
فلسطین، برنامج التحویالت النقدیة: الحالة الدراسیة  
وزارة الشؤون االجتماعیة: جھة العمل  

داود الدیك: مقدم العرض  
 مساعد وكیل الوزارة

ورشة عمل إطالق مجتمع األطراف 
المعنیة في منطقة الشرق األوسط 

 وشمال أفريقیا 



)فلسطین(وزارة الشؤون االجتماعیة   
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 وزارة الشؤون االجتماعیة المسؤولةالوزارة 

 1994   سنة التأسیس

 1500 عدد الموظفین 

 35 الوطني  عدد الفروع على المستوى

كنسبة من الناتج )/ دوالر أمریكي( السنویةالموازنة 
 المحلي اإلجمالي 

من الناتج المحلي % 2( 200,000,000
 )اإلجمالي

 فرد  700,000نحو  عدد المستفیدین 

 )نقدي وغیر نقدي(برنامجاً  15 عدد البرامج 

 www.mosa.pna.ps الموقع اإللكتروني 



 رؤية ورسالة المؤسسة 
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 الرؤیة
الوصول إلى مجتمع فلسطیني یوفر الرفاه االجتماعي للجمیع في إطار التنمیة االجتماعیة الشاملة ”

 .  “والمستدامة
 

 الرسالة
تسعى وزارة الشؤون االجتماعیة إلى تنسیق وتوجیھ الجھود الرامیة إلى تحقیق رؤیتھا من خالل 
قیادة عملیة تطویر السیاسات االجتماعیة بالتعاون مع الشركاء في القطاع االجتماعي، ومن خالل 

وتقع على الوزارة مسؤولیة . توفیر برامج وخدمات على أساس المساواة والعدالة كحقوق مشروعة
. خاصة تجاه الفئات المستضعفة، وخصوصاً األشخاص من ذوي االحتیاجات الخاصة والفقراء
وتركز الوزارة في عملھا على تحقیق التنمیة الشاملة والمستدامة لكافة المواطنین الفلسطینیین 

 . ومواجھة التحدیات الناشئة عن األوضاع االجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة في التوقیت المناسب



 الوظائف الرئیسیة للمؤسسة 
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الخدمات /البرامج ألبرزوصف عام موجز 
 )  حد أقصى 4(المقدمة من قبل المؤسسة 

5 

عدد المستفیدین في  وصف البرنامج اسم البرنامج
2012العام   

 میزانیة البرنامج
)دوالر أمریكي(  

أسلوب اختیار 
 المستفیدین

 البرنامج
 األول 

وزارة (النقدیة برنامج التحویالت 
   )الشؤون االجتماعیة

معادلة اختبار   100,000,000 أسرة 97,271
مصادر الدخل 

 البدیلة 

البرنامج 
 الثاني 

برنامج (الغذائیة برنامج المساعدات 
 )األغذیة العالمي

 اإللكترونیة  والقسائمالتغذیة المدرسیة 

فرد من  600,000
األسر الفقیرة 
 والمستضعفة 

المستفیدین من  85,000,000
وزارة الشؤون 

االجتماعیة 
معادلة اختبار (

مصادر الدخل 
 )البدیلة



الخدمات /البرامج ألبرزوصف عام موجز 
 )  حد أقصى 4(المقدمة من قبل المؤسسة 
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عدد المستفیدین  وصف البرنامج اسم البرنامج
2012في العام   

میزانیة 
 البرنامج

دوالر (
)أمریكي  

أسلوب اختیار 
 المستفیدین

التدریب (الشباب برنامج إعادة تأھیل  الثالث البرنامج
   )المھني

األخصائیون  1,200,000  200
االجتماعیون من 

خالل إدارة 
 الحاالت 

لألشخاص  المیكرويبرنامج اإلقراض  البرنامج الرابع
المعاقین بتمویل من الھالل األحمر 

 اإلماراتي 

 اللجنة الفنیة  1,800,000 700



الخدمات المقدمة /البرامج ألبرزوصف عام موجز 
   )حد أقصى 4(المؤسسة من قبل 
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عدد المستفیدین في  وصف البرنامج اسم البرنامج
2010العام   

میزانیة 
 البرنامج
2010 

أسلوب اختیار 
 المستفیدین

البرنامج 
 الخامس

 االجتماعيبرنامج شبكة األمان 
   ).األونروا(

تتضمن المساعدات سلة غذائیة معیاریة 
كما تشمل تقدیم  ودعم نقدي أساسي،

فرص للتدریب وتطویر المھارات من 
أجل مساعدات المستفیدین على كسر 

  .الفقرحلقة 

، 2010في العام 
استفاد نحو 
 الجء 275,000

فلسطیني، من أكثر 
عائلة،  73,000من 
  .البرنامجمن 

 34.5نحو 
ملیون دوالر 

 أمریكي

تحدید وضعیة 
الفقر باستخدام 
النھج المرتكز 

على الفقر، والذي 
یعتمد على 
 الخصائص

العائلیة والوطنیة، 
كما یعتمد على 

السیاق 
االجتماعي 
   .واالقتصادي



 البرامج ألبرزوصف عام موجز 
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 البرنامج الرابع البرنامج الثالث البرنامج الثاني البرنامج األول

دلیل  ھل یوجد
إذا  للبرنامج؟تشغیلي 

  نعم،كانت اإلجابة 

 نعم إجراءات خطیة ورقة حول المعاییر نعم

یتوفر الدلیل  ھل
التشغیلي للبرنامج 

   للجمھور؟

 نعم ال نعم ال

ما ھي اللغات التي 
 الدلیل بھایتوفر 

   التشغیلي؟

دلیل تشغیلي باللغتین 
 اإلنجلیزیة والعربیة
باإلضافة إلى دلیل 

سریع باللغتین 
 اإلنجلیزیة والعربیة

العربیة اللغة العربیة اللغة  العربیة اللغة   
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