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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( 



 نطاق تغطیة منافع البرنامج 
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 كم عدد األشخاص المستفیدین من البرنامج؟ السنة

(%)النساء  (%)الرجال    

2010 26,599(41%) 38278(59%) 

2011 40,374 (43%) 53,572 (57%) 

2012 41,000 (43%) 55,000 (57%) 
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السیاق الفلسطیني الفرید من نوعھ فیما یخص النواحي السیاسیة واالقتصادیة 1.
 والفقر 

 الطبیعة متعددة األبعاد للفقر والھشاشة 2.

 األخطاء المتعلقة بالشمول واإلقصاء 3.

 )  االعتماد على التمویل الخارجي(االستدامة المالیة 4.

االفتقار إلى إستراتیجیة واقعیة إلخراج المستفیدین من البرنامج، بالنظر إلى 5.
محدودیة فرص العمل المتوفرة للفئات المستضعفة في األراضي الفلسطینیة 

 المحتلة 
 الرصد والتقییم 6.
عدم توحید آلیات التنسیق سواء بین الحكومة أو مع الشركاء التنمویین 7.

 والمنظمات غیر الحكومیة 



 النتائج 
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تم مؤخراً إجراء تقییمین : 
 )2012(البنك الدولي /تقییم االستھداف في برنامج التحویالت النقدیة1.
وزارة التنمیة الدولیة البریطانیة /التصورات المجتمعیة حول برنامج التحویالت النقدیة2.

)2012    .( 
 

 ):    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
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 من وجھة نظر المستفیدین، فإن برنامج التحویالت النقدیة ھاماً یشكل جزًء ھاماً وإن كان
 .   محدوداً 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-



 الدروس المستفادة واألولويات
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 االستھداف 

 اتخاذ خطوات لتقلیل أخطاء الشمول في ظل الشح الكبیر في الموارد 
 تكملة نھج االستھداف لمعادلة اختبار مصادر الدخل البدیلة بتقییمات نوعیة 
   تسریع وقت معالجة الطلبات وتوحید اإلجراءات المتعلقة بالوثائق المساندة 
 تعیین موظفین من جامعي البیانات من وزارة الشؤون االجتماعیة لتكملة األدوار التقلیدیة لألخصائیین

 االجتماعیین 
 تشكیل لجان من مؤسسات متعددة حول الحمایة االجتماعیة 
 حجم وتكراریة تقدیم التحویالت 
 تقدیم دفعات مربوطة بمعدالت التضخم بالنظر إلى االرتفاعات الحادة في كلفة المعیشة 
زیادة تكراریة تقدیم التحویالت النقدیة  . 
 بناء القدرات 
 االستثمار في بناء القدرات لألخصائیین االجتماعیین المعنیین ببرنامج التحویالت النقدیة 
 االستثمار في أنشطة رفع مستوى الوعي حول البرنامج والفرص الرامیة لتعزیز التوافق بین مختلف

 المؤسسات 



 )  تابع(الدروس المستفادة واألولويات  
 رفع مستوى الوعي لدى المواطنین 

االستثمار في جھود رفع مستوى الوعي لدى المستفیدین من البرنامج والمجتمع بشكل عام . 
 االستفادة من البنك الدولي كمصدر للتفاعل بین المجتمع والجھة المنفذة للبرنامج 
 التواصل حول المعلومات المتعلقة بالبرنامج وقصص النجاح عبر اإلذاعة واإلعالم المطبوع 

 

 حاكمیة البرنامج 
 إعداد إطار لحاكمیة البرنامج، بما في ذلك توسیع نطاق الالمركزیة ومشاركة المواطنین 
 تعزیز إجراءات التظلم من قبل المواطنین وقنوات الحصول على التغذیة الراجعة 
التعلم/تعزیز التنسیق بین مختلف الشركاء التنمویین، خصوصاً فیما یتعلق بالرصد والتقییم  . 



 )  تابع(الدروس المستفادة واألولويات  
 إعداد حزم مصممة بشكل مناسب للمساعدات االجتماعیة 
 ،إعداد خرائط على مستوى األقضیة حول الخدمات المقدمة من الحكومة، المنظمات األھلیة

 المنظمات غیر الحكومیة
 تشجیع التحویالت في المعاییر واألدوار والتوقعات المتعلقة بالنوع االجتماعي من أجل تعزیز

 . تعزیز مساھمة برنامج التحویالت النقدیة في معالجة أوجھ الضعف المرتبطة بالنوع االجتماعي
 إنشاء وحدات لالستشارات الوظیفیة داخل وزارة الشؤون االجتماعیة من أجل دعم المستفیدین

 .  على تعزیز دخولھم والخروج التدریجي من البرنامج
 إعداد وتنفیذ برامج مصممة بشكل مناسب للمساعدات والخدمات االجتماعیة لألشخاص المعاقین

 ومن یعانون من األمراض المزمنة  
 تطویر وترویج الخدمات النفسیة واالجتماعیة المساندة، بما في ذلك مراكز المجتمع المحلي التي

 .  یستطیع فیھا المستفیدون التجمع وااللتقاء ومناقشة قضایاھم
 توفیر فرص للعمل التطوعي من أجل دعم أنشطة وزارة الشؤون االجتماعیة من أجل تعزیز

الحس لدى المواطنین فیما یتعلق بقیمة الذات، الھویة، وإمكانیة الحصول على الوظائف على 
 .  المدى الطویل



 المشورة والنصح للدول األخرى
 التحول نحو أجندة السیاسات الوطنیة بدالً من األجندة الموجھة من قبل الجھات

 .  المانحة

 تحدید األولویات للتدخالت التي تشجع االستثمار في رأس المال
 .البشري

تعزیز االستھداف للفقراء والمستضعفین  . 
 تحسین تركیز برنامج شبكات األمان االجتماعي من خالل تعزیز الرصد والتقییم

 .  والمساءلة االجتماعیة
استخدام آلیات فعالة لتقدیم الخدمات  . 
تعزیز التوافق بین التدخالت النقدیة وغیر النقدیة  . 
 على (التحول من البرامج المشتتة للحمایة االجتماعیة إلى نظام للحمایة االجتماعیة

 .  وصالً إلى برامج شاملة) أساس الحقوق وبحمایة القانون
إبراز أھمیة مشاركة األطراف المعنیة والمواطنین  . 
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