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الت النقدية (شيك الشؤون)  ورقة حقائق   حول برنامج التحو

   ا    االجتماعيةعمل وزارة التنمية اؤ ور)  وشر ل ثالث ش ) ع صرف دفعات نقدية فصلية ( ي والبنك الدو (اإلتحاد األورو

الت النقدية (شيك الشؤون) منذ العام    .2012لألسر املستفيدة من برنامج التحو

   نامج ع شة  عتمد ال  وفق معادلة قياس مستوى املع
ً
ا احصائيا ات  م  وال يتم قياس   -ية  -ديموغرافيه  –جغرافية  (تغ

ا)  -سكنية -اقتصادية ة  وغ  .االجتماعيةمن خدمات وزارة التنمية  لالستفادةلتحديد استحقاق األسر الفق

   ا شروط ية  -حزمة من املساعدات (نقدية  االستحقاقتقدم وزارة التنمية االجتماعية لألسر ال تنطبق عل ة  - عي ع صغ   -مشار

ن ص مشة  باإلضافة إ تقديم  ..........)،    -دعم نف واجتما  -إعفاءات مدرسية وجامعية  -تأم خدمات تتعلق بالفئات امل

ن........  اص ذوي اإلعاقة، واملسن ساء املعنفات،األطفال  ظروف صعبة، األ  والضعيفة مثل ال

 ا وزارة التنمية االجتماعية  عت دمات ال تقدم ون األسا للمساعدات وا و امل الت النقدية   . برنامج التحو

  الت النقدية  ستفيد ان القطاع % من  21أي حوا    ،  قطاع غزة   فرد  473,838بواقع    أسرة   79,629حوا    من برنامج التحو   س

ا م  أمور سي  نامج   ال ذا  ع  الفصليةياتية عتمدون  املالية  الدفعة  متوسط  بلغ  و حوا        ،  غزة  لقطاع  صصة    ا

ل 105 ) 32( أي مليون شي
ً
با  . مليون دوالر تقر

   ن نامج ب ذا ال اوح قيمة املبلغ الذي تحصل عليه األسرة من  ل (  250ت ل (  600دوالر) إ    75شي ، حيث    180شي
ً
ا ر دوالر) ش

شة PMTFيتم تحديد املبلغ من خالل معادلة    (معادلة الفقر).  معادلة فحص مستوى املع

   غطي ة من مختلف املصادر  قطاع غزة ال    املساعداتال  ا األسر الفق أك من نصف فجوة الفقر لألسر ال    تحصل عل

ونة من خمس أفراد ( ن  2تقع  فقر مدقع، حيث يبلغ حد الفقر املدقع ألسرة م ية وفق    3  -بالغ أطفال)  األرا الفلسطي

از املركزي لإلحصاء الفلسطي حوا  ل ( 1974بيانات ا )   600شي
ً
با  دوالر تقر

 م مسا لفقبلغت  ي  األورو االتحاد  غزة  ة  قطاع  سم  راء   د دفعة  الدفعة  %75حوا    2020وفق  مبلغ  السلطة  أما  ،  من 

ية   ا    بلغت   فقدالفلسطي م الدفعة  مسا ن%،  25حوا  لنفس  لطواقم     ح ب  ف وتدر دعم  بتقديم  الدو  البنك  يقوم 

نامج  ية    ال ناء الضفة الغر تم است ش  طواقم قطاع غزة   و ب والنفقات ال  كما    ،غيليةمن التدر
ً
ال  تمو

ً
 سيط  يقدم أحيانا

ً
  ا

 .من املستفيدين قليلة  ألعداد

   ة، و األعوام    2018انتظم صرف الدفعات املالية للمستفيدين ح العام ع دفعات سنو تم صرف    2020و  2019بمعدل أر

ع دفعات   % من الدفعات املالية بمعدل ثالث دفعات 75 املة لصرف أر مته  ي يدفع مسا ة مع العلم بأن اإلتحاد األورو سنو

ل سنوي، و العام   ش ئة    صرفتم    2021مالية للفقراء  نائية مج ل  750  بمبلغ موحد  األسر املستفيدةميع  دفعة است   شي

ذا املبلغ يمثل دوالر 230( ذا العام14)، و صصة ل  .% فقط من الدفعات ا

   ل اب األسر ش نامجأر ساء املستفيدة من ال ن% من األسر املستفيدة،  37.7حوا  من ال  .سيدات أرامل  نصف

    اب األسر ل أر نامجاملستفيدة من  ش سبة كبار السن حوا    كما%،  28.1سن حوا  ال كبار  من    ال % من األفراد  7.6تبلغ 

نامج  .املستفيدين من ال

   اص ذوي إعاقة حوا نامج من األ اب األسر املستفيدة من ال ل أر عانون من  12.4ش اب األسر الذين  ل أر ش %، كما 

اب األسر املستفيدة  %55.7مرض مزمن واحد ع األقل حوا   .من أر

  اب األسر ل أر نامجش م العل أقل من ثانوي حوا  املستفيدة من ال اب  78.7الذين مستوا ن أر سبة األمية ب %، كما تبلغ 

نامج األسر  اب األسر املستفيدة  %11.8حوا املستفيدة من ال  .من أر

  االجتماعية وزارة التنمية                                                                                                                 

  للتخطيط والتعاون الدو اإلدارة العامة 


