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ه أك  ة ل اع غ اعي في ق ضع االج   2014تق ال

  
اق العام:    ال

أوضاعاً  قطاع غزة  ملدة  يعيش  استمرت  واليت  القطاع  األخرية على  احلرب  أعقاب  صعبة يف   ً اقتصاد يوم وخلفت    51 
شخص ما يزالوا بدون مأوى،   110آالف القتلى واجلرحى، وما يقرب من نصف مليون نسمة من النازحني خالل العدوان منهم  

الدوالرات، مبليارات  ذلك  وخسائر  إىل  وال  اإلغالق  يضاف  ملعرب رفح  اخلارج   آالفذي حرم  التام  للعالج يف  السفر  املرضى من 
أمام   م  الطلبة  آالف   التحاقوكذلك وقف حائالً  صعوبة حالة عدم اليقني اليت يعيشها املواطن   األمر، وما يزيد  يف اخلارج  جبامعا

العدوان جتدد  من  خلوفه  نتيجة  وفشل حكومة    اإلسرائيلي  الفلسطيين  الفلسطيين،  املصاحلة  إمتام  اإليفاء وتعثر  يف  الوطين   الوفاق 
والبطء الذي متارسه املؤسسات الدولية املسؤولة  أو حل مشكلة موظفي قطاع غزة اليت ما زالت عالقة،  ،  إعمار غزة  إعادة  مبتطلبات

  واليت وصلت   %، ونسبة البطالة 50كل ذلك يلقي بظالله على مؤشرات الفقر حيث بلغت نسبة الفقر حوايل  عن إعادة اإلعمار،  
ومل يتم   2014% وفق ما ورد يف خطة اإلنعاش املبكر وإعادة إعمار غزة اليت قدمت يف شهر تشرين أول من العام  45ايل  و حل

  إجناز أٍي من بنود هذه اخلطة.
ا على رعاية سبعة فئات وهي (الفقراء  ما سبق تسبب في تعمل وزارة الشؤون االجتماعية وفق الالئحة التنظيمية اخلاصة 

ملرأة  -سننيرعاية امل  – رعاية األشخاص ذوي اإلعاقة)، والظروف   -رعاية األطفال يف ظروف صعبة  -رعاية األحداث  -النهوض 
دة مضطردة  يتسبب    احلالية تلقى بظالهلا على الواقع االجتماعي واالقتصادي يف قطاع غزة والذي يزداد سوءاً يوماً بعد يوم يف ز

يف قطاع غزة واليت تقف عاجزة عن تلبية الكثري من طلبات األسر الفقرية   االجتماعيةشؤون  من وزارة ال  االجتماعيةاخلدمات    طاليب
أو توفري األدوات املساعدة لألشخاص ذوي اإلعاقة الذين تسببت احلرب مثل توفري نفقات العالج أو ترميم بيوت األسر الفقرية  

عاقتهم   لشكل نظراً لعدم توفري الوزارة يف حكومة الوفاق  األخرية  الوطين أي من امليزانيات التشغيلية الالزمة ألداء الوزارة لعملها 
يف قطاع غزة خالل   وواقع عمل وزارة الشؤون االجتماعية  االجتماعياملطلوب، وسوف يعرض التقرير احلايل حتليالً مبسطاً للواقع  

خالل من  أكتوبر  لوزارة      شهر  الرئيسية  العامة  لإلدارات  الشهري  الرعاية  االجتماعية(احلماية  التقرير  األسرة االجتماعية،   ،
املالية واإلدارية) الشؤون  املرأة،  ت   2014و شهر أكتوبر    2014واملقارنة بني األرقام يف شهر سبتمرب    والطفولة،  البيا وكذلك 

  املنشورة من خالل اجلهاز املركزي لإلحصاء الفلسطينية حول قطاع غزة. 
    

  جتماعية أوالً: برامج احلماية اال
  

  املساعدات النقدية:   . 1
بواقع    71185حوايل    2014  ديسمربشهر    من دفعة   لالستفادة املقدرة  بلغ عدد األسر     فرد أي حوايل ربع    441656أسرة 

دة تصل  436023بواقع    68927حوايل    2014شهر سبتمرب    من دفعةعدد األسر املستفيدة    بلغسكان قطاع غزة، يف حني   ، أي بز
مج   2014ودفعة ديسمرب    2013، وعند مقارنة أعداد املستفيدين من دفعة ديسمرب  % 3,27  حلوايل سنجد أن عدد املستفيدين من بر

الصعب الذي تعيشه األسر الفلسطينية يف قطاع غزة،    االجتماعي، وهذه األرقام تعكس الوضع  %  17,14املساعدات النقدية منا بنسبة   
ت املعيشة حيث حتتاج األسر املكونة من    وحىت املبالغ اليت يتم دفعها من خالل مج هي مبالغ قليل مقارنة مبستو  2أفراد (    5هذه الرب
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كثر من    3لغني و   مج   1700أطفال) ملبلغ شهري يقدر  الفقر املدقع، يف حني حتصل األسرة من بر تعيش فوق خط  شيكل حىت 
ً، أي أن املبالغ املقدمة واملساعدات اليت حتصل عليها األسر والعمل  شيكل ش  600  -250املساعدات النقدية على مبلغ يرتاوح بني   هر

م معدوة يف الشهر رمبا ال تغطي نصف املبلغ الذي حتتاجه األسرة لتتخطي خط الفقر املدقع.    املؤقت الذي رمبا حيصل عليه رب األسرة أل
  
  

مج   . 2  املساعدات احلكومية الطارئة: بر
مج       ليت تتطلب إغاثة ومساعدة سريعة وتتنوع هذه املساعدات بني مساعدات صحية مثل ا  العاجلة   نسانيةاحلاالت اإلخيدم الرب

العالج ت( أدوية،  كاليف  للعالج،  ،  شراء  مواصالت  إجيار بدل  (بدل  اجتماعية  ومساعدات  بيب)  أ والغارمني)  ،  توائم ،  أطفال  حرائق، 
مج متوقف حالياً يف قطاع غزة  ،  بعض احلاالت االستثنائية الطارئةة و ومساعدات لشراء األدوات املساعدة لألشخاص ذوى اإلعاق وهذا الرب
ا يف القطاع، ا.  6000وتشري األرقام أن حوايل   لعدم حتمل حكومة التوافق الفلسطينية مسؤوليا   حالة ما زالت تنتظر صرف مستحقا

مج اإلفراج عن املوقوفني على ذمم مالية مت تفعيله   إلدارة العامة للتنمية والتخطيط  هود دائرة   وجب   إال أن بر تمع احمللي  تنمية ا
موقوف لإلفراج    40موقوف خالل شهر أكتوبر ومت جتهيز ملفات    18حيث مت اإلفراج عن    االبتساماتوبتمويل كرمي من قافلة أميال من  

  .  2014عنهم يف شهر نوفمرب 
  

 القسائم الشرائية:  . 3
االجتماع   الشؤون  وزارة  العاملي  قامت  األغذية  مج  بر من  وبتمويل  األوكسفام  مع  لتنسيق  احمللية  اجلمعيات  من  والعديد  ية 

الشهرية حوايل    50واليونيسيف بتوزيع   العام    - أغسطس  - شيكل وملدة ثالثة أشهر (يوليو  240ألف قسيمة شرائية قيمتها  سبتمرب) من 
يف مرحلة االنعاش املبكر اليت تلت احلرب ومل يتم   املعايري الالزمة لهمج لتحديد  مت إيقاف الرب  مثاحلرب على غزة،    وبعد  وذلك أثناء   2014

مج مع العلم أن الوضع االقتصادي حلوايل   مل يتعاف من    أي حوايل ربع السكان   ألف أسرة يف قطاع غزة  60حلىت اآلن استئناف هذه الرب
مج القسائم الشرائي عادة اإلعمار الذي ما زال    6ة للعمل من جديد وملدة  جراء احلرب وهم حباجة ماسة إلعادة بر شهور يف حال مت البدء 

 متعثراً. 
  

  املساعدات التموينية:  . 4
مج األغذية العاملي لألسر غري الالجئة حوايل     أسرة بواقع    20021حيث يستفيد من املساعدات التموينية الدورية املمولة من بر
ومؤسسات دولية أخرى مما يعين أن   ااألونرو ين آخرين يف قطاع غزة يتلقون مساعدات متوينية من  فرد، كما أن حوايل مليون فلسطي  85000

، ويتم حالياً دراسة التحول من مساعدات الطعام إىل القسائم الشرائية ملا  % من سكان قطاع غزة يتلقون مساعدات متوينية دورية60حوايل  
لنفع على االقتصادي احمللي،     تعود به 

    
  

 يم بيوت األسر الفقرية: ترم . 5
مشروع ترميم بيوت األسر الفقرية والذي القى ترحيب من املؤسسات احمللية والدولية وقد مت ترميم    2013أطلقت الوزارة يف العام    

مج عن العمل خالل الربع الثاين من العام  150بناء حوايل  وإعادة إدخال  مع تشديد احلصار وعدم  2014وحدة سكنية، وقد توقف الرب
ألف أسرة فقدت منازهلا مما    20، وبعد احلرب على غزة فإن هناك حوايل  1530ترميم وبناء حوايل    إلعادةويوجد احتياج فعلي  مواد البناء  

مج حيث ستتوجه    املاحنني حنو مشاريع إعادة اإلعمار.  أموال سيشكل عائق أمام استمرار هذا الرب
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مج التمكني االقتصادي:  . 6  بر

م   ً يعد بر اقتصاد يهدف    )   DEEP  ( ج متكني األسر احملرومة  الفلسطينية، حيث  املنفذة يف األراضي  التمكني  برامج  من أهم 
م،   ا على   لدعم متكني األسر الفقرية ليعتمدوا على ذا والعمل على التمكني االقتصادي لألسر الفلسطينية اليت تُعاين من الفقر ومساعد

صبح قادرة على توفري الدخل بشكل مستقل من خالل الوصول إىل ُرزمة من اخلدمات املالية وغري املالية اليت  اخلروج من تلقي املساعدات لت
ا, احتياجا اإلمنائي    تُليب  املتحدة  األمم  مج  بر قبل  من  وينفذ  للتنمية  اإلسالمي  البنك  قبل  من  مج  الرب ويعمل  )  UNDP  (وميول   ،

مج على استهداف األسر املسجلة   يف قوائم وزارة الشؤون االجتماعية وقد بلغ عدد األسر اليت تقدمت بطلب للحصول على مشروع  الرب
مج بشكل طبيعي.  1200صغري حوايل    أسرة، حيث يسري العمل يف الرب

  
  الطفولة: رعاية  نياً: برامج 

  
لة ( . 1 ف ة ال ز رعا ل وال  :)ال

مج اإلدارة العامة لألسرة والطف  تدير   ولة حيث توفر احلليب والبمربز لألطفال الذي يعانون من مشكالت صحية وألبناء  هذا الرب
ولكن نتيجة للحرب على قطاع غزة وتدفق املساعدات    2014األسر الفقرية، ومل يكن يف خمزون الوزارة أي من هذين الصنفني يف يونيو  

علبة    93  - ألف لرت حليب سائل  11لألسرة والطفولة بتوزيع (  من هذه املساعدات حيث قامت اإلدارة العامةاإلنسانية فقد توفرت كمية  
قطعة    200  -كيس دوار غسيل  1500  -كرتونة فوط صحية  120  -كو ورق معطر  160  -كو حليب  2148  -حليب جاف

شهداء وجرحى احلرب األخرية  أبناء    طفل من   1500حوايل    على  حيث وزعت  علبة سرييالك)    52  - زجاجة رضاعة  25  - بسكويت
  وسيكون هناك احتياج شهريسيدة حتضر ندوات تثقيفية وتوعوية وعلى السيدات املرتددات على بيت األمان    500واألسر الفقرية،    أبناءو 

  طفل.   300حلوايل  ملا يكفي 
  

 الدعم النفسي لألطفال يف ظروف صعبة:  . 2
ت طفولة ألبناء    8ية قامت بتنفيذ  قامت اإلدارة العامة لألسرة والطفولة وبتمويل من مؤسسات دولية وشخصيات اعتبار    مهرجا

جراء جلسات فردية  إلدارة العامة لألسرة والطفولة  يقدم مرشدو الطفولة يف  الشهداء وأبناء متضررة احلرب األخرية على قطاع غزة، كما  
ل اإلومجاعية  تقديرات  األخرية على قطاع غزة وحسب  احلرب  لألطفال يف ظروف صعبة، وبعد  النفسي  والطفولة  لدعم  لألسرة  العامة  دارة 

م كلياً أو جزئياً غري قابل لل  64فهناك   سكن حباجة للدعم النفسي مع أسرهم،  ألف طفل من أسر الشهداء واجلرحى أو ممن هدمت بيو
التف  برامج  لتنفيذ  املختصة  األهلية  اجلمعيات  مع  لتنسيق  والتخطيط  للتنمية  العامة  إلدارة  اجلمعيات  دائرة  النفسي وتقوم  والدعم  ريغ 

  لألطفال. 
  

مج التواءم:    . 3   بر
مج ملساعدة األسر على رعاية   رعاية مالئمة لتحقيق منو سليم، حيث يتم تقدمي مساعدة نقدية بدل    توائمهاوهو عبارة عن بر

مربز بواقع   مج    توائم فأكثر   أربعم اليت تنجب  ساعدة لألمل  مربية    توفريو لكل طفل    شيكل شهرً   100حليب و  ملدة  ستة شهور على بر
مج ، وهو متوقف حالياً لعدم توفر  طفل  86أسر بواقع    26  يف شهر يونيو حوايل   التشغيل املؤقت، وقد بلغ عدد املستفيدين من هذا الرب

خذ دورها حلىت اآلن بعد مرور    شهور على تشكيلها.   أربعةالتمويل املطلوب له وذلك الن حكومة الوفاق الوطين مل 
  



PALESTINIAN NATIONAL AUTHORITY  
Ministry of Social Affairs  
General Directorate of  Development and Planning  
Department of development projects 

  

  

ة ة الفل ة ال ل   ال
اع ون االج   ةــوزارة ال

ة وال    اإلدارة العامة لل
ع  ار ة ال ةدائ   ال

=========================================================================================================== ===============================   
  
  

5 
  

  
 رعاية األيتام:  . 4

تم به وزارة الشؤون االجتماعية من خالل اإلدارة العامة لألسرة والطفولة، وقامت الوزارة خالل     يعترب ملف األيتام من امللفات اليت 
  يتيم فاقد األب، ونتيجة للحرب األخرية على  22820جراء تعداد شامل لأليتام يف قطاع غزة حيث بلغ عددهم حوايل    2013العام  

العامة لألمس  1950  أضيف حوايل قطاع غزة   لنفسي واالقتصادي  رة والطفولة حالياً على اإلعداد لربامج خمتلفة للدعم اميتيم تعمل اإلدارة 
م املقبلة كفالة هؤالء األطفال من قبل اهلالل األمحر اإلمارايت من خالل وزارة الشؤون  هلؤالء األيتام، كما   برام   تت االجتماعيةسيتم خالل األ
لتعاون مع اخلرييني واجلمعيات األهلية.  هللا، ويستمر جهد لبحث عن كفاالت هلؤالء األيتام    اإلدارة العامة للتنمية والتخطيط 

  
  لثاً: برامج الرعاية االجتماعية 

  
 األحداث يف مؤسسة الربيع:  . 1

، وقد  األحداثمهم أحكام من حمكمة  حدث ممن صدرت حبق معظ  66حوايل    2014تواجد يف مؤسسة الربيع يف شهر يونيو    
ب أسرهموبتوقيع من    إقامتهم  نك ا أمأخلي سبيلهم بضمان   م    خالل احلرب على غزة  أر ن مجيع املرافق احلكومية كانت  ألخوفاً على حيا

  االجتماعية للرعاية  وقف إطالق النار وستعمل اإلدارة العامة    إعالنيف شهر سبتمرب بعد    من األحداث للمؤسسة   55، وقد عاد    مستهدفة 
إلسراع يف عقد جلسات حمكمة      .البت يف قضا األحداث استكمال حىت يتسىن  األحداثعلى الطلب 

  
و  . 2 ة ل اع  : اإلعاقةاألدوات ال

على قطاع غزة    ة وبعد احلرب األخري   اإلعاقةاألدوات املساعدة لألشخاص ذوي    يف توفر   تعاين الوزارة من شح يف الوضع الطبيعي    
االجتماعية وم للرعاية  العامة  اإلدارة  مع  النقاش  يتوقعواإ ف  ن خالل  حلوايل    م  مساعدة  ألدوات  حيتاجون  الذين  األشخاص  عدد  يزيد  أن 

ت خبصوص ما خلفته   اإلعاقة انضموا حديثاً لألشخاص ذوي شخص  250-500 يف قطاع غزة، حيث مل تتسلم اإلدارة حىت اآلن أي بيا
  قة من وزارة الصحة. احلرب من أشخاص ذوي إعا

  
ي:  . 3 ه ر ال اك ال  م

الوزارة على رعاية   والذين ترت   األطفال تعمل  املدارس  من  تدريبية    ا عام  16  - 12ما بني    أعمارهموح  ااملتسربني  يف مخسة مراكز 
ملركز خالل شهر يونيو  منتشرة يف حمافظات غزة، وقد   خترج منهم حوايل  طالب حيث    730حوايل    2014كان عدد الطالب امللتحقني 

طالب، وهناك طلب متزايد على    350طالب، وقد فتح التسجيل قبل احلرب ملدة أسبوع وبلغ عدد الطالب امللتحقني اجلدد حوايل    309
ولكن املراكز غري قادرة على استيعاب عدد إضايف من الطالب حملدودية املوارد البشرية    2014التسجيل بعد احلرب خالل شهر سبتمرب  

 دية وضيق ورش التدريب. واملا
 

 نزيالت بيت األمان:  . 4
ويستهدف النساء    2010مت افتتاحه يف العام    حيث تشرف الوزارة على بيت األمان للرعاية االجتماعية وهو بيت إيوائي للنساء  

  نية. القاصرات اللوايت يرتكنب خمالفات قانو إضافًة إىل وليس لديهن مأوى وهلن سلوكيات حتتاج إىل عالج،  املعنفات
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احالة مت  160م عاجل البيت حوايل  2013م حىت  2011يف الفرتة من عام   ا، وأيضا تتابع الوزارة تقدمي    إعاد ألسرها بعد عالج مشكال
ن بعد اخلروج من بيت   مهية هذا  ،  األمان اإلرشاد للنساء املعنفات يف بيو تمع  ودوره يف احلد من العنف   البيتويوجد عدم وعي لدى ا

ا للعنف،  ضد  املعرضات  للنساء  والقانونية  االجتماعية  االستشارات  وتقدمي  تمع ملرأة  ا لتوعية  إعالمية  تغطية  لوجود  يفتقر  البيت  أن  كما 
  مهيته. 
 عاية املسنني:  ر . 5

تفتقر لوجود دائرة أو    الوزارة  هيكلية الفئات اليت أوكلت رعايتها لوزارة الشؤون االجتماعية، ومن خالل املتابعة جند أن    من يعترب املسنون  
الفئة ويرعاها،   ذه  تتلقى  وإمناقسم يهتم  اليت  دراجها ضمن الفئات  مني (   اجتماعيةخدمات    يتم االكتفاء  نقدية ومتوينية و مساعدات 

العامة للتنمية والتخطيط    )صحي  قامت اإلدارة  العامة للرعاية االجتماعية، وقد  العام  من خالل اإلدارة  توفري  لع  2014خالل  مل على 
من كبار السن يقيمون يف مستشفى الوفاء لرعاية كبار السن ممن ال يوجد هلم أقارب أو مأوى من خالل اجلمعيات احمللية    39احتياجات  

ت اجلهاز املركزي  )Help Ageومؤسسة كبار السن العاملية (  % من عدد سكان  4.4أن هذه الفئة متثل حوايل    لإلحصاء ، وتشري بيا
    ة وهي حباجة لوجود جهة رمسية ترعاها وتتابعها. قطاع غز 
  

  
  رابعًا: برامج املرأة 

قطاع غزة مركزي متكني   الوزارة يف  املركز لتدير  يقدم  النصريات وجباليا حيث  من  تمع يف كل  وا دينية  المرأة  وندوات  دورات  ن 
املرأة االرتقاء مبستوى  أجل  وقانونية من  ونفسية وصحية  واجتماعية  تمع  وتثقيفية  السيدات  وا عدد  بلغ  وقد  املركزين ،    متلقيات خدمات 

يونيو   الصيفية  سيدة وطفل    9000  حوايل   2014خالل شهر  العطلة  بداية  الفرتة  تلك  نظمحيث كانت  املركزين خميمات صيفية    كما 
وا سن  للنساء  من  (الذكور  سن    12-6ألطفال  من  ث  اإل  ، سبتمرب  عام)    16  -6عام  شهر  خالل  طاليب    2014بينما  عدد  بلغ 

  يتم سيدة وطفل حيث تنشغل السيدات مع بداية العام الدراسي يف التأكد من انتظام أبنائهم يف املدرسة و   2000  حوايل اخلدمات ومتلقيها  
لتنسيق مع اإلدارة العامة لألسرة والطفولة تعقد   حدة املرأة وتتوقع و   بعد احلرب،  لألطفالحالياً وبشكل مستمر عقد برامج للدعم النفسي 

املركز  من  اخلدمة  طاليب  عدد  يزيد  املقبلة  ينأن  م  األ غزة   يف  قطاع  على  األخري  احلرب  بعد  واالقتصادية  االجتماعية  للظروف  نتيجة 
  .2014يوليو

  
ا للفئات اليت ترعاها،  يف تمستمرة  الوزارة   ما تزال اثية لألسر على إيصال املساعدات اإلنسانية واإلغ  هامكما عملت طواققدمي خدما

م منذ  اللذين ، هذا وتستمر أزمة رواتب موظفي غزة    2014  أثناء احلرب على غزة يوليو   املتضررة أشهر، مما يهدد   8  مل يتلقوا مرتبا
دة  يف ظل  ،  يف عملهم  االستمرار على    قدرة املوظفني  الطلب على خدمات الوزارة نتيجة النضمام اآلالف من األسر   يفملحوظة  ز

اليت فقدت مصدر رزقها، لألسر الفقرية مما    الفلسطينية ا كليًا أو جزئياً غري قابل للسكن أو جزئياً وكذلك األسر  بيو اليت هدمت 
  يف قطاع غزة.   االجتماعي واالقتصادي  يشكل خطراً على الواقع

  
  
  


