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 الرجاء تصنیف جودة الربط عبر االنترنت







 إذا كانت اإلجابة نعم، ما مدى استخدامك لھذه المواقع؟





 .الرجاء اختیار أھم موضوعین تود التطرق لھما خالل ورشة العمل
 النسبة

األشغال العامة، برامج : أمثلة(الشبكات شبكات األمان وبرامج إخراج المستفیدین من ھذه 
التحویالت النقدیة التي تتم تكملتھا من خالل توفیر التدریب وخدمات للمساعدة في 

   )التحول نحو الوظائف المنتجة

57,89% 
 

الخاص البرامج التي تعزز من ریادة األعمال وتحسین اإلنتاجیة لدى العاملین لحسابھم 
 )، التمویل، تكامل وشمول سلسلة القیمةالمھاريالتدریب : أمثلة(

52,63 

للوظائف بأجر،  المھاريدعم األجور، التدریب : أمثلة(بأجر البرامج التي تدعم الوظائف 
  )خدمات الوساطة

42,10% 

سجل موحد وممیز، خدمات النافذة الواحدة، : أمثلة(االجتماعیة البرامج  وحاكمیةإدارة 
   .)الخ...والتقییم،الرصد 

42,10% 
 

النصیة القصیرة عبر الھاتف  خدمة الرسائل: أمثلة(التكنولوجیا البرامج التي تستخدم 
المتنقل للوساطة، نظام المعلومات اإلداریة للبرامج االجتماعیة، برامج ذات ھویة تعریفیة 

   )ممیزة باستخدام نظام إلكتروني

26,31% 

















إذا كانت اإلجابة نعم، ما ھو البرنامج التي 
تعتقدون أنه األكثر نجاحاً وتودون التشارك حوله 

 مع اآلخرين؟
 الدولة نوع البرنامج 

 العراق الرعایة االجتماعیة   

 فلسطین  برامج التحویالت النقدیة

 األردن أنظمة المعلومات اإلداریة 

 فلسطین االستجابة للحاالت الطارئة 

 فلسطین الشراكة بین القطاعین العام والخاص 

 المغرب مكافحة فقدان رأس المال البشري

 تونس تسجیل المستفیدین لتحسین الرصد والتقییم

 تونس تقدیرالفقر ونظام معلومات جدیدة من وزارة الشؤون االجتماعیة
 

 المغرب الدعم في العمل المأجور و  الوساطة

  برامج التحویالت النقدیة
 

 المغرب



 ما ھو نوع البرنامج؟

 النسبة نوع البرنامج 
الخاص البرامج التي تعزز من ریادة األعمال وتحسین اإلنتاجیة لدى العاملین لحسابھم 

   )، التمویل، تكامل وشمول سلسلة القیمةالمھاريالتدریب : أمثلة(
50% 

األشغال العامة، برامج : أمثلة(الشبكات شبكات األمان وبرامج إخراج المستفیدین من ھذه 
التحویالت النقدیة التي تتم تكملتھا من خالل توفیر التدریب وخدمات للمساعدة في التحول 

 )نحو الوظائف المنتجة

37,5% 

للوظائف بأجر،  المھاريدعم األجور، التدریب : أمثلة(بأجر البرامج التي تدعم الوظائف 
  )خدمات الوساطة

31,25% 

سجل موحد وممیز، خدمات النافذة الواحدة، : أمثلة(االجتماعیة البرامج  وحاكمیةإدارة 
   .)الخ...والتقییم،الرصد 

43,75% 

النصیة القصیرة عبر الھاتف  خدمة الرسائل: أمثلة(التكنولوجیا البرامج التي تستخدم 
المتنقل للوساطة، نظام المعلومات اإلداریة للبرامج االجتماعیة، برامج ذات ھویة تعریفیة 

   )ممیزة باستخدام نظام إلكتروني

18,75% 
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