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 :   مل
 :افحة الفقر ماية االجتماعية وم    برامج ا

   افحةاستفاد من العام  الفقر    برامج م ماية اإلجتماعية بالوزارة خالل النصف األول من   ، م2021وا

،  دوالر  106,808,522فرد، وقد بلغ إجما املبالغ املصروفة حوا  1,469,026أسرة بواقع    297,096حوا  

ان أبرز  امج ما يو  :ذه ال

o   الت التحو ن    : النقديةبرنامج  دفعت العام    ذا   منتم صرف  دفعة مستحقة من  األو  نامج،  ال

املة  2020 ا  ا  ، أما الثانية  وتم دفع ر مايو تم صرف   ، و  ش
ً
مساعدات االتحاد   تأخر وصول لنظرا

ك    الشر ي  نامجاألورو بصرف  ال املالية  وزارة  قامت  فقد  من ،  املستفيدين  ميع  ي  األد د  ا

نامج ذه الدفعة  ال ل  750     .دوالر  49,343,982  بمبلغ إجما   أسرة  79,269لعدد    )دوالر  230(  شي

o ة ية القطر ع دفعات من  صرفتم  حيث    :املنحة األم ة بمبلغ    أر ية القطر  دوالر  100املنحة األم

ة  قطاع غزة 100,000وا   .دوالر 40,000,000بمبلغ إجما  أسرة فق

o ل  :برنامج القسائم الشرائية بصرف قسائم شرائية    الوزارة  قامت  من برنامج األغذية العاملي  بتمو

لعدد   ة  ر ر   123,200ش ش بملبغ  ن  الالجئ غ  من  حوافرد  للفرد  11  ي  ع دوالر  توز انتظم  وقد   ،

 .دوالر 8,148,209، حيث بلغ إجما املبالغ املدفوعة 2021القسائم خالل النصف األول من العام 

o    املساعدات ية  برامج  ية طارئة  تم تقديم مساعدات  :الطارئةالتمو أسرة    76,441  وا  تمو

 .ردوال  3,528,046وقد بلغ إجما املبالغ املصروفة حوا  ،فرد 382,205بواقع 

o :العودة ات  مس وجر  داء  ش وا  أسر  ة  ر ش دفعات  تقديم  داء   3,880  تم  ش ذوي  من 

ات العودة بمبلغ إجما   .ردوال  3,241,884حوا  ومس

o حالة ع قوائم اإلنتظار     4,200  لعدد ملرة واحدةتم تقديم دفعة    :(كورونا)  حاالت البنك الدو

ماية االجتماعية بقيمة   نامج الوط ل ل بمبلغ إجما  700ال  .ردوال  904,600حوا  شي

 يالتالوزارة    قدمت ليةمؤسسات الدولية  لل س معيات ا   185,481لـ    متنوعة   تقديم مساعدات  وا

 .دوالر 9,438,624إجما  بمبلغ، أسرة

 الوزارة مع    قامت  ابالتعاون  تمع  ا مساعدات    مؤسسات  لبتقديم  بواقع   86,466  ـمتنوعة  أسرة 

 .دوالر 3,567,006حوا   بمبلغ إجما ،فرد 432,330

 لية    تم معيات ا عد العدوان اإلسرائي من خالل املعابر وا تبلغ   إستالم مساعدات متنوعةبأثناء و

حوا ا  بالتعاو حيث  ،  دوالر  3,477,845  قيم الوزارة  ذه عملت  إيصال  ع  لية  ا معيات  ا مع  ن 

  .املساعدات لألسر املتضررة من العدوان

 مشة:ب  رامج حماية ورعاية الفئات امل

o  سانية مساعدةقدمت الوزارة أدوات اص ذوى اإلعاقة 1540وا  متنوعة وخدمات إ  .من األ

o التنمية االجتماعية    تخرج من لوزارة  عة  التا الرعاية اإلجتماعية  طالب وطالبة من    324  حوا مراكز 

تمع.متخصصات  سوق العمل وا م لإلندماج  يئ م و يل  ختلفة من أجل تأ

o   ا حوا يع خدما م مؤسسة الر   ،    طفل  299بلغ عدد األطفال  خالف مع القانون الذين قدمت ل

دمات  96ما زال  حيث  م يتلقون ا  .املؤسسةبطفل م
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o  وا ات حماية الطفولة من اإليذاء والعنف  ا ضمن شب  .ل/ةطف  5,405قدمت الوزارة خدما

o  عة ب م الوزارةتقو سب ضمن أسر محتضنة  238متا و  االت مج  .ملف 

o  وا عت الوزارة تقديم خدمات اإليواء والرعاية  د  217تا من األطفال نزالء املؤسسات اإليوائية (مع

   .)  SOSقرى  -جمعية الرحمة -األمل لأليتام

o   ضانات بألعاب الليج، كما تم   قطاع غزةدار حضانة    46شرف الوزارة ع حوا و لتنمية دعم ا

ارات األطفال  سيف بدعم من م  .اليون

o   ،ية دي ارشادية،  ه،  توعو علمية،  ) متنوعة  خدمات  والعائلة  املرأة  ن  تمك مراكز  خالل  من  الوزارة 

ا بة، وغ وا ...تدر  .ة/طفل  2,733سيدة إضافة إ  3,295) 

o   اإليواء خدمة  ضمن  أمان  ت  ب وا   وقدم،  ةوفتا  ةسيد  93إستقبل  ة  ار ال شارات  اإلس خدمة 

 . لقاء مجتم حول التوعية بحقوق املرأة 133 ونفذ، اةوفت  ةسيد75

o ارة    22  الوزارةت  نفذ ناء ز يل  قطاع غزة  لل تقديم الدعم النف  كما تم  و ،  مراكز إصالح وتأ

ناء 54لعددواإلجتما   .من أسر ال

 

 ي ر املؤسسا  :والتعاون الدو  التطو

o لفة    تقوم بت شائية  إ ع  مشار ثالث  بتفيذ  ن  املمول من  مجموعة  خالل  من    3,443,200الوزارة 

ر حول خسائر الوزارة املباشرة وغ املباشرة للعدوان األخ ع ب  الوزارةكما قامت    ،دوالر إعداد تقر

اصة  ، وكذلك إعدادغزة ع ا حات املشار    .  خطة اإلعمار والتنمية بالوزارةمق

o   الوزارة يكيلة  إنجاز  نتم  املواظف ديوان  ا   عل ن  املوظف ن  سك وجاري  ديدة  كما  ا تم ، 

ا لوزارة املالية سليم اء من إعداد موازنة الوزارة و لت  وقد،  اإلن مة  الوزارة     س مؤسسات    15م

صول ع بيانات اح دراسات عليا  ا ا تتعلق  بحثية و  . الوزارة ومرافق

o  يالت خدماتقامت الوزارة بتقديم س  .مؤسسة دولية وجمعية محلية  84وا  متنوعة و

o وى   1540  استقبلت الوزارة  حيث    ،ش
ً
با ا تقر ل ا  مواطن    1,015تم إستقبال حوا  ، كما  تم معا

ة  ية القطر  .ضمن مراجعات تتعلق باملنحة األم

o   الصيانة قسم  نفيذ  بالوزارة  قام  ميدانية   120ب ارة  حاسوب    328  ،ز زة  ألج صيانة  عملية 

بأداء   ات  الشب ا،كما قام قسم  قا اسوب  مقر    1330وم ا شبكة  تتعلق  جراء  و عملية 

ا ع  الوزارة ومرافق ر برامج جديدة  ، كما تتا وسبة والعمل ع تطو الوزارة  العمل  املنظومة ا

ة البيانات  ر نظام إدارة معلومات التنمية اإلجتماعية ونظام فل  تطو

o  ا إنجاز  786تم إنجاز ان أبرز  ،
ً
لقاء   159، واملشاركة  فيديو  39تج و  ،تصميم اعالمي 120شاطا

ي  و  .خاصة بخدمات الوزارةإذا وتلفز

o   ب بالوزارة  ادبإعدقامت الوزارة اتيجة للتدر طة اإلس لت مشاركة  ا موظف/ة  دورات   355، كما س

 ع 
ً
عمل حاليا ية متنوعة، و ة الطوارئ تدر  .التحض لورشات عمل لتقييم عمل الوزارة خالل ف
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مة:    مق
التنمية اإلجتماعية واحدة من أك املؤسسات ال   نعت وزارة  األسر    عمل ع حماية ورعاية وتمك

ن ا  فلسط امج الوطنية ال يتم تنفيذ مشة من خالل ال ة والفئات امل عمل الوزارة من خالل    ،الفق حيث 

سيق والتعاون  ن ع الت ا املتخصص سانية   موظف لية والدوليةمع املؤسسات اإل ن ا ي  العاملة  فلسط أ ، و

ة من العام   ز أداء وزارة التنمية االجتماعية  قطاع غزة  الف ر لي  .30/06/2021ح    01/01/2021ذا التقر

ر الداخلية   تظ وزارة  عن  الصادرة  ة  السنو بلغ   1اإلحصائية  القطاع  ان  س عدد  أن  غزة،  قطاع   

ور حوا  ،,2020اية عام  مواطن، ح    2,254,061 سبة    1,143,437حيث بلغ عدد الذ %، فيما  50.7مواطن ب

سبة    1,110,624بلغ عدد اإلناث حوا   ن     ،%  49.3مواطن، ب ل ن امل ش بيانات األونروا أن عدد الالجئ و

ان قطاع غزة64.4مواطن, يمثلون حوا    1,452,678قطاع غزة بلغ حوا   ن    ،% من س فيما بلغ عدد غ الالجئ

ان قطاع غزة35.6يمثلون حوا  ،مواطن  801,383حوا    .% من س

از املركزي لإلحصاء الفلسطي للع ر بيانات ا امسة عشر    ،م2020ام  تظ بأن األطفال دون سن ا

ان قطاع غزة41.4يمثلون   %  54.1عام) حوا    60عام وأقل من    15فيما تمثل فئة الشباب (أك من    ،% من س

ان ) يمثلون   60أما كبار السن ( ،من الس ان قطاع غزة4.5عام فأك  .% من عدد س

ا اإلصدار األخ  ي   ووفًقا للنتائج ال خلص إل الة اإلجتماعية واإلقتصادية واألمن الغذا  2من م ا

ي حوا    م2018الذي جرى خالل العام   ي بدرجة حادة أو 68عا عدام األمن الغذا سر  قطاع غزة من إ
ُ
% من األ

ر ملؤتمر األمم املتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)تورد   قد  متوسطة، و  بأن    م2020والذي صدر  أغسطس    3  قر

ي قطاع غزة من قصور   80 عا عتمدون ع املساعدات الدولية دائمة التقلب، كما  ان قطاع غزة  % من س

ل  معا، القطاع الص اء ومشا ر   . ة مياه الصرف الصونقص  املياه النظيفة ونقص  إمدادات الك

وفيد   شار جائحة  ة ان ب اإلغالقات ال تمت ف س ع األول من العام    19و توقعات فإن    م 2020منذ الر

سبة الفقر    تفيد  4البنك الدو بلغبأن  يجة لألزمة %64 قطاع غزة    س ب العدوان اإلسرائي ع كما  ،  ن س

   11والذي استمر ملدة  قطاع غزة  
ً
 متتاليا

ً
ة من      يوما ة،   م2021مايو    21-10 الف ة ومادية كب شر بخسائر 

شآت االقتصادية واملزارع ن وامل قت بالب التحتية ومنازل املواطن   .إضافة إ أضرار شديدة 

الشر وقد   لية  وا الدولية  املؤسسات  خالل  ومن  االجتماعية  التنمية  وزارة  االحتياجات عملت  توف  ع  كة 

، و العدوان اإلسرائي أثناء  ال تضررت  العاجلة لألسر  سانية  الصادرة عن اإل كومية  ا البيانات  من خالل 

 : تلفة فإن أبرز نتائج العدوان األخ ع قطاع غزة ما ي   الوزارات ا

 
 
 
 

1 https://moi.gov.ps/Home/Post/131917   
2  https://www.ochaopt.org/ar/content/food-insecurity-opt-13-million-palestinians-gaza-strip-are-food-insecure-1 
3 https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/01/palestinian-economy-struggles-as-
coronavirus-inflicts-losses 
4   https://www.albankaldawli.org/ar/news/press-release/2020/06/01/palestinian-economy-struggles-as-
coronavirus-inflicts-losses 
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   داء حوا ة فقد بلغ عدد الش سبة األطفال    259وفق بيانات وزارة ال لت  يد، وش م  ش حوا  م

داء من ذوي اإلعاقة حوا  25.6 ر    5%، وقد بلغ عدد الش ور، كما بلغ عدد ا ع ذ م ان وأر داء م ش

سبة    2,211حوا   ح بجروح متفاوتة،  س66جر ل األطفال  ور، كما ش ، 31بة  % من الذ ر % من ا

م حوا  ط28.4م ن املتوسطة وا م ما ب انت إصاب  %5. 

   ان، فإن ل   1,148حسب األرقام الصادرة عن وزارة األشغال العامة واإلس ش ا  وحدة سكنية تم تدم

ي غ قابل للسكن، وحوا    1,026امل، وحوا   ل جز ش وحدة سكنية    14,918وحدة سكنية تضررت 

يتضر  ل جز ش  . رت 

  شأت املتضررة    بلغ  6حسب التقديرات األولية لوزارة العمل شأة   7320عدد امل ا حوام   766,19  عمل 

ا حوا   ا    2,342عامل، م عمل  ل ك  ش ا  شأة تم تدم شأة ضرر     2,416عامل، وحوا    5,013م م

ا  عمل  شأة ضرر   2,562عامل، و   6,585بليغ  و ا حوا  م عمل  ي و  .عامل 8,168جز

   ا القطاع الزرا خالل سائر واألضرار ال تكّبد تفيد التقديرات األولية لوزارة الزراعية أن إجما ا

ي، وأن األضرار مقّسمة إ مباشرة بلغت نحو   204العدوان اإلسرائي األخ بلغ نحو   ن دوالر أمر مالي

ذا    .7ألف دوالر   690مليون و  78 مباشرة وصلت إ  ، وغدوالر  ألف   30مليون و  126 وقد تضرر من 

 .عامل  القطاع الزرا  7000العدوان حوا 

   ب  بخسارة عشرات اآلالف من األسر ملصدر س وترى وزارة التنمية االجتماعية أن العدوان ع قطاع غزة 

ا،  عمل  شأة ال  ا، أو تدم امل ا أو وفاة أحد أفراد أسر عرضت له من تدم منازل يجة ملا  ا ن رزق

د  ذه   ألف فرد) تحت  120ألف أسرة (حوا  20 عنحيث يقدر وقوع ما يز ي  خط الفقر املدقع وستعا

سبة الفقر  قطاع غزة إ  بة، ومن املتوقع أن تصل  ة زمنية قر ي  ف عدام األمن الغذا األسر من إ

ي إ 70 عدام األمن الغذا   .% 73% و

ناك   عد يوم طاملا أن   
ً
سوء يوما خالصة القول أن األوضاع االجتماعية واإلقتصادية  قطاع غزة 

ار والبدء   عملية إعادة اإلعمار والتأخ  إنفتاح قطاع غزة ع العالم ا تباطؤ  البدء الفع 

ل الفقر والبطالة ال وصلت إ أرقام غ مسبوقة ة مش   .الفع بمعا

ر بإستعراض أبرز   ذا التقر شطة و وعليه سنقوم   زة من خالل  نجازات وزارة التنمية اإلجتماعية  قطاع غأ

ماية  :  مجاالت   ثالث وا الفقر  افحة  مشة،  االجتماعيةم امل الفئات  ورعاية  و حماية  ي  ،  املؤسسا ر  التطو

 .والتعاون الدو
  

 
 
 
 

5 https://www.moh.gov.ps/portal/تقرير-الشهداء-والجرحى-2021-نداء-األقصى/ 
6http://mol.ps/mol/wpcontent/uploads/2021/06/%D8%A7%D9%84%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9
%87%D8%A9-6.pdf 
7 https://www.aa.com.tr/ar/الدول-العربية/204-ماليين-دوالر-خسائر-القطاع-الزراعي-جراء-عدوان-إسرائيل -على-غزة/ 
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ة ا ة االج ا ة الفق وال اف   : م
تلفة  امج الاستفاد من   ماية اإلجتماعية  افحة الفقرمل   ا م  2021بالوزارة خالل النصف األول من العام    وا

 .دوالر 106,808,522وقد بلغ إجما املبالغ املصروفة حوا  ،فرد1,469,026أسرة بواقع  297,096حوا 

 
ماية اإلجتماعية :  1م قجدول ر  افحة الفقر وا   يو أعداد األفراد واألسر املستفيدين من برامج م

نامج  .م ل  مبالغ بالدوالر  أفراد  أسر  ال   مصدر التمو

الت .1   **النقدية برنامج التحو

79,269  471,888  

ي  21,270,028   اإلتحاد األورو

  السلطة الوطنية  28,073,954

ورونا)حاالت   .2   البنك الدو   904,600  12,600  4,200  البنك الدو (

  7,941,437 120,000 23,053  برنامج القسائم الشرائية  .3

 206,772  3,200     برنامج التغذية املؤسسية   .4  الغذاء العاملي 

ة   .5 ية القطر   دولة قطر  40,000,000  400,000  100,000  املنحة األم

ة  .6 ع الصغ الل األحمر القطري  252,000 23,398 96  برنامج املشار   ال

داء الوطن  .7    261,148  166  158  مساعدات أسر ش

 

 

 

 

 

ومة غزة   ح

دمة العمومية .8 ن من ا   479,268  297  297  أسر املفصول

بدل املواصالت لطالب مراكز   .9

ب امل   12,516  350  350 .التدر

ات العودة  .10 داء وجر مس   3,241,884  3,880  3,880  أسر ش

ومية الطارئة .11   77,795  40,835  961  برنامج املساعدات ا

  44,353  2,650  754  مبادرة عيلة واحدة .12

ية .13 دمات ال   اإلعفاء من رسوم ا

ن الص   321,366  3,221  3,221  والتأم

  36,000  44  20  برنامج مساعدة التوائم  .14

ضانات  .15   7,955  137  137  دعم موظفات ا

ية الطارئة  . 16 ل   3,528,046  382,205  76,441  برنامج املساعدات التمو   مؤسساتتمو

لصا الوزارة  

 .غزة

  119,400  4125  1,054  برنامج بدل إيجار  .17

ة .18   30,000  30 5  برنامج ترميم منازل األسر الفق

موع    106,808,522 1,469,026 297,096  ا

  

ذا العام ن فقط  النقدية تم صرف دفعت الت  العام   م2021 ** من خالل برنامج التحو ، األو دفعة متأخرة من 

يم،  2020املا   مة اإلتحاد األورو ا  حيث بلغت مسا مة السلطة الوطنية  %  68.5  ف ل   %31.5، ومسا ،  من التمو

انت  مايو قبل عيد الفطر وتم صرف مبلغ موحد  الثانية ف مة    750ميع املستفيدين    أما الدفعة  ل بمسا شي

ية  .املة من السلطة الفلسطي
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ل ماية االجتماعية  النصف األول من العام 1رقم  ش افحة الفقر وا ل برامج م   م 2021: يو مصادر تمو

  

ل رقم ل برامج    1من خالل الش ة تحتل املرتية األو  تمو ية القطر نجد أن دولة قطر من خالل املنحة األم

ماية االجتماعية  النصف األول من   افحة الفقر وا سبة  2021العام  م ا  املرتبة الثانية السلطة 37م ب %، تل

سبة   ب ية  الفلسطي اإل26الوطنية  الثالثة  املرتبة  و  سبة  ت%،  ب ي  األورو برنامج  20حاد  عة  الرا املرتبة  و   ،%

سبة   ومة 8األغذية العاملي ب امسة ح سبة %، و املرتبة ا لية ب ما، و4غزة واملؤسسات األ ل م  املرتبة  % ل

سبة  ة البنك الدو ب عة واألخ   .%1السا

 

 
ل رقم ماية االجتماعية2ش افحة الفقر وا   مرتبة حسب املبلغ بالدوالر  : أبرز برامج م

  

20%

26%
37%

8%
1%4% 4%

اإلتحاد األوروبي

السلطة الوطنية

دولة قطر

برنامج الغذاء العالمي

البنك الدولي

حكومة غزة

مؤسسات محلية

49,343,982

40,000,000

7,941,437
3,528,046 3,241,884

904,600
0
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20,000,000

30,000,000

40,000,000

50,000,000

60,000,000

 برنامج التحويالت
النقدية

المنحة األميرية 
القطرية

برنامج القسائم 
الشرائية

 برنامج المساعدات
ةالتموينية الطارئ

أسر شهداء 
وجرحى مسيرات 

العودة

يحاالت البنك الدول



  = قطاع غزة م 2021النصف سنوي  وزارة التنمية اإلجتماعية    اتتقرير إجناز 
 
 

      7 
 
 

ل رقم   ماية   2من خالل الش افحة الفقر وا ن برامج م الت النقدية يحتل املرتبة األو ب نجد أن برنامج التحو

ذا العام   نامج خالل النصف األول من  ذا ال ل املدفوع ل م التمو ل حيث يبلغ  االجتماعية من حيث التمو

م  دوالر، يليه  املرتبة الثانية املنح  49,343,982حوا   ة وال بلغ  ية القطر ا  ة األم ل دوالر،   40,000,000تمو

له حوا   م تمو نامج الغذاء العاملي والذي يلغ  ع ل   7,941,437و املرتبة الثالثة برنامج القسائم الشرائية التا

ية الطارئة وال عة برنامج املساعدات التمو م ت  ذيدوالر، و املرتبة الرا له حوا  بلغ  دوالر،    3,528,046مو

بلغ حوا   ل  بتمو العودة  ات  مس داء وجر  ش دعم أسر  برنامج  امسة  ا املرتبة  و    3,241,884و  دوالر، 

عة برنامج حاالت البنك الدو ورونا،   املرتبة السا ة ع قوائم    لدعم متضرري  دف حاالت أسر فق والذي اس

نامجاإلنتظار  ماية   ال ل  االجتماعيةالوط الفلسطي ل  .دوالر 904,600بمبلغ تمو
 

 الوزارة قامت  الرمضانية  املساعدات  برامج  لية    ضمن  ا واملؤسسات  معيات  ا مع  بتقديم بالتعاون 

وا   وقد بلغ إجما املبالغ املصروفة حوا    ،فرد  432,330أسرة بواقع    86,466مساعدات رمضانية متنوعة 

دول رقم، دوالر 3,567,006  من املساعدات الوزارة  ا
ً
ذه املساعدات جزءا عت   1و

 عد العدوان اإلسرائي من خالل املعابر و   قيمة  بلغ إجما ا أثناء و معيات عض  املساعدات ال تم استالم ا

لية حوا   تمع ا  عملت الوزارة بالتعاون مع  ، حيث  دوالر  3,477,846ا ذه  مؤسسات ا ع إيصال 

 .املساعدات لألسر املتضررة من العدوان

 

رب  ارةالوز : يو القيمة النقدية للمساعدات املستلمة من قبل  2جدول رقم عد ا ة املانحة قبل و   حسب ا

ة املانحة   م.  ل  املبلغ   ا   بالدوالر  املبلغ   بالشي

ة   .1  3014960 9,798,620  املساعدات املصر

ية   .2  44,993  146,226  املساعدات املغر

سية   .3  24,385  79,250  املساعدات التو

ية   .4 و  18,351  59,640  املساعدات ال

 61,267  199,118  األردنية مساعدات   .5

لية مساعدات   .6 معيات ا  313,890 1,020,143  ا

  3,477,846  11,302,997  اجما املساعدات 

ل 3.25$= 1سعر صرف الدوالر :    شي
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ات ال ة الف ة ورعا ا   : ة هح
مشة 3جدول رقم  شطة املقدمة للفئات امل امج واأل   : يو ال

نامج  .م شاط   ال   ال

ورعاية   حماية .1

ذوي   اص  األ

 اإلعاقة

   وا يلية متنوعة  اص   1,136قدمت الوزارة أدوات تأ  من األ
ً
صا

ا ذوى اإلعاقة ية  16، م ا من جمعية قطر ا وتر تم استالم    .اس

   وا يل حصول    149صرف مساعدات طارئة  س   14ص ذوي إعاقة، و

ن ص  .ص ذوي اإلعاقة ع تأم

  وا اص ذوي اإلعاقة وكبار السن 255صرف حفاظات   .من األ

   اص    417إضافة اص باأل وسب ا نامج ا ص ذوي إعاقة ع ال

  .ذوي اإلعاقة

األطفال   .2 رعاية 

مراكز   ملتحقي 

ب امل    التدر

   ج من  324تخر وطالبة  اإل   طالب  الرعاية  لوزارة  مراكز  عة  التا جتماعية 

االجتماعية املدارس  من    التنمية  من  ن  سر سن  امل     عام  16دون 

تلفة   نات  -حدادة  - (نجارةالتخصصات ا ن و اء    -ألومنيوم  -خياطة بن ر ك

تمع. سباكة) -سيارات سوق العمل وا م لإلندماج  يئ م و يل  من أجل تأ

   طالبمن د  تزو تم  املرأة  شؤون  مركز  الرعاية  امر   وطالبات  خالل  كز 

نية 324اإلجتماعية بـ  ية للطالبات 99، حقيبة م   .حقيبة 

األطفال    .3 رعاية 

  خالف مع القانون  

   وا ا  يع لرعاية األحداث خدما طفل  خالف   299قدمت مؤسسة الر

القانون،   ومية  حيث  مع  مح اء  إ زال  طفل،    203تم  ما  طفل     96فيما 

  .ةاملؤسسخالف مع القانون يتلقون خدمات اإليواء  

وحماية  .4 رعاية 

ظروف   األطفال  

  صعبة

ات    :  حماية األطفال من العنف واإليذاءشب

ا حوا   االت ال تم التعامل مع حالة موزعة ع التدخالت    5,405بلغ إجما ا

  التالية: 

ال العنف طالتدخل مع حاالت األ  .1 افة أش ن ل  .حالة 481: فال املعرض

ايا التفكك األسري التدخل مع حاالت األ  .2  حالة. 802: طفال 

 .حالة 58التدخل مع حاالت محاالوت اإلنتحار:  .3

سول:  .4 افحة ال  .حالة 179م

ع .5  .حالة 88ملف األيتام: ة  متا

عة مت .6 دمة العامةأبناء ا ن من ا  .حالة 26: املفصول

ع كسوة شت .7  .حالة 1,130اء لألطفال: توز

ع كسو  .8  .حالة 152ة عيد الفطر ع األطفال: توز

رب لألطفال:  اإلسعاف النف .9 عد ا  .حالة 2,289األو 

عد العدوان:  .10 ية لألطفال  ية وترف ع طرود   .حالة 200توز
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نامج  .م شاط   ال   ال

اإليوائية املؤسسات  نزالء   :رعاية األطفال   األطفال  عة  بمتا الوزارة  تقوم 

لأليتام األمل  د  (مع اإليوائية  الرحمة  -املؤسسات  تم )   SOSقرى   - جمعية  وقد 

  .من األطفال  املؤسسات اإليوائية  217وا  مختلفة خدماتتقديم 

سب: ال و  مج ملفات    رعاية  دراسة  لإلحتضان  20تم  متقدمة  تم و   ،حالة 

عة  سب ضمن أسر محتضنة  238متا و  االت مج   .ملف 

ضانة املرخصة:  وض بمستوى دور ا   الطفولة املبكرة/ ال

   ا    46شرف الوزارة ع حوا  16دار حضانة مرخصة و  30دار حضانة م

خيص ستكمل أوراقدار حضانة   .ال

   خالل من  وذلك  األطفال  ارات  م لتنمية  الليجو  بألعاب  ضانات  ا دعم 

تنمية الطفولة املبكرة لعدد   سيف من بدعم من   حضانة  20مشروع  اليون

شاف املبكر لإلعاقة  .أجل املساعدة  اإلك

   عدد ع  عدد   1,248توز ع  وتوز ز  بام للتوائم    3,109  باكيت  حليب  علبة 

ن فما فوق ع جميع ا   .افظاتاالثن

شطة متنوعة:      أ

 ي يم العر دايا لألطفال األيتام   حيث تم  :  احياء فعاليات يوم الي ع  توز

سو شتوي، وعدد  902منتف الوزارة عدد  أطفال  املؤسسات االيوائية و 

املبارك،   370 رمضان  ر  ش بمناسبة  بورقة   كما  فانوس  املشاركة  تمت 

واقع   ية  الفلسطي الطفولة  للشباب  مؤتمر  العامة  يئة  ال مع  وتحديات 

 .والثقافة

   ت    55تنفيذ جلسات دعم نف لعدد سيدة وتنفيذ يوم ترفي ألطفال ب

 .طفل113حانون لعدد 

  ب يل تدر امعات 35س دمة االجتماعية من ا  .طالب/ة من طالب ا

5. 
 

ة وت  ا ةح والعائلة:  األس املرأة  ن  تمك املرأة  تقدم    مراكز  ن  تمك مراكز  خالل  من  الوزارة 

عل بة، مخيمات، ي والعائلة خدمات متنوعة ( ية، تدر ه، ارشادية، دي مية، توعو

ا وا ...وغ  .طفل وطفلة  2,733سيدة إضافة إ   3,295) 

ت أمان ساء املعنفات: ب    لرعاية ال

   املعنفات ضمن خدمة ساء  أمان لرعاية ال ت   93اإليواء حوا  إستقبل ب

ة 75تقديم ، و سيدة وفتاة ار شارة    .اس

 افحة   19عقد  ، و توعوي حول حقوق املرأة املعنفة  48قد  ع مؤتمر حالة مل

ات  وا اإلصالح  ان  مع  و العنف  ساء    114عقد  ،  ال أسر  مع  لقاء 

 .والفتيات املعنفات
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نامج  .م شاط   ال   ال

ا امرأة ولألسر       املتضررة: املساعدات لألسر ال تقود

 عدد ع  ا    1400  توز ولد امرأة  ا  تقود ألسر  شرائية  أطفال،    3قسيمة 

العدوان  ومتضررة   مع  اإلسرائي  من  الطفل ة  مؤسسبالشراكة  انقاذ 

اء  .ومجموعة شر

   عدد االسرائي  1700توف  العدوان  من  املتضررة  لألسر  ي  غذا    طرد 

ة سر سان السو سيق مع جمعية أرض اإل  .بالت

  مسة افظات ا ع حصص ع ا س قافلة "تحيا مصر" وتوز تم فرز مال

ومركز   األمل،  د  ومع الرحمة،  ة  وم األمان،  ت  و املرأة،  ن  تمك ومراكز 

من   املتضررة  األسر  ع  ا  ع توز أجل  من  االعاقة  ذوي  اص  األ يل  تأ

االت  االعدوان، وع ا   .ال يتم العمل مع

ناء      ال رعاية 

اإلصالح   مراكز 

م    وأسر

   ارة  22تنفيذ يلاالء مر ل  ز يل حصول   كز اإلصالح والتأ س  قطاع غزة، و

الء10 م ع خدمات وزارة التنمية    من أسر ال يل حصول س والعمل ع 

 .اإلجتماعية

  مراكز نزالء  بمساعدة  العالقة  ذات  معيات  وا املؤسسات  مع  سيق  الت

م, وتوف  يل وأسر الء 44اإلصالح والتأ ي ألسر ال  .طرد غذا

   التوجيه   10تنفيذ بمشاركة  يل  والتأ االصالح  ملراكز  ة  توعو لقاءات 

أسر  حضور  و والعشائر  اإلصالح  ان  عن  ن  وممثل واملعنوي  السيا 

ناء   .ال
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اتي  س ولي  ال ال عاون ال  : وال
  

ة   . 1 شائية والتنمو ع اإل   املشار

 شائية ع إ ساء   ممولة ستمر العمل  ثالث مشار شة من ال مشروع مركز رعاية   -و (مشروع مركز الفئة ال

لفة إجمالية ( -وحماية الطفولة ب غزة) بت  .دوالر) 3,443,200مشروع مركز تدر

   بأسماء كشف  وتقديم  إعداد  اء من  او   ،حاالت ترميم جديدة  5االن بأعمال  إ  رسال للبدء   وزارة االشغال 

كية ا ال ططات حسب االتفاق مع مؤسسة تي ة بلغت    تج الكميات وعمل ا لفة تقدير  .دوالر  30,000بت

  خال من  يع  الر مؤسسة  يل  تأ ملشروع  ي  ا ال اإلستالم  بأعمال  واإلغاثة  البدء  الوزارة  من  نة  شكيل  ل 

 سالمية.اإل 

 ية اة الفلسطي يئة الز ل من  داف حوا    تنفيذ مشروع االحتفال بيوم الطفل الفلسطي بتمو حيث تم اس

ن  370قديم  ت  كوكذلطفل،    902 ر رمضان لألطفال املقيم ددين ع     فانوس بمناسبة ش املؤسسات  وامل

د األمل ل  .) SOSقرى  -جمعية الرحمة  -أليتاماإليوائية (مع

   ع شأن إستالم وتوز الل األحمر القطري  عاون مع ال ر رمضان املبارك  متوقيع إتفاقية  ساعدات طارئة  ش

ي 3500بواقع   .طرد غذا

   عة م،  أمتا كر ع  مت من  ل  بتمو يا  ال ت  ب ب  تدر بمركز  مياه  ب  شاء  ا سيقعمال  الت املياه   و سلطة    مع 

ية  . الفلسطي

 ع املستقبلية عد ا  عملت الوزارة ع إعداد حقيبة من املشار لفة   ،55د موزعة ع قطاعات عمل الوزارة بت

 .دوالر 23,158,280إجمالية 

 ر حول خسائر الوزارة املباشرة وغ املباشرة للعدوان األخ ع قطاع  .غزة عملت الوزارة ع إعداد تقر

 اصة بوزارة التنمية االجتماعية   خطة اإلعمار والتنمية إعداد ع ا حات املشار    .مق

 

راسات: .2    ال وال
 ن ا  ديوان املواظف ن عل ن املوظف سك ديدة وجاري  يكيلة الوزارة ا  .إنجاز 

 ا لوزارة املالية سليم اء من إعداد موازنة الوزارة و   .اإلن

 لت مة  الوزارة     س صول ع بيانات  15م اح دراسات عليا  ا عبأة  ،  إجراء مقابالت  ،مؤسسات بحثية و و

ا بانات  مقر الوزارة ومرافق  .إس

 إ ع  العمل  املؤشراثستمر  والذي   دخال  بذلك  اص  ا نامج  ال ع  اإلجتماعية  التنمية  بوزارة  اصة  ا

لس الوزراء ع األول من العام  ،تديره األمانة العامة  اصة بالر  .2021حيث تم إدخال املؤشرات ا

    ةستمر الوزارة ر الدور اصة باملناس  إصدار التقار ر ا اصة بالوزارة أو التقار تم  با ات اإلجتماعية ال 

ا الوزارة عمل مع ر  ،بالفئات ال  يم  يوم الي  مارس، وكذلك  9رأة العاملي   بيوم امل  خاص  حيث تم إصدار تقر

ي  األسبوع ا لالعر ر إبر  .ألول من ش

 شغيلية من قبل اإلدارات العامة والوحدات طة ال عة العمل با  .عمل الوزارة ع متا
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 بالوزارة  م اص  ا يالت  س ال ملف  عة  الوزراء  تا لس  العامة  األمانة  معلومات  لدى  نظام  إتمام  ملشروع 

ل 165,000التنمية االجتماعية بقيمة   .شي

   نة  أعمال  شارك الوزارة اص بالوزارة     ال ومية إلعادة إعمار قطاع غزة حيث تم إنجاز القسم ا ا

طة   .ا

  

ة .3 ل ات ال ة وال ول ات ال س عاون مع ال  :  ال
 ا (اإلعفاء الضر يل دخول مساعدات  -قامت الوزارة بتقديم خدما تحديث   -يل جديد جمعيات  -س

ا...) -بيانات جمعيات  .مؤسسة دولية وجمعية محلية 84وا   وغ

 تم اإلجتماعية  التنمية  معلومات  برنامج  خالل  بيانات    عملية  414إجراء   من  ة  بيانات  فل حوا شملت 

ا  استفاد  و   ،مواطن  409,409 من    185,481حوا  م ذهمواطن  من  املقدمة  املؤسسات    املساعدات 

لية معيات ا  .دوالر 9,438,624ا بحوا وال تقدر قيم وا

   شمل لية ل اقامت الوزارة بالتواصل مع املؤسسات الدولية وا ألف أسرة    79الرمضانية حوا    مساعدا

ي من تأخر دفع عا لة لدى وزارة التنمية اإلجتماعية وال  امن األسر امل ا ا  .املالية وذلك للتخفيف ع

   ا الوزارة  شاركة مؤسسات  بمعملت الوزارة ع املساعدات ال استلم تمع ا  توز عد العدوان  أثناء و ا

 .األخ ع قطاع غزة

 

4. : او ام ال    ن
   ونية  1,079إستقبال اإللك املنظومة  ع  وى  ورقية  461و  ،ش وى  وى   1,540بإجما  ،  ش تم  ،ش حيث 

ة  ا  1,530معا  .وجاري العمل ع حل ما تبقى م

   إستقبال حوا ع   1,015تم  م  إجاب يتم  ة, حيث  القطر ية  األم باملنحة  تتعلق  ضمن مراجعات  مواطن 

لته ل مش ه  لة يتم توج م ومن لديه مش ية  ،  ساؤال يل حاالت جديدة  املنحة األم ن ال يزال   ح

ة متوقف  .القطر

 
ي وال .5 ع الف جي:  ال ل  ال
   نفيذ ارة ميدانية  120قام قسم الصيانة ب ا،كما قام قسم    328  ،ز قا زة حاسوب وم عملية صيانة ألج

ات بأداء  ا  1330الشب اسوب  مقر الوزارة ومرافق شبكة ا جراء تتعلق   .عملية و

   ات بالعمل ع إصالح أعطال الشبكة ال نتجت عن قصف أحد ي  مقر الوزارة قامت طواقم الشب املبا

ديدة والذي أصبح غ صا لإلستخدام، وكذ  . لك تج األماكن ا

  ر برامج جديدة وسبة والعمل ع تطو عت الوزارة  العمل  املنظومة ا ر نظام إدارة معلومات  و   ،تا تطو

ة البيانات.  التنمية اإلجتماعية ونظام فل
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   :اإلعالم والعالقات العامة . 6

   التصميم صعيد  ع   
ً
خصوصا العامة  والعالقات  اإلعالم  وحدة  أداء  نوعية   نقلة  األول  النصف  د  ش

رافيك ا إنجاز    786حيث تم إنجاز    ،وا ان أبرز  ،
ً
، واملشاركة  فيديو   39تج و ،  تصميم اعالمي  120شاطا

ي   159  و  .خاصة بخدمات الوزارةلقاء إذا وتلفز

   األخ العدوان  ترجمة  أثناء  بالوزارة   الدو  والتعاون  للتخطيط  العامة  اإلدارة  مت  سا غزة  قطاع  ع 

اللغات   ومي  قطاع غزة إ  ان يصدر من خالل مكتب اإلعالم ا اليومي حول العدوان والذي  ر  التقر

سية كية واألملانية واألندون  .ال

 
 

ة: .7 ارد ال ة ال    ت
  ب اتيجة للتدر طة اإلس  .بالوزارةإعداد ا

  ة الطوارئ  .إلستخالص الع  التحض لورشات عمل لتقييم عمل الوزارة خالل ف

 : دول التا ة  ا ية املو  تنفيذ الدورات التدر

 

ة التنفيذ 4جدول رقم ية وج ن  الدورات التدر ن املشارك  : أعداد املوظف

ية   م. ة   العدد  الدورات التدر   التنفيذج

ر بالوزارة  25  األمن الرق  .1 ب والتطو   قسم التدر

ية متنوعة   .2 ن ع الزووم  45  دورات تدر   ديوان املوظف

ي معاي العمل   .3 سا ية  16  اإل لية الفلسطي   شبكة املنظمات األ

نامج    .4 نود إستمارة ال يم و ورش عمل حول مفا

ماية   .اإلجتماعيةالوط الفلسطي ل

  التوجيه امل بالوزارةاإلشراف و   182

الة   .5 ية إدارة ا دورات متخصصة تتعلق ببمن

ل لدى قطاع الطفولة واملرأة    ونظام التحو

سيف   15   اليون

دد  .6 ن ا ب الباحث ة بالوزارة  72  تدر شر   قسم التنمية ال

موع      355  ا
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ز ال قات و أب   ات: الع
 

ة من أبرز املعيقات ال تواجه الوزارة  عدم تعت   .1 امج الوزارة اإلغاثية والتنمو ل الالزم ل وفر التمو

صار املفروض   الفقرظل مؤشرات   عد يوم  ظل إستمرار ا  
ً
ي الذي يتفاقم يوما عدم األمن الغذا وا

ا قوات االحتالل ع القط  ش روب ال   .اعع قطاع غزة وكذلك ا

عت تحدى أمام الوزارة   .2 ا  محافظ غزة وشمال غزة  ت استمر   والقصف مقر الوزارة الرئ ومخاز

ة  ا اإلغاثية والتنمو عد العدوان اإلسرائي تقديم خدما  .أثناء و

الت النقدية وال لو صرفت    .3 ا  تأخر صرف الدفعات املالية لألسر املستفيدة من برنامج التحو موعد

غطي أك من   ا ال  اوح املبلغ 30فإ ة ت ع دفعات سنو ة حيث يتم صرف أر % من احتياجات األسر الفق

ن   ري ب ل (  250الش إ    75شي ل (  1800دوالر)  عت أقل من خط الفقر    180شي ذا املبلغ  دوالر) و

ي عكس احتياجات األسرة األساسي  ةاملدقع  األرا الفلسطي بلغ  والذي  ل ومشرب ومسكن و ة من مأ

ل (  1974حوا   ن  607شي ن بالغ ونة من خمس أفراد (اثن ذه   -دوالر) ألسرة م ثالث أطفال)، كما أن 

ى لألجور والبالغ  د األد ل ( 1450املبالغ أقل من ا  .دوالر) 446شي

ي .4 ا ن ب  بخسارة عشرات اآلالف من األسر ملصدر رزق س عرضت له من  العدوان ع قطاع غزة  جة ملا 

د ع   ا، حيث يقدر وقوع ما يز عمل  شأة ال  ا، أو تدم امل ا أو وفاة أحد أفراد أسر   20تدم منازل

ي    120ألف أسرة (حوا   عدام األمن الغذا ذه األسر من إ ي  ألف فرد) تحت خط الفقر املدقع وستعا

سبة   بة، ومن املتوقع أن تصل  ة زمنية قر ي إ 70الفقر  قطاع غزة إ   ف عدام األمن الغذا % و

73 %. 

ومة  10,000كفاية مبلغ العدم   .5 ا    غزة  دوالر والذي تصرفه ا ام بصرف االت الطارئة، وعدم اإلل ل

ا  . موعد

شري بالوزارة .6 ادر ال ر ال ب وتطو صصة لتدر  .ضعف املوزانات ا

  

  

  

  ءاـات واإلحصــــــــــدائرة الدراس

  والتعاون الدواإلدارة العامة للتخطيط 

  وزارة التنمية االجتماعية

  


