
 

     
  قطاع غزة  – 2021  برامج وزارة التنمية االجتماعية  حول املرأةشرة  

  
  

 : از املركزي لإلحصاء الفلسطي  وفق بيانات ا

   ان املقدر  منتصف عام ن، حوا    2021بلغ عدد الس م    5.23 فلسط سبة    2.66مليون فرد؛ م  2.57% و51مليون ذكر ب

سبة  سبة  1,039,200وقد بلغ عدد اإلناث  غزة حوا %، 49مليون أن ب ان  غزة. 49.3فرد ب  % من الس

   ساء حوا ن، % من األسر   11ترأس ال ية و12بواقع   فلسط  .2020%  قطاع غزة للعام 9%  الضفة الغر

 سبة ن بلغت  ب ا الفقر  ترأس ال  غزة  األسر  قطاع  ية  %54 ساء   الغر الضفة  انت   نما  ب ال  19،  األسر  إجما  من   %

ا  ساء ترأس

   ساء ذوات اإلعاقة  القوى ا2020أشارت بيانات م القوى العاملة سبة مشاركة ال ن بلغت  ، أن  % فقط  2لعاملة  فلسط

ساء ذوات اإلعاقة، مقابل   % للرجال من إجما الرجال ذوي اإلعاقة. 23من إجما ال
 

 :وفق بيانات وزارة التنمية االجتماعية  قطاع غزة 

سبة    العدد   البند  م   ال

الت النقديةعدد  1   79,629 .األسر املستفيدة من برنامج التحو

الت النقدية األفرادعدد  2   473,838 . املستفيدين من برنامج التحو

ات  3 ساء ر الت النقديةال  %40.36 32,135 .األسر املستفيدات من برنامج التحو

ات األسر املطلقات  4 ساء ر الت النقدية.ال  %5.34 4,254 املستفيدات من برنامج التحو

ات األسر األرامل  5 ساء ر الت النقدية.ال  %16.13 12,843 املستفيدات من برنامج التحو

س 6 ات األسر العوا ساء ر الت النقدية.  ال  %4.81 3,829 املستفيدات من برنامج التحو

ات األسر املنفصالت  7 ساء ر الت النقدية. ال  %0.84 670 املستفيدات من برنامج التحو

ات األسر املسنات  8 ساء ر الت النقدية. ال  %15.76 12,551 املستفيدات من برنامج التحو

الت النقدية. اإلناث األفراد  9  %53.77 254,770 املستفيدات من برنامج التحو

اص ذ األفراد اإلناث 10 الت النقدية.اإلعاقة  وات من األ 2.76% 13,063  املستفيدات من برنامج التحو  

ات السن   ساء األفراد كب الت النقدية. ال  %5.19 24,590 املستفيدات من برنامج التحو

اب األسر املستفيدات من برنامج األغذية العاملي 11 ن.  اإلناث ر 8.68% 6,912 من غ الالجئ  

  152  . 2022-2021امللتحقات بمراكز الرعاية االجتماعية للعام الدرا عدد الفتيات  12

14 

ساء املعنفات خالل   ت األمان لرعاية ال ساء املستفيدات من خدمات ب عدد الفتيات وال

  .2020العام 
386  

ن املرأة خالل العام  15 ساء املستفيدات من خدمات مراكز تمك   8,105  . 2020عدد الفتيات وال

  دائرة المرأة -رأةمقضايا القسم متابعة ، مصدر البيانات: وحدة الحاسوب ونظم المعلومات  

ــاءات  ـــــــرة الدراســــــــــــــــــــــــــات واإلحصـــــــــــــــــــــــــــــ   دائــــــــــــــــــ

  للتخطيط والتعاون الدواإلدارة العامة 


