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 قائمة المصطلحات المستخدمة: 
النقدية: • االجتماعية   التحويالت  التنمية  وزارة  تديره  نقدية  مساعدات  برنامج  أكبر  فلسطين   هو  ،  في 

يستهدف األسر التي  حيث  ويهدف إلى تعزيز قدرة األسر المستفيدة على سد احتياجاتها األساسية،  
تقع تحت خط الفقر المدقع )الشديد( وكذلك األسر المهمشة التي تقع بين خط الفقر الوطني والمدقع،  

أيتام، أو أصحاب أمراض  وعلى وجه التحديد األسر التي تضم أشخاصًا ذوى إعاقة، أو كبار سن، أو  
 .ويتم تمويل هذه البرنامج من موازنة الحكومة الفلسطينية واإلتحاد األوروبي  مزمنة أو أسر ترأسها نساء،

االقتصادي:   • على  التمكين  واالعتماد  اإلغاثة  حالة  من  الفقيرة  األسر  تحويل  إلى  يسعى  برنامج 
حصول  والخروج من دائرة الفقر )من خالل    المساعدات، إلى حالة التنمية واالستقاللية االقتصادية

 منح وقروض لمشاريع صغيرة(. األسر على 
غير    برنامج يقدم مساعدات غذائية عينية لألسر الفقيرة:  برنامج األغذية العالمي  -القسائم الشرائية •

العالمي  الالجئة الغذائي، بتمويل من برنامج األغذية  األمن  إنعدام   في فلسطين والذين يعانون من 
(WFP)   ،  يقدم البرنامج بطاقات تموين الكترونية  حيث(e-voucher)    تتمكن من خاللها األسر

 الفقيرة من شراء المواد الغذائية الضرورية الالزمة كالطحين واألرز والعدس والحليب والبيض ...الخ. 
تتعرض لهزات  يستهدف الحاالت الفقيرة التي   برنامج  :سواء العينية أو النقدية   المساعدات الطارئة •

 . مرة أو أكثر خالل العام لهم المساعدة  أو لحدث طارئ غير متوقع، وتصرف 
وهو يغطى ميزانية الحاجات األساسية من المأكل والملبس والمسكن، ويقدر خط الفقر  الفقر المدقع:   •

  وفق مسح إنفاق وإستهالك   شيكل شهريًا ألسرة مكونة من فردين بالغين وثالثة أطفال  1974  ـب  المدقع
 . 2017لعام  الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  األسرة 

الوطني:   • احتياجات  الفقر  مع  جنب  إلى  جنبًا  األساسية  الحاجات  ميزانية  تعكس  بطريقة  إعداده  تم 
أخرى، كالرعاية الصحية والتعليم والنقل والمواصالت والرعاية الشخصية والمفروشات وغير ذلك من  
مستلزمات المنزل، وقد تم تعديل خط الفقر بشكل يعكس مختلف االحتياجات االستهالكية لألسر،  

إلى تركيبة األسرة) حجم األسرة وعدد األطفال(، ويقدر خط الفقر الوطني ألسرة مكونة من استنادًا  
الصادر عن    األسرة   وفق مسح إنفاق وإستهالكشيكل شهريًا    2470فردين بالغين وثالثة أطفال ب  

 . 2017لعام  الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 
مفهوم الفقر متعدد األبعاد    م2021في العام    التنمية االجتماعيةاعتمدت وزارة    الفقر متعدد األبعاد:  •

يشمل أبعاًدا عّدة مستمّدة من المنظور الحقوقي للمواطن، وفًقا للقانون األساسي، وتشمل الُبعد  الذي  
إنفاق   مسح  وفق  االستهالك  أنماط  على  ويعتمد  اإلنفاق،  مستويات  من خالل  يقاس  الذي  الماّدي 

الذي ينّفذه الجهاز المركزي لإلحصاء، وأبعاد التعليم، والصّحة، والعمل، والّسكن،  واستهالك األسرة،  
 واألمان واستخدام الممتلكات، والحرّية الشخصّية. 

ق التنمية القطري منذ الربع األخير من العام  و صندهي منحة يقدمها  المنحة القطرية لألسر المتعففة:   •
لألسر المتعففة في قطاع غزة بإشرف    ة مقدمةية شهريت نقدبرنامج مساعدا  ، وهي عبارة عنم 2019

 . ألف أسرة  100 $ لحوالي100األمم المتحدة، حيث يتم صرف 
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م، ومع زيادة  2018بعد إنطالق مسيرات العودة في مايو من العام  شهداء وجرحى مسيرات العودة:   •
لجرحى  لمساعدة نقدية    بإعتماد برنامج لصرف أعداد الجرحى والشهداء، قامت وزارة التنمية االجتماعية  

 في هذه المسيرات.  وذوي الشهداء
المفصولين من الخدمة  تقوم الوزارة برعاية أسر    2013منذ العام   المفصولون من الخدمة العمومية: •

 .اتوفير حياة كريمة لهل مساعدة نقدية شهرية لهذه األسر  يتم تقديم  ، حيثالعمومية ألسباب مختلفة 
العام  شهداء الوطن:   • التنمية اإلجتماعية في  برنامجًا خاصًا بأسر الشهداء    2009استحدثت وزارة 

، حيث  ة لمنظمة التحرير الفلسطينيةالذين ال يتم إعتمادهم في مؤسسة أسر الشهداء والجرحي التابع
 .تقدم لهم مساعدة نقدية شهرية

الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي خلقي أو غير خلقي وبشكل مستقر في أي من  ذوي اإلعاقة:   •
حواسه أو قدراته الجسدية أو النفسية أو العقلية إلى المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته  

 ظروف أمثاله من األصحاء. العادية في 
مركز تابع لوزارة التنمية االجتماعية موجود في مدينة  مؤسسة بيت أمان لرعاية النساء المعنفات:   •

غزة يستقبل النساء والفتيات ضحايا العنف بكافة أشكاله، والنساء في خطر وأطفالهن، ويقوم المركز  
 .د القانوني لتلك النساءبتقديم خدمات الحماية والتمكين والدعم النفسي واإلرشا

مؤسسة حكومية تابعة لوزارة التنمية االجتماعية موجودة في مدينة  مؤسسة الربيع للرعاية اإلجتماعية:   •
عام والذين هم في خالف مع    18إلى    12تستقبل األطفال الذكور الذين تتراوح أعمارهم بين  ،  غزة

بحقهم حكم قضائي، ويتم   النفسي    تقديم   فيهاالقانون والذين صدر  الرعاية والتأهيل والدعم  خدمات 
 .هؤالء األطفالوالمجتمعي ل

مراكز نهارية تابعة لوزارة التنمية االجتماعية تستقبل  :  االجتماعية )التدريب المهني(مراكز الرعاية   •
( العمرية  الفئة  ضمن  المدارس  من  المتسربين  في    عام،(  16-14الطالب  المراكز  هذه  وتعمل 

الخمسة   النفسي والتأهيل  المحافظات  التأهيل االجتماعي والدعم  تقديم خدمات  في قطاع غزة على 
 . لهؤالء الطالب   المعرفي واألكاديمي والمهني

هي الجسم الوطني الذي يسعى إلى تنسيق الجهود والخدمات المقدمة لألطفال  شبكة حماية الطفولة:   •
الوزارات والمؤسسات العاملة في في ظروف صعبة، وفق دليل تحويل سهل وفعال متفق عليه بين  

 مجال الحماية والرعاية االجتماعية، وتدير الشبكة وزارة التنمية االجتماعية ممثلة بمرشد حماية الطفولة. 
نظام إلكتروني يتم من خالله منح المواطنين نسبة إعفاء على  :  تخفيضات رسوم الخدمات الصحية •

، ويتم ذلك عبر نظام تنقيط معتمد من خالل وزارة  الخدمات الصحية المقدمة من خالل وزارة الصحة
التنمية االجتماعية، يعتمد بشكل أساسي على المعايير االجتماعية والبيانات الحكومية المحدثة، تستفيد  

%، والمواطنين الذين تنطبق عليهم المعايير  100% إلى  70حاالت وزارة التنمية بنسبة تتراوح ما بين  
 %. 70% إلى 50بنسبة تتراوح ما بين 

ارتكبوا جنحة،    : االحتجازبدائل   • الذين  القانون  تطبيقه على األطفال في خالف مع  يتم  هو برنامج 
وبهدف إلى دمج هؤالء األحداث في مراكز الرعاية االجتماعية بداًل من احتجازهم في المؤسسة وفق  

 شروط خاصة. 
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 ملخص: 
 

، المبني على الفقر المتعدد السجل الوطني االجتماعيبيانات  في قطاع غزة تحديث    الوزارةأنهت  
 .ام التحويل الوطني االجتماعيونظمنهجية إدارة الحالة ب  ملالع إلطالقوتستعد األبعاد، 

 
   : اإلجتماعيةمكافحة الفقر والحماية  برامج  •
   284,836حوالي    م 2022العام    من  الربع األول  خالل  برامج المساعدات واإلغاثةاستفاد من 

شيكل    159,748,336فرد، وقد بلغ إجمالي المبالغ المصروفة حوالي    683,465أسرة بواقع  
 البرامج ما يلي:  وكان أبرز، (دوالر 46,569,172)
o   :القطرية لحوالي   المنحةشهرية من  ثالث دفعات    تم صرفالمنحة القطرية لألسر المتعففة

 دوالر.   27,633,965مبلغ اجمالي بأسرة متعففة   102,498
o  الشرائية القسائم  قسائم    :برنامج  الوزارة بصرف  قامت  العالمي  األغذية  برنامج  من  بتمويل 

 .دوالر  3,778,889  فرد ، حيث بلغ إجمالي المبالغ المدفوعة  123,200شرائية شهرية لعدد  
o  ي لحوال   لمرة واحدة   : تم تقديم مساعدات تموينية طارئةبرنامج المساعدات التموينية الطارئة 

 .دوالر  419,143 إجماليةتكلفة ب،  أسرة 9,555
o :من ذوي   3,212  يللحوا   مالية  ثالث دفعات تم تقديم    أسر شهداء وجرحى مسيرات العودة

 .دوالر 1,306,658مسيرات العودة بمبلغ إجمالي جرحى شهداء و 
o يستفيد    : التأمين الصحي واإلعفاء من رسوم التأمين الصحي وتخفيضات الخدمات الصحية

الصحي التأمين  فئة  حوالي    -المجاني  من  إجتماعية  منح ،  أسرة   34,000شؤون  تم  كما 
 .دوالر 415,516مواطن تخفيضات على رسوم الخدمات الصحية بمبلغ  3,365

o التنمية االجتماعية المحلية:  برنامج معلومات  المؤسسات  التنسيق مع    من أجل   والدولية  تم 
 .دوالر 12,588,002مستفيد بمبلغ إجمالي  141,393توزيع مساعدات متنوعة لعدد  

o  أسرة تقع تحت خط الفقر المدقع بواقع   79,629  صرف شيك الشؤون لحوالي تم استئناف
حوالي    473,838 أي  غزة  21فرد  قطاع  سكان  من  حوالي%  دام  توقف    عشرون   بعد 

 . الفلسطينية   وذلك بعد اسئناف االتحاد األوروبي لمساعداته لموازنة السلطة،  ا  شهر 
   زيارة ميدانية للسيدات اللواتي تقدمن بطلبات    50الوزارة ب  قامت  برنامج التمكين االقتصاديضمن

مشاريع صغيرة ضمن مشروع فتح باب رزق للنساء األشد فقرًا، والممول من الهالل   للحصول على 
يح  ، وترشحصلت على مشاريع صغيرة في أوقات سابقةأسرة    40  متابعة، كما تم  األحمر القطري 

 لبرنامج الغذاء العالمي. وحيوانية  حالة لمشاريع زراعية  75
  االجتماعي الوطني  السجل  بيانات  بإنجاز    تحديث  اإلجتماعيين  الباحثين  ل قام  حوالي  زيارات 

 مشروع التحديث الممول من البنك الدولي. ب  األسر المشمولة% من  92.22زيارة تمثل    80,657
   شمال   -من )غزة   استمارة   213قامت طواقم البحث االجتماعي واإلشراف المهني بتدقيق بيانات

 . السجل الوطني اإلجتماعي  ( ممن شملتهم زيارات تحديث بياناتالوسطى  -غزة 
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 برامج حماية ورعاية الفئات المهمشة: •
 

 "في فلسطين بين الواقع والمأمول مؤتمر "االستراتيجية الوطنية للعمل الخيري  ت الوزارةعقد
 في اليوم الدولي للعمل الخيري 

 

o  :كما   شخص ذوي إعاقة،   381قدمت الوزارة أدوات مساعدة لحوالي    األشخاص ذوي اإلعاقة
بالتعاون   الوزارة  اإليطاليةعقدت  اإلديوكيت  مؤسسة  حقوق   مع  مفاهيم  حول  تدريبية  دورة 

 30عكاز ابط و   30، وتم صرف  األشخاص ذوي اإلعاقة بمشاركة ممثلي الدوائر الحكومية
 ة القدم البتر. عكاز ساعد لجمعية فلسطين لكر 

o االجتماعية:  م الرعاية  الجديد  راكز  الدراسي  العام  الوزارة   مراكزفي    2023-2022أطلقت 
طالب/ة، كما قامت بالتعاون مع مركز شؤون المراة بتوزيع    590الرعاية االجتماعية بمشاركة  

 ز للسنة الدراسية الماضية. ي المراكيجطالب/ة من خر  438حقائب مهنية لـ
o  :بلغ عدد األطفال في خالف مع القانون الذين قدمت لهم    مؤسسة الربيع للرعاية االجتماعية

ما زال منهم    طفل في خالف مع القانون   278حوالي    الربع األولخالل    مؤسسة الربيع خدماتها
 ارتكبوا مخالفة السرقة والسطو.  األطفال  % من النزالء47.2، يقيمون في المؤسسة 106

o :إعداد دليل اإلجراءات المعيارية لرعاية وكفالة األيتام من أجل استكمال  حماية ورعاية األيتام
 228كما تتابع الوزارة صرف كفاالت  ،  إنشاء نظام محوسب إلدارة بيانات األيتام في قطاع غزة

 األندونيسية.  INHم من خالل 2021 ن مايوطفل من أيتام عدوا
o   :869حوالي    الشبكة في قطاع غزة استفاد من خدمات  شبكات حماية الطفولة وإدارة الحالة 

 . أسرة   326 حوالي ، وكذلك إناث  311 ،ذكور 417طفل/ة، منهم 
o 72ة، منهم  /طفل  149 تابعت الوزارة : غير الحكومية   رعاية األطفال في المؤسسات اإليوائية 

 .في قطاع غزة   غير الحكومية  من المقيمين في مراكز رعاية األطفال اإليوائية  إناث  77ذكور،  
o   :إناث.   69ذكور،   89من مجهولي النسب  158 تم تقديم خدمات لـرعاية مجهولي النسب 
o  :اثنان فما فوق  أسرة لديها توائم 110تم توزيع بمبرز ومالبس لعدد  رعاية التوائم . 
o  :شاركت الوزارة في وضع مذكرة السياسة العامة لمشروع قانون حقوق   حماية ورعاية كبار السن

الوفاء لرعاية   جمعية  بالتعاون معكبار السن المقترح من ديوان الفتوى والتشريع، كما قدمت  
 . مقر الرعاية التابع للجمعيةالسن المقيمين في  ات/من كبار 52المسنين مالبس لحوالي 

o  :من   أسرة  151مع  اإلجتماعيون بالتدخل االجتماعي    ون األخصائيقام    رعاية أسر السجناء
 . إناث   242ذكور،   341فرد منهم  583بواقع   أسر السجناء

o في    األنشطة الموجهة للفتيات والنساء نفذت مراكز التمكينضمن  تمكين المرأة والعائلة:    مراكز
  األنشطة الموجهة لألطفال  وضمنسيدة/ فتاة،    882نشاطًا بمشاركة    45  النصيرات وجباليا

 . طفل/ة 1,850 بمشاركة  اً نشاط 69نفذت المراكز 
o  :خدمة اإلستشارات  وقدم    ،سيدة  85  حوالين  بيت أمااستقبل    بيت أمان لحماية النساء المعنفات

 حول التوعية بحقوق المرأة.  مجتمعي لقاء 11البيت  سيدة وفتاة، كما نفذ   185لحوالي 
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 لتطوير المؤسساتي والتعاون الدولي: ا •
 

 

o :من المكتب    )التدريب المهني(   مشروع مركز الرعاية االجتماعية  استالمتم    المشاريع اإلنشائية
في مشروع مركز الفئة الهشة من النساء، ومركز رعاية وحماية   يستمر العمل، كما  اإلستشاري 

 . دوالر   853,880بتكلفة  أخرى  مشاريع تنموية 8تعمل الوزارة على تنفيذ و ،  الطفولة
o :الخاصة بالوزارةتم    التخطيط والسياسات المؤشرات  الثالث  إدخال  المؤشرات   إلى  للربع  برنامج 

كما تم إعداد تقرير متابعة إلنجاز الخطة التشغيلية النصف سنوي، وتم  ،الذي تديره األمانة العامة
، واالنتهاء بالمشاريع متناهية الصغر ضمن المبادرات الحكومية  خاصةالاإلنتهاء من إعداد المعايير  

 مع الوزارات المختلفة. والت تعاون توكوتحضير برو داد اإلطار المرجعي للطوارئ من إع
o :واإلحصاءات مهمة    الدراسات  بتسهيل  الوزارة  ومؤسسة  10قامت  خالل  باحث  إجراء   من 

مصادر الدخل في  ورقة عمل حول "أعدت  ، كما  أو تعبئة استبانات مقابالت مع موظفي الوزراة 
دور وزارة التنمية االجتماعية في إدارة وتنظيم  ورقة عمل حول ""، و قطاع غزة وعالقتها بالفقر

لخيري في قطاع " للمشاركة في مؤتمر اإلستراتيجية الوطنية للعمل االعمل الخيري في قطاع غزة
 أربع تقارير متنوعة تتعلق بعمل الوزارة. ، وأعدت  غزة

o  متابعة نشر ميثاق متلقي الخدمة في وزارة التنمية االجتماعية،  تنمية الموارد البشرية:  الجودة و
العنف   لقضايا   لإلستجابةفي الوزارة    متخصص  والمتابعة مع مركز شؤون المرأة لتدريب فريق عمل

دليل   إعداد  على  والعمل  االجتماعي،  النوع  على  الخاصالمبني  المقدمة   اإلجراءات  بالخدمات 
تدريبية شارك  دورة 11كما نفذت الوزارة مع الشركاء  ولوحدة الجمعيات، لألشخاص ذوي اإلعاقة،

 موظف. 164فيها 
o :لجمعيات المحليةل  متنوعة  خدمة  438قدمت الوزارة    التعاون المؤسساتي والمبادرات الفردية  

   . والدولية في قطاع غزة 
o   واإلجابة   تم معالجة وإغالق  حيث،  واستفسار   شكوى   3,350  استقبلت الوزارة   الشكاوى:منظومة

 . شكوى   26، وجاري متابعة واستفسار شكوى  3,324 على
o :هجهاز حاسوب أو ملحقات  433قامت طواقم الحاسوب بصيانة    الدعم الفني والتطوير التكنولوجي ،

الوزارة   أنهتالبرمجة    وعلى صعيدإجراء على الشبكات،    376ونفذت  ميدانية،    ةزيار   128  بـ  قامتكما  
 .المحوسبة واألنظمةعدد من البرامج تطوير 

o العامة واإلعالم أبرزها    323إنجاز  تم  :  العالقات  نشاط قامت به   106تغطية  نشاطًا متنوعًا، 
  وسائل اإلعالم  في  خبر صحفي يتعلق بالوزارة  5نشر  الوزارة على مواقع التواصل االجتماعي،  

ومونتاج،  المختلفة الوزارة صةاخ  هاتفيديو   10  تصوير  إعالمي   52إنجاز  ،  بخدمات  تصميم 
 . زيارة ومشاركة اجتماعية 47بـوالقيام لقاء إذاعي وتلفزيوني،  57والمشاركة في ومطبوعة، 

o  :نشاط يتعلق بالرقابة اإلدارية والفنية   152قامت الرقابة الداخلية بالوزارة بتنفيذ    الرقابة الداخلية
 والمهنية على أنشطة الوزارة. 
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 مقدمة: 
حماية ورعاية وتمكين األسر الفقيرة والفئات المهمشة من خالل البرامج  على  وزارة التنمية اإلجتماعية    تعمل

لية والدولية العاملة  محالالتنسيق والتعاون مع المؤسسات    خالل  وذلك منالوطنية التي يتم تنفيذها في فلسطين،  
 اإلنساني. في المجال

التي   الظروف الصعبةعلى الرغم من  دورًا كبيراً أصحاب المبادرات الخيرية و تؤدي الوزارة والجمعيات الخيرية 
كان آخرها وباء  العالمية والتي  والكوارث  ، وكذلك األوبئة  حصارالحروب و ال  نتيجة  المواطنين في غزةيعيشها  

كانت لتلك األحداث مجتمعة تأثيرًا مباشرًا على حيث ، واألزمة الروسية األوكرانية، 19كورونا المستجد كوفيد 
االنهيار االقتصادي التدريجي في القطاعات المختلفة الزراعية، الصناعية، الخدماتية، التجارية مما أدى إلى 

 استدامة الفقر والبطالة في قطاع غزة. 
وفق   %44.1، كما بلغت نسبة البطالة حوالي  م 2022% وفق بيانات البنك الدولي للعام  60الفقر    نسبة  تغبل

، وقد أظهر مسح الظروف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  والصادر عن  ثانيلربع الل   مسح القوى العاملة
غزة يعانون  قطاع    ثلثي سكان   االجتماعية واالقتصادية وحالة األمن الغذائي في األراضي الفلسطينية بأن أكثر 

 .انعدام األمن الغذائي من
  السلطة الوطنية الفلسطينية   األصعب على الفقراء في قطاع غزة نتيجة لعدم قيام  يعتبرانولعل السنتين األخيرتين  

المكون    )شيك الشؤون(  األموال الالزمة لصرف مستحقات المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية  بتوفير
، بعد توقف اإلتحاد األوروبي عن دفع مساهمته في  األساسي للبرنامج الوطني الفلسطيني للحماية االجتماعية 

الع  البرنامج ي  ،م2021ام  منذ  أن  أسبوع   م،2022في سبتمبر    علن اسئناف مساعداتهقبل  قبل    حيث حول 
صرف الدفعة باإلعالن عن موعد  م تقم وزارة المالية في رام هللا  لو هذا البرنامج،  مليون يورو لصالح    28.5
مواطن أي حوالي   ألف  450ألف أسرة مستفيدة بواقع    79حوالي    المستفيدين من البرنامج  عدد  ويبلغ  المالية،

 .م2020خمس السكان في قطاع غزة منذ نهاية العام 
 

 : أبرز املؤشرات االجتماعية في قطاع غزة  1جدول رقم 

 المصدر النسبة األفراد  المؤشر م.
 2021  الداخليةوزارة  -السجل المدني  2,313,747 عدد السكان  . 1
 2021 األونروا %64.40 1,490,053 عدد الالجئين . 2
  %35.60 823,694 عدد غير الالجئين  . 3
 2022اإلحصاء الفلسطيني  %4.50 104,119 عام فأكثر60 المسنون  . 4
 2022اإلحصاء الفلسطيني  %54.10 1,251,737 59- 15الشباب  . 5
 2022  البنك الدولي 60% 1,388,248 الفقر  . 6
 2022اإلحصاء الفلسطيني  44.1%  البطالة  . 7
 2020 ماس -األمن الغذائي تجمع %68 1,573,348 انعدام األمن الغذائي  . 8
 2022  وزارة الداخلية -السجل المدني %0.89 20,566 عام(  17-0األيتام ) . 9

 2022 وزارة التنمية االجتماعية %2.38 55,082 األشخاص ذوي اإلعاقة  . 10
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 مكافحة الفقر والحماية اإلجتماعية أوال :   
 

 برامج المساعدات واإلغاثة  1.1
 

 من المانحين،  عددمن خالل  ممولة    للمساعدات واإلغاثةتعمل وزارة التنمية اإلجتماعية على توفير برامج  
حسب نوع المساعدة المقدمة سواء أكانت مساعدات نقدية أو    هذه البرامج  تختلفو   وكذلك الحكومة في غزة، 

  دورية هذه البرامج الالجزء من التقرير باستعراض    ، وسنقوم في هذامقدمة للمواطنينأخرى  عينية أو خدمات  
 م.2022من العام  أغسطسخالل شهر  بتنفيذها  في قطاع غزة الوزارةالتي قامت و  ،مؤقتةأو ال

 
 املساعدات واإلغاثةمن برامج   ةفراد والسر املستفيدأعداد ال : 2م قجدول ر 

وتم إدخالها إلى    والجمعيات التي نسقت مع وزارة التنمية اإلجتماعية  ** األرقام الواردة هي للمساعدات التي تمت من خالل المؤسسات 
 شيكل. 3.45و  شيكل  3.4 بين$ 1   و سعر الصرف، برنامج معلومات التنمية االجتماعية 

 
 
 

 مصدر التمويل ع.دفعات  المبلغ بالدوالر  المبلغ بالشيكل  أفراد أسر البرنامج م.
لألسر   1 القطرية  المنحة 

 المتعففة*
102,498 512,490 94,600,220 27,633,965 

3 
 دولة قطر 

برنامج األغذية  3 3,680,735 12,600,000 120,000 23,053 برنامج القسائم الشرائية 2
 3 98,154 336,000 3,200 - برنامج التغذية المؤسسية 3  العالمي

  حكومة غزة 3 113,022 386,523 - 159 مساعدات أسر شهداء الوطن  4
الخدمة  5 من  المفصولين  أسر 

 3 244,031 834,555 - 305 العمومية
مسيرات   6 وجرحى  شهداء  أسر 

 3 1,306,658 4,468,600 - 3,212 العودة
 1 58,311 200,000 - 500 مساعدات نقدية طارئة  7
الخدمات   8 رسوم  تخفيضات 

 1 415,516 1,420,910 - 3,365 الصحية  
التأمين    9 رسوم  من  اإلعفاء 

 1 11,635 39,800 - 796 الصحي 
التموينية  10 المساعدات  برنامج 

 1 419,143 1,433,250 47,775 9,555 الطارئة 
تمويل  

مؤسسات  
بالتنسيق مع 
الوزارة في  

  .غزة

التنمية  11 معلومات  برنامج 
 12,588,002 43,428,607 - 141,393 االجتماعية** 

1 
    46,569,172 159,748,465 683,465 284,836 المجموع
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 التمكين االقتصادي  1.2
 

 : النشطة التي قامت بها الوزارة في مجال التمكين االقتصادي3جدول رقم 

 النشاط  م.
 ، ومتابعة العمل فيها.تم تنفيذها سابقاً  ةصغير  مستفيد من مشاريع 40القيام بزيارات ميدانية لعدد  1

 .  wfpبرنامج الغذاء العالمي ممولة من مشاريع صغيرة  لإلستفادة من حالة  80ترشيح  2

للسيدات من األسر   للحصول على مشاريع صغيرة  مرشحة   سيدة  65تدريب   3 ضمن مشروع باب رزق 
 ، والقيام بإجراء زيارات ميدانية لهن.ممول من الهالل االحمر القطري ال األشد فقراً 

4 
مشروع باب رزق للسيدات ليات واجراءات  آ وضع    الهالل األحمر القطري من أجلاستمرار المشاورات مع  

 .األشد فقرًا، وكذلك عقد إجتماعات دورية مع المشرفين على متابعة السيدات بعد البدء بالمشروع  
 مشاريع من المشاريع لذوي اإلعاقة وهي بحاجة الى تطوير .  5زيارات ميدانية لعدد  5
 نة المبادرات الصغيرة " مشاريع متناهية الصغر "  المشاركة في لج 6

7 
حالة لمشاريع زراعية وحيوانية لبرنامج الغذاء العالمي من مستفيدي البرنامج الوطني وخاصة   75ترشيح 

 القسائم الشرائية . 

 البحث االجتماعي واإلشراف المهني  1.3
 

 النشطة التي قامت بها الوزارة في مجال البحث االجتماعي واإلشراف املنهي : 4جدول رقم 

 العدد  النشاط  

1 
الممتلكات مفهوم  بخصوص  مهنية  نشرة  واإلناثعمل  استمارة  ،  السجل   تحديث  ضمن 

 .االجتماعي
280 

 6 السجل االجتماعي لالعتماد النهائي. تحديث طباعة نسخة تجريبية لدليل استمارة 2

إعداد تقرير لعينة عشوائية لمدى تطبيق معايير ضبط جودة البيانات لمديريات شمال غزة،  3
 غزة، الوسطى. 

119 

4 
  عينة من في    بيانات  وتدقيق  االجتماعيالسجل الوطني  متابعة العمل في تحديث بيانات  

 األسر التي تم زيارتها.
213 
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 تحديث بيانات السجل الوطني االجتماعي  1.4
 

 22/09/2022حتى   * اإلستمارات التي تم إنجازها منذ بداية الحملة: 5م قجدول ر 

اإلستمارات   المديرية  مجموع 
 المنجزة

اإلستمارات   مجموع 
 الكلي

 معدل اإلنجاز 

 % 99.3 12,952 12,861 رفح 
 % 93,85 19,021 17,851 خانيونس 
 % 96.92 13,508 13,092 دير البلح 

 % 81.54 25,230 20,572 غزة
 % 91.17 16,755 16,281 شمال غزة 

 % 92.22 87,466 80,657 المجموع
 .  2022يونيو   12* انطلقت حملة تحديث بيانات السجل الوطني االجتماعي في 

 

 

 الرعاية االجتماعية ثانيا :  

 األشخاص ذوي اإلعاقة  2.1
 

 توزيع الشخاص ذوي اإلعاقة حسب الفئة العمرية: 6م قجدول ر 

 النسبة ** مجموع أنثى ذكر  الفئة العمرية 
 % 18.69 10,296 4,446 5,850 عام   18أقل من  

 % 81.31 44,786 20,126 24,660 عام فأكثر18
 % 100 55,082 24,572 30,510 المجموع

 .* يعبر هذا الرقم عن عدد األشخاص ذوي اإلعاقة الذين قاموا بالتسجيل في برنامج بيانات األشخاص ذوي اإلعاقة بوزارة التنمية 

 توزيع الشخاص ذوي اإلعاقة حسب اإلعاقة  : 7م قجدول ر 

 النسبة العدد  االعاقة 
 %15.37 9,705 صعوبة في االبصار 

 %11.35 7,166 صعوبة في السمع 
 %9.22 5,822 صعوبة في النطق والكالم 

 %46.37 29,274 صعوبة في الحركة 
 %5.22 3,293 سلوك غريب

 %10.17 6,358 صعوبة في التعلم 
 %2.30 1,453 أخرى 

 %100.00 63,131 *المجموع
 من إعاقات متعددة.* يوجد بعض األشخاص ذوي اإلعاقة يعانون 
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 اإلعاقةالوزارة في مجال الشخاص ذوي النشطة التي قامت بها : 8م قجدول ر 

 العدد  النشاط  م.
 369 البرنامج المحوسب لألشخاص ذوي اإلعاقة.   إلىاضافة حاالت جديدة  . 1
 281 البرنامج المحوسب لألشخاص ذوي اإلعاقة.   إلىإضافة خدمة   . 2
 771 البرنامج المحوسب.  إلىاضافة احتياج  . 3
 1440 .رهمتقديم خدمات التوجيه واإلشراف لذوي اإلعاقة، وأس . 4
 46 صيانة أدوات مساعدة.  . 5

 4 الكراسي الكهربائية.  بشأن لجان توزيع بالشراكة مع وزارة الصحةعقد لجان طبية  . 6
 367 زيارات ميدانية لحاالت األشخاص ذوي اإلعاقة. بالقيام  . 7
 14 التشبيك مع المؤسسات الحكومية وغير الحكومية . 8
 2 خاصة باألشخاص ذوي اإلعاقة.  حضور ورش عمل  . 9

 

 نوع وعدد الدوات املساندة التي تم توزيعها يوضح : 9م قجدول ر 

 عدد الوحدة  نوع األداة المساندة م.
 27 50كرسي متحرك مقاس  . 1
 33 45كرسي متحرك مقاس  . 2
 3 40كرسي متحرك مقاس  . 3
 7 35كرسي متحرك مقاس  . 4
 2 30كرسي متحرك مقاس  . 5
 31 كرسي حمام . 6
 88 فرشة طبية . 7
 38 عادي بدون عجالت ووكر  . 8
 8 ووكر بعجالت  . 9

 4 عكاز مسنين . 10
 44 عكاز ساعد  . 11
 16 عكاز شعب رباعي . 12
 36 عكاز ابط . 13
 2 يةعصا مكفوفين مطو  . 14
 6 كرسي شلل دماغي  . 15
 27 بمبرز خاص بذوي األشخاص اإلعاقة وكبار السن  . 16
 9 سرير طبي بالستيكي  . 17
 381 المجموع 

 .ساعد( لجمعية فلسطين لكرة القدم البترعكاز  30عكاز إبط +  30صرف عدد ) تم  * 
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 اإلشراف والتوجيه المهني:  2.2
 

   اإلشراف والتوجيه املنهي في مجالالنشطة :  10م قجدول ر 

 العدد  النشاط  م.
 8 القيام ببرنامج زيارات لمراكز الرعاية االجتماعية للتدريب المهني.  . 1
 4 اعتماد الخطط التدريبية لمركز االشخاص ذوي االعاقة غزة. . 2
 10 اعتماد الخطط التدريبية للمراكز المهنية. . 3
 1 عقد لقاء مع المرشدين االجتماعيين في مراكز الرعاية االجتماعية للتدريب المهني. . 4
 1 تجهيز سجل المرشد االجتماعي وتوزيعه على مراكز الرعاية االجتماعية. . 5
 1 عقد لقاء مع المعلمين في مراكز الرعاية االجتماعية للتدريب المهني. . 6
 12 ريبية للعام الجديد. اعداد طلبيات المواد الخام حسب الخطط التد . 7
 6 مراجعة وتعديل خطط التدريب النهائي قبل اعتمادها للعام الدراسي الجديد.  . 8
 1 عمل نشرة ارشادية لمرحلة التسجيل لاللتحاق بالمراكز. . 9

 1 م. 2022-م 2021تنظيم احتفال التخرج المركزي للعام الدراسي  المشاركة  . 10
الخاصة باستحداث ورش تدريبية خاصة   G.I.Zالمشاركة بورشة عمل مع مؤسسة   . 11

 للفتيات. 
1 

الخدمات   . 12 بتقديم  )البلديات(  المحلية  الهيئات  دور  حول  عمل  بورشة  المشاركة 
 واالعفاءات لألشخاص ذوي اإلعاقة. 

1 

 1 المشاركة بتكريم جمعية تطوير بيت الهيا بالتعاون مع دائرة المراكز. . 13
 48 المجموع

 

 

 

 مراكز الرعاية االجتماعية )التدريب المهني(  2.3
 

 2023-2022للعام الدراس ي    مراكز التدريب املنهي لطالبالعداد والتخصصات يوضح : 11م قجدول ر 
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 الوزارة في مجال التدريب املنهي   اهالنشطة التي قامت ب:  12م قجدول ر 

 العدد  النشاط 
 16 زيارة تفقدية لمراكز الرعاية االجتماعية  . 1
 12 اعتماد شهادات بدل فاقد  . 2
 30 2023- 2022إدارج طالب لبرنامج بدائل االحتجاز للعام الدراسي   . 3
 28 .. 2022- 2021تخريج طالب برنامج بدائل االحتجاز  . 4
 10 تجهيز كشوف الخامات المطلوبة لجميع الورش . 5
 1 االشراف على نقل مركز غزة الى المقر الجديد  . 6
 438 . 2022-2021انجاز شهادات وكشوف درجات الطالب الخريجين للعام الدراسي   . 7
 32 اعداد كشوف أوائل الطالب للحصول على فرصة عمل من خالل وزارة العمل. . 8
 438 تسليم حقائب مهنية لطلبة المراكز الخريجين بالتعاون مع مركز سؤون المرأة. . 9

 10 2023- 2022هني للعام اعتماد الخطة الدراسية لمراكز التدريب الم . 10
   إعداد مشروع تجهيز مركز غزة الجديد بالخامات والمعدات. . 11
   GIZ.متابعة ترميم ورشة األلمنيوم بمركز بيت الهيا بالشراكة مع   . 12
 3 حضور ورش عمل خارجية   . 13

 

 بطاقة المعاق:  2.4
 

   النشطة التي يتم تنفيذها في مجال بطاقة ذوي اإلعاقة:  13م قجدول ر 

 العدد  النشاط م.
عقد ورشة عمل حول دور البلديات في تقديم الخدمات لألشخاص ذوي االعاقة بالتنسيق مع  . 1

 وزارة الحكم المحلي وقطاع التأهيل في شبكة المنظمات األهلية.
1 

 2 المشاركة في اللقاء مع وزارة الصحة لمناقشة ملف تصنيف االعاقة.  . 2
 1 االستمرار في استقبال ردود الدوائر الحكومية على رزمة الخدمات المقدمة لذوي اإلعاقة.  . 3
 1 . 2022المشاركة في معرض جمعية اطفالنا للصم بازار أطفالنا  . 4
 1 حضور اجتماع اللجنة الفنية للبرنامج المحوسب لألشخاص ذوي اإلعاقة.  . 5
اإلغاثة    -بيتنا  -جمعية المعاقين حركيا)  .زيارة مؤسسات لتعزيز العالقات و التعاون المشترك . 6

اإلعاقة-الطبية ذوي  أسر  رعاية  المساعدة  - جمعية  التقنيات  المنظمات   -مركز  شبكة 
 (اإلغاثة اإلسالمية-االتحاد العام لذوي اإلعاقة-األهلية

8 

ذوي  . 7 األشخاص  حقوق  مفاهيم  حول  اإليطالية  اإلديوكيت  مؤسسة  مع  تدريبية  دورة  تنفيد 
 1 اإلعاقة بمشاركة ممثلي الدوائر الحكومية. 

 1 عقد اجتماع مع الجامعات لمناقشة الخدمات واإلعفاءات المقدمة للطلبة من ذوي اإلعاقة  . 8
 1 مصحف شريف بلغة بريل.  100تنسيق مع جمعية الكتاب والسنة لتوفير ال . 9
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 األطفال في خالف مع القانون  2.5
 
 

  املحافظةتوزيع الطفال في خالف مع القانون  حسب  : 14م قجدول ر 
 

 المجموع رفح خانيونس  ديرالبلح  غزة شمال غزة المحافظة 

 278 40 39 52 104 43 متلقي الخدمة

 172 24 21 31 69 27 مفرج عنهم

 106 16 18 21 35 16 نزالء المؤسسة 

 %100.00 %15.09 %16.98 %19.81 %33.02 %15.09 النسبة
 

 لشهر سبتمبر    توزيع الطفال في خالف مع القانون  حسب نوع املخالفة: 15م قجدول ر 

لفة 
مخا

ع ال
نو

طو 
لس

 وا
رقة

لس
ا

غير 
ى ال

 عل
داء

العت
ا

عام 
ن ال

ألم
ل با

خال
اإل

 

ليغ 
ى ب

أذ
قية 

خال
يا أ

ضا
ق

 

رات 
خد

م
قتل  

ال
ى   ر
 أخ

ضايا
ق

 

موع
مج

ال
 

 106 4 2 10 6 0 0 34 50 العدد 

 %100 % 3.77 % 1.89 % 9.43 % 5.66 % . 0 % . 0 % 32.1 % 47.2 النسبة 
 

 رعاية األيتام  2.6
 النشطة التي قامت الوزارة في مجال رعاية اليتام :  16م قجدول ر 

 العدد  النشاط م.
 5 زيارة مؤسسات تعمل في مجال رعاية األيتام لتعزيز التعاون المشترك. . 1
 3  دارة ملف األيتام.إلعقد اجتماع مع وحدة الحاسوب لدراسة اجراءات عمل النظام المحوسب   . 2
 1 . 2022تجهيز قائمة بيانات أيتام عدوان أغسطس  . 3
 1 زيارة القضاء الشرعي من أجل التنسيق والتشبيك فيما يخص مشاكل األيتام. . 4
استكمال عمل النظام  اعداد وتقديم دليل االجراءات المعيارية لرعاية وكفالة األيتام من أجل   . 5

 .إعداد الئحة تنفيذية لحماية حقوق األيتام، المحوسب إلدارة بيانات األيتام
1 

 1 بمؤسسة الربيع.حل مشكلة يتيم موقوف من أجل  البلح صلح دير  كمةمح زيارة  . 6
 1 المشاركة في معرض رسل ضمن مشروع )مستقبل أفضل أليتام( . 7
 1 األندونيسية  INH من خاللم 2021من أيتام عدوان مايو  228متابعة صرف كفاالت  . 8
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  ثالثا :  األسرة والمرأة
 

 بكات حماية الطفولة وإدارة الحالةش 3.1
 

 النشطة التي قامت بها شبكات حماية الطفولة وإدارة الحالة  :  17م قجدول ر 

 م.
 النشاط 

تدخالت   األطفال 
 المجموع أنثى ذكر  أسرية 

.1 
االنفصال حافة  على  أسر  أطفال  مع  التوعية   التدخل  بتقديم 

 واإلرشاد لألسر. 
75 54 129 48 

 49 52 47 64 . وفق منهجية ادارة الحالة"  1،2مستوى خطر " التدخل مع حاالت   2.

.3 
العنف   أشكال  لكافة  المعرضين  األطفال  لحاالت  االستجابة 

 واإليذاء
120 83 203 51 

.4 
ل  تنفيذ خدمة االسعاف النفسي األولي وأنشطة دعم نفسي لألطفا

 .من خالل الزيارات الميدانية لألسر
- - 237 - 

 10 15 5 10  ر.التدخل مع حاالت األطفال محاولي االنتحا  5.

 73 138 77 98 .تنفيذ جلسات االرشاد األسري والفردي 6.

7 .  95 95 45 50 تنفيذ أنشطة توعوية مجتمعية للتصدي للظواهر السلبية  
 326 869 311 417 المجموع

 

 األطفال في المؤسسات اإليوائية غير الحكومية رعاية  3.2
 

 النشطة التي تقوم بها الوزارة في رعاية الطفال في املؤسسات اإليوائية غير الحكومية:  18م قجدول ر 

 المؤسسة 
 عدد النزالء

 مالحظات 
 لمجموعا نثىأ كر ذ

  SOS 62 64 126مؤسسة 
  20 12 8 جمعية مبرة الرحمة

  2 1 1 فلسطينجمعية مبرة 
  1 0 1 معهد األمل لأليتام 

  149 77 72 المجموع
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 االشراف والمتابعة على دور الحضانة 3.3
 

 دور الحضانة لاالشراف واملتابعة  مجال : النشطة التي تقوم بها الوزارة في 19جدول رقم 

 عدد الحضانات  النشاط 
 25 . زيارة ومتابعة دور الحضانة

 9 . أوضاع حضانة قيد الدراسةدراسة 

 رعاية مجهولي النسب 3.4
 

 : النشطة التي تقوم بها الوزارة في مجال رعاية مجهولي النسب 20جدول رقم 

 أسر أنثى ذكر  النشاط 
 158 69 89 . متابعة حاالت مجهولي النسب

 3 3 0 متابعة األطفال مجهولي النسب نزالء جمعية مبرة الرحمة لألطفال.
 6 0 6 .ملفات متابعة ألسر حاضنة جديدةفتح 

 

 رعاية التوائم  3.5
 

   : النشطة التي تقوم بها الوزارة في مجال رعاية التوائم21جدول رقم 

 الشركاء األطفال عدد  النشاط 
  64 . توزيع بمبرز ومالبس لحاالت التوائم اثنان فما فوق 

 

 حماية كبار السن 3.6
 

 : النشطة التي تقوم بها الوزارة في مجال حماية كبار السن 22جدول رقم 

 النشاط 
 عدد المستفيدين 

 الشركاء
 مجموع انثى ذكر 

 ديوان الفتوى والتشريع  - - - .وضع مذكرة السياسة العامة لمشروع قانون حقوق كبار السن
زيارة مؤسسة الوفاء لرعاية المسنين من أجل متابعة العمل  

 فيها ومتابعة حاالت االيواء واالطالع على سير العمل. 
15 25 40  

  52 12 40 دعم مؤسسة الوفاء لرعاية المسنين بمالبس لحاالت االيواء. 
،  جمعية كبار السن  2 2 0 ار السن.لكب  متابعة وزيارة حاالت كبار السن في مؤسسات نهاية

 جمعية عايشة 
 جمعية البرامج النسائية   40 40  تنفيذ رحلة للسيدات كبار السن إلى منتجع النور

  6 6 0 زيارة مركز مبرة فلسطين "مركز حمد" لمتابعة حاالت االيواء. 

     دولي لكبار السنالطالق فعاليات اليوم ال الشركاءمع  حضيرالت 

  140 85 55 المجموع
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 رعاية أسر السجناء  3.7
 

   : النشطة التي تقوم بها الوزارة في مجال رعاية أسر السجناء23جدول رقم 

 ذكور النشاط 
التدخل   مجموع إناث

 األسري 
     زيارات لنزالء مراكز اإلصالح والتأهيل  7إجراء 
 151 583 242 341 . مع أسر السجناء االجتماعي التدخل

 10 10 10 0 .تنفيذ أنشطة ترفيهية ألطفال أسر السجناء
 

 مراكز تمكين المرأة والعائلة 3.8
 

  النشطة التي تقوم بها مركز تمكين املرأة والعائلة املوجهة للفتيات والنساء:  24م قجدول ر 

نوع  اسم الدورة
 النشاط 

عدد  العدد 
 المستفيدات

 الشركاء

 مدربة تجميل  53 3 دورة دورة التجميل
دورة تدريبية في صناعة الصابون ومواد  

 التنظيف 
 13 1 دورة

 

  57 3 دورة دورة تصنيع غذائي
  12 1 دورة يباج مبتدئة دورة د

"  اتدور  قاعدة  تدربية  تأهيلية،  أحكام  دورة 
تطوير  تفسير،  نفسي،  دعم  نورانية، 

 الذات... 

وزارة   194 10 دورة معًا،  مركز  المرأة،  صحة 
االبداعي،  األوقاف، مركز شمس  
 .دار القرآن الكريم والسنة 

 دعم نفسي، وتفسير قرآن دورات تدربية 
   38 2 دورة

التنموي،   معًا  صحة  مركز 
 المرأة، وزارة األوقاف 

    19  استشارة  العمل على تقديم استشارات  للنساء  

   212 5 لقاء تقديم الدعم نفسي اجتماعي للنساء  
جمعية  ،  سيةفلسطين للصدمة النف

تطوير بين الهيا، مركز المعاقين،  
 مجتمعي.مؤسسة تامر للتعليم ال

  23  لقاء  متابعة نفسية اجتماعية للنساء  
 جمعية خطوة، المبادرات الفردية.   5  تحويل    اتمعنقفتيات ونساء  تحويل حاالت

 .مؤسسة تامر للتعليم المجتمعي    59   2 يوم أيام مفتوحة لمركزي تمكين المرأة  

    25 6 لقاء برنامج اللياقة البدنية
  147 4 احتفال احتفاالت تخرج الدورات

  25 8 لقاء برنامج محو األمية
  882 45 المجموع
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   النشطة التي تقوم بها مركز تمكين املرأة والعائلة املوجهة لألطفال :  25م قجدول ر 

نوع  اسم الدورة
 النشاط 

عدد  العدد 
 ين المستفيد

 الشركاء

الدورات   خالل  من  األطفال  قدرات  تنمية 
التجويد  التدريبية أحكام  نورانية،  ، )قاعدة 

المسرح،  أيام  الحكواتية،  الوقار،  تاج 
 ( التعافي بالفن

   295 14 دورة

والسنة الكتاب  ، صوت  دار 
المسرح، أيام   المجتمع، 

ا النفسيةبرنامج  ،  لصدمة 
 مؤسسة تأمر 

 مؤسسة تامر    214 9 يوم أيام ترفيهية 
 واالجتماعيجلسات الدعم النفسي 

   300 15 لقاء
الهيا   بيت  تطوير  جمعية 
أرض  مؤسسة  مع  بالشراكة 

   اإلنسان سويسرا
  25  حصة  التعليم المساند

المنهجية   الورق،    أنشطة  فن  )ورشة 
جلسات مسرح، ورشة صحية للحماية ضد  

 399 18 نشاط  العنف، نوادر قرآنية( 

للتعليم  تامر  مؤسسة 
الهيئة  المجتمعي، 
،  الفلسطينية للصحة النفسية

لجان العمل الصحي، صحة  
 المرأة، جمعية انقاذ الطفل 

  35 1 حفل تخريج دورات
خالل  ج من  لألطفال  نفسي  دعم  لسات 

 التعافي بالفن واللعب
 12 582 

 

  1,850 69 المجموع
 

 المـــــرأة رعاية وحماية 3.9
 

   النشطة التي تقوم بها الوزارة في مجال املرأة:  26م قجدول ر 

 مالحظات  عدد  النشاط  م.
 مشارك 15 1 بالثانوية العامة. حفل تكريم أبناء/بنات الموظفات الناجحين . 1
اإلرشاد األسري بالتعاون مع وزارة العدل،  عقد اجتماعات لجنة   . 2

 وزارة األوقاف، القضاء الشرعي. 
3  
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 النشطة التي تقوم بها مؤسسة بيت أمان لرعاية النساء املعنفات :  27م قجدول ر 

 مالحظات  العدد  النشاط 
فردي،  نفسي  "ارشاد  النفسية  الخدمات  تقديم 

 .لنزيالت المؤسسةوارشاد نفسي جمعي" 
69 

االنسان لحقوق  الفلسطيني  جمعية المركز   ،
 عايشة، أخصائية بيت األمان.

 SOSقرية    2 .تنفيذ لقاءات توعوية للنساء حول حقوقها
التنسيق والتشبيك مع لجان االصالح والمخاتير 
والمؤسسات الحقوقية والمؤسسات النسوية فيما 

 .يخص قضايا المرأة 
11   

المركز  من  "مندوبين  الحالة  مؤتمر  لجنة 
الفلسطيني، مندوب الشرطة النسائية، رابطة علماء  
عالقات  بالشرطة،  العامة  العالقات  فلسطين، 

 عامة الشرطة 
 وزارة الداخلية  185  نساء معنفات.استقبال 

توفير الحماية والرعاية للنساء المعنفات نزيالت  
 .المؤسسة

82   
 أطفال مرافقين 35

  للنساء اللواتي يترددن تقديم االستشارات النفسية  
 . على المؤسسة

62   
العالقات  االنسان،  لحقوق  الفلسطيني  المركز 

 العامة بالشرطة 
على    اللواتي يترددنتقديم الدعم القانوني للنساء  

 الحقوقية.  المؤسسة
19 

 المركز الفلسطيني لحقوق االنسان

بيت   العقبات  تذليل  المعنفة العمل على  المرأة 
 وأسرتها ودمجها مرة أخرى لدى طرف داعم لها. 

48   
مدراء الحاالت، العالقات العامة بالشرطة، المركز  

 الفلسطيني لحقوق االنسان
 المجاني"تلقي االتصاالت عبر الجوال "الخط 

21   
الخط   بان  تفعيل   الماجنيعلمًا  وتم   ، عطالن 

 من خالله. الجوال الستقبال الحاالت المعنفة 
 بة الفنون بالمؤسسةمدر  1 لنزيالت بيت األمان إنتاجيةعقد دورات 
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 رابعا :  التخطيط والتعاون الدولي

 والتنموية   المشاريع اإلنشائية 4.1
 

 املشاريع اإلنشائية الكبرى التي تشرف عليها الوزارة  :  28م قجدول ر 

 المشروعحالة  الجهة المانحة التمويل $ المشروع 
سقف الطابق األراضي  صب   البنك اإلسالمي للتنمية   1,190,400 غزة  -مركز الفئة الهشة من النساء

الطابق   أعمد  في  البدء   +
 األول 

وأعمدة   البنك اإلسالمي للتنمية   1,110,000 ديرالبلح   -مركز رعاية وحماية الطفولة البدروم  سقف  صب 
 الدور األرضي.

لقطعة   منفعة  عقد  وتوقيع 
 األراضي.األرض مع سلطة 

 تم االستالم بشكل نهائي  الصندوق الكويتي للتنمية 1,142,800 . مركز تدريب غزة

 دوالر  3,443,200 المجموع
 

 املشاريع التنموية التي تنفذها الوزارة  :  29م قجدول ر 

 حالة المشروع الجهة المانحة التمويل $ المشروع
 جاهز بإنتظار اإلستالم  جمعية سواعد 10,000    . مشروع إنشاء بئر مياه لصالح مركز تدريب خان يونس

 جاري التنفيذ  GIZ 30,000  مركز تدريب بيت الهيا  -مشروع إعادة تأهيل ورشة األلمنيوم

 جاهز بإنتظار اإلستالم  جمعية سواعد 10,000  . مشروع إنشاء بئر مياه لصالح مركز تدريب غزة

 أمان ماليزيا 450,000 .مشروع إنشاء مقر الوزارة مرحلة أولى

ودراسة   التصميم  مناقشة 
مع   األولية  التقديرات 
الفيحاء   مكتب 

 االستشاري.

 أحباء غزة ماليزيا  200,000 .مشروع اضافة طابق لكال من مدير الشمال ومديرية رفح

امتابعة   قصارة  لأعمال 
في  واليالط    الخارجية 

والقصارة    الشمال،
 الداخلية رفح.

 بإنتظار الموافقة   أحباء أندونيسا  135,000 للمنزل.   4,500منزل مبلغ  30مقترح مشروع ترميم 

 استالم إبتدائي للمشروع. تمويل حكومي  70,000 مشروع إنشاء بركس بالمخازن الرئيسية بغزة. 

تكملة   للرعاية  مشروع  الربيع  مؤسسة  سور  إنشاء 
 االجتماعية. 

 تمويل حكومي  8,880
التنفيذ مع    بدء  بالتنسيق 

 وزارة األشغال العامة.

 دوالر  853,880 المجموع
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 التخطيط والسياسات 4.2
 

 والسياسات النشطة التي نفذتها الوزارة في مجال التخطيط :  30م قجدول ر 

 النشاط  م
 . م2022للعام  إعداد ورقة المعايير الخاصة بالمشاريع متناهية الصغر ضمن المبادرات الحكومية . 1
 .م2022 م ثالث من العاللربع الإدخال مؤشرات  تقييم األداء الخاصة بالوزارة على البرنامج المحوسب  . 2
  .نجاز الٌخطة التشغيلية على البرنامج المحوسباإلدارات العامة والوحدات إلمتابعة إدخال   . 3
 .م2022للنصف األول من العام   شغيلية لإلدارات والوحدات بالوزارةتقييم إنجاز أنشطة الخطة الت . 4
 .متابعة اجراءات لجنة المبادرات الخاصة بالوزارة )المشاريع المتناهية الصغر وأفضل جمعية( . 5
 .ئ بالوزارةاالنتهاء من إعداد االطار المرجعي لخطة الطوار  . 6
 .م2023للعام القادم  موازنة الوزارةالمشاركة في إعداد  . 7
 .تحليل السياسات الحكومية الخاصة بالوزارة إعداد استبانة . 8
 .دالدخل المحدو  لمشروع تحسين مساكن األسر الفقيرة وذاتوضع تصور أولي للتنقيط في  . 9
  .طوارئ عمل مسودة بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارة ووزارة االقتصاد فيما يتعلق بالعمل أنثاء ال . 10

 الدراسات واإلحصاءات 4.3
 

 في الوزارة : البحاث/التقارير والجهات الذي تم تسهيل مهمتها 31جدول رقم 

 المؤسسة  الباحث  طبيعة المهمة  عنوان البحث/ التقرير  م.
التسول عند  ورقة   . 1 قانونية بحثية حول ظاهرة 

 األطفال في قطاع غزة. 
تغريد   إجراء مقابالت 

 أبوجامع
لحقوق   الضمير 

 اإلنسان
نموذج مقترح يستند إلى أسلوب حل المشكلة   . 2

لدى   البطالة  على  المترتبة  اآلثار  لمواجهة 
عينة من المستفيدين من مخصصات الشرون  

 االجتماعية في قطاع غزة.

القدس   آية الموسة  تعبئة إستبانات  جامعة 
 المفتوحة

مشــــــــروع دعــــــــم األمــــــــن الغــــــــذائي الطــــــــارئ  • . 3
 لألسر األكثر هشاشة في قطاع غزة.

نموذج  تعبئة 
 بحث ميداني. 

مع   بالشراكة  أكتيد 
العربي   المركز 

 للتطوير الزراعي 
الحتياجات  . 4 الطارئة  االستجابة  تقديم  مشروع 

المهمشة  الغذائية لألسرالمأوى والمواد غير  
المتأثرة بالظروف الجوية القاسية في المحافظة  

 الوسطى ومحافظتي خان يونس ورفح. 

نموذج  تعبئة 
 بحث ميداني. 

مع   بالشراكة  أكتيد 
بال   أصدقاء  جمعية 

 حدود. 

تأهيل  . 5 مؤسسات  تواجه  التي  التحديات 
األحداث الجانحين في فلسطين: دراسة حالة  

 الربيع لرعاية األحداث. لمؤسسة 

الدكتور أحمد   تعبئة إستبانات 
 الرنتيسي 

 الجامعة اإلسالمية
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 المؤسسة  الباحث  طبيعة المهمة  عنوان البحث/ التقرير  م.
عوامل ومقومات بناء الصمود في المجتمعات  . 6

 المختلفة
وليد   إجراء مقابالت  م. 

 النباهين
ماب  رود  شركة 
شبكة   لصالح 

 المنظمات األهلية 
التهكم  . 7 من  الحد  في  التنظيمية  الثقة  دور 

وزارة  في  العاملين  نزر  وجهة  من  التنظيمي 
 االجتماعيةالتنمية 

موفق  تعبئة استبانات 
 المصري 

جامعة   -ماجستير
 األقصى 

طرق تنفيذ مشاريع لها عالقة بالمياه والصرف   . 8
صحي،   صرف  حمامات،  )صيانة  الصحي 

بقسائم شرائية أو توزيع مياه بطريقة مباشرة أو  
 تبرع أو مقاول.

استبانات  تعبئة 
أسر   مع 
من  مستفيدة 

 المشاريع.

أشرف  
 الجوجو

 العمل ضد الجوع 

األساس  . 9 خط  وقياس  األسر  من  التحقق 
والخدمات   الحماية  في   االجتماعيةلبرنامج 

 قطاع غزة.

 أوكسفام ويونيسيف   ئة استبانات تعب 

واقع الخدمات المقدمة في دور ومراكز رعاية  . 10
 المسنين في محافظة غزة 

مسؤولينمقابال  ت 
 ة وعات مركز مجم

الحاج  ريما 
 عبد

الوطنية   الجمعية 
 للتأهيل.

مالحظات وزارة التنمية اإلجتماعية حول دليل   . 11
 إعداد الدراسات الحكومية. 

ودعم   محمد نصار تقرير  إعداد  المعلومات  مركز 
 القرار باألمانة العامة.

 مكتب وكيل الوزارة  محمد نصار ورقة عمل إعداد  مصادر في قطاع غزة وعالقتها بالفقر . 12
عدوان  االحتياجات   . 13 بعد  العاجلة  اإلنسانية 

 2022أغسطس 
الشؤون   محمد نصار تقريرإعداد  وزارة 

 الخارجية
دور وزارة التنمية اإلجتماعية في إدارة وتنظيم  . 14

 العمل الخيري في قطاع غزة. 
ورقة  إعداد  

 عمل
الدولي   محمد نصار اليوم  مؤتمر 

 للعمل الخيري.
الواقع   . 15 غزة  قطاع  في  النسب  مجهولي 

 والتحديات.
  + دراسة  إعداد 

 مشروع قرار
الدراسات   محمد نصار دائرة 

 واإلحصاءات
عمل حول   . 16 ورشة  دور حضور  تعزيز  آليات 

 يالقرار الحكوم الدراسات في دعم  
األمانة العامة لمجلس   محمد نصار ورشة عمل 

 الوزراء 
والخدمات  . 17 السن  كبار  حول  حقائق  ورقة 

 . 2022المقدمة لهم في قطاع غزة 
التنمية  صارمحمد ن ورقة حقائق وزارة 

 االجتماعية 
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 تنمية الموارد البشرية  4.4
 

 النشطة التي نفذتها الوزارة في مجال الجودة وتنمية املوارد البشرية :  32م قجدول ر 

 النشاط  
 اعداد خطة قياس متلقي الخدمة لوزارة التنمية االجتماعية بالتنسيق مع األمانة العامة لمجلس الوزارء. . 1
 متابعة نشر ميثاق متلقي الخدمة بالتنسيق مع وحدة العالقات العامة واالعالم.   . 2
 متابعة الدورات التدريبية عن بعد عبر برنامج الزووم ودورة الموظف الجديد مع ديوان الموظفين العام. . 3
 المشاركة في لجنة جائزة المهندس زياد الظاظا للمبادرات المجتمعية والتي أطلقتها األمانة العامة.  . 4
للباحثين االجتماعيين . 5 لتنفيذ تدريب فني  المراة  الموحد   ق بدليلمتعل  التنسيق مع وزارة شؤون  االجراءات 

 للتعامل مع الناجيات من العنف.   
 لتنفيذ دليل االجراءات الخاص بها.  العمل مع دائرة األشخاص ذوي اإلعاقة، ووحدة الجمعيات  . 6
لتدريبات الفريق الوزاري الخاص بمتاعة قضايا العنف المبني على النوع االجتماعي بالتعاون   التحضير . 7

 . مع مركز شؤون المرأة 
مرشح من خريجي مراكز التدريب   60لعدد    المشاريعادراة  في  التنسيق مع مركز شؤون المرأة لعقد دورة   . 8

 صغيرة. اص ذوي االعاقة لتأهليهم للحصول على تمويل مشاريع المهني والتمكين االقتصادي واألشخ
التنسيق مع مؤسسة ابداع للتدريب والتطوير للوصول التفاقية لتنفيذ البرنامج التدريب يالخاص بالجانب  . 9

 القانوني واالداري لموظفي وزارة التنمية االجتماعية 
 إطالق النسخة الختامية من دليل اجراءات دائرة الخدمات والصيانة.   . 10

 

 حصل عليها موظفي الوزارة   الدورات التدريبية التييوضح : 33م قجدول ر 

عدد  العدد  الدورة التدريبية  م.
 الساعات 

 جهة التنفيذ 

 عبر الزووم  4 4 ضوابط الوظيفة العمومية في االسالم    . 1
 عبر الزووم  4 4 تنمية المهارات الحياتية  . 2
 ديوان الموظفين العام   12 8 الموظف الجديد  . 3
 عبر الزووم  4 4 التخطيط الذاتي    . 4
 عبر الزووم  4 8 الطاقة الحيوية والشفاء الذاتي   . 5
 وزارة االتصاالت   12 1 تكنولوجيا المعلومات   . 6
 عبر الزووم  6 9 اإلداريةالسمات الشخصية والمهارات  . 7
 عبر الزووم  6 11  التفكير الست استراتيجيات قبعات . 8
 عبر الزووم  6 3 االسعافات األولية . 9
 وزارة الخارجية  16 5 ادارة األزمات والطوارئ  . 10
 INH 90 2 لغة انجليزية . 11
  164 59 المجموع 
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 :  خامسا : التعاون المؤسساتي والمبادرات الفردية 
 

  : النشطة التي قامت بها الوزارة في مجال التعاون املؤسساتي واملبادرات الفردية34جدول رقم 

 العدد  النشاط  
 27 اصدار جديد/تجديد شهادة تسجيل مهني للجمعيات  . 1
 7 الموافقة على تسهيل مهمة دخول مساعدات . 2
 30 الموافقة على اصدار اعفاء ضريبي . 3
 104 تنفيذ فحص وتدقيق بيانات  . 4
 13 المحلية والدولية زيارات ميدانية للجمعيات  . 5
 15 حضور فتح وتقييم عطاءات  . 6
 2 تنفيذ مبادرات  . 7

 

 

 التنمية : النشطة التي قامت بها الوزارة من خالل برنامج معلومات 35جدول رقم 

 عدد المستفيدين  عدد الكشوفات  نوع النشاط 

 61,543 104 تنفيذ فحص وتدقيق بيانات 
 141,393 207 م 2022تحميل كشوفات مستفيدين للعام  

 

 

 املحلية بالتعاون مع الوزارة  : املساعدات التي تم توزيعها من خالل املؤسسات 36جدول رقم 

 المبلغ باليورو** المبلغ بالدوالر* المبلغ بالشيكل  عدد المستفيدين  نوع المساعدة 
 37,152 4,639,899 220,059 48,262 مساعدات غذائية 

 9,166 981,137 57,570 8,625 مساعدات غير غذائية
  34,856,913 258,140 83,975 مساعدات نقدية
  3,000 78,880 428 أدوات مساندة
   119,200 33 مشاريع إسكان
  232,542 6,824 70 قتصاديامشاريع تمكين 

 46,318 40,713,490 740,673 141,393 المجموع
 12,588,002 اإلجمالي بالدوالر 
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 المديريات تنسيق ادسا :  س
 : النشطة التي تقوم بها املديريات  37جدول رقم 

 المجموع رفح خانيونس  الوسطى غزة الشمال النشاط   

ية 
حما

ع ال
قطا

 

في   جديدة  حاالت  وتسجيل  استهداف 
 البرنامج الوطني ) ورقيا(.

27 162 0 0 5 194 

ضمن زيارات   الجديدة  للحاالت  ميدانية 
 73652 11822 18236 11210 19767 12617 مشروع تحديث بيانات السجل االجتماعي

 11 0 0 0 0 11 استئناف حاالت زالت عنها أسباب الحجب 
 208 0 0 0 112 96 حجب حاالت مستفيدة من البرنامج الوطني

 440 24 264 20 45 87 اعتماد وصرف تأمين صحي جديد
 80 6 15 27 12 20 إلغاء تأمين صحي ساري المفعول

 9 2 0 0 3 4 ترشيح حاالت لتوفير وحدات سكنية. 
 81 10 14 12 31 14 ترشيح مشاريع صغيرة. 

 228 0 0 185 42 1 ترشيح حاالت لالستفادة من مشاريع الترميم 
 61509 9200 7420 13500 15900 15489 تجديد تأمين صحي.... غيرها(إفادات، 

عية
تما

الج
ة ا

رعاي
ع ال

قطا
 

 421 14 51 160 15 181 متابعة األحداث.
 60 4 10 8 3 35 زيارة أسر األحداث.

 183 0 10 0 173 0 زيارة ومتابعة ملف أسر السجناء.
 242 15 31 44 0 152 محاكم+ شرطة + مركز التدريب + النيابة زيارة 

االعاقة  أتوزيع   ذوي  لألشخاص  مساعدة  دوات 
 والمسنين.

53 64 25 31 31 204 

لقاءات توعوية وارشادية فردية وجماعية  عقد  
 خاصة بقطاع الرعاية االجتماعية. 

2 0 247 0 9 258 
رصد أسماء األطفال المتسربين من المدارس 

 16 0 0 3 0 13 وتحويلهم لمراكز الشبيبة. 

 36 11 0 0 25 0 مسنين/ أطفال(. / ذوي االعاقةصرف حفاضات ) 

ئ  ر
طوا

ع ال
قطا

 

 398 5 5 19 324 45 ترشيح حاالت لمساعدات مالية طارئة
 9863 773 1724 247 2879 4240 صرف مساعدات عينية طارئة

 112 0 0 50 58 4 صرف مواد تنظيف 
صرف مساعدات مالية لحاالت الكوارث 

 والحروب  
129 30 2 1 0 162 

 49 1 9 0 34 5 صرف مالبس وأحذية وألعاب 

ى  ر
أخ

 

 65 1 0 6 37 21 ترشيح لبدل ايجار 
 145 1 6 5 127 6 ترشيح لبدل عالج 
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 : التطوير المؤسساتيسابعا  

 مكتب وكيل الوزارة  7.1
   أنشطة مكتب وكيل الوزارة:  38م قجدول ر 

 العدد  النشاط 
 387 قرارات وتوجيهات 
 18 لقاءات إعالمية

 25 لقاءات تواصلية مع الجمهور
 25 زيارات مرافق الوزارة

 31 زيارات مؤسسات خارجية 
 534 مراسالت صادرة 
 233 مراسالت واردة

 767 أرشيف إلكتروني للمراسالت 
 767 إدخال مراسالت صادرة وواردة خارجية إلى البرنامج اإلداري 

 12 محاضر إجتماعية دورية لمجلس الوزارة
 18 محاضر لقاءات مع اإلدارات

 

 الشكاوي  منظومة 7.2
 

 الشكاوى التي استقبلتها الوزارة  :  39م قجدول ر 

 النشاط 
 االستقبال

المعالجة 
 واغالق

جاري  
 عالقة  المتابعة

  20 42 62 شكاوي حاالت تتعلق بخدمات الوزارة 
  0 3,013 3,013  استفسارات المنحة القطرية

  6 74 80   2014شكاوي و استفسارات ملف الشهداء 
  0 80 80 )شكاوي عامة ( شكاوي على المنظومة الحكومية 

  0 20 20 ملف الترميم
  0 95 95 لوى المنحة القطريةشك

  26 3,324 3,350 المجموع
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   الدعم الفني والتطوير التكنولوجي 3.7
 

 خالل   النشطة التي قامت بها الوزارة في مجال الدعم الفني :  40م قجدول ر 

 العدد  النشاط  
 433  .صيانة أجهزة حاسوب وملحقاتها . 1
 128 .القيام بزيارة ميدانية من أجل صيانة شبكات أو ربط طابعات . 2
ادارة مركز المعلومات، متابعة الماكروتك، حفظ البيانات وأمنها، تحديد وضبط الصالحيات،  . 3

 .في المقرات BSA وVPN   باالضافة الى المتابعة مع الحاسوب الحكومي وخطوط
376 

 169 عة  للشبكات السلكية والالسلكية( مهة عمل خارجية ) أعمال التركيب والصيانة والمتاب . 4
 107 .أعمال داخل مقر الوزارة  ) تمديد وصيانة للشبكات السلكية والالسلكية وموارد الشبكات( . 5
 413 . المتابعة مع الدوائر في الوزارة والتواصل مع المؤسسات والشركات الخارجية . 6
 89 .تقديم التقارير الفنية والطلبيات ومتابعتها . 7
 71 كاميرات المراقبة في الوزارة ومرافقها اعمال تطوير ومتابعة منظومة . 8
  .تركيب منظومة الطاقة الشمسية لغرفة السيرفر في الوزارة . 9

  .صيانة وإعادة تمديد الشبكة السلكية والالسلكية كاملة في مديرية دير البلح . 10
  . في مرافق الوزارة واعادة ضبط اعدادات الشبكة  fililne االشراف والمتابعة في تمديد خطوط . 11
  التخطيط والمتابعة مع وزارة االشغال لتاسيس غرف السيرفر في مديريتي الشمال ورفح  . 12
  خانيونس، مكتب غزة الفرعي و صيانة البصمة  الحضور واالنصراف لمديرية دير البلح  . 13
  اعادة ترتيب شبكة مديرية غزة وترقيمها  14.

 

   املعلومات النشطة التي قامت بها الوزارة في مجال البرمجة ونظم :  41م قجدول ر 

 وصف نسبة اإلنجاز  اسم النظام م.

 %20 .نظام خدمات الوزارة الشامل . 1
تم انجاز خدمة بدل االيجار ضمن المساعدات النقدية  

 وخدمات الطرود والقسائم ضمن المساعدات العينية 
100% نظام المستودعات ومخازن العهدة. . 2  تم انجاز النظام بنسخته األولى بشكل كامل   

 %90 .نظام الطوارئ  . 3
تم تطوير النظام واضافة بعض الوظائف إليه مع وجود  

 خطة لتطويره في المرحلة المقبلة 

استمارة مسح المؤسسات العاملة في مجال   . 4
 تم االنتهاء من تنقية البيانات  %25 . الحماية االجتماعية

   %100 . قواعد بيانات الوزارة بشكل دوري متابعة   . 5
 حوادث الطرق والحاالت الخاصة. دمةإدخال خ  %100 . نظام اإلعفاء الصحي . 6
 واستقبال بيناته ومعالجتها  APIاستالم   %70 . تحسين املسكن . 7
  تطوير الشاشة الرئيسية للخدمات المدخلة %60  .نظام معلومات التنمية . 8
100% .الصالحياتنظام  . 9  تم ربط نظام المخازن بمنظومة الصالحيات  

% 100 نظام إدارة المنحة القطرية  10  تطوير لبعض الوظائف في النظام  
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 اإلعالم والعالقات العامة  7.3
 

   النشطة التي قامت بها الوزارة في مجال اإلعالم والعالقات العامةيوضح : 42م قجدول ر 
 

 العدد  النشاط  م.
 106 .تغطية أنشطة الوزارة والعمل على نشرها في كافة وسائل اإلعالم . 1
 13 .إعداد تقارير وبيانات صحافية  . 2
 10  .تصوير ومونتاج فيديوهات خاص بالوزارة  . 3
 5 .االعداد والتجهيز وتنفيذ مناسبات الوزارة  . 4
 52 .تصميمات وفالشات اعالمية لخدمات الوزارة  . 5
 19  .ي القطاع الخاص والعامالقيام بزيارات عالقات عامة للجهات الشريكة ف  . 6
 47 .القيام بمشاركة اجتماعية لموظفي الوزارة  . 7
 57 .لقاءات إذاعية وتلفزيونية . 8
 3 .تنظيم حمالت توعوية وتثقيفية مشتركة في المجاالت االجتماعية . 9

 1 للمكتب الفرعي بغزة. غرف  معلقة 18تجهيز  . 10
 2 متابعة تصميم وتجهيز وتركيب يافطة صاج لمقر بيت األمان الجديد . 11
 1 يافطة بالستيكية للغرف خاصة بدائرة المخازن  570متابعة تصميم وطباعة   . 12
 1 أختام لدائرة المراكز 6متابعة وتصميم وتجهيز  . 13
 1 دفتر لدائرة الخدمات  40متابعة تصميم وطباعة  . 14
 3 مكافحة التسول(  -ي الخدمةاق متلقميث -حمالت إعالمية )القيادة األسرية . 15
 1 لشوارع الرئيسية لمشروع القيادة األسرية.لوحات مركزية في ا  5ب تصميم وتركي . 16
 1 اعالن ممول . 17

 323 المجموع 
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 الرقابة الداخلية بالوزارة 47.
 

 النشطة التي قامت بها الوزارة في مجال الرقابة الداخلية  :  43م قجدول ر 

 العدد  النشاط 

متابعة فنية لعمل مراكز التدريب المهني  وذوي االعاقة والمديريات ومؤسسة الربيع وبيت  . 1
 االمان 

10 
 1 التأكد من صحة اإلجراءات لمتابعة الية توزيع األدوات المساندة    . 2
 3 زيارة رقابية لمراكز تمكين المرأة والربيع وبيت األمان  . 3
 5 التأكد من قيام اقسام الجمعيات والطفولة بمهامهم  . 4
 5 المشاركة في اللجان المختلفة   . 5
 2 التحقق من نسبة انجاز الخطط التشغيلية والتأكد من سير األعمال وفق االداء المخطط   . 6
 1  وغيرها...متابعة االنضباط االداري في الوزارة "الحضور واالنصراف وسجالت  . 7
 1 .التأكد من إجراءات معامالت شؤون الموظفين . 8
 65 متابعة  المراسالت الداخلية والخارجية للوزارة  . 9
 15 الرقابة على تنفيذ القرارات والتعميمات واللوائح الصادرة من الوزارة ومدى تنفيذها   10.

 2 الرقابة على المستودعات والمخازن الفرعية والمساعدات  . 11
 2 الرقابة على المشتريات واجراءاتها وفق قانون اللوازم العامة  . 12
 2 متابعة المقرات المستأجرة لصالح الوزارة واجراءات استئجارها  . 13
 17 التأكد من دقة ادخال معلومات على البرامج المحوسبة . 14
 20 تابعة سجل الزيارات المنزلية في المديريات واالتصال بعينة من المستفيدين.م . 15

 "الرقابة على البرامج التدريبية  "التأكد من مدى االستفادة من المحتوى التدريبي وانعكاساته . 16
 على العمل"

1 

 152 المجموع
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 المتابعة اإلدارية  57.
 

   النشطة التي قامت بها الوزارة في مجال املتابعة اإلدارية:  44م قجدول ر 

 نوع النشاط  العدد  النشاط  م
 عقد 11 متابعة اعتماد عقود الديوان والمالية. 1.
 دراسة   3 دراسة احتياجات الموارد البشرية والمالية.  2.
 معاملة 480 المعامالت الخاصة بالموظفين بالتعاون مع الجهات المختصة. متابعة   3.
 لجنة  8 المشاركة في لجان التحقيق واالستماع الخاصة بالموظفين. 4.
 متابعة 31,847 .التقارير الشهريةفي الميدان وطباعة متابعة البرنامج االدراي  5.
6 .  كشف  10 متابعة ملفات البطالة والعقود وحصر الدوام ومتابعتها مع وزارة العمل 
 زيارة 26 تنفيذ زيارات دورية لمتابعة العمل االدراي في الميدان.  7.
 سند نقل 45 اجراء عمليات نقل من المخزن الرئيسي إلى المخازن الفرعية. 8.
 سند صرف  15 تنفيذ عمليات الصرف للمؤسسات. 9.
 سند استالم 35 استالم المساعدات الداخلية والخارجية الواردة. 10.
 كابونة 11029 حاالت اجتماعية.  -تنفيذ عمليات الصرف أفراد 11.
12 .  سند صرف  406 تقديم الدعم اللوجستي لمقر الوزارة ولجميع المؤسسات التابعة للوزارة. 
13 .  سند إضافة  190 استقبال وتخزين جميع المواد الواردة للوزارة . 
14 .    6 معالجة نتائج الجرد  
 لجان 13 . المشاركة في لجان الوزارة المختلفة 15.
 سند صرف  20 تجميع منتجات مراكز التدريب المهني وتوزيعها على مقرات الوزارة. 16.
 تقرير انجاز  25 القيام بأعمال اصيانة واألعمال اإلنشائية في مقرات الوزارة . 17.
 تقرير انجاز  21 متابعة المولدات وصيانتها. 18.
 متابعة 34 متابعة حركة المركبات. 19.
 تقرير انجاز  17 متابعة صيانة المركبات. 20.
 تقرير دوري  2 متابعة أعمال انظافة.  21.
 تقرير انجاز  2 تجهيز مكتب غزة الفرعي )مبنى الصخرة(، وبيت األمان. إنجاز  22.
 تقرير انجاز  5 القيام باستالم منتجات مراكز التدريب المهني.  23.
 تقرير انجاز  1 البدء بتجهيز مبنى بيت األمان الجديد. 24.
 تقرير انجاز  41 المشاركة في لجنة الطواريء أثناء فترة العدوان على غزة. 25.
 معاملة شراء  149 تلبية االحتياجات األساسية بالوزارة ومقراتها من خالل الشراء المباشر.  26.
 أمر توريد  17 تلبية االحتياجات األساسية بالوزارة ومقراتها من خالل عمل أوامر توريد 27.
 مزاودة  1 إجراء مزاودة بيع قصاصات ألمنيوم وحديد بالتنسيق مع وزارة المالية.  28.
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ة ورقة حقائق حول كبار السن والخدمات المقدمة لهم في قطاع غز : 1ملحق
 01/10/2022 بمناسبة اليوم الدولي لكبار السن

 : 1أصل الحكاية

يوم   45/106، أعلنت الجمعية العامة لألمم املتحدة في قرارها  1990كانون األول/ديسمبر    14في   •

العمل    1 خطة  ملبادرة  لحقا  اإلعالن  هذا  وجاء  للمسنين.  اليوم  بوصفه  األول/أكتوبر  تشرين 

لألمم   العامة  الجمعية  اعتمدتها  التي  قرارها  الدولية،  في  كانون   3املؤرخ    51/37املتحدة 

 .1982األول/ديسمبر 

، مبادئ األمم 91/46، اعتمدت الجمعية العامة لألمم املتحدة، بموجب قرارها  1991وفي عام   •

، اعتمدت الجمعية العامة الثانية للشيخوخة خطة  2003املتحدة املتعلقة بكبار السن. وفي عام  

لال  للشيخوخة  الدولية  مدريد  ستواجه  عمل  التي  السكان  لفئة  والتحديات  للفرص  ستجابة 

  لكل الفئات العمرية. املجتمعالشيخوخة في القرن الحادي والعشرين، وكذلك لتعزيز تطوير 

 املناسبة لهذا العام:  هدف

تسليط الضوء على قدرة املسنات على الصمود في مواجهة أوجه التفاوتات البيئية والجتماعية  •

 . زيادة الوعي بأهمية تحسين جمع البيانات على مستوى العالم، والقتصادية طويلة األمد

املدني  • واملجتمع  للمرأة،  املتحدة  األمم  وهيئة  املتحدة،  األمم  وكيانات  األعضاء،  الدول  دعوة 

إلدراج املسنات في مركز املعنية بالسياسات، وضمان املساواة بين الجنسين كما هو موضح في 

 ❝نا املشتركة خطت❞ر األمين العام املعنون تقري

 :2فلسطين في كبار السن  

 75.3سنة للذكور و  73.1سنة بواقع    74.2،  2021بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عند الولدة عام   •

  73.4سنة بواقع    74.5بلغ توقع البقاء على قيد الحياة عند الولدة    في الضفة الغربيةسنة لإلناث،  

 74.9سنة للذكور و  72.7سنة بواقع    73.8سنة لإلناث، في حين بلغ في قطاع غزة    75.7سنة للذكور و

 سنة لإلناث.  

 

 

 

 
1 day-persons-https://www.un.org/ar/observances/older   

 من خالل البيانات المنشورة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  2

https://www.un.org/ar/observances/older-persons-day
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 يمثلون ما    297,069عام فأكثر( في فلسطين حوالي  60بلغ عدد كبار السن ) •
ً
 % 5.5نسبته نحو  فردا

    196,251، بواقع  2022إجمالي السكان منتصف العام    من
ً
، %6.2  في الضفة الغربية بما نسبتهفردا

 فرد 100,818و
ً
 إناث. 52,425وذكور،  48,393 بواقع %،4.7بما نسبته في قطاع غزة  ا

% في قطاع غزة،  19% في الضفة الغربية و24، بواقع  2021% من األسر يرأسها كبار السن لعام  22 •

   3.4سط حجم األسرة التي يرأسها كبار السن في فلسطين  بلغ متو و 
ً
 في الضفة   2.9بواقع  ،  فردا

ً
فردا

 في قطاع غزة. 4.3الغربية و
ً
 فردا

 :3الخدمات املقدمة لكبار السن في قطاع غزة 

بلغ عدد أرباب األسر من كبار السن   :املتوقف  برنامج التحويالت النقدية )شيك الشؤون( •

 . إناث 11,915وذكور، 11,309رب أسرة، منهم  23,224 البرنامج حوالي املستفيدين من 

املتعففة: • لألسر  القطرية  حوالي    املنحة  بأن  املنحة  بيانات  كبار   7,416تفيد  من  أسرة  رب 

   دولر 100إناث، بمبلغ    2,579ذكور، و  4,837السن يستفيدون من املنحة، منهم  
ً
حسب   شهريا

 .توفر املنحة

الشرائية من   • العامليالقسيمة  الغذية  كبار   8,140حوالي    يحصل:  برنامج  رب أسرة من 

  3,769ذكور، و  4,371السن يستفيدون من برنامج القسائم الشرائية الذي تديره الوزارة، منهم  

 . إناث

برنامج األغذية العاملي وتديره الوزارة يتم توزيع قسائم   املمول من  :برنامج التغذية املؤسساتية  •

من كبار السن املترددين على جمعية رعاية كبار السن، واملقيمين في جمعية    500شرائية لحوالي  

 . الوفاء لرعاية املسنين، وجمعية مبرة فلسطين

طارئة: • حوالي    مساعدات  منهم   15,213حصل  طارئة  تموينية  مساعدة  على  السن  كبار  من 

من كبار السن على مساعدة نقدية طارئة،   26,762إناث، فيما حصل    5,773ذكور، و  9,440

 إناث.  12,826ذكور، و 13,936منهم 

من كبار السن على أداة مساعدة، منهم   488حصل    :من الوزارة  الدوات املساعدةبرنامج   •

 إناث.  285ذكور،  203

املجاني • الصحي  الصحية  التأمين  الخدمات  رسوم  من  التنمية توفر    :واالعفاء  وزارة 

 ملن تنطبق عليهم الشروط.  من خالل وزارة الصحة هذه الخدمة لكبار السن الجتماعية

السن: • كبار  مجال  في  العاملة  غزة  تعمل    الجمعيات  قطاع  في  السن  كبار  مجال    17في 

، وواحدة تعمل  منها تقدم خدمات متنوعة نهارية متنوعة  12ووائية،  ايمنها    4مؤسسة/جمعية، 

 . 4في مجال الدراسات واألبحاث في مجال كبار السن 

 

 

 

 
 دة الحاسوب ونظم المعلومات بوزارة التنمية االجتماعية. األرقام الواردة في الورقة تم الحصول عليها من دائرة معلومات التنمية بوح 3
 بوزارة التنمية االجتماعية.  وفق بيانات اإلدارة العامة لألسرة والمرأة 4
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االجتماعية: • التنمية  معلومات  الشريكة    برنامج  املؤسسات  خالل  من    43,109حصل  من 

 . على مساعدات وخدمات 15,703ذكور، و 27,406كبار السن، منهم 

 2022خالل العام  : يوضح الخدمات التي تم تقديمها لكبار السن املوثقة ببرنامج معلومات التنمية 1جدول                                   

  

  
 الخدمة

 أرباب أسر

 مجموع إناث ذكور 

995,15 ةغذائي مساعدات  1  691,10  686,26  

495,3 غير غذائي مساعدات  2  065,2  560,5  

572,7 مساعدات نقدية  3  732,2  304,10  

 198 41 157 مشاريع إسكان  4

 120 32 88 مشاريع صغيرة  5

 241 142 99 األدوات املساعدة  6

 43,109 15,703 27,406 املجموع

 

 خالصة القول 

فإننا في اليوم الدولي لكبار السن نؤكد  ،  الوزارةمن قبل  كبار السن  الخدمات املقدمة لبعد استعراض واقع  

 على يلي:

 استثمار وتنمية امكاناتهم، و في التنمية الجتماعية ورسم السياسات  ة كبار السن مشاركتعزيز     •

 .املستمر وقدراتهم بالتعليم والتدريب والتوعية والتثقيف 

والعناية بهم وتقديم كافة الخدمات   تعزيز القيم الجتماعية التي تحض على احترام كبار السن   •

 لهم. 

وطنية    • بيانات  قاعدة  في    مفصلةتوفير  املسنين  قطاع  خطط  عن  إنشاء  في  تساهم  فلسطين 

 واقعية. 

 . مشكالتهمو  إعداد الدراسات واألبحاث حول أوضاع املسنين في فلسطين واحتياجاتهم •

، وخاصة الهلية املتخصصة في رعاية كبار السنتوفير المكانيات التي من شأنها دعم الجمعيات   •

 وائية، ودعم برامج شراء الخدمات من هذه الجمعيات.ياإل 

وسائل   • وتوجيه  واحتياجاتهم  مشاكلهم  ومعالجة  املسنين  بقضايا  العالمية  بالتوعية  القيام 

 . لرعاية ودعم كبار السن في السرة واملجتمع ةمواد اعالمية موجه إلنتاجالعالم 

 

 

 

 دائرة الدراسات واإلحصاءات  

 اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي 

 التنمية االجتماعية ة وزار 

 / https://www.mosa.gov.ps الصفحة اإللكترونية: 

  : الوثائق املتعلقة بكبار السن من خالليمكنكم الوصول إلى 

https://www.mosa.gov.ps/reports/22 / 

 

 إعداد : محمد عبدالهادي نصار 

 مدير دائرة الدراسات واإلحصاءات                 

                momednassar@gmail.com  

 إشراف :رياض بدوي البيطار  

 مدير عام اإلدارة العامة للتخطيط والتعاون الدولي               

             rybitar@yahoo.com            
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