين الشمال  التوثيق االعالمي-التقرير الشهري  إحياء مناسبات 
 إحياء مناسبة 4

احتفال توزيع جوائز شهر 
 رمضان 

 مشاركة 47 وحدة شؤون المرأة  تصوير ، تقرير

 مشاركة 17بقات لعدد مسا 4 وحدة شؤون المرأة  - مسابقات شهر رمضان 
موظفة من كافة الوزارات  487 وحدة شؤون المرأة  تصوير فيديو ، تقرير مصور حفل تكريم المرأة 

 والمؤسسات الحكومية
 
 

انتهي
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