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 توحید برامج المساعدات 
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486) 
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یھدف برنامج التحویالت النقدیة إلى ما یلي  : 
 التخفیف من آثار الفقر على العائالت الفلسطینیة 

یقوم برنامج التحویالت النقدیة بتقدیم ما یلي  : 
 دفعات ربع سنویة(تحویالت نقدیة منتظمة للعائالت الفلسطینیة الفقیرة  ( 
برنامج الحاالت االجتماعیة : قام برنامج التحویالت النقدیة بدمج برنامجین للمساعدات النقدیة

 الصعبة وبرنامج مشروع إصالح شبكة األمان االجتماعي  
 95,000یزید عدد األسر الفلسطینیة الفقیرة التي یشملھا البرنامج عن   
 تتم معاینة أوضاع العائالت من قبل أخصائیین اجتماعیین محلیین 
 یتم إجراء زیارات إلى العائالت من قبل أخصائیین اجتماعیین من أجل تعبئة طلب االلتحاق

 بالبرنامج 
 تقوم وزارة الشؤون االجتماعیة بتطبیق معادلة اختبار مصادر الدخل البدیلة كبدیل عن االستھالك

 األسري المكافئ للفرد البالغ 
قاعدة بیانات واحدة لعدة برامج. (یوجد سجل وطني موحد في فلسطین( 



سلسلة –برنامج التحويالت النقدية 
 النتائج
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 المدخالت
المیزانیة السنویة 
120million $ 

المساعدة الفنیة من 
البنك الدولي 

.واالتحاد االوروبي  

البنیة التحتیة 
شبكات كمبیوترات 
امن بیانات بیئة فنیة 

ةداعم  

النشطة ا  
 استھداف اسر فقیرة جدیدة

 تدقیق بیانات االسر المستفیدة 
 تحدیث قاعدة البیانات 

تطویر نظام صرف الدفعات  عبر 
 البنوك

 تدریب الموارد البشریة 
تحدیث دلیل العملیات الخاص  

 النقدیةبالتحویالت
االستمرار في تطویر نظام 
 متابعة خاص بالشكاوي 

   مخرجات
زیادة عدد االسر -

المستفیدة من البرنامج 
 120000لتصبح 

 قاعدة بیانات محدثة
نظام خاص بصرف 
دفعات الفقراء عبر 

 الحسابات البنكیة

تحسن في مھارات •
نظم ”العاملین 

معلومات، باحثین 
 ..اداریین 

نظام متابعة وتقییم •
 ....ممأسس 

 النتائج على المدى المتوسط 
زیادة قیمة مساھمة •

الحكومة في البرنامج من 
 % 50الى % 30

ارتفاع  نسبة التغطیة •
 والوصول للفقراء 

تحسن مستوى أداء •
 .العاملین  

تطویر مستوى جودة •
 العمل واالداء

برنامج نظم  .•
معلومات موظف بشل 

 فعال  وامن

 النتائج النھائة 
• تخفیض نسبة الفقر 

 والتھمیش 

Implementation (SUPPLY SIDE) 
Results (DEMAND RESPONSE) 



دور نظم المعلومات في تسھیل 
 عملیات المتابعة والتقییم

 برنامج نظم المعلومات الخاص بالتحویالت النقدیة ھو محوسبweb 
based    تمكن من ربط الجھات المختلفة بالوزارة بمدیریاتھا ومكاتبھا

الفرعیة، وكل موظف سواء بالوزارة او المیدان لھ الصالحیة للدخول 
 .للبرنامج بما یتناسب وعملھ

رصد انجازات البرنامج مقارنة بأھدافة، ومؤشراتھ. 
 تسھیل عملیة تتبع المیزانیة البرامجیة، وتدفق الموارد المادیة مقارنة

 بتقدم البرامج على الجھات 
 رصد أخطاء أخصائیین االجتماعیین مدخلي البیانات خاصة فیما یتعلق

 بخطأي االستبعاد والشمول
تقدیم  البیانات التحلیلیة المختلفة والالزمة لتطویر البرنامج  . 

 



 التدخالت والشركاء 
 الوزارات 
 المعنیة 

المالیة التعلیم 
 الصحة

المنظمات 
 غیر الحكومیة

 

برنامج 
األغذیة 
 العالمي

 األونروا

المجلس 
 االعلى للطاقة 

نظام المعلومات 
اإلداریة لدى وزارة 
  الشؤون االجتماعیة

قاعدة بیانات وحدة لعدة 
 برامج

المساعدات 
 الطارئة

صندوق إعادة 
 تأھیل المعاقین

 كفالة األیتام

برنامج 
التحویالت 

 النقدیة

المساعدات 
التمكین  الغذائیة

 االقتصادي



عملیات المتابعة والتقییم مع 
 الشركاء

 تدقیق قوائم المنتفعین مع وزارة المالیة تجنبا
 .الزدواجیة الصرف 

 متابعة دورة دفعة الفقراء والحسابات البنكیة
للمنتفعین بین البنوك وسلطة النقد والجھات المانحة 

 .وشركات التدقیق المحدایدة
 

 ھناك العدید من التقاطعات بین وزارة الشؤون
االجتماعیة والوكالة على صعید الخدمات المقدمة، 

 القیود المالیة، التظلمات
40 % من مستفیدي الوزارة مسجلین الجئین ویتلقون

مساعدات عینیة من الوكالة من خالل غذاء برنامج 
 االغذیة العالمي 

 

 

 وزارة المالیة 
 
 
 
 

  الوكالة 



عملیات المتابعة والتقییم مع 
 الشركاء

 
تقدیم  مساعدات عینیة من خالل قواعد بیانات 

 الشؤون االجتماعیة لغیر الالجئین  
 

 االعفاء من رسوم الكھرباء لالسر الفقیرة 
 
 

 اعفاء من الرسوم التعلیمیة للمرحلة االساسیة 
 

 تأمین صحي وطني مجاني لالسر الفقیرة 

 

 منظمة األغذیة العالمي 
 

 المجلس االعلى للطاقة 
 

 وزارة التربیة والتعلیم 

 
 وزارة الصحة 



 
 االلیات المتبعة حالیا على صعید المتابعة والتقییم

الشؤون  وزارة المجتمع المدني 
 االجتماعیة

المؤسسات 
 الحكومیة 

  المتابعة المانحین  

الھیئة المستقلة 
 لحقوق االنسان 
 وسائل االعالم 

الحمایة  شبكات
 االجتماعیة

 العلیا  اللجنة التوجیھیة
 للمشروع 

 لجنة االشراف
لجان المتابعة في  دور

المدیریات في عملیة 
 ادارة التظلمات 

الرقابة الداخلیة  دور
 بالوزارة 

لجان المتابعة في 
 المدیریات 

 

 تدقیق قوائم المنتفعین مع 
بنك ”وزارة المالیة   

 المعلومات
 ھیئة الرقابة 

االستحقاق  مراجعة  
 زیارات دوریة ربعیة 
Spot check 
  
 دور شركات التدقیق المحایدة 
 

  



 تقییم برنامج التحويالت النقدية 
Evaluation Study Topic Goal Methods 
World Bank Targeting Assessment of 

the Cash Transfer 
Program 

Before making significant changes on the current proxy 

means test (PMT) formula used to select beneficiaries of 

CTP, MoSA needs to identify strengths and weakness of 

its current method. To assess the targeting efficiency of 

the proxy means test (PMT) formula. 

Quantitative household  

urvey 

DFID/ODI 

(Overseas Development Institute)  

Community and 
Beneficiary perspectives 

(female headed 
households) 

explore community perceptions of the cash transfer 
programme  at individual, household and community 
levels, with a particular focus on the impacts on female-
headed households 

Qualitative methods 

UNICEF/ODI Mixed methods with a 
focus on child level 

impacts 
UNICEF is commissioning a mixed methods study on the 
effects of the cash transfer on children’s well-being 
 

Mixed 

On going 

EU  Mixed methods to assess 
impacts on households 

and analysis of processes 
and procedures 

The global objective is to assess the social impact of the 
cash transfer programme in (CTP) in the West Bank and 
Gaza  

Mixed 

On going 



 أبرز نتائج التقییمات التي تم االنتھاء منھا 
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 )2012(البنك الدولي /تقییم االستھداف في برنامج التحویالت النقدیة1.
 

 ):    البنك الدولي(تقییم معادلة اختبار مصادر الدخل البدیلة 
 تمثلت أبرز نتیجة للتقییم في أن الغالبیة العظمى من مقدمي الطلبات والمصنفین على أنھم

ویقوم . یعانون من الفقر المدقع من خالل معادلة اختبار مصادر الدخل البدیلة ھم كذلك بالفعل
ویعكس نھج االستھداف في برنامج . النموذج بإعداد مؤشرات تعد من األفضل حول العالم

التحویالت النقدیة أھداف البرنامج المتعلقة بسد فجوة الفقر مع التركیز على تقدیم اللمساعدة 
 .    لألسر األشد فقراً 

توسیع نطاق التواصل، االتصال، تعزیز : توجد حاجة إلجراء تحسینات في المجاالت التالیة
 .  التوافق بین التدخالت النقدیة وغیر النقدیة



تقییم وزارة التنمیة /التصورات المجتمعیة
 الدولیة البريطانیة

12 

 ًمن وجھة نظر المستفیدین، فإن برنامج التحویالت النقدیة یشكل جزًء ھاماً وإن كان محدودا
 .   في اإلستراتیجیات العامة التي یتبعونھا في التعامل مع األوضاع االقتصادیة

وجود آثار إیجابیة على المستوى الفردي واألسري والمجتمعي والدولة  . 
اآلثار السلبیة  : 
إیجاد نوع االتكالیة بسبب االفتقار إلى إستراتیجیة واقعیة إلخراج  :المستوى الفردي-

 ...المستفیدین من البرنامج
 ...  أو تفاقم توترات قائمة ضمن العائالت الممتدة/خلق توترات جدیدة و: المستوى األسري -
 .  تجب معالجة أخطاء اإلقصاء: المستوى المجتمعي-



 خطوات العمل القادمة
 اعادة احتساب المنفعة لالسر المستفیدة للبرنامج في ضوء التقییمات

 السابقة
 تطویر اطار منطقي لكافة تدخالت برامج الحمایة االجتماعیة

 لتنظیم عمل الباحثین االجتماعیین 
 توظیف خبرة الباحثین االجتماعیین العاملین على البرنامج بالتركیز

 على عنصري المتابعة والتقییم
 
 

 
 
 

 



 الخطوات القادمة
 

 التوجة نحو الالمركزیة في تقدیم الخدمات للمنتفعین 
 تجربة كینیا”تأسیس مجلس استشاري للمنتفعین  “ 
 تعزیز ادارة ملف الشكاوي والتظلمات برامجیا وفنیا مع التأكید على

 .  أھمیة التعاطي مع التغذیة المرتجعة للمستفیدین بشكل ممنھج

 تقویة عملیات التنسیق مع الشركاء بما في ذلك المؤسسات االھلیة الغیر
 . حكومیة خاصة في مجالي المتابعة والتقییم

 تعزیز العالقة مع باحثي الوكالة والشؤون االجتماعیة وتوحید منھج
 العمل

 
 



 الخطوات القادمة 
 اعادة ھیكلة العمل المیداني في الوزارة وأذرعھا المیدانیة بما یضمن

تحسین جودة االداء مع االخذ بعین االعتبار لمستویات تدقیق العمل 
منسق، مشرف، باحث، مسؤول ”المیداني من خالل تأسیس فرق میدانیة 

 .ادخال، مدخل بیانات، مدقق
 تطویر نظام أرشفة الكترونیة لبیانات المنتفعین 
 تعزیز نظام أمن البیانات 
 القیام بدراسة تحلیلیة حول  التكلفة المالیة لبرنامج التحویالت النقدیة 

 
 



 Thank You  
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