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 يف حالة االقتباس، يرجى اإلشارة إىل هذه املطبوعة كالتال 

غزة  العدوان على يف التدخل النفسي واإلستجابة خالل  االجتماعيةجتربة وزارة التنمية االجتماعية.  التنميةوزارة 
 فلسطي -غزة قطاع غزة،  – 2021مايو 

    
هذه الورقة يف املؤمتر الدول الثامن "الصحة النفسية يف قطاع غزة كمنطقة مأهولة ابلالجئي" والذي نظمه برانمج  مت عرض 

 .قطاع غزة تل يفيف فندق املش  2021/ 9/ 7-5نفسية يف الفرتة من غزة للصحة ال
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 تجربة وزارة التنمية االجتماعية في التدخل النفس ي واالستجابة  

 2021خالل فترة العدوان على غزة مايو 

 مقدمة:  
 من ايماننا العميق بأهمية دور وزارة التنمية االجتماعية بصفتها قائد قطاع الحماية االجتماعية ودورها  

ً
انطالقا

أبناء شعبنا   تعزيز صمود  في  لتحسين  الكبير   
ً
دوما ونتطلع  القطاع  هذا  تطوير  في  جهد  وبكل  نعمل  الفلسطيني، 

 مع عملية التحول نحو التنمية التي ترتكز علي مأسسة واستكمال بناء  
ً
الخدمات املقدمة للمواطنين، وذلك تمشيا

 .قدسنظام حماية عصري متطور ليكون احدى اللبنات األساسية لدولتنا الفلسطينية املستقلة وعاصمتها ال

تحسين نظم الحماية االجتماعية في ظل األزمات والحروب املتكررة يشكل مواصلة وزارة التنمية السعي في تطوير و 

 في حماية األسر  
ً
 هاما

ً
 غاية في األهمية. فاالستجابة الفعالة للحماية االجتماعية في مواجهة هذه األزمة يلعب دورا

ً
أمرا

 من فقراء ومهمشين، وبخاصة النساء واألطفال واألشخاص ذوي اإلعاقة  واألفراد، وال سيما الفئات األكثر ضع
ً
فا

 .واملسنين

املالئمة  التدخالت  وتطوير  األسري  واإلرشاد  واالجتماعي  النفس ي  الدعم  إرشاد  مكون  تطوير  إلى  الوزارة  وتسعى 

جتماعية والخدماتية لألسر، بإستخدام منهجية إدارة الحالة وتشخيص واقع األسر الفقيرة وتصميم التدخالت اال 

االحتياج على  املبنية  العدالة   املالئمة  مبدأ  واعتماد  العالقة،  ذات  القطاعات  مع  والتشارك  التعاون  خالل  من 

واملساواة في حصول كافة املواطنين على الخدمات دون عائق أو تمييز والحق في الصحة للجميع مع التركيز على  

 
ً
 .الفئات املهمشة واألكثر احتياجا

ا ونؤكد على أهمية العالقة مع املؤسسات الدولية واملحلية من خالل التنسيق والتعاون الكامل للنهوض بقطاع كم

  .الحماية الفلسطيني، وتحسين األداء املستمر للوصول إلى خدمات ذات جودة عالية آمنة ومستدامة

ا، ونبحث عن مكامن الخلل وتصويبه كمة االنجازات املعمدة بدماء شهدائنا وتضحيات شعبنانعمل على تعزيز ومر 

السياس ي  فالوضع  الشركاء،  وكافة  التنمية  وزارة  في  الجماعي  والعمل  الواحد  الفريق  بروح  العمل  خالل  من 

واالقتصادي الذي نمر به يستلزم من الجميع ان يكونوا جنودا اوفياء لتعزيز صمود شعبنا العظيم وخدمة قضيته 

 .العادلة

االجتم التنمية  اآلثار  وزارة  أن  األخيرة،  الحرب  بداية  ومنذ  أدركت  االجتماعية،  الحماية  قائد قطاع  بصفتها  اعية 

ثار  علي الدمار الذي لحق باألصول املادية من مباٍن ومنازل وبنية تحتية؛ ولكنها تمتد لل  املحتملة للحرب ال تتوقف 

للحرب  والعقلية  نزوح    .النفسية  ظل  من  أفي  وكالة    70كثر  مدارس  إلى  لجؤوا  مواطن  أقاربهم  ألف  ولدي  الغوث 

  .واصدقائهم، بسبب القصف العنيف وتضرر منازلهم في املناطق الشرقية الحدودية ومناطق شمال قطاع غزة

لهذه الحرب  اآلثار االجتماعية والنفسية  و   أبرز نتائج الحرب على قطاع غزة،  وتهدف هذه الورقة إلى التعرف على

السك ورصد  انعلى  الحرب،  بعد  الشركاء  مع  الوزارة  نفذتها  التي  النفس ي  الدعم  خطة  على  والتعرف  خطة  ، 

 .اإلستجاربة الطارئة في وزارة التنمية االجتماعية بعد الحرب
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 على قطاع غزة:   الحربأبرز نتائج أواًل: 
    11تسبب العدوان اإلسرائيلي على قطاع غزة والذي استمر ملدة  

ً
، بخسائر بشرية ومادية كبيرة، إضافة يوما

ً
متتاليا

 .التحتية ومنازل املواطنين واملنشآت االقتصادية واملزارع يةإلى أضرار شديدة لحقت بالبن

عملت وزارة التنمية االجتماعية ومن خالل املؤسسات الدولية واملحلية الشريكة على توفير االحتياجات اإلنسانية  

تضررت   التي  لألسر  اإلسرائيليالعاجلة  العدوان  وأثناء  الوزارات    من،  عن  الصادرة  الحكومية  البيانات  خالل 

 ما يلي:  نتائج العدوان األخير على قطاع غزة املختلفة فإن أبرز 

% منهم ذكور، وشكلت نسبة  74.8شهيد، نسبة    259بلغ عدد الشهداء حوالي  وفق بيانات وزارة الصحة فقد   ▪

بلغ عدد الشهداء من ذوي اإلعاقة حوالي  25.6األطفال حوالي   بلغ عدد الجرحى شهداء منهم، كما    5%، وقد 

منهم % من الجرحى،  31% من الذكور، كما شكل األطفال نسبة  66نسبة  جريح بجروح متفاوتة،    2,211حوالي  

 .1ين املتوسطة والخطيرة % كانت إصابتهم ما ب28.4حوالي 

، وحدة سكنية تم تدميرها بشكل كامل 1,148حسب األرقام الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلسكان، فإن  ▪

وحدة سكنية تضررت   14,918، وحوالي  وحدة سكنية تضررت بشكل جزئي غير قابل للسكن  1,026حوالي  و 

 .2بشكل جزئي

منشأة بإجمالي عدد العمال بها بلغ  7320املتضررة  املنشآتبلغت عدد  3العمل ولية لوزارة حسب التقديرات األ  ▪

منشأة     2416عامل، وحوالي    5013منشأة تم تدميرها بشكل كلي يعمل بها    2342عامل، منها حوالي    19766

 .عامل 8168منشأة ضرر جزئي ويعمل بها حوالي  2562، و عامل 6585ضرر بليغ  ويعمل بها 

 العدوان  خالل  الزراعي  القطاع  تكّبدها  التي  واألضرار  الخسائر  إجمالي  رات األولية لوزارة الزراعية أنتفيد التقدي ▪

  مليون   126  نحو   بلغت  مباشرة  إلى  مقّسمة  األضرار  وأن  أمريكي،  دوالر  ماليين  204  نحو   بلغ  األخير   اإلسرائيلي

عامل    7000وقد تضرر من هذا العدوان حوالي    .4دوالر  ألف   690و  مليون   78  إلى  وصلت  مباشرة  وغير   ألف،  30و

 .في القطاع الزراعي

بخسارة عشرات اآلالف من األسر     تسبب  على قطاع غزة  األخير  العدوان  بأن  االجتماعيةوتقدر وزارة التنمية    ▪

،  تدمير املنشأة التي يعمل بهانتيجة ملا تعرضت له من تدمير منازلها أو وفاة أحد أفراد أسرتها، أو    ملصدر رزقها

ألف فرد( تحت خط الفقر املدقع وستعاني هذه األسر    120ألف أسرة )حوالي    20حيث يقدر وقوع ما يزيد على  

 . من إنعدام األمن الغذائي في فترة زمنية قريبة

 

 

 

 
1 https://www.moh.gov.ps/portal/تقرير-الشهداء-والجرحى-2021-نداء-األقصى/ 

 .17/06/2021وفق بيانات وزارة األشغال العامة واإلسكان بتاريخ  2
3http://mol.ps/mol/wpcontent/uploads/2021/06/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9
%87%D8%A9-6.pdf 
4 https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/204-ماليين-دوالر-خسائر-القطاع-الزراعي-جراء-عدوان-إسرائيل -على-غزة/ 

 

https://www.moh.gov.ps/portal/%d8%aa%d9%82%d8%b1%d9%8a%d8%b1-%d8%a7%d9%84%d8%b4%d9%87%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%ac%d8%b1%d8%ad%d9%89-2021-%d9%86%d8%af%d8%a7%d8%a1-%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%82%d8%b5%d9%89/
http://mol.ps/mol/wpcontent/uploads/2021/06/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-6.pdf
http://mol.ps/mol/wpcontent/uploads/2021/06/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-6.pdf
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/204-ملايين-دولار-خسائر-القطاع-الزراعي-جراء-عدوان-إسرائيل-على-غزة
https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/204-ملايين-دولار-خسائر-القطاع-الزراعي-جراء-عدوان-إسرائيل-على-غزة


 2021يف التدخل النفسي واإلستجابة خالل العدوان على غزة مايو    االجتماعيةجتربة وزارة التنمية  
 

 

   3 

 

 

 على قطاع غزة:  للحربوالنفسية  ماعية االجت اآلثار : ثانياً 
أي عدوان أو حرب يكون لها آثار اجتماعية ونفسية عميقة على السكان، ويمكن تلخيص أبرز اآلثار االجتماعية 

 والنفسية للعدوان األخير على قطاع غزة في النقاط التالية:

الجدد: • لتعرض    الفقراء  نتيجة  رزقها  مصدر  األسر  من  اآلالف  عشرات  بخسارة  األخير  الحرب  تسببت 

منازلها للتدمير الكلي أو الجزئي، أو وفاة رب األسرة أو اصابته بشكل بليغ أو نتيجة فقدان مصدر رزقها،  

ائي حيث يقدر وقوع مزيد من األسر تحت خط الفقر املدقع وستعاني هذه األسر من انعدام األمن الغذ

قريبة،   فترة زمنية  التهميش  في  وازدياد مخاطر  االنكشاف،  لخطر  تعرضهم  زيادة  إلى  يؤدي ذلك  وبالتالي 

 مع هذه األزمة  
ً
وتفاقم األزمة لدى الفئات املهمشة والفقيرة أصال، وهو ما يستدعي العمل للتجاوب سريعا

ت وتقديم الدعم السريع لهم عند  لتحسين نظم الحماية االجتماعية، لحماية األسر واألفراد من األزما

 .وقوع حاالت الطوارئ 

تكافح العديد من النساء في قطاع غزة من أجل توفير االحتياجات األساسية ألسرهن، باعتبارهن   النساء: •

 اذا كانت العائلة نازحة، وتفيد بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء  
ً
جزء أساس ي في العائلة الغزية، وخصوصا

 .% من العائالت في قطاع غزة تقودها امرأة10الفلسطيني بأن 

حيث  األطفال: • واجتماعية صعبة  نفسية  أوضاع  من  غزة  قطاع  في  األطفال  األطفال    يعاني  كره  اشتد 

أن تطول ساعات   السماء من أجل  إلى  ترسل  الدعوات  الكثير من  الحرب، وكانت  الليل خالل  لساعات 

طاع غزة خالل ساعات الليل، ومع انقطاع التيار الكهربائي النهار، حيث تزداد الهجمات اإلسرائيلية على ق

و  األطفال،  لدى   
ً
سوءا أكثر  األمر  يبدو  طويلة  عرضه  لساعات  األكثر  األطفال  يصبح  الحرب  إنتهاء  بعد 

ألخطار اإلصابة بأمراض نفسية، وتفيد بيانات الجهاز املركزي لإلحصاء الفلسطيني بأن األطفال يمثلون 

 .ان في قطاع غزة% من عدد السك41.4

االحتياجات: • ذوي  حوالي    األشخاص  بأن  األرقام  تفيد  األخير    400حيث  العدوان  مصابي  من  جريح 

من هؤالء الجرحى ضمن قوائم األشخاص ذوي    46سيحتاجون إلى متابعة صحية واجتماعية وتم تسجيل  

 .شخص  53,000االحتياجات الخاصة، كما يبلغ عدد األشخاص ذوي االحتياجات الخاصة حوالي 

يعاني العديد من السكان كبار السن بالفعل من مخاطر بدنية وعقلية بسبب العدوان، وليس   كبار السن: •

لإلحصاء   املركزي  الجهاز  بيانات  وتفيد  اإليواء،  أماكن  أو  املتضررة  املنازل  في  التأقلم  على  القدرة  لديهم 

القطاع إلى وجود مركز متخصص للتعامل    % من السكان هم من كبار السن، ويفتقر4.5املركزي أن حوالي  

 .مع كبار السن ومشاكلهم

• :
ً
 من فقدوا منازلهم وممتلكاتهم  األشخاص النازحون داخليا

ً
 .وهم أكثر السكان عرضة للمعاناة، خصوصا

وهؤالء املواطنون بحاجة إلى تقديم دعم مادي ومعنوي لهم وتوفير برامج دعم   ذوي الشهداء والجرحى: •

 نفس ي واجتماعي. 

أسرة فقيرة في قطاع غزة من عدم انتظام حصولها على مستحقاتها   179,000تعاني حوالي  األسر الفقيرة: •

 .من شيك الشؤون واملنحة القطرية النقدية
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الخطط لتوفير الحماية للفئات الفقيرة والضعيفة واملهمشة، وللفئات ضرورة التحرك ووضع  كان البد من    وهنا

 التي انكشفت أو قد تنكشف نتيجة هذه األ 
ً
اذا ما استمرت لفترة طويلة. ويأتي في مقدمة هذه الفئات:    زمة خصوصا

في الحضانات   العامالت  او قليلة الدخل، كبار السن، األشخاص ذوي االعاقة،  الفقيرة ومحدودة  ورياض األسر 

، وأسر املصابين بالكورونا، املؤسسات االيوائية 
ً
األطفال التي تم إغالقها، عمال املياومة، األسر املحجورة صحيا

بالتعاون    بدأت الوزارةحداث. ومنذ اللحظة األولى  لكبار السن واألشخاص ذوي اإلعاقة، ومراكز الحماية ومراكز األ 

 . اإليوائيةلجميع املؤسسات   والصحيةالغذائية والعينية و  النقديةاملساعدات مع املؤسسات اإلنسانية بتوفير 

 خطة الدعم النفسي لقطاع األسرة والطفولة بعد الحرب : ثالثاً 

بناء قدرات األخصائيين    في األوضاع الطبيعية فإن منهجية الوزارة فيما يتعلق بقطاع األسرة والطفولة تقوم علي

جتماعية، من خالل توحيد املفاهيم في التدخالت النفسية واالجتماعية  اال راكز  امل ديريات و املاالجتماعيين في  

للفئات املهمشة والضعيفة، باإلضافة إلى ضمان تقديم خدمات اجتماعية ونفسية ذات جودة عالية وموائمة 

 .للخدمات االجتماعية التي تقدمها الوزارة

واالهتمام بتعزيز الصحة النفسية من خالل تصميم برامج التوعية والتثقيف النفس ي لكافة الفئات بالتنسيق مع  

الجهات ذات العالقة، وضرورة العمل على االكتشاف املبكر للمصابين باالضطرابات النفسية، ومحاوالت االنتحار،  

جيه املختصين لدعم تلك الفئات، والعمل على تطوير  والتدخالت املبكرة، واالهتمام بالفئات األكثر عرضة، وتو 

مقدم   كل قطاع  من  واحًدا  يضم  فريق عمل  بتشكيل  النفسية.  الصحة  مجال  في  واملمارسين  املختصين  وتأهيل 

يضمن  بما  الجهود  توحيد  على  ويعمل  املستمر،  التنسيق  يحقق  باملنطقة؛  النفسية  الصحة  مجال  في  للخدمة 

 .دوار، واالستفادة من الخبرات املختلفةتحسين الخدمة، وتكامل األ 

شبكة حماية الطفولة من  على صعيد الدعم النفس ي واالجتماعي لألطفال املتضررين من الحرب فقد تم تفعيل  و 

طلقتها الوزارة في  أهلية وبدأنا بحشد الدعم لخطة الدعم النفس ي التي  أمع عدة مؤسسات دولية و   التواصلخالل  

من أصحاب البيوت املدمرة   املتضررةسر  من نوعها لتقديم خدمات الدعم النفس ي للنازحين واأل ولي  سابقة هي األ 

األ  النفس ي  اإلسعاف  تقدم خدمات  ميدانية  فرق  بتوفير  وذلك  التي    إلى  لألسرولي  كلي وجزئي  املساعدات  جانب 

ون واملنكشفون الجدد  سر التي تعرضت للهدم الكلي والجزئي ليتسع نطاق العمل مع املهمش خصصت لحماية األ 

كورونا   جائحة  دخلهم  وفقدانهم نتاج  اإلى    مصادر  من  املتضررين  األخضر  جانب  طال  الذي  العشوائي  لقصف 

   .الي جانب فئاتنا األساسيةواليابس في قطاع غزة 

األولي   بتشكيل فرق االسعاف النفس ي  قامت وزارة التنمية االجتماعية ممثلة في االدارة العامة لشؤون األسرة     

بالتنسيييييييييييق والتعاون مع املؤسييييييييييسييييييييييات الشييييييييييركاء في شييييييييييبكات حماية الطفولة بهدف تنظيم   محافظات قطاع غزةفي 

العمل امليداني وتجنب االزدواجية، حيث سياهمت املؤسيسيات الشيريكة بتوفير طواقم املسيعفين النفسييين لتقديم  

، وكانت خطة العمل على النحو  ى قطاع غزةخدمة االسيييييييييعاف النفسييييييييي ي األولي لألسييييييييير املتضيييييييييررة نتيجة العدوان عل

 التالي:
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عقد خمس تدريبات لفرق االسييييييعاف النفسيييييي ي األولي في كافة املحافظات بمشيييييياركة معالجين نفسيييييييين من   •

 .برنامج غزة للصحة النفسية

وضيييع خطط العمل امليداني من خالل تقسييييم الفرق إلى مجموعات تضيييم مسيييعفين من عدة مؤسيييسيييات،   •

 وتحديد أكثر 
ً
في املحافظات نتيجة العدوان األخير ليتم اسييييييييتهداف سييييييييكان املنطقة وأهالي    األماكن تضييييييييررا

املنازل املتضييييييييييييررة، واكتشيييييييييييياف الحاالت التي بحاجة لخدمة نفسييييييييييييية متخصييييييييييييصيييييييييييية لتحويلها لجهات ذات 

 االختصاص )وزارة الصحة، برنامج غزة للصحة النفسية(. 

ات تضيييييم كل مجموعة خمس مسيييييعفين من مؤسيييييسيييييات  تم تقسييييييم املسيييييعفين في كل محافظة إلى مجموع •

أييام، تختلف عيدد األييام في املحيافظيات وفق   6قياميت املجموعيات بيالزييارات املييدانيية مليدة  ، حييث  مختلفية

 احتياج كل محافظة.

م من السييييييييييييياعية  30/5/2021صيييييييييييييبياح يوم األحيد املوافق  مليدة أسيييييييييييييبوع بيدايية من العميل املييداني  مبياشيييييييييييييرة   •

 التاسعة صباحا حتى 
ً
 .الواحدة ظهرا

 :1هو موضح في الجدول رقم وقد كانت تفاصيل خطة العمل امليداني باملحافظات كما 

: خطة العمل الميداني بالمحافظات موزعة حسببببببا عدم الم موعات والمالببببببسببببببات ال بببببب   ة والم ا    1جدول رقم 
 المستهدفة

 املستهدفةاملناطق  املؤسسات الشريكة  املجموعاتعدد  املحافظة

 موعة مج 13 شمال غزة

 

األحييييييييييميييييييييير   الييييييييييهييييييييييالل  جييييييييييمييييييييييعييييييييييييييييييييية 

اليعيطييييييياء  جيميعييييييييية  اليفيلسييييييييييييييطييينيي، 

اليييفيييلسيييييييييييييييطييييييينيييي  امليييركيييز  اليييخيييييييريييييييية، 

الي يزاعيييييييات،  وحيييييييل  ليليييييييدييميقيراطييييييييية 

اتحاد لجان العمل الصحي، مركز  

 
ً
 العمل التنموي معا

شيييييييييرق ووسيييييييييط وغرب بيت حانون، 

بييييييت الهييييييا ومشيييييييييييييروع بييييييت الهييييييا، 

جبيياليييا البلييد وشيييييييييييييرق جبيياليييا البلييد 

ومخيم جباليا والسييييييييكة، تل الزعتر 

وشيييييييييييييرق تييل الزعتر، الصيييييييييييييفطيياوي، 

وبير النعجيية، الكراميية والعييامودي، 

 .القرية البدوية

األحييييييييييميييييييييير   مجموعات 8 غزة الييييييييييهييييييييييالل  جييييييييييمييييييييييعييييييييييييييييييييية 

الييييعييييمييييييل   مييييركييييز  الييييفييييلسييييييييييييييييطييييييييينييييي، 

ا، املركز الفلسييييييييييطيني التنموي مع

الي يزاعيييييييات،  وحيييييييل  ليليييييييدييميقيراطييييييييية 

 اتحاد لجان العمل الصحي.

اليرميييييييال   الشييييييييييييييييييياطي ، حيي  ميعسيييييييييييييكير 

وبييالتحييديييد شيييييييييييييييارع الوحييدة وأبراج 

السييوسيي ي، تل الهوا بالتحديد أبراج 

 السعادة

األحييييييييييميييييييييير   مجموعات 10 الوسطى الييييييييييهييييييييييالل  جييييييييييمييييييييييعييييييييييييييييييييية 

الييييعييييمييييييل   مييييركييييز  الييييفييييلسييييييييييييييييطييييييييينييييي، 

التنموي معيا، اتحياد لجيان العميل  

تقسيييييييم املحافظة الي قسييييييم شيييييير ي  

وقسم غربي وتقع كل من النصيرات 

والزوايدة ودير البلح املعسيييكر حتى 
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 املستهدفةاملناطق  املؤسسات الشريكة  املجموعاتعدد  املحافظة

صييييحي، مركز تأهيل النصيييييرات،  ال

 مركز البريج النسائي.

منطقة البلد ضييييمن القسييييم الغربي  

اليييبيييرييييج    ،ليييليييميييحيييييييافيييظييييييية ميييخيييييييم  اميييييييا 

البلح   ومخيم املغييييييازي وشيييييييييييييرق دير 

 وصوال للبلد ضمن القسم الشر ي

األحييييييييييميييييييييير   مجموعات 8 خانيونس الييييييييييهييييييييييالل  جييييييييييمييييييييييعييييييييييييييييييييية 

الييييعييييمييييييل   مييييركييييز  الييييفييييلسييييييييييييييييطييييييييينييييي، 

التنموي معيا، اتحياد لجيان العميل  

 الصحي، جمعية اعمار

حي األمل ،املعسييييكر، البلد، الشييييي   

ناصير، بني سيهيال، خزاعة، السيطر  

الشيييييير ي، السييييييطر الغربي، عبسييييييان  

رشييييييييييييييييوان،   قيييييييزان  ميييعييين،  اليييكيييبيييييييرة، 

عيييييييبسيييييييييييييييييييان   اليييييييفيييييييخييييييياري،  اليييييييقيييييييرارة، 

 الجديدة

ميييييييييجيييييييييميييييييييوعيييييييييات    6 رفح

أعيييييييييييداد   تيييييييييييتيييييييييييراوح 

فييييييي  املسيييييييييييييييييييعييييييفييييييييييييين 

املجموعات ما بين 

مسيييييييعف في  17  -9

 كل مجموعة

الصييييييييييييييحيي،  اليعيميييييييل  ليجيييييييان  اتيحييييييياد 

ليييليييتييينيييميييييييييية   فيييلسييييييييييييييييطييييييين  جيييميييعييييييييييية 

والعدالة، لجنة املواص ي، جمعية  

مركز العميييل    أصييييييييييييييييدقيييياء الطفييييل،

الييهييالل   مييعيييييييا، جييمييعيييييييييية  الييتيينييمييوي 

 األحمر الفلسطيني

الشييييييييوكة، املشييييييييروع، شييييييييارع جورج،  

حيييي   السيييييييييييييييالم،  حيييي  اليييجييينييييييينييييييية،  حيييي 

دار  اليييييييعيييييييدس،  خيييييييربييييييية  الييييييينصييييييييييييييييييير، 

الفضيييييلة، العودة، األبرار، الهدى،  

اليدخنى، الحي السيييييييييييييعودي، منطقية 

 محمد علي
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ج حسب املحافظات : حول األسر واألفراد املستهدفين من البرنام2جدول رقم   

 املحافظة

 البيانات           

املجموع  رفح  خانيونس الوسطى  غزة الشمال

 الكلي

 2289 474 232 249 229 1105 تهدفةاألسر املسعدد 

 6353 1319 627 697 600 3110 ذكور  عدد األفراد 

 6373 1274 631 734 679 3055 اناث

 2116 453 234 210 158 1061 5أقل من  عدد األطفال 

6-17 1966 505 415 361 903 4150 

 511 122 69 77 62 181 عدد كبار السن

 409 106 34 48 20 201 اإلعاقةعدد ذوي 

 230 35 24 25 32 114 عدد الجرحى 

 26 0 3 0 6 17 أفراد  عدد الشهداء  

 16 1 0 1 2 12 أرباب أسر 

 64 19 0 1 11 33 عدد األيتام

 121 20 60 21 20 0 املتضررة كلياعدد األسر 

 1749 405 172 201 139 832 عدد األسر املتضررة جزئيا

عدد األفراد  

الذين بحاجة  

لخدمات 

نفسية 

 متخصصة

 2049 280 161 235 331 1042 أطفال 

 599 45 102 125 85 242 شباب 

 كبار سن
46 14 15 16 260 351 

 
 يلي:نجد ما  2من خالل الجدول رقم 

  12,726أسيييييييرة في محافظات قطاع غزة بواقع    2,289أن عدد األسييييييير املسيييييييتهدفة من البرنامج بلغت حوالي   •

 .انثى( 6,373ذكر،  6,353فرد )

طفل، بينما    2,116بلغ عدد األطفال ضييمن الفئة العمرية خمس سيينوات فأقل والذين اسييتهدفهم البرنامج  •

 .طفل 6,373حوالي سنة  17سنوات حتى  6بلغ عدد األطفال من 

  409فرد، كما بلغ عدد األشييخاص ذوي اإلعاقة   511بلغ عدد كبار السيين الذين اسييتهدفهم البرنامج حوالي  •

 .فرد 230فرد، فيما بلغ عدد الجرحى  

فرد من ذوي الشيهداء،   26رب أسيرة، و 16األسير من ذوي الشيهداء املسيتهدفين من البرنامج   أرباب بلغ عدد •

 .والده في هذه الحربيتيم فقد  64و
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•   
ً
   121بلغ عدد األسييييييير املسيييييييتهدفة من البرنامج والتي هدمت منازلها كليا

ً
  1,749أسيييييييرة، والتي تضيييييييررت جزئيا

 .أسرة

فرد، منهم   2,999عدد األفراد الذين بحاجة إلى خدمات نفسييييييييييية متخصييييييييييصيييييييييية في املناطق املسييييييييييتهدفة بلغ   •

 .كبير سن 351شاب، و 599طفل،  2,049

 

 وزارة التنمية االجتماعية   في النفسية واإلجتماعية خطة اإلستجابة الطارئة: رابعاً 

املشكلة على مستوى املحافظات، إأل أن الوزارة وبحكم تفويضها أعدت خطة   الطوارئ رغم انخراط الوزارة في لجان  

للفئات الفقيرة واملهمشة   . وتهدف الخطة بشكل رئيس ي إلى تحسين حالة الحمايةالحرب  ثار آتدخل سريع ملواجهة  

تلبية  إلى  تهدف  الخطة  هذه  فإن  تفصيلية،  أكثر  وبشكل  والصحي.  الغذائي  أمنها  ولضمان  أوضاعها  لتردي   
ً
منعا

، مع التركيز بشكل خاص على الفئات الضعيفة ذات األولوية القصوى،  
ً
االحتياجات الناشئة للفئات األكثر تضررا

 املسجلين ل
ً
 مدقعا

ً
دى وزارة التنمية االجتماعية، والنساء العامالت في الحضانات ورياض األطفال،  كالفقراء فقرا

من صندوق  املستفيدات  والنساء  األزمة،  بسبب  الدخل  عنهم  انقطع  الذين  املحلي  االقتصاد  في  املياومة  وعمال 

تماعية، واملراكز  النفقة وأسرهن، واملسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة الذين يتلقون خدمات من وزارة التنمية االج

 .اإليوائية التي ال زالت عاملة والتي ترعى مسنين وأشخاص ذوي إعاقة وغيرها من الفئات

 اإلستجابة الطارئة.أولويات التدخالت ضمن خطة 

، مساعدة العائالت الفقيرة واملهمشة بتقديم الدعم املالي أو القسائم اإللكترونية أو الطرود الغذائية   •
ً
أوال

الصحة الوقت وحسب مدى  والطرود  مع  تتغير  العائالت قد  احتياجات هذه  أن  في االعتبار  ، مع األخذ 

 
ً
  استمرار األزمة، وهو ما يتطلب تطوير نظاما

ً
 .ألسرالحتياجات هذه ا مستجيبا

، تقديم مساعدات مالية/دعم الدخل لجميع العامالت في دور الحضانة اللواتي توقفن عن العمل   •
ً
ثانيا

بفعل اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة، حيث أن هؤالء العامالت فقدن دخلهن بفعل إغالق هذه  

 .الحضانات، وخاصة في الضفة الغربية

، تقديم مساعدات مالية/دعم •
ً
الدخل للعامالت في رياض األطفال اللواتي توقفن عن العمل بفعل    ثالثا

بفعل إغالق رياض  العامالت فقدن دخلهن  أن هؤالء  الحكومة، حيث  اتخذتها  التي  الوقائية  اإلجراءات 

 .األطفال، وخاصة في الضفة الغربية

، دعم املراكز اإليوائية •
ً
 .باملساعدات الغذائية والصحية)للمعاقين وكبار السن(  رابعا

، تقديم مساعدات مالية/دعم الدخل لعمال املياومة في السوق املحلي الذين فقدوا دخلهم بفعل  •
ً
خامسا

 .اإلجراءات الوقائية التي اتخذتها الحكومة بما فيها إغالق كافة األعمال واألسواق

اإلعاقة • ذوي  األشخاص  مساعدة   ،
ً
على    سادسا بالوزارة  املسجلين  الخاصة  البيانات  بتوفير   قواعد 

 .مستلزمات النظافة األساسية لحمايتهم من العدوى بالفيروس وحماية صحتهم بشكل عام 
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، مساعدة املسنين املسجلين   •
ً
بتوفير مستلزمات النظافة األساسية لحمايتهم من   قواعد البيانات  سابعا

 .عام العدوى بالفيروس وحماية صحتهم بشكل

 التوصيات واملقترحات: 

   الحرب  آثارخطة استجابة طارئة ملواجهة    رتطوي •
ً
واملتضررين وال  لفئات الفقيرة والضعيفة  ا   علىوتحديدا

 على حشد تمويل لها.  زلنا نعمل

 اهتمام  الخطةتولي   •
ً
سر املستفيدة من برنامج  % من األ 40أكثر من    ، حيث أنباألسر التي ترأسها نساء  ا

  هي أسر ترأسها نساء. و   )شيك الشؤون(  التحويالت النقدية
ً
بالنساء كالعامالت في الحضانات  خصوصا

 وكبيرات السن والنساء من ذوات االعاقة
ً
  .ورياض األطفال والنساء اللواتي يرأسن أسرا

مشاركة • توفير    ضرورة  في  ومساعدتها  الوزارة  دعم  الدولية  واملنظمات  املدني  واملجتمع  الخاص  القطاع 

 املصادر املالية الكافية لتنفيذ هذه الخطة 

ب • والشباباالهتمام  والنساء  لألطفال  االجتماعي  النفس ي  الدعم  األحداث    تقديم خدمات  وبعد  أثناء  في 

 .الطارئة 

و  • تدريب  على  العاملة  اتمكين  و تأهيل  العمل  يتعلق  للتعامل  لطواقم  فيما  وذويهم  والنساء  االطفال  مع 

 ى. بالجوانب النفسية واالجتماعية واالحتياجات األخر 

لى  إطفال والنساء ووضع برامج وخطط على مستوى الوطن تهدف  بحماية األ   تتعلق  وطنية  إطالق حمالت •

 .طفال والنساءطفال والنساء وتقديم مقترحات حول سياسات العمل مع اال حماية األ 

   الدعوة •
ً
وخصوصا االجتماعي  الصمود  متطلبات  وخلق  لتعزيز  الجهود  تكاتف  من  يتعلق    للمزيد  فيما 

 والتي تتطلب شراكات وترتيبات مؤسسية بين مختلف الفاعلين في هذا املجال   بالدعم النفس ي واالجتماعي،

 
 

 


