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  :اإلىداء

فمسطين ألطفال أفضلغد  ألجلكل العاممين بصمت  إلى



 أ

إقرار

ناء المؤسسات والتنمية لجامعة القدس لنيؿ درجة الماجستير في ب دمياأق أننيىذه الرسالة معد  أناقر أ
البحث  أصوؿواستعنت بالعديد مف المراجع، ووثقت ذلؾ حسب  ، وىي نتيجة بحث قمت بو،المستدامة
 .آخر معيد أوجامعة  ةأليأي جزء منيا لـ يقدـ  أوف ىذه الرسالة أالعممي، و 

...............................:التوقيع

كشؾ أبوياسر توفيؽ محمد 

 ـ 14/7/2017 :التاريخ
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:شكر وتقدير

وتقديمي ليذا العمؿ المتواضع بالشكر والعرفاف لكؿ مف وقؼ معي في دراستي  أتقدـ أف إالال يسعني 
دارتيا ،مف جامعة القدس بدءاً  موفرة كؿ  ،دراستي العميا إلكماؿلي ىذه الفرصة  أتاحتالتي  ؛وا 

ومنيج  ،واضحة عمميةوبرامج دراسية مالئمة ضمف خطط  ،مف طواقـ ذات كفاءة عالية ،اتاإلمكاني
  .البحث العممي المتقدـ أصوؿيعتمد 

وتقديـ خبرتو. ،وصبره ،لتعاونو ؛التيالمشرؼ عمى رس ،منصور غرابة كؿ الشكر والتقدير لمدكتور

وخبراتو. إلى الدكتور عبد الوىاب الصباغ الذي لـ يبخؿ عمي بتوجيياتو

.استعداده التاـ لبذؿ كؿ جيد وتقديـ كؿ خبرة ومعرفةو  األطرشعزمي الدكتور  إلى

 األفضؿ.ة في البرنامج لتفانييا في تقديـ يالييئة التدريسإلى 

الى السادة المحكميف لالستبانة الذيف استعنت بتوجيياتيـ وخبراتيـ.

خبرتو الواسعة في ىذا  وبذؿ جيدهائج االستبانة في تحميؿ نت لمساعدتو أيوبعبد الكريـ الدكتور  إلى
 .المجاؿ

 .األخ نصر الديف أبو كشؾ المدقؽ المغوي إلى

إلى تعبئة االستمارات  عضاء الييئات العامة في المخيمات الذيف استجابواأرؤساء المجاف و  إلى
 المتعمقة بالدراسة.

لوجود.في إخراج ىذه الدراسة إلى حيز ا إلى كؿ مف قدـ وساىـ معي

ليـ مني جميعًا كؿ محبة واحتراـ.

وهلل الحمد من قبل ومن بعد



 ج

:التعريفاتالمصطمحات و 

يتحقؽ مف  ،البرنامج بأنو مجموعة متعددة مف المياـ واإلجراءات المطولة (المعيوؼؼ )يعر  :البرنامج
ط ضمف إطار ومرتب ويتـ انجازىا ضمف تسمسؿ دقيؽ ،خالليا التوازف في عممية التنسيؽ فيما بينيا

البرنامج بأنو مجموعة مف المشاريع ليا عالقة  (،البطحي)في حيف اعتبر  (،2008زمني، )المعيوؼ،
ؾ، ضمف برنامج واحد، حيث يتولد منفعة مف خالؿ إدارتيا بشكؿ مشتر  ،ببعضيا البعض

عة مف عبارة عف مجمو  بأنويعرؼ البرنامج  (صندوؽ التنمية اليمني)بينما  (،2015،)البطحي
المشاريع المبنية ضمف خطة واضحة المعالـ ومشتركة مع بعضيا البعض مف حيث المضموف 

اىا، )دليؿ إدارة وقد ترتبط قطاعيا أو إقميميا عف طريؽ جية واحدة تتبن ،والمكاف والتنظيـ
المتناسقة، تؤدي إلى البرنامج يتشكؿ مف مجموعة مف المشاريع  وعميو نجد أف (.2011المشاريع،

.قيؽ ىدؼ استراتيجي محددتح

 ،منتج المشروع بأنو مجيود محدد ببداية ونياية لمحصوؿ عمى نتيجة أو (البطحي)اعتبر : المشروع
بينما يعتبر  .(2105آخر ولكنيا قد تتشابو، ) البطحي، نتائج أي مشروع مع مشروع بحيث ال تتطابؽ

(. 6002، )رستـ،ء منتج أو خدمة فريدةالمساعي المؤقتة التي يقاـ بيا إلنشاالمشروع بأنو  (رستـ)
التنمية اليمني المشروع: بأنو عمؿ مخطط يتضمف مجموعة مف األنشطة تـ تصميميا  ويعرؼ صندوؽ

طار زمني محدد، )دليؿ إدارة المشاريع، (. 2011لمتوصؿ إلى نتائج محددة في حدود موازنة معينة، وا 
مف األنشطة المتناسقة، تؤدي إلى تحقيؽ ىدؼ وعميو نجد أف المشروع بشكؿ عاـ عبارة عف مجموعة 

معيف بفترة زمنية محددة، وبكمفة محددة، ضمف محددات ومخاطر معينة.

دوائر المركزية في منظمة التحرير الفمسطينية، تـ إقرار تشكيميا ىي إحدى ال :دائرة شؤوف الالجئيف
لمتابعة قضية  ،لمنعقد في الجزائرطني الفمسطيني اي الدورة الثامنة عشرة لممجمس الو ف(، 1987)عاـ 

قرار رقـ ) ،اكف تواجدىــ ولمدفاع عف حقوقيـ في جميع أمالالجئيف الفمسطينييف ورعاية مصالحي
 (.1987(، )النظاـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينية،البند )و( (18)مادة  (66)

والصحية والثقافية وغيرىا التي تنتج اآلثار االجتماعية واالقتصادية والبيئية  حسب )جايكا( ىو: األثر
وتترؾ بصمة واضحة كنتيجة ليذا الفعؿ  ،عف نشاط أو مشروع أو برنامج تممس آثارىا في المجتمع

بأنو ما يممسو المجتمع عمى المدى الطويؿ نتيجة  (الوكالة األمريكية لمتنمية)وتعرفو  .(2004،)جايكا



 د

( بأنو التأثيرات 6002،رنامج األمـ المتحدة لمبيئة)ب وويعرف .(USAID،8991) ،تنفيذ مشروع معيف
وبشكؿ عاـ يعتبر األثر  لتي تحدث عممية تغيير اجتماعي.عمى اإلنساف التي تنتج عف المشروعات وا

بحيث يكوف ىناؾ تغيير واضح ممموس قبؿ بدء  ،الناجـ عف نشاط معيف بأنو التغيير واالختالؼ
 .اً أو سمبي اً غيير أو االختالؼ ايجابيوقد يكوف ىذا الت ،الحدث وبعد انجازه

 ،وىو تعبير يستخدـ ليدؿ عمى المستوى االقتصادي لمفرد أو األسرة أو المجتمع: مستوى المعيشة
قياسو مف خالؿ قيمة السمع والخدمات التي ينتجيا أو يستيمكيا الفرد أو األسرة أو المجتمع  فويمك

فيشير إلى مستوى  (د.قدري جميؿ)وحسب  ،ويوتقاس عادة بشكؿ سن ،خالؿ فترة زمنية محددة
 ،جوراألومؤشر  ،مؤشر األسعار :وىما ،يعتمد عمى مؤشريف كمييف اً نوعي اً المعيشة باعتباره مؤشر 

مستوى المعيشة يعبر بشكؿ فاف مؤشر  (برنامج األمـ المتحدة لمتنمية)وحسب  .(2007،)جميؿ
ودرجة تعميـ  ،ناصر متوسط العمر المحتمؿمؤشر التنمية البشرية التي تستند إلى ع أساسي عف

المستوى المعيشي . ف(1990،)برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي ،وحصة الفرد مف الدخؿ المحمي ،السكاف
نما ي ال يتضمف فقط تضمف الجوانب المعيشية األخرى المتعمقة بالصحة ممكية السمع االستيالكية، وا 

ف مستوى المعيشة ىو كؿ ( أ2013،، ويرى )عكيمةدمة مف الحكومةوالتعميـ والبيئة والبنية التحتية المق
وطبقة ما يتمتع بو الفرد مف ممبس ومأكؿ ومسكف ويتحدد كؿ ذلؾ بمستوى الدخؿ والبيئة المحيطة 

 ؛أف مؤشرات قياس مستوى المعيشة االقتصادية واالجتماعية والثقافية الفرد االجتماعية، ويشير إلى
.ومعدؿ الدخؿ ،والمستوى الصحي ،ونسبة التعميـ ،تتمثؿ بمؤشرات الدخؿ

ويتضح مف كؿ ما سبؽ أف مستوى المعيشة يعبر عف المستوى االقتصادي والثقافي والصحي   
 ،الخدماتمجتمع، ويتعمؽ كذلؾ بتوافر السمع و والتعميمي واالجتماعي الذي يعيشو الفرد أو األسرة أو ال

حيطة، مف خدمات عامة وبنية ا في ذلؾ الظروؼ البيئية المبم ،ونوعيتيا والقدرة عمى الحصوؿ عمييا
تحتية.

مستويات المعيشة والتنمية  ال يمكف فصؿظروؼ المعيشة: )حسب وكالة الغوث الدولية( فانو 
والتي تعني حسب توصيؼ )الوكالة الدولية(،  ،الظروؼ المعيشية لالجئيف عف االقتصادية واالجتماعية

، )موقع وكالة الحياة اليومية عمى نوعيةًا مباشر  اً تأثير  الي ، حيث أفالمخيـ في البيئة المادية نوعية
وىي تعني توفر السكف الالئؽ، والمياه، والصرؼ الصحي، والكيرباء، . (2017الغوث الدولية،



 ه

والمدارس، والعيادات، ونوعية الطرؽ الداخمية، وخدمة التخمص مف النفايات، وغير ذلؾ. ومف خالؿ 
 أف الظروؼ المعيشية تعني الظروؼ البيئية المحيطة باإلنساف. ما سبؽ نجد

تكوف إما حكومية أو ، قطعة مف األرض" ىو الغوث الدولية( )وكالة المخيـ حسب تعريؼ: المخيمات
وضعت تحت تصرؼ - مف المالؾ المحمييف في أغمب الحاالت استأجرتيا الحكومات المستضيفة

كمساعدة لالجئيف الفمسطينييف في تسييؿ احتياجاتيـ األساسية، وال يمكف لسكاف المخيمات  -ااألونرو 
 (.2017)موقع وكالة الغوث، ."تممؾ ىذه األراضي، ولكف ليـ الحؽ في االستفادة منيا لمسكنى

لجنة الخدمات: ىيئة محمية تشرؼ عمى شؤوف السكاف داخؿ المخيـ، وتتابع أوضاعيـ وتراعي 
ـ وتقديـ الخدمات ليـ، وتنفذ المشاريع الخاصة بالسكاف، وحمقة وصؿ بيف السكاف ووكالة مصالحي

الغوث، وبيف السكاف ومؤسسات السمطة، والجيات ذات العالقة، وتتشكؿ مف خالؿ ىيئة عامة في كؿ 
ي مخيـ، ويتـ إجراء انتخابات داخؿ الييئة العامة الختيار أعضاء المجاف بناء عمى النظاـ الداخم

 (.2010)النظاـ االنتخابي لمجاف المخيمات،موؿ بو لدى دائرة شؤوف الالجئيف. المع

الييئة العامة: ىيئة يتـ تشكيميا داخؿ كؿ مخيـ، تعتبر مرجعية عمؿ لمجاف المخيمات، تراقب عمؿ 
قرارىا، وتنعقد سنويا في اجتماع عادي، و  يجري المجاف مف خالؿ مناقشة التقارير المالية واإلدارية وا 

انتخاب المجاف مف خالليا كؿ سنتيف، وتتكوف مف ممثميف عف كافة شرائح وقطاعات المجتمع، متمثمة 
بكؿ مف: أعضاء المجاف السابقة والحالية، وأعضاء الييئات العاممة لممؤسسات في المخيمات، والمجاف 

 خصيات االعتبارية التيفة إلى الشالتنظيمية لفصائؿ العمؿ الوطني، واألطر الشبابية والنسوية، إضا
 حددىا النظاـ، مف لجاف آباء، ولجاف إصالح، وقيادات مجتمعية وعائمية.)المصدر السابؽ(.

:المختصرات

 موضوع الدراسة(: برنامج تمويؿ المشاريع في دائرة شؤوف الالجئيفالبرنامج(. 
  ااألونرو (UNRWAوكالة األمـ المتحدة إلغاثة وتشغيؿ الالجئيف الفم :)ييفسطين.
 دورا (DORA دائرة شؤوف الالج :)ئيف في منظمة التحرير الفمسطينية. 
 ( ـ.ت.ؼPLO :)منظمة التحرير الفمسطينية. 
 USAIDلمتنمية : الوكالة األمريكية. 
 UNDP.برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي :

http://www.palqa.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%AB%D8%9F/
http://www.palqa.com/%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D9%88%D9%86/%D9%85%D8%A7-%D9%87%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%86%D8%B1%D9%88%D8%A7-%D9%88%D9%83%D8%A7%D9%84%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%BA%D9%88%D8%AB%D8%9F/


 و

 (جايكاJICAا :)لوكالة اليابانية لمتعاوف الدولي. 
 ( أنيراANEARAمنظمة دولية :) .لتحسيف مستوى المعيشة في الشرؽ األوسط 
 لجنة المخيـ: المجنة الشعبية لخدمات المخيـ. 
 لييئة العامة لمؤتمر لجنة المخيـ: االييئة العامة. 
  المتغيرات البحثية: ىي المتغيرات المتعمقة بالمستجيب والواردة في األقساـ الخمسة االولى مف

: خاص بالمخيـ، والقسـ القسـ الثانيولية، و انات األ: البيالقسـ األوؿأداة الدراسة، وىي: )
 الثالث: نشاطات مؤسسية، والقسـ الرابع: خاص بالبرنامج موضوع الدراسة، والقسـ الخامس:

  بظروؼ المعيشة(.أسئمة خاصة 



 ز

الممخص 

مخيمات الضفة المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف في تمويؿ ىدفت الدراسة إلى تقييـ برنامج 
، واستخدـ دوره في تحسيف ظروؼ المعيشة فيياو  ، حالة دراسية )مخيمات عسكر والجمزوف(،الغربية

ير الدولية ستبانة خصيصا لجمع البيانات اعتمادا عمى المعاياالباحث المنيج الوصفي حيث صمـ 
لفاعمية، معيار األثر، معيار ، معيار الكفاءة، معيار ا(لتقييـ المشاريع وىي: معيار االرتباط )المالءمة

الييئات العامة لمجاف المخيمات في مخيمات  أعضاءعينة عنقودية عشوائية مف خذ وتـ أ ،االستدامة
تـ اعتماد أسماء و  كحالة دراسية، ،في المخيـ الذيف يمثموف المؤسسات المحمية عسكر والجمزوف،

عطاء  ،ممثمي المؤسسات في الييئة العامة بشكؿ  أرقاـ (3)واختيار رقـ مف كؿ  ،لكؿ عضو رقـ وا 
، وكاف عدد مف كافة المؤسسات لضماف تمثيؿ كافة القطاعات ،وىكذا(، 8ثـ  5ثـ  2)رقـ  ،تسمسمي
%(، 30يشكموف )وعدد أفراد العينة  ،( أشخاص207مجتمع الدراسة )ممثمو المؤسسات في أعضاء 

ء المجاف الشعبية لمخدمات في مخيمات رؤسا جميع( شخصًا، إضافة لتوزيع االستبانة عمى 69)أي 
لعمؿ مقارنة بيف البيانات الوصفية التي تـ جمعيا  ،( رئيس لجنة شعبية لمخدمات24الضفة الغربية، )

مف الحالة الدراسية، والبيانات الوصفية التي تـ جمعيا مف رؤساء المجاف في المخيمات األخرى خارج 
 الحالة الدراسية.

وىو يعبر عف  %(،65( بنسبة )تمادا عمى معيار االرتباط )المالءمةلمشاريع اعوتمثمت نتائج تقييـ ا
ومعيار الكفاءة  ،مدى مالئمة وارتباط نتائج مشاريع البرنامج باحتياجات وأولويات الفئات المستيدفة

وىو يقيس حسف استخداـ الموارد البشرية والمالية والمادية والعمميات والتكنولوجيا  ،%(64بنسبة )
دى تحقيؽ مشاريع ويقيس م ،%(63ومعيار الفاعمية بنسبة ) ،الوقت في تحقيؽ النتائج المطموبةو 

يقيس  وىو ،%(62بنسبة ) األثرومعيار  ،مخطط ليا مف مخرجات وأىداؼ ونتائج البرنامج لما ىو
مدى تحقيؽ اليدؼ العاـ لبرنامج تمويؿ المشاريع والمؤسسة عمى مستوى المستفيديف المباشريف 

يقيس مدى استمرارية  ،%(63، ومعيار االستدامة بنسبة )المجتمع بشكؿ عاـ عمى المدى البعيدو 
 وبعد ،بعد االستدامة لممؤسسة صاحبة المشروع ،وديمومة مشاريع البرنامج بعد تنفيذىا ضمف بعديف

بنسبة  الخمسة المعدؿ الكمي لمعايير التقييـكاف و  ،استمرار المشروع في تغطية نفقاتو التشغيمية
فيما يتعمؽ بالفقرات  أما ورغـ كوف النتائج متواضعة إال انيا تعتبر مقبولة بشكؿ عاـ، ،%(63)
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برنامج تمويؿ المشاريع دور ويعبر عف  ،%(75الخاصة بظروؼ المعيشة كاف متوسط النتائج بنسبة )
 .يةالغرب المعيشة في مخيمات الضفة ظروؼتحسيف  فيالذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف 

االحتياجات  يغطيال  لبرنامج المشاريعحجـ التمويؿ  أف :مف النتائج التي توصؿ ليا الباحثوكاف 
 في دور المجاف الشعبية لممخيمات يعزز ذلؾ مف زيادة حجـ التمويؿ،  ؿوفي حاالمتزايدة لمسكاف، 

 الدراسة أبرزتوكما  ،مستوى الثقة بينيا وبيف المستفيديف ويرفع ؛احتياجاتيـتمبية  عمى القدرةزيادة 
)ممثمي المؤسسات  لشركاءثقة ا ًا فيضعفبرنامج المشاريع لممستفيديف، و  داؼأىوضوح في  اً نقص

، مف جية اخرى دائرة شؤوف الالجئيفو  مف جية، بالمجاف الشعبية لمخدمات العاممة في المخيمات(،
فائدة انعكاس ال ألجؿ ؛تنفيذىافي اختيار المشاريع و  يةجتماعالا لتعزيز مفيوـ العدالةوالحاجة  

نفذة ضمف متابعة لممشاريع المالرقابة و النظاـ  لغيابالنتائج  أشارت كماالمتحققة منيا عمى الجميع، 
 أولويات المجاف الشعبية لمخدمات اتوفر خطط واضحة تحدد مف خاللي وعدـبرنامج تمويؿ المشاريع، 

عدـ توفر مصادر تمويؿ العاممة في المخيمات مف  كما تعاني المؤسساتلمسكاف والشركاء،  المشاريع
 معتمد عدـ وجود نظاـ تقييـ إلى إضافة ،ثابتة لتغطية مصاريفيا التشغيمية وأنشطتيا وبرامجيا

تأثيرا النتائج  وأظيرت ،بعد التنفيذ أوخالؿ  أو قبؿ ،ة مف خالؿ برنامج تمويؿ المشاريعلممشاريع المنفذ
 .مستوى وظروؼ المعيشة في المخيماتاريع في تحسيف المش تمويؿ لبرنامج محدوداً 

المجتمع المحمي بكافة فئاتو وشرائحو  إشراؾضرورة  :أىمياجممة مف التوصيات  إلىوخمصت الدراسة 
وىذا يتطمب عقد اجتماعات دورية لمييئات ، األولوياتووضع  ،تحديد االحتياجاتداخؿ المخيمات في 
والحاجة الماسة لوضع نظاـ ، الشعبية لمخدماتمجاف ال وأعضاءاء بمشاركة رؤس ،العامة في المخيمات
برنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه  موازنةوزيادة بمشاركة المستفيديف والشركاء، ؿ رقابة واضح وفعا

يجاد ،دائرة شؤوف الالجئيف في مخيمات الضفة الغربية بيئة مالئمة لجذب المزيد مف المانحيف لتنفيذ  وا 
ولتحقيؽ . برنامج تمويؿ المشاريعوعمؿ تقييـ دوري سنوي ل، الفمسطينية في المخيمات وريةضر  مشاريع
يتطمب ذلؾ التركيز عمى استخداـ الموارد المحمية بشرية  ؛فائدة مف برنامج تمويؿ المشاريع أقصى

 عماؿ وفنييفمف  ،حتى تنعكس الفائدة مف المشاريع عمى سكاف المخيـ ،ومادية مف داخؿ المخيـ
لفرص وتضمف تكافؤ ا ،ات فساد في التنفيذرقابة فاعمة تمنع وجود شبي إيجادمع  ،محالت وأصحاب

 .فعيفتلممستفيديف والمن



 ط

Evaluation of Development Project Program which implements by 

Department of Refugee Affairs And it's role in livelihood 

improvement  for refugee camps communities in West Bank 

Case Study: Askar and Jalazon refugee camps 

Student name:Yaser Tawfeeq Muhammad Abu Keshek 

Dr.Mansour Gharabeh 

Abstract 

    This study aims to evaluate the projects finance program that carried out by The 

Division of Refugee Affairs at West Bank, study case (Askar and Al-Jalazoon camps), and 

its contribution to  improve  the living conditions. The researcher used the descriptive 

method where a questionnaire for gathering data has been designed according to the 

international standards of projects evaluation which are: relevance, efficiency, 

effectiveness, impact, and sustainability. In addition to the living conditions section 

(availability, access, utilization, quality, awareness), while a cluster random sample was 

taken from members of the public authorities in camps committee at Askar camps and 

Jalazoon , who represent local institutions in the camp, as a study case, The number of 

members of the study population (207) individuals and the number of sample represent 

(30%), so (69) individuals, in addition to distributing the questionnaire for all of the public 

committee chiefs at the camps in West Bank, (24) chiefs of a public service committees, to 

compare between the descriptive data  which was gathered from the study case and the 

ones which was gathered from the committee chiefs in the camps that are outside the study 

case. 

          The results of the evaluation process  were (65%) depending on  the relevance 

standard, It reflects the appropriateness and relevance of  program outcomes  to the needs 

and priorities of the target groups. (64%) efficiency, it measures the good utilization of 

human and financial resources, material, technology and time  to achieve the desired 

results. (63%) effectiveness, it measures the extent to which program projects achieve 

planned outputs, objectives and outcomes. (62%) impact, It measures the extent to which 

the overall objective of the program of project financing and institution is achieved at the 

level of direct beneficiaries and society in the long term. (63%) sustainability, It measures 

the sustainability of the projects program after implementation within two dimensions, first 

the dimension of sustainability within the institution that carry on the project, as well as the 

continuation of the project to cover its operating expenses. And the overall general average 
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of the five evaluation standards was (63%), although the results were modest it considered 

acceptable in general. As for the living conditions the average results were (75 %).  

      One of the results which has been achieved is that: the amount of projects funding does 

not meet the growing needs of the population. and in case the amount of funding increased 

this will reinforce the public committees role by increasing its ability to fulfill the 

population needs which will in turn increase the trust between them and the beneficiaries. 

The study also highlighted the shortage of clear objectives of the projects program for 

beneficiaries, trusting issues between the public committee partners (representatives of 

institutions operating in the camps) and the (DORA), and the urgent need for social justice 

on selecting projects and their execution to see their impact on every one of the 

beneficiaries. Also the results showed that there isn’t an enough supervision for the 

projects that took place within projects finance program and there aren’t any clear plans 

that show the priorities of the partners and people's  needs. A lack of financing the 

working institutions at camps which weaken  their ability to take a role, also there isn’t 

any evaluation system for the implemented projects whether before, during or after the 

execution. The results showed a small role for the projects program to improve the living 

conditions at camps.  

    The study concluded some recommendations such as : the necessity of engaging the 

local society at camps in putting the priorities and the needs, which requires preparing of 

several meetings for general authorities at camps with the heads, members, representatives 

participation of the beneficiaries and partners making strategic plans for the execution of 

projects for each camp, about priorities and needs with the participant of beneficiaries and 

partners under (DORA) commands, increasing the program of financing project budget 

that (DORA) carry out at camps of the West Bank based on the study of priorities and 

needs at the camps, finding favorable conditions to attract more sponsors to carry out the 

projects in the Palestinian camps, making an evaluation processes for each project before, 

during and after carrying it out and making sure that everyone has a benefit from these 

projects in each camp, and making periodical and annual evaluation for the program of 

financing projects  that (DORA) carry out at camps throughout affiliate institutions of the 

department  and the ministry of finance. In addition to assigning neutral study centers and 

making a comparison of  the achieved results. In order to implementing a high benefit of 

the finance program for the projects it requires focusing on using the material and human 

resources from the camps so we can see everyone having a benefit within the people in 

camps whether they were workers or shop owners with an effective supervision that 

prevent any suspicious of corruption in the execution and guaranteeing an equal chances 

between the beneficiaries.          
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 الفصل األول
________________________________________________________________________________

العام اإلطار. 1

:المقدمة 1.1

ونحف نقترب مف الذكرى السبعيف لنكبة شعب فمسطيف، وتشردىـ وتشتتيـ في اصقاع المعمورة، ال 
فمسطيف والشتات، تفتقر الدنى مقومات الحياة  يزاؿ مئات االالؼ منيـ يقبعوف في مخيمات المجوء في

الكريمة، وتزداد اوضاعيـ سوءًا، حيث يدير المجتمع الدولي ظيره ليـ، ولمعاناتيـ، وتتواصؿ 
الناتجة عف عدـ ايفاء الدوؿ و  وتتراجع بشكؿ المستمر،التقميصات في برامج وكالة الغوث الدولية 
 لتو . لقد أفي موازنة وكالة الغوث الدولية العجز المالي المانحة بالتزاماتيا، مما يتسبب في تزايد

، برامج خاصةب واستيدفتيا ،االىتماـ ، المخيمات الفمسطينية مزيدًا مفالحكومات الفمسطينية المتعاقبة
يتـ  والذي مف خالل ،ومف ضمنيا برنامج تمويؿ المشاريع ،دائرة شؤوف الالجئيف إشراؼتحت  تنفذ
وتقوـ المجاف الشعبية لمخدمات في  ،داخؿ مخيمات الضفة الغربية تحديدا متعددة  مشاريع تنفيذ

تقييـ  بأفمف المعروؼ ، و لمسكاف واألولوياتالمخيمات بتنفيذ ىذه المشاريع بناء عمى االحتياجات 
 والمانح. ال يطالب ىداؼ تخص المموؿأل ،فعادة بناء عمى طمب المانحيف والممولي يتـ المشاريع

معتمدا عمى  بنفسو، وال يقـو بذلؾ ،تقييـ لممشاريع بإجراء "السمطة الفمسطينية"مج المشاريع المموؿ لبرنا
وااللتزاـ بالمعايير المعموؿ بيا في وزارة  ،لية صرفياآو  ،وموازناتو ،ىميتوأو  ،مراجعة وثائؽ المشروع

شاريع ديد مف المالمخيمات تعاني مف نقص في الع ، وكوففيما يتعمؽ بالنزاىة والشفافية ؛ةالمالي
المجاؿ  يترؾ ؛و النسويةأو الشبابية أو التعميمية أو الصحية أو الخدماتية أالمتعمقة بالبنية التحتية 

لذا وجد الباحث مف المناسب  ؛تحديد احتياجاتيا بناء عمى معرفتيا لمواقع الذي تعيشوللمجاف المخيمات 
 .ه في تحسيف ظروؼ المعيشة لسكاف المخيماتومعرفة دور  ،رنامج تمويؿ المشاريعبأف يقـو بتقييـ 



2 

مف الوضع الحالي الذي التخفيؼ ، و وتمكينيـ ،لى دعـ حقوؽ الالجئيفإ تمويؿ المشاريع ييدؼ برنامج
سيئة، والناتجة  وظروؼ بيئية وصحية ،وظروؼ حياتية صعبة ،مف فقر وبطالة ،المخيمات تعاني منو

تحقيؽ القدرة عمى الحصوؿ عمى  العمؿ عمى يجب ؛ذلؾولتحسيف  في اغمبيا عف االكتظاظ السكاني،
والتعميمية والسكنية والمعيشية... وتحسيف البيئة الصحية ، وتوفير أماكف ترفيو ومتنفسات ،فرص عمؿ

 .الخ

معترؼ  اً مخيم (19) منيا ،عمى مستوى الضفة الغربية اً مخيم( 24) في ينفذ برنامج تمويؿ المشاريع
 (8)ى تتوزع عم ،الدولية وكالة الغوثعترؼ بيا كمخيمات مف قبؿ تجمعات غير م( 5)و ا،بي

 :مخيمات في الجنوب (5)و ،يف وطولكـر وطوباس ونابمس(جن ت)محافظا :مخيمات في الشماؿ
. )دائرة ()محافظات القدس وراـ اهلل وأريحا: في الوسط اً مخيم (11)و، ()محافظات بيت لحـ والخميؿ

(.2014شؤوف الالجئيف،

تمد الباحث في دراستو عمى العديد مف المراجع والدراسات والوثائؽ التي ليا عالقة بمادة وقد اع
الدراسة، ابتداءًا مف وثائؽ دائرة شؤوف الالجئيف، والدراسات الصادرة عف برنامج االمـ المتحدة 

اوف الدولي، ومف اىـ االنمائي، ووكالة الغوث الدولية، والوكالة االمريكية لمتنمية، والوكالة اليابانية لمتع
الدراسات التي اعتمد عمييا الباحث كذلؾ، دراسة عناف الجيوسي، وىي دراسة تقييمية تتعمؽ بالمياه 
واالمف الغذائي في قطاع غزة، والصادرة عف معيد االبحاث )ماس(، ودراسة رشاد حماد حوؿ تقييـ 

يـ مشروع اغاثة الالجئيف المشاريع في المنظمات غير الحكومية، ودراسة ابو احمد حوؿ تقي
الفمسطينييف الذي نفذه مجمس اتحاد الكنائس العالمي في قطاع غزة، وعمى العديد مف المراجع التي 
اختصت بتقييـ المشاريع كتقييـ البرامج والمشاريع العامة لمدكتور عباس جواد وتقييـ المشروعات 

 لمحمد البنا. 

 :مشكمة الدراسة 2.1
 :بشكؿ أساسي إلى اآلتيخيمات تيدؼ المشاريع في الم

ثر المشروع أ)انعكاس . مف معاناتيـ تمبية حاجات سكاف المخيـ األساسية والتخفيؼ: االوؿاليدؼ 
 (.العظمى مف السكاف األغمبيةيجابي عمى اإل

 )مساىمة .وتوفير وظائؼ بعد االنتياء منو ،: تشغيؿ األيدي العاممة خالؿ تنفيذ المشروعالثانياليدؼ 
 (.المخيـ في المشروع مفالعاممة  القوى
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 إال أف ،المموليف عممية تقييـ المشاريع بناء عمى طمبعمى الرغـ مما جرت عميو العادة  بأف تتـ 
 يتـ تمويميا مف قبؿ موضوع الدراسة، ومف ضمنيا برنامج تمويؿ المشاريع، دائرة شؤوف الالجئيف برامج

عمى  ؼاإلشرا الالجئيف فيما تتابع دائرة شؤوف ،المالية الشؤوف متابعةب ، والتي تكتفيوزارة المالية
، وليس مف المعتاد إجراء تقييـ ليذه البرامج تنفيذىا مف خالؿ المجاف الشعبية لمخدمات في المخيمات

"تقييـ برنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف  إلىالحاجة وتحميؿ دوره، مف ىنا برزت 
المعرفة والبحث  إلى باالستناد ظروؼ المعيشة لسكاف المخيمات في الضفة الغربية"، ودوره في تحسيف

 .التقييمات الشخصيةإلى  كاـتاألحبدال مف  ،العممي

 األسباب والدوافع:تـ اختيار موضوع الدراسة لجممة مف  :مبررات الدراسة 3.1

  زيد مف الم حاجة المخيمات إلى ،لممخيمات الصعبة المعيشية األوضاعبسبب
 االىتماـ بقضاياىا ومشاكميا وتسميط الضوء عمى احتياجاتيا.

  ،تقييـ المشاريع يتـالحاجة الى تحميؿ المشاريع الحكومية المنفذة والتعرؼ عمى اثرىا 
الرغبة في سحب عممية لذلؾ لدينا  ،اريع الممولة مف الجيات المانحةعمى المشعادة 

 ة.التقييـ عمى المشاريع الحكومية المنفذ
 في الدائرة ولجاف  ألداءابتطوير  االىتماـ ،في دائرة شؤوف الالجئيف الباحث يعمؿ

 .المخيمات

 :تكمف أىمية الدراسة بما يمي :سةأىمية الدرا 4.1 

 نظري لعممية تقييـ البرامج والمشاريع قبؿ  إطارفي بناء  يمكف أف يستفاد مف الدراسة
 .وبعد تنفيذىا ؿوخال

 خص دائرة وجيات نظر مؤسسات المخيمات والالجئيف فيما ي رازتيتـ ىذه الدراسة بإب
 .شؤوف الالجئيف وبرامجيا

 كشؼ الفجوات يتوقع الباحث أف تسترشد دائرة شؤوف الالجئيف بنتائج ىذه الدراسة ل
وكذلؾ ، لذلؾ األسبابومعرفة  ،والنتائج المتوخاة لممشاريع المنفذة األىداؼبيف 

 .عاتيااوالتي ينبغي مر  في المخيمات لمسكاف األولويةحتياجات ذات االطالع عمى اال
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  اإلستفادة مف التوصيات واإلستنتاجات في وضع المسؤوليف في دائرة شؤوف الالجئيف
 بصورة أوضح لوضع المشاريع المنفذة لدييا.

 :الدراسة أىداف 5.1

 في، ومساىمتو ئيفبرنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجتحميؿ دور  :اليدف العام
 (.ات عسكر والجمزوف)مخيم حالة دراسية ،المعيشة في مخيمات الضفة الغربية ظروؼتحسيف 

 :الفرعية تتمثؿ بما يمي األىداؼاليدؼ العديد مف  اويندرج تحت ىذ :الفرعية األىداف

 تحميؿ درجة مالءمة ومدى انسجاـ برنامج تمويؿ المشاريع مع احتياجات المخيمات. .1
 .درجة الكفاءة في تنفيذ مشاريع البرنامج في المخيماتتحميؿ  .2
 .تحميؿ درجة الفاعمية في تنفيذ مشاريع البرنامج في المخيمات .3
 .أثر برنامج تمويؿ المشاريع عمى مستوى معيشة سكاف المخيمات تبياف .4
 .تبياف فرص استدامة مشاريع البرنامج المنفذة في تقديـ المنفعة لسكاف المخيمات .5

 الدراسة: أسئمة 6.1
برنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف ما ىي اىمية : األولسؤال الدراسة الرئيسي 

 ؟المعيشة في مخيمات الضفة الغربية ظروؼتحسيف  فيوما ىو دوره 
 اإلجابةينبغي  األوؿ عمى السؤاؿ الرئيسي لإلجابةالخاصة بالسؤال األول:  الدراسة الفرعية أسئمة
 :الفرعية التالية األسئمة عمى

 في المخيمات؟ الحتياجات السكاف مشاريع البرنامجمة ءما مدى ارتباط ومال -1
 ما درجة الكفاءة في تنفيذ مشاريع البرنامج في المخيمات؟ -2
 ما درجة فاعمية تنفيذ مشاريع البرنامج في المخيمات؟ -3
 مات؟ما ىي اآلثار المتحققة نتيجة تنفيذ مشاريع البرنامج في المخي -4
 ما ىي فرص استمرار مشاريع البرنامج المنفذة في تقديـ المنفعة لسكاف المخيمات؟ -5

عمى تقييـ الييئات العامة التي كاف ليا تاثير  البحثيةالمتغيرات  ىي: ما الرئيسي الثاني السؤاؿ
 .راسة(أداة الد مف األولى األقساـ الخمسة وىي الواردة في البحثيةالمتغيرات لمشاريع البرنامج؟ )
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العامة وتقييـ  الييئات الرئيسي الثالث: ىؿ ىناؾ فروقات في إجابات المبحوثيف حوؿ تقييـالسؤاؿ 
  رؤساء المجاف الشعبية لمخدمات لمشاريع البرنامج تعزى لموقع المسئولية لمشخص المستجيب؟

مة الدراسة المشاريع بناء عمى مشك برنامجتـ بناء فرضيات الدراسة حوؿ  فرضيات الدراسة: 7.1
وتضع حموال متوقعة لممشكمة قيد ، لمظاىرة المدروسة إجاباتفرضيات الدراسة تعد حيث  وأسئمتيا،
بيف المتغيرات  التأثيروتبني ىذه الدراسة فرضياتيا مف خالؿ الكشؼ والتحميؿ لعالقات  .الدراسة
بمعايير التقييـ  ةالمتمثم ةابعالت اتالمتغير وبيف  ،لمشاريعا بمشاريع برنامج تمويؿالمتمثمة  ،المستقمة

 )المالءمة )االرتباط(، الفاعمية، الكفاءة، األثر، االستدامة(.

 :ىيالفرضيات و 

 ،الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف برنامج تمويؿ المشاريعبيف عالقة  توجد: األولى الرئيسيةالفرضية 
 .المعيشة في مخيمات الضفة الغربية ظروؼتحسيف و 

 لمفرضية الرئيسية األولى: عيةالفر الفرضيات 

حتياجات المخيمات في المجاالت ال مشاريع البرنامج مةدالئؿ تشير إلى مالءىناؾ  .1
 .األساسية لظروؼ المعيشة

 .في المخيمات مشاريع البرنامجكفاءة في تنفيذ ال درجة مف ىناؾ دالئؿ تشير إلى وجود .2
 .في المخيمات برنامجمشاريع الىناؾ دالئؿ تشير إلى وجود فاعمية في تنفيذ  .3
المنفذة عمى ظروؼ معيشة سكاف  مشاريع البرنامجىناؾ دالئؿ تشير إلى وجود أثر ل .4

 .المخيمات
المنفذة في تقديـ المنفعة لسكاف  لمشاريع البرنامجىناؾ دالئؿ تشير إلى وجود استدامة  .5

 .المخيمات
عمى  البحثية المتعمقة بالمبحوث،ات ممتغير يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية ل: الفرضية الرئيسية الثانية

 تقييـ الييئات العامة لمشاريع البرنامج.

الييئات العامة وتقييمات رؤساء تقييمات  يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية في: الفرضية الرئيسية الثالثة
 البرنامج تعزى لموقع المسؤولية لمشخص المستجيب.لمشاريع المجاف الشعبية لمخدمات 
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وتـ ترتيبيا  ،فصوؿ ستة إلىبناء عمى ما تـ عرضو جرى تقسيـ ىذه الدراسة  :الدراسةىيكمية  8.1
 ،جامعة القدس–الرسائؿ إعدادوفؽ تسمسؿ منطقي اعتمادا عمى التعميمات المنصوص عمييا في دليؿ 

 :أدناهحسب الجدوؿ 

 المحتويات الفصؿ
 :األوؿالفصؿ 
 العاـ لمدراسة  اإلطار

 المقدمة
 مشكمة الدراسة
 مبررات الدراسة

 الدراسة أىمية
 أىداؼ الدراسة
 أسئمة الدراسة

 فرضيات الدراسة
 ىيكمية الدراسة

 أخالقيات الدراسة
 التعريفات

 المصطمحات

 الفصؿ الثاني:
النظري والدراسات  اإلطار
 السابقة

 :الدراسات السابقة النظري لمدراسة اإلطار
 دراسات عربية

 أجنبيةدراسات 
 سات السابقةالتعقيب عمى الدرا

 الفصؿ الثالث:
 المنيجي لمدراسة اإلطار 

جراءاتيا  طريقة الدراسة وا 
 منيجية الدراسة

 طرؽ جمع البيانات
 متغيرات الدراسة

 مجتمع وعينة الدراسة

 أداة الدراسة
 صدؽ أداة الدراسة

 حدود الدراسة
 المعالجة اإلحصائية
 ثبات أداة الدراسة

  :الفصؿ الرابع
 ناقشتيانتائج الدراسة وم

 نتائج تحميؿ بيانات الدراسة
 نتائج اختبار الفرضيات

 الفصؿ الخامس:
 االستنتاجات والمقترحات

 االستنتاجات
 التوصيات

 الفصؿ السادس:
 المراجع والمالحؽ

 المراجع
 المالحؽ
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 :الدراسة االخالقيات التي اعتمدتيا 9.1

وذلؾ مف  ،ناء القياـ بإجراءات البحث العمميمراعاتيا أث الواجبجرى االلتزاـ باألصوؿ والضوابط 
 خالؿ:

  إرساؿ كتب إلى المستيدفيف في مجتمع الدراسة، وطمب اإلذف المسبؽ منيـ بإجراء مقابالت
 ولقاءات وتعبئة استبانات مع المعنييف في مجتمع الدراسة، لموصوؿ لممعمومات المطموبة.

 بيات، ودقة االقتباس، واإلشارة إلى أصحابيا مراعاة األمانة العممية في توثيؽ الدراسات واألد
 لحفظ حقوقيـ.

  مراعاة الدقة في إجراء البحث، والتطبيؽ لممعايير المنيجية العممية في إعداد البحث، وعرض
 النتائج.

 .مراعاة الموضوعية أثناء إعداد البحث بما يتوافؽ مع المنيج العممي المتبع 
 .تحديد جدوؿ زمني محدد إلنياء البحث 
 عزيز االيجابيات المتوقعة مف البحث والحد مف تأثير المخاطر أثناء عممية اإلعداد لمبحث.ت 
 .االحتراـ المتبادؿ مع كافة المعنييف وذوي العالقة بالبحث 
 .احتراـ الرأي اآلخر واالستماع الجيد لذوي العالقة  
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 الفصل الثاني

 النظري والدراسات السابقة اإلطار. 2

 

 :يةالتنم 1.2

تـ اإلشارة  العالمي عف الحؽ في التنمية اإلعالفففي مقدمة  ،وردت تعاريؼ عديدة لمفيـو التنمية 
تحقيؽ تقدـ  إلىصيرورة  شاممة، اقتصادية واجتماعية وثقافية وسياسية، تيدؼ "ىي  إلى أف التنمية

 األفرادجميع  مساىمة أساسمستمر في حياة جميع السكاف ورفاىيتيـ، وىذه الصيرورة تقـو عمى 
العالمي حوؿ الحؽ في  اإلعالف) ."التوزيع العادؿ لعائداتيا اسأسبشكؿ نشيط وحر في التنمية، وعمى 

 .(1986،التنمية

ف ا  ضوع المحوري لصيرورة التنمية، و ىو المو  اإلنسافف أفتقر ب (المتحدة لألمـجمعية العمومية ال) أما
في عممية التنمية، والمستفيد  األساسيالمشارؾ  ىو سانياإلنتجعؿ الكائف  أفالسياسات التنموية يجب 

 األولى، ىو المسؤولية واألفرادالشروط المساعدة عمى تنمية الشعوب  إيجادف أمنيا، وتقر ب األوؿ
والدفاع  اإلنسافلتزاـ بحقوؽ جؿ تطوير اإلاالجيود العالمية المبذولة مف  أفتدرؾ  نياألمحكومات، كما 

ة ي)قرار الجمع. نظاـ اقتصادي عالمي جديد إقامةجؿ أـز مع جيود مماثمة مف تتال أفعنيا، البد 
 .(2\55العامة 

المتحدة  األمـلبرنامج المدير التنفيذي  (جيمس سميث)وفي تقريره "مبادرة مف اجؿ التغيير"، عرؼ 
و وحسب، بؿ ىي تنمية ال تكتفي بتوليد النم :شرية المستدامة عمى النحو التاليلتنمية البا اإلنمائي

. وىي تجدد البيئة بدؿ تدميرىا، وتمكف الناس بدؿ تيميشيـ؛ وتوسع أيضاتوزع عائداتو بشكؿ عادؿ 
التنمية البشرية المستدامة  إفوتؤىميـ لممشاركة في القرارات التي تؤثر في حياتيـ.  ،خياراتيـ وفرصيـ

تشدد عمى النمو  إنياالمرأة.  ىي تنمية في صالح الفقراء، والطبيعة، وتوفير فرص عمؿ، وفي صالح
لناس وتحقؽ العدالة فيما الذي يولد فرص عمؿ جديدة، ويحافظ عمى البيئة، تنمية تزيد مف تمكيف ا

 .(2015،اإلنمائيالمتحدة  األمـ)برنامج  بينيـ.
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وعمية نجد أف التنمية تعني بمفيوميا الواسع توسيع الخيارات المتاحة أماـ الناس مف انعكاس األثر 
اليجابي في تحسيف مناحي الحياة لجميع شرائح السكاف، وفي كافة المجاالت، االجتماعية، ا

 واالقتصادية، والصحية، والتعميمية، والسياسية، بحيث يممس التغيير اإليجابي كافة فئات المجتمع.

 التنمية في ظل االحتالل: 1.1.2

حيث االرض ا مف المستحيؿ حتالؿ يعتبر ضربالرغـ اف الحديث عف تنمية مستدامة تحت ا 
الفمسطينية ىي مف اىـ عناصر االنتاج لتحقيؽ تنمية مستقبمية، وتقع بشكؿ او بآخر تحت سيطرة 
االحتالؿ، وسيطرة مستوطنيو، الذيف يبتمعوف وبشكؿ يومي المزيد مف االراضي الفمسطينية، وتحكُّـ 

سمع والخدمات، وكذلؾ تقطيع اوصاؿ االحتالؿ بالمعابر الخارجية التي تحد بشكؿ كبير مف تدفؽ ال
االراضي الفسطينية بمزيد مف الحواجز والعراقيؿ، والحصار المستمر عمى قطاع غزة، ففي المؤتمر 
الذي نظمتو مؤسسة التعاوف الدولي بعنواف "التعاوف مف اجؿ التنمية في فمسطيف: قيود وآفاؽ"، في 

فيجي براشاد وىو مؤرخ ىندي، في مداخمتو عف  (، تحدث السيد10/10/2013مدينة راـ اهلل بتاريخ )
استحالة اقامة اقتصاد تحت االحتالؿ، واضاؼ اف االحتالؿ في فمسطيف ليس احتالال عاديا، بؿ ىو 
احتالؿ استعماري اجالئي استيطاني عنصري، ييدؼ الى طرد اصحاب البالد االصمييف، واضاؼ اف 

فمسطيف، كما اشار الدكتور عمي فخرو، وىو خبير في ثمة القميؿ الذي يمكف عممو الحداث تنمية في 
شؤوف الصحة والتربية والثقافة والسياسة، باف الحديث عف أي تنمية جزئية او شاممة لمجتمع خاضع 
لالحتالؿ ال معنى لو، في حيف اف الدكتور فضؿ النقيب في مداخمتو في ذات المؤتمر أكد عمى أف 

مف يقولوف بانو ليس ىناؾ اقتصاد صمود ومقاومة وتحرر ىناؾ ما يمكف اف نعممو، وأنكر عمى 
وطني، واشار الى انو باالمكاف عمؿ تدخالت في العديد مف المجاالت التعميمية والزراعية واالنشطة 
االقتصادية المختمفة رغـ المعيقات الكبيرة التي يتسبب بيا االحتالؿ، )مؤتمر التعاوف مف اجؿ 

 (.2013التنمية،

الدولي لفاعمية الحكومة تحت االحتالؿ والمنعقد في جامعة بيرزيت بتاريخ وفي المؤتمر 
(، جدد رئيس الوزراء الفمسطيني رامي الحمد اهلل تاكيده عمى أف التنمية المستدامة في 18/10/2016)

ظؿ الحتالؿ مستحيمة، واف انجازات الحكومة لف تكتمؿ او تحقؽ اىدافيا اذا استمر االحتالؿ في 
ى الشعب الفمسطيني ومقدراتو، واستمر حصاره لقطاع غزة، واغالقو المستمر لممعابر، عدوانو عم

 (.2016واستمرار تصنيفاتو المجحفة لالراضي الفمسطينية، )فاعمية الحكومة تحت االحتالؿ،
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(، بعنواف 11/1/2017وفي المؤتمر الذي عقد في جمعية اليالؿ االحمر الفمسطيني في البيرة بتاريخ )
رؤية مستقبمية"، اشار وزير العمؿ الفمسطيني مأموف ابو شيال الى الظروؼ -(2030ف )"فمسطي

الصعبة التي تعاني منيا االراضي الفمسطينية، ولكنو اختتـ بانو ال يمكف اف نقبؿ باالحتالؿ كامر 
ف واقع، وىذا يتطمب وضع سياسات تتالئـ مع الظروؼ القاىرة التي يعانييا الشعب الفمسطيني، في حي

تحدث المفكر الفسطيني الدكتور يوسؼ عبد الحؽ حوؿ اولويات ما اسماه بالتنمية التحررية في 
 (.2030،2017مواجية سياسات االحتالؿ وجرائمو، )فمسطيف 

ونرى اف ما ينعكس عمى االراضي الفسطينية بشكؿ عاـ ينعكس بشكؿ اكبر عمى مجتمع المخيمات، 
كبر واقوى عمى الفئات الميمشة والفقراء، الذيف يعتمدوف في حيث االغالؽ والحصار يكوف تاثيره ا

معيشتيـ عمى مصادر دخؿ محدودة وال يتحقؽ ليـ وفر مالي معقوؿ لمنيوض باوضاعيـ المعيشية 
 والحياتية.

 لمفيوم التنمية البشرية: األساسيةالمكونات  2.1.2  

حد مكوناتو أية المستدامة، باعتباره ية البشر في قمب مفيوـ التنم اإلنصاؼ: يقع مفيوـ نصاؼاإل. 1
ونظريات التنمية التقميدية.  ،، والتي تصنع جوىر تميزه عف نظريات النمو االقتصاديأىمية األكثر

الخطاب  إلى األقرب ،ىنا بديال عف مصطمحي المساواة والعدالة اإلنصاؼويستخدـ مصطمح 
عف المفيوميف السابقيف بكونو يركز  ؼاإلنصاسابقة. ويتميز مفيوـ  حقباالجتماعي الذي ساد في 

عمى الوسائؿ والمدخالت ال عمى النتائج والمخرجات، ويمتـز بمبدأ تحميؿ الفرد و عمى تكافؤ الفرص، 
منيا، وذلؾ كي ال يأتي المفيوـ متعارضا مع الميؿ السائد نحو تقميص دور الدولة  اإلفادةمسؤولية 
 (.UNICEF، )وتأميف العدالة يةاألساسشبو حصري عف تأميف الحاجات  كمسئوؿ

، ىي مف اإلنتاجيةالثروات، وتحسيف  إنتاج: النمو االقتصادي، والتطور المضطرد في اإلنتاجية. 2
مفيوـ التنمية البشرية المستدامة  أف إالالشروط الضرورية لتحقيؽ التنمية، لكنيا ليست شروطا كافية. 

تحقيؽ اإلنصاؼ، وضرورة اختيار أحدىما. "لقد  ال يوافؽ عمى مقولة تعارض النمو االقتصادي مع
تقترف  أفاالقتصادي ال بد  اإلقالعمراحؿ  أفالتجربة بطالف النظرة التقميدية التي كانت ترى  أثبتت

النظرة الجديدة تتميز باقتناعيا باف التوزيع العادؿ لمموارد  إففي توزيع الثروة.  اإلنصاؼحكما بتراجع 
، األساسوعمى ىذا (، 1982، )شوقي،مو االقتصادي"يعزز فرص الن أف العامة والخاصة مف شأنو



11 
 

مفيـو التنمية البشرية المستدامة، يركز عمى زيادة النمو واإلنتاجية بالتالـز مع تحقيؽ التنمية  أفنرى 
 .البشرية

ة تكوف "التنمي أفبؿ ىو يعني  ؛االستدامة عمى البعد البيئي وحده: ال يقتصر مفيوـ ستدامةاإل. 3
عممية شاممة لسياسات اقتصادية وتجارية واجتماعية، تجعؿ التنمية عممية قابمة لالستمرار مف وجية 

ولتحقيؽ انجاز (، 1998، )االعالف العالمي عف الحؽ في التنمية،تماعية وبيئية"نظر اقتصادية، واج
 .تكوف مستدامة أفيتوجب  ؛في مجاؿ التنمية

 أفوكذلؾ األعماؿ التجارية بشرط  ،والمجتمعات والمدف األرض رىي عممية تطوي :فالتنمية المستدامة
خطورة  العالـ تمبي احتياجات الحاضر بدوف المساس بقدرة األجياؿ القادمة عمى تمبية حاجاتيا. ويواجو

مع عدـ التخمي عف حاجات التنمية االقتصادية وكذلؾ  ،الذي يجب التغمب عميو البيئي التدىور
 .(2000،موسشيتجتماعي. )المساواة والعدؿ اال

الناس باعتبارىـ فاعميف في عممية التغيير االجتماعي،  إلىينظر مفيـو التنمية المستدامة  :التمكيف. 4
 وليسوا مجرد مستفيديف يتمقوف النتائػج دوف مشاركػة نشيطػة.

يتمكف  فألمتنمية، وىو يعني  األساسيةمف المكونات  أيضاوبيذا المعنى، فاف مفيوـ التمكيف ىو 
 الحرة. بإرادتيـالناس مف ممارسة الخيارات التي صاغوىا 

 :التنمية أىمية 3.1.2

"التنمية البشرية ىي عممية تتضمف توسعة  التنمية البشرية بالعبارات التالية: (األمـ المتحدة)تصؼ 
فة عمى كا ف طريؽ توسعة القدرات البشرية. ويتـ تحقيؽ توسعة خيارات الناس ع"خيارات الناس

 ،أف يحيا الناس حياة مديدة وصحية :ىي ،القدرات األساسية الثالث لمتنمية البشريةف ،مستويات التنمية
ذا  ،وأف يحظوا بالمعرفة  ؛لـ يتـ تحقيؽ ىذه القدرات الثالثوأف يتمتعوا بمستوى الئؽ مف المعيشة. وا 

رص متعذر الوصوؿ إلييا. إال فإف العديد مف الخيارات لف تكوف ببساطة متاحة وستبقى العديد مف الف
ة، والتي تحظى بتقدير عاؿ يالرئيس اتأف مجاؿ التنمية البشرية يذىب ألبعد مف ذلؾ: فمجاالت الخيار 

وأف يكوف المرء مبدعا  ،مف قبؿ الناس، والتي تتراوح بيف الفرص السياسية واالقتصادية واالجتماعية
)برنامج  .لتمتع بإحساس االنتماء لمجتمع ماوا ،كيفوالتم ،وصوال إلى التمتع باحتراـ الذات ،ومنتجا
 .(2015،اإلنمائيالمتحدة  األمـ
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بتحديد أربعة أىداؼ لمتنمية البشرية لتكوف نقاط التركيز  (األونروا)، قامت الوصؼوالحقا ليذا  
 لعمميات الوكالة:

  .المعرفة والميارات المكتسبة :اليدف األول

 .ة وصحيةالعيش حياة مديد :اليدف الثاني

 .تحقيؽ مستوى الئؽ مف المعيشة: اليدف الثالث

وكالة غوث وتشغيؿ ) .التمتع بحقوؽ اإلنساف إلى الحد األقصى الممكف :اليدف الرابع
 .(2008،الالجئيف

 :مجاالت التنمية 4.1.2

تحسيف ظروؼ المعيشة  (،2015وحسب )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، تتطمب التنمية المستدامة
جرى التنمية المستدامة في ثالثة مجاالت وت ي استخداـ الموارد الطبيعيدوف زيادة ف ،يع األفرادلجم

 :رئيسة ىي

 النمو االقتصادي. .1
 حفظ الموارد الطبيعية والبيئية. .2
 التنمية االجتماعية. .3

ى إف مف أىـ التحديات التي تواجييا التنمية المستدامة ىي القضاء عمى الفقر، مف خالؿ التشجيع عم
. )المصدر الموارد الطبيعية واستيالؾ متوازنة، دوف اإلفراط في االعتماد عمى إنتاج أنماط إتباع

 .السابؽ(

مف خالؿ بعض البنود التي مف  ،وفيما يمي استعراض أمثمة ألىـ أىداؼ التنمية المستدامة :أىدافيا
 شأنيا التأثير مباشرة في الظروؼ المعيشية لمناس:

ورفع كفاءة استخداـ المياه  ،دامة االقتصادية فييا إلى ضماف إمداد كاٍؼ مف المياهتيدؼ االست :المياه
 . )المصدر السابؽ(.والصناعية والحضرية والريفية ،في التنمية الزراعية
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واإلنتاج مف أجؿ تحقيؽ األمف  ،تيدؼ االستدامة االقتصادية فيو إلى رفع اإلنتاجية الزراعية :لغذاءا
جتماعية إلى تحسيف اإلنتاجية وأرباح الزراعة ستدامة اإلوالتصديري. وتيدؼ اإلي الغذائي اإلقميم

وضماف األمف الغذائي المنزلي. وتيدؼ االستدامة البيئية إلى ضماف االستخداـ المستداـ  ،الصغيرة
 .. )المصدر السابؽ(والحفاظ عمى األراضي والغابات والمياه والحياة البرية واألسماؾ وموارد المياه

تيدؼ االستدامة االقتصادية فييا إلى زيادة اإلنتاجية مف خالؿ الرعاية الصحية والوقائية  :الصحة
وتحسيف الصحة واألماف في أماكف العمؿ. وتيدؼ االستدامة االجتماعية فرض معايير لميواء والمياه 

تيدؼ االستدامة لحماية صحة البشر وضماف الرعاية الصحية األولية لألغمبية الفقيرة. و  ،والضوضاء
. واألنظمة اإليكولوجية واألنظمة الداعمة لمحياة ،البيئية إلى ضماف الحماية الكافية لمموارد البيولوجية

 .)المصدر السابؽ(

ستعماؿ الكؼء ييا إلى ضماف اإلمداد الكافي واإلتيدؼ االستدامة االقتصادية ف :المأوى والخدمات
االستدامة االجتماعية ضماف الحصوؿ عمى السكف المناسب لموارد البناء ونظـ المواصالت. وتيدؼ 

بالسعر المناسب باإلضافة إلى الصرؼ الصحي والمواصالت لألغمبية الفقيرة. وتيدؼ االستدامة 
. البيئية إلى ضماف االستخداـ المستداـ أو المثالي لألراضي والغابات والطاقة والموارد المعدنية

 .)المصدر السابؽ(

والنمو وفرص العمؿ في  ،االستدامة االقتصادية فيو إلى زيادة الكفاءة االقتصاديةتيدؼ  :الدخؿ
وخمؽ الوظائؼ لألغمبية  ،إلى دعـ المشاريع الصغيرة ،القطاع الرسمي. وتيدؼ االستدامة االجتماعية

د إلى ضماف االستعماؿ المستداـ لمموار  ،الفقيرة في القطاع غير الرسمي. وتيدؼ االستدامة البيئية
الزيادة في  إلى أيضاوتيدؼ  ،في القطاعيف العاـ والخاص ،الطبيعية الضرورية لمنمو االقتصادي

 .(2015،اإلنمائيالمتحدة  األمـبرنامج ). االجتماعيالدخؿ الفردي لتحقيؽ الرفاه 

ية كعامؿ فعاؿ وحاسـ في التنمية االقتصاد ،شيدت العقود األخيرة اىتماما متزايدا بالتربية :لتعميـا
قتصاد والتعميـ إلى نزوع عمماء اإل ؛واالجتماعية. ومف العوامؿ التي أسيمت في زيادة ىذا االىتماـ

ي ففي القروف السابقة  بعد أف تناولو ىؤالء ،قياسا كميا ،قياس العائد االقتصادي واالجتماعي لمتعميـ
في العقد  يا منظمة اليونسكودراسة أعدتوتقوؿ  (.1982، )عبد الرحمف،كتاباتيـ تناوال أكاديميا بحتا

السابع مف القرف الماضي: "ميما كاف اىتماـ االقتصادي أو المخطط الخاص، فإنو ال يستطيع في 
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أيامنا ىذه، أف يظؿ غير واع بالتطور الكبير في مدى االىتماـ الذي ظير حوؿ دور التعميـ في الحياة 
 (.1974".)اليونسكو،االقتصادية واالجتماعية

يضع في  ،وتنمية اقتصادياتيا المجتمعاتأي توجو لتقدـ  أفال يوجد خالؼ في : عيشةمستوى الم
يعتبر  -في أي مجتمع-انخفاض بيذا المستوى  وأي ،رفع المستوى المعيشي لمسكاف أولوياتو أولى

الدوؿ تيتـ بشكؿ كبير بتوفير  أفلذا نجد  ،ناقوس خطر يتطمب وضع خطط وطنية شاممة لمواجيتو
مرتبط ارتباطا وثيقا بما  ؛دولة ةأليتطور اقتصادي  وأي، ف لرفع مستوى المعيشة لسكانياككؿ ما يم

وىو ما يعرؼ بمستوى  ،ورفع مستوى الخدمات المقدمة ،في المجاؿ التعميمي والصحي ـتحققو مف تقد
 ومستوى األمة،ىو ثروة  اإلنساف أف إلىـ مستوى المعيشة ويستند مفيو ، (2013،)عكيمة ،المعيشة

كمما حقؽ  أنو بحيث ،اتساع مفيوـ مستوى المعيشة إلى أدىوىذا  ،المعيشة يعد توسيع لخيارات البشر
 ،ومف ثـ زادت رفاىيتو ،ارتفع مستوى المعيشة لو؛ كبر لمحصوؿ عمى سمع وخدماتأقدرة  اإلنساف
مف  ويقاس مستوى المعيشة بالعديد ،تحقيؽ تنمية في المجتمع الذي يعيش فيو إلىذلؾ  وأدى

-25المادة  اإلنسافالعالمي لحقوؽ  اإلعالف). الصحة والتعميـ ومستوى الدخؿ :أىميا ،المؤشرات
1،1948). 

 :شاريع البنية التحتية في التنميةدور م 5.1.2

أو الخدمات والمرافؽ  المشروع أو ،المجتمع الالزمة لتشغيؿ النظميةعبارة عف اليياكؿ  البنية التحتية: 
ويمكف تعريفيا بصفة عامة عمى أنيا مجموعة مف العناصر الييكمية  .االقتصاد ؿالالزمة لكي يعم

لمحكـ عمى  اً ىام اً الكمي لمتطوير. وىي تمثؿ مصطمح المترابطة التي توفر إطار عمؿ يدعـ الييكؿ
 .(2008العودة،) .تنمية الدولة أو المنطقة

وموارد  والجسور الطرؽ ـ المجتمع، مثؿوىذا المصطمح يشير في الغالب إلى اليياكؿ الفنية التي تدع
ؾ، ويمكف أف يتـ وما إلى ذل ،واالتصاالت عف بعد يةائوالشبكات الكيرب ،والصرؼ الصحي المياه

المكونات المادية لألنظمة المترابطة التي توفر السمع والخدمات الضرورية الالزمة  :تعريفو عمى أنو
ولتبسيط األمر، فإف البنية التحتية ىي أي ، مجتمعيةأو تحسيف ظروؼ الحياة ال لتمكيف أو استدامة

 (.2008)العودة، .شيء يمـز لمحياة اليومية، أي كؿ شيء يستخدـ بشكؿ يومي
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 :في التنمية أىمية المشروعات الصغيرة  6.1.2

وتحقيؽ  ،في تمبية رغبات األفراد والريادييف في االستقاللية ؛تكمف أىمية المشروعات الصغيرة
بتوفير  -البطالة–ورفع مستوى المعيشة، بما يساىـ في معالجة أىـ المشكالت االجتماعية  ؛طموحاتيـ

وبالتالي تحقيؽ االكتفاء الذاتي في كثير  ،فرص عمؿ، إضافة لمخدمات اإلنتاجية واإلدارية واالجتماعية
تطوير المكاف كما أنو با .(2006،)المحروؽ بعية والعجز التجاري.والحد مف الت ،مف السمع والخدمات

تبني  القدرة عمى إدارة المشاريع الصغيرة وتوفير القدرة عمى التكيؼ مع ظروؼ العمؿ المحيطة، مع
عمى عكس المشروعات الكبيرة، وفي حالة الرغبة في  ،سياسات جديدة تتالءـ مع ىذه الظروؼ

ومتى  ،ب العمؿيتوقؼ عمى قرار صاحفإف ذلؾ  ؛ االنسحاب مف السوؽ أو التوقؼ عف العمؿ مؤقتاً 
 .(2006،بيريؾم)ال، الظروؼ الذاتية والمحيطة بالعمؿ يقرر وفؽ

تحديد المبادئ األساسية المطموبة لتحقيؽ  :األساسية لتحسين الظروف المعيشيةالمبادئ  7.1.2
والتغيير الحاصؿ في مستواىـ المعيشي  ،لية السكافإودراسة المدى الذي وصؿ  ،شي مالئـمستوى معي
(، والذي يؤدي إلى 1996، وكما جاء في )إعالف روما،يذ المشاريع واألنشطة المتعمقة بيانتيجة تنف

 :توفير

 غذائيال األمف. 
  صحيةالالرعاية. 
 االحتياجات االجتماعية. 
 االحتياجات الذاتية. 
 السالمة الجسدية. 
 الحاجات النفسية. 
 العمؿ. 
 األمف واالستقرار. 

 :شةر الرئيسية لتحسيف مستوى المعيالعناص

 لتحتية والبيئة المناسبة: توفر الخدمات والبنية االتوفر. 
 مف خالؿ الجيد والوقت والماؿ ،ىذه الخدمات إلى: القدرة عمى الوصوؿ الوصوؿ. 
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 القدرة عمى استخداـ ىذه الخدماتاالستخداـ :. 
 أخرى أماكفمف مثيالتيا المتاحة في  أفضؿ أوتكوف الخدمات المقدمة موازية  أف: الجودة، 

نما ،فال يكفي التوفير في الوقت والجيد والماؿ  .نوعية الخدمة المقدمة وا 
 ك ،ةتدريبي: توفر برامج الوعي . )برنامج واألنشطةلمبرامج  األمثؿميارات لالستخداـ  سابتوا 

 (.2015األمـ المتحدة اإلنمائي،

وظروؼ المعيشة، الرئيسية لتحسيف ظروؼ المعيشة: ال يمكف الفصؿ بيف مستويات المعيشة  العناصر
والتي تتعمؽ بالبيئة المحيطة، مف سكف وخدمات وبنية تحتية وغيرىا، ونجد أف مف أىـ العناصر 
الواجب توفرىا لتحسيف الظروؼ المعيشية؛ ىو ما يتعمؽ بالسكف والصحة والخدمات المعيشية األخرى، 

 ونستعرض فيما يمي أىـ ىذه العناصر:

  بالسعر المناسب، واالستعماؿ  -ف توفر السكف المناسبإضافة إلى ضما-السكف: وىو يتعمؽ
الكؼء لموارد البناء، وضماف توفر نظـ المواصالت، والصرؼ الصحي، واالستخداـ األمثؿ 

 (.2017والمستداـ لمموارد الطبيعية، مف مياه وطاقة وأراٍض. )آفاؽ لمتنمية االجتماعية،
 رباء والطرؽ، وأماكف الترفيو والمعب الخدمات: وىي بشكؿ عاـ تتعمؽ بتوفر المياه والكي

لألطفاؿ، والمراكز التي تقدـ خدمات لشرائح المجتمع المختمفة، مف أطفاؿ وشباب ونساء 
 ومسنيف.

  الصحة: وىي تعني توفر الرعاية الصحية والوقائية، وتحسيف الصحة واألماف في أماكف العمؿ
لرعاية الصحية األولية لألغمبية وفرض معايير لميواء والمياه والضوضاء، إضافة لضماف ا

 (.2015الفقيرة. )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي،
  المعيشة: ونعني بيا أحواؿ المعيشة، وىي حسب وكالة الغوث الدولية: كؿ ما يتمتع بو الفرد

مف مسكف وممبس ومشرب، ويرتبط ذلؾ بمستوى دخمو، والبيئة التي يعيش فييا، والطبقة 
 نتمي إلييا.االجتماعية التي ي

 :التقييم 2.2

أي  إدارةمف  اً أساسي اً وجزء ،تعتبر عممية تقييـ المشروعات عممية ىامة :تقييم المشروعات 1.2.2
عمى  ،المصالح مف مموليف ومنفذيف ومستفيديف وأصحاب األطراؼحيث تؤكد العديد مف  ،مشروع
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تـ بحث  حيث؛ ألىدافوتو وتحقيقو الدور الذي تمعبو عممية تقييـ المشاريع في نجاحو وديموم أىمية
عممية  ألىميةوكاف مف ضمنيا عدـ معرفة وفيـ  مديري المشاريع   ،تعثر العديد مف المشاريع أسباب

 .(2011،)البنا .إجرائيالية آمف ذلؾ عدـ معرفتيـ ب وأكثر ،وماذا تعني ،التقييـ وماىيتيا

 :بأنوتعبير عف التقييـ تـ ال(، 2008،بعةي حوؿ التقييـ والمتادليؿ منظمات المجتمع المدن)وضمف 

  ًوقد  ،وما تـ تحقيقو ،لمقارنة ما تـ تخطيطو اً وموسع اً معمق عممية مرحمية توفر تحميال
 .مة لالحتياجاتءتشمؿ المال

  واالستمرارية األثروقد تتضمف قياس  ،عمى النتائج أكثرتركز. 
 نظريات ونماذج لمتغيير وتساىـ في بناء ،تجيب عمى ماذا وكيؼ تـ تحقيؽ النتائج. 
  وسياسية إستراتيجيةتقدـ لممؤسسة خيارات. 
 ة لمتخطيط والمتابعة في المستقبؿتوفر قاعدة معرفية جديد. 

في  أساسية اً أجزاءتعد مراحؿ التخطيط والتصميـ والمتابعة والتقييـ  :مفيوم تقييم المشروعات 2.2.2
الموارد  إدارةالمؤسسة المساعدة في  إلدارةذا يقدـ وى ،ةوفقا لمنتائج المتحقق ،دورة حياة المشروع

دارة ،البعيد أوسواء عمى المدى القصير  ،النتائج أفضؿبما يضمف تحقيؽ  ،لممشروع واألنشطة  وا 
وال  ،أفضؿلتحقيؽ نتائج  ؛األمثؿتعني حشد الموارد المتاحة واستثمارىا بالشكؿ  ؛المشروع وفقا لمنتائج

 .(2011،)البنا .المترتبة عمى ىذه النتائج اآلثار إلى بؿ تتعداه ؛توقؼ عند ذلؾت

 ،تعتبر النظريات التي عالجت موضوع تقييـ المشروعات :نماذج ونظريات تقييم المشروعات 3.2.2
سبقت  ،مختمفة بأشكاؿعمميات التقييـ  إجراءالممارسات العممية في  أف إال ،نظريات حديثة نسبيا

  .ت النظريات لتفسير الممارسات العممية السابقة في عممية التقييـفجاء ،وضع القواعد الخاصة بذلؾ

تمبية  أو ،اإلدارييف أو ،وفقا لتوجيات المموليف ،وقد وضعت نماذج عديدة ومختمفة لتقييـ المشاريع
  اً نموذج (60) رصد بعض الباحثيف ما يقارب (،1990-1960) فبيف عامي ،لحاجات المستفيديف

 ،النماذج أساسياحيث لـ تكف ىناؾ نظريات ناظمة تبنى عمى  .(2011،)البنا ،اريعلتقييـ المش اً مختمف
حيث يترتب عمى كؿ نظرية  ،تحكـ عممية التقييـ وأسساطر نظرية تضع قواعد  إيجاد إلىوىذا دفع 

ووضعيا  ،المختمفة مف النظريات والنماذج األنواعتصنيؼ  إلىنموذج محدد ولذا سعى الباحثوف 
 :المختمفة لتقييـ المشاريع األنواع أىـونستعرض فيما يمي  ،ـ تكف العممية سيمةول ،ددةضمف اطر مح
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 النموذج المطبؽ يعتمد عمى الفمسفة التي تتبناىا  أفبمعنى  :األيدلوجيةالفمسفية/ األسس
 أو ،موضوعية أسس إلىمف حيث كوف التقييـ يستند  ،والنظريات التي تعتمدىا ،المؤسسة
يقوـ فقط عمى الحقائؽ  التقييـ الموضوعي ال أففمسفة البعض عمى  فتقوـ ،نوعية أوشخصية 

ويتطمب  ،ويعالج جوانب متعددة في المشروع ،ىو يتعمؽ بظواىر معقدةبؿ  ؛الموضوعية
التقييـ  أف آخروفبينما يرى  ،الشخصية لألحكاـوبالتالي فيناؾ حاجة  ،بشرية ضخمة اً جيود

 .تعارضة ال يمكف تجنبيانتائج م لىإالشخصي قد يصؿ بنا 
 مبنية عمى قيمة المشروع  أسسوىو يعتمد عمى  :النماذج القائمة عمى الغرض مف التقييـ

بناء عمى ما يمثمو  ،فيميز بيف المناىج العممية لتقييـ المشروعات ،المختمفة لألطراؼومنفعتو 
احدىما قائـ  :ييـبيف نوعيف مف التق وىنا نميز ،المصالح ألصحابومنفعة المشروع مف قيمة 

 ،وىو مناسب لممشاريع الحكومية العامة ،النيائي لممشروع عمى المجتمع ككؿ األثرعمى تقييـ 
 ،لفئاتالمنافع والمخرجات النيائية لبعض ا إلىيستند  واآلخر ،كالمدارس والمستشفيات وغيرىا

 المصالح. أصحاببعض  أو
  عمى معياريف ،د المقيموف في ىذا النوعويستن :(غير رسميةأو رسمية )طبيعة عممية التقييـ: 

 األداءىؿ تقتصر عمى جمع المعمومات وتوفيرىا حوؿ  ،يتعمؽ بدور عممية التقييـ :األوؿ
وتوصيات حوؿ  كاماً أحتقرير شامؿ ونيائي يتضمف  بإعداديقوـ فريؽ التقييـ  ىؿ وأ ؟والنتائج
 ؟والنتائج األداء
عمى عممية  تأثيروما لذلؾ مف  ،ـ في عممية التقييـيدور حوؿ فريؽ التقييـ ومكاني :الثاني

ال صالحيات  وآخر ،ففرؽ كبير بيف مقيـ لو صالحيات ،إليياالتقييـ والنتائج التي تـ التوصؿ 
  .لو

النظرية والعممية  األسسىذا التقسيـ يجمع بيف  :النظرية والعممية لألسسمناىج التقييم وفقا  4.2.2
 :ويعتمد تقسيمات بناء عمى ما يمي ،ـ المشروعاتالمختمفة مف تقيي لألنواع

 .لألىداؼالتقسيـ وفقا  -
 .إداري أساسالتقسيـ عمى  -
 .التقسيـ بناء عمى المستفيديف -
 .التقسيـ بناء عمى الخبرة -
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 .تقسيـ بناء عمى الغرض مف التقييـال -
 .التقسيـ بناء عمى المشاركة -

والتقييـ  ،تكوف محددة منذ البداية أفجب المشروع ي أىداؼ فايقـو عمى  لألىداؼوفقا  فالتقسيـ
ستيدؼ مساعدة ي ،اإلداري األساسالتقسيـ بناء عمى  فأفي حيف  ،األىداؼيفحص مدى تحقؽ ىذه 

المنيجية  أما، مة عمى اتخاذ القرارات المناسبةمف خالؿ تقديـ معمومات التقييـ اليا ،العميا اإلدارة
فيي تفحص اىتمامات المستفيديف بالسمع والخدمات  ؛يفالمستفيد بناء عمى التقسيـ  القائمة عمى

التقسيـ  المنيجية القائمة عمى فأفي حيف  ،وتعكس اىتماماتيـ ،متيا الحتياجاتيـءومدى موا ،ةمالمقد
تعتمدىا  و ،منيجيات التقييـ أقدـوىي مف  ،تعتمد عمى خبرة فريؽ العمؿ ، فييالخبرة بناء عمى

تعتمد عمى فريؽ العمؿ في  فيي ،في منح الشيادات لمدراسات العميا المؤسسات الحكومية والجامعات
محكـ خارجي لمزيد مف  وقد يتـ تعييف ،منح الشياداتبالمجاؿ الحكومي وعمى ىيئة التدريس المخولة 

فيي توفر ، التعمـ ) الغرض مف التقييـ ( التقسيـ بناء عمىوبخصوص المنيجية القائمة عمى ، الحيادية
وتحقيؽ التعمـ  ،تعديؿ السموؾ أو ،في العمميات األخطاءالتعمـ المؤسساتي لتصحيح  اتأدو مف  أداة

تختمؼ عف كؿ فيي  ؛بناء عمى المشاركة التقسيـالمنيجية القائمة عمى  إففي حيف  ،االجتماعي
ذات العالقة  اإلطراؼفي االعتبار احتياجات واىتمامات كافة  تأخذفيي  ،المنيجيات السابقة

نما ،عمى نماذج جاىزة عتمدتال ف ،تعتبر نقطة بداية و ،بالمشروع ذات  األطراؼيشرؾ فييا كافة  وا 
 .متعددة وبوسائؿ مختمفة أطراؼنات مف احصوؿ عمى البيلويتـ ا ،وتصورىـ رأييـ إلبداءالعالقة 

لتقييـ  -سابقا أسمفناكما -رغـ وجود العديد مف النماذج والنظريات  :المنطقي اإلطار نموذج
في عممية  دواتأىـ األاحد (، W.K kellog) النموذج المنطقي والمعد مف قبؿ يظؿ ؛مشروعاتال

 .التقييـ

يفسر و  ،المشروع أوالمنظمة  أداء مف خالليا ىو صورة يعكس: المنطقي اإلطار تعريؼ نموذج
وقد  و،وعمميات بأنشطتوحيث يربط مخرجات المشروع  ،النظرية والفرضيات التي تحكـ عمؿ المشروع

 اً حيث طبؽ عمى نطاؽ واسع كونو نموذج ،عمى تطبيقاتو العممية ،(ركز واضع ىذا النموذج )كيموج
منظمة وواقعية لفيـ العالقات القائمة بيف الموارد  آليةويمثؿ النموذج المنطقي  ًا،وعممي سيالً 

 :أدناهحسب الشكؿ  وتأثيراتونتائج  أىداؼوما يحققو مف  ،نشطة المنفذةواأل ،المستخدمة في المشروع
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 المخرجات    –    األنشطة   –  الموارد  

 األثر   -النتائج   

 نتائج متوقعة   -ليا     مخطط  أعماؿ

وبناء عمى ما تقدـ، وفيما يتعمؽ ببرنامج تمويؿ المشاريع المنفذ مف قبؿ دائرة شؤوف الالجئيف، والذي 
ت، والمشاريع الشبابية، يقترح الباحث اعتماد يغطي جوانب متعددة تتعمؽ بالبنية التحتية، والخدما

 اإلطار المنطقي كنموذج لتقييـ المشاريع المنفذة بالمخيمات، حسب األطر المنطقية التالية:

 نموذج اإلطار المنطقي لتمويؿ المشاريع بشكؿ عاـ. .1
 نموذج اإلطار المنطقي لممشاريع الشبابية. .2
 ية )مشاريع الصرؼ الصحي(.نموذج اإلطار المنطقي لمشاريع البنية التحت .3
 نموذج اإلطار المنطقي لمشاريع الخدمات)الصاالت العامة(. .4

 :المنطقي لبرنامج تمويؿ المشاريع اإلطارأوال: 

 المخاطر مصدر التحقؽ  المؤشرات التدخؿ المنطقي )ممخص سردي(
 اليدؼ العاـ )الغاية(:

حماية حقوؽ الالجئيف الفمسطينييف 
ية والحقوقية وتحسيف االقتصادية واالجتماع

المعيشية  أوضاعيـ  

مشاريع تطويرية متنوعة في 
 المخيمات 

  تقارير دائرة شؤوف الالجئيف 
 
 
 
 
 

   وجود مشاريع شبيية 
  عدـ اعتبار المشروع

 لمسكاف  أولوية
 عدـ توفر تمويؿ 
  عدـ الحصوؿ عمى

 التراخيص الالزمة
  عدـ القدرة عمى ترويج

 الفكرة 
   عدـ تجاوب السكاف

 االىداؼ )الغرض(:
 تخفيض البطالة

% مف ميزانية المشاريع 30
عماؿ  أجور  

 سجؿ العامميف في المشاريع 

ستيعاب خبراء ومتخصصيف ا
لمعمؿ في المشاريع وتشغيميا 
حاؿ االنتياء منيا وخصوصا 

 مشاريع الخدمات  

سجالت المتعاقديف مع 
 المراكز 

 تقارير المشاريع المنفذة مشاريع بنية تحتية  تحسيف الوضع الصحي والبيئي 
 قائمة المشاريع المنفذة  مشاريع نسوية تمكيف النساء 

جاف مف تنفيذ المشاريع بكفاءة تمكيف الم
 وفعالية 

لكفاءةاتقارير الفعالية و  المشاريع المنفذة  

 تقارير المشاريع المنفذةمشاريع مراكز شبابية  تنمية الميارات والقدرات لدى الشباب 
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 األنشطةع م ورياضية 
 ألنشطةواتجاىيـ 

  أخرى
  عدـ توفر خبرات

 اإلشراؼ أولمتدريب 
 التشغيؿ لممشروع  أو

  كفوءة  إدارةعدـ توفر
 إدارةقادرة عمى 

المشروع خالؿ التنفيذ 
 وعند التشغيؿ  

 تقارير المشاريع المنفذة مشاريع الخدمات  رفع المستوى الثقافي 
 المخرجات:

حصموا عمى تحسيف في مخيـ  (24)
 الخدمات والمرافؽ العامة 

انجاز مشاريع شبابية 
 وخدماتية وبنية تحتية 

 سجالت المجاف والدائرة 

لجنة خدمات قادرة عمى تخطيط  (24)
 وتنفيذ وتشغيؿ المشاريع 

 تقارير المتابعة والتقييـ  توفر كادر كفؤ ومؤىؿ 

 االنشطة:
 توفير مساحات لتنفيذ المشاريع 

: لمدخالتا  
 األرض

 
شيادات تممؾ قطعة 

 األرض
التراخيص مف وكالة الغوث  عمؿ التراخيص الالزمة

والبمدية  والبيئة والجيات ذات 
 االختصاص 

الحصوؿ عمى الرخص 
الالزمة مف جيات 

 االختصاص 
و الساحات  األراضيتجييز قطع  األرضتسوية قطعة  الحفريات    
عتمويؿ المشرو  توفير التمويؿ توفر المبمغ المادي حسب  

 الموازنة
التصميمات اليندسية إعداد اخذ تراخيص التصميمات  التصاميـ اليندسية  

واعتمادىا مف النقابات 
 المعنية والبمدية

اإلنشائيةالتجييزات   سجالت الشراء  اإلنشاءات 

 شراء المعدات
المعدات حسب التصميمات 

 اليندسية
 سجالت الشراء

وارد البشريةتوفير الم  تعييف الموارد البشرية 
سجالت الموظفيف والرواتب 

 و الدواـ
الالزمة األدواتتوفير   سجالت الشراء  وأثاث  أدوات 

المشروع إطالؽ  
المسجميف في المشروع  

  أنشطتووالمنتفعيف مف 
 سجالت المشاركيف 

 الترويج واالستيداؼ
المواد الدعائية )الورقية، 

 وااللكترونية(

تقارير دائرة العالقات العامة 
  واألنشطة

  سجالت المشروع  الموارد البشرية التشغيؿ 
المختمفة األنشطةتقارير   التقارير والنماذج  المتابعة والتقييـ   
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 المنطقي لممشاريع الشبابية ثانيا :اإلطار

 المخاطر مصدر التحقؽ  المؤشرات التدخؿ المنطقي )ممخص سردي(
ـ:اليدؼ العا  

الشبابية  األنشطةمراكز شبابية تستوعب 
 وتقـو برعايتيـ

 أشباؿمف %( 50)استيعاب 
(35-15)وشباب المخيـ مف سف  

 سجؿ العضوية

 
 
 
 

  وجود  منافس
 خارجي 

 )مراكز خاصة (
 عدـ توفر تمويؿ 
  عدـ الحصوؿ

عمى التراخيص 
 الالزمة

  عدـ القدرة عمى
 ترويج الفكرة 

  عدـ تجاوب
الشباب مع 

 األنشطة
 ألنشطةواتجاىيـ 

  أخرى
  عدـ توفر خبرات

 لمتدريب 
  إدارةعدـ توفر 

كفوءة قادرة عمى 
 المركز  إدارة

 االىداؼ الفرعية:
 تخفيض البطالة

 200عدد العامميف  في المشروع )
 عامؿ( في كؿ مخيـ

 سجؿ العامميف

في  ( 10)استيعاب مدربيف عدد 
 كؿ مخيـ 

سجالت المتعاقديف في 
 المراكز

ع مستوى المياقة البدنية رف  
شبؿ وشاب في  (500)مشاركة 
المختمفة  األنشطة  

 سجالت المراكز

 سجالت الحضور  ندوات ولقاءات وورش عمؿ  رفع المستوى الثقافي 
 سجؿ المركز   ةفرؽ رياضية متعدد فرؽ رياضية  في مجاالت مختمفة 

 المخرجات:
مميف في المركز لمعا إضافيدخؿ  دخؿ لممدربيف والعامميف   الميزانية السنوية 

 االنشطة:
المناسبة األرضتوفير قطعة   

: المدخالت  
دونـ  (3)قطعة ارض بمساحة   

 
شيادات تممؾ قطعة 

 األرض

 عمؿ التراخيص الالزمة
تراخيص مف وكالة الغوث والبمدية  

والجيات ذات االختصاص  والبيئة  

الحصوؿ عمى الرخص 
الالزمة مف جيات 

اص االختص  

األرضتجييز قطعة   
الحفريات الالزمة لتجييز قطعة 

 األرض
األرضتسوية قطعة   

 التمويؿ  توفير التمويؿ
توفر المبمغ المادي حسب 

 الموازنة

التصميمات اليندسية إعداد  التصاميـ اليندسية الالزمة 
اخذ تراخيص التصميمات 
واعتمادىا مف النقابات 

 المعنية والبمدية

اإلنشائية التجييزات  
حسب المخططات  اءاتاإلنش

 اليندسية
 سجالت الشراء
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 مشاريع شبكات الصرف الصحي -المنطقي لمشاريع البنية التحتية ثالثا : اإلطار

 شراء المعدات
المعدات الالزمة حسب 
 التصميمات اليندسية

 سجالت الشراء

 الموارد البشرية توفير الموارد البشرية
سجالت الموظفيف والرواتب 

 و الدواـ
الرياضية الالزمة األدواتتوفير   سجالت الشراء  أدوات ,أجيزة ,مالبس,كرات  
المشروع إطالؽ  سجؿ العضوية واالشتراؾ أعضاء المركز 

 الترويج واالستيداؼ
المواد الدعائية 

وااللكترونية()الورقية،  

تقارير دائرة العالقات العامة 
 واألنشطة

 التشغيؿ 
المنتسبيف والفرؽ المشكمة 

 والمشاركيف 
 سجالت المركز

ماذج التقارير والن المتابعة والتقييـ المختمفة األنشطةتقارير     

المخاطر  مصدر التحقؽ  المؤشرات التدخؿ المنطقي )ممخص سردي(  

 اليدؼ العاـ:
 تحسيف الوضع البيئي والصحي

ربط كافة المنازؿ بشبكة الصرؼ 
 الصحي 

ربوطة سجؿ بالمنازؿ الم
 والمساحات المعبدة والمصبوبة 

  اعتراض بعض
السكاف عمى 

 العمؿ  
 عدـ توفر تمويؿ 
   عدـ توفر

مجمعات 
 تصريؼ وتنقية 

  اعتراض
المجاوريف ممف 
تمر  بقربيـ 

 المياه العادمة

 االىداؼ الفرعية:
 تخفيض البطالة

 350عدد العامميف  في المشروع )
 عامؿ( في كؿ مخيـ

 سجؿ العامميف

ير عمؿ ألصحاب الخبرات توف  
استيعاب فنييف وميندسيف  عدد 

في كؿ مخيـ  (12)  
 سجالت العمؿ

 سجالت المشروع ربط المنازؿ بشبكة الصرؼ الصحي  تحسيف الوضع الصحي  
 سجالت المشروع  صب وتعبيد الطرؽ الرئيسية والفرعية  تحسيف الوضع البيئي 

 المخرجات:
الصحيمنازؿ مربوطة بشبكة الصرؼ   

 سجؿ عيادة المخيـ    باألمراض اإلصابةتقميؿ 

مساحات طرؽ منفذة   طرؽ داخمية فرعية ورئيسية معبدة ومصبوبة  المالحظة الشخصية 
 االنشطة:

 توفير التمويؿ
 المدخالت :

 التمويؿ 
توفر المبمغ المادي حسب 

 الموازنة

التصميمات اليندسية إعداد  التصاميـ اليندسية الالزمة 
اعتماد  التصميمات مف وكالة 

 الغوث 
المشروع  أوراؽتجييز  عطاء المشروع  أوراؽ   ممؼ المشروع  

في الصحؼ المحمية  إعالنات طرح عطاءات   نسخة العطاء 
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() الصاالت العامة اإلطار المنطقي لمشاريع الخدماترابعا :   

رسائيافتح العطاءات   المحاضر واالتفاقيات الموقعة  محضر فتح العطاء   وا 
اإلنشائيةالتجييزات  ت حسب المخططا اءاتاإلنش   سجالت االنجاز  

حفر وشبؾ المنازؿ  وعمؿ مواقع التجميع 
والتفرع وردـ الحفر  حسب المواصفات 

 اليندسية  
 سجالت االنجاز  الحفر والشبؾ وحفر التجميع والردـ 

دحؿ وتجييز الطرؽ الداخمية الرئيسية لمتعبيد 
 والممرات الضيقة لمصب 

 سجالت االنجاز  التعبيد والصب 

المشروع  إنياء استالـ المشروع مف المنفذ  محضر    سجؿ االستالـ والتسميـ  
 سجالت المنازؿ المربوطة  ربط المنازؿ  التشغيؿ 

المختمفة األنشطةتقارير   التقارير والنماذج  المتابعة والتقييـ  

سردي(التدخؿ المنطقي )ممخص  المخاطر  مصدر التحقؽ  المؤشرات   

 اليدؼ العاـ:
توفير قاعات لألفراح والمناسبات العامة 

 والخاصة 

حفمة سنويا  (100)  سجؿ الحجز  
 
 
 
 

  قاعات منافسة في
 بأسعارالجوار 

ظروؼ  أو أفضؿ
    أفضؿ

 عدـ توفر تمويؿ 
  عدـ تقبؿ السكاف

قريبة  أفراحلقاعة 
مف التجمع 

 السكني 
 اقـ عف عجز الط

 تشغيؿ المشروع 

 االىداؼ الفرعية:
 تخفيض البطالة

 40عدد العامميف  في المشروع )
 عامؿ( في كؿ مخيـ 
شراؼوتوفير طاقـ تشغيؿ  عمى  وا 
موظفيف ( 5)و ئالمشروع بعد انتيا  

 سجؿ العامميف

 توفير عمؿ ألصحاب الخبرات 
استيعاب فنييف وميندسيف  عدد 

في كؿ مخيـ   (20)  
لعمؿسجالت ا  

مناسبة  بأسعارتوفير قاعات   
( 1500)لمحفمة ال تتجاوز  أسعار
 شيكالً 

 سجالت المالية 

عامة  ةمتعدد ألنشطةتوفير مكاف مناسب 
 وخاصة 

   األنشطةسجالت  االحتفاالت العامة وحفالت التخريج 

استخداـ السكاف لمقاعة المخرجات: ز سجالت الحج توفير عمى السكاف الماؿ والجيد    
استخداـ المؤسسات في المخيـ لمقاعة 

العامة  لألنشطة  
تسييؿ ميمة المؤسسات بتنفيذ 

بدوف تكمفة مرىقة  أنشطتيا  
  األنشطةسجالت 

توفير التمويؿ االنشطة: التمويؿ المدخالت :   توفر المبمغ حسب الموازنة 
التصميمات اليندسية إعداد صميمات اعتماد  الت التصاميـ اليندسية الالزمة   

المشروع  أوراؽتجييز  المواصفات بعطاء المشروع  أوراؽ   ممؼ المشروع  
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 :معايير التقييم 5.2.2

والوكالة  ،واليونسكو ،والبنؾ الدولي ،األوروبيبما فييا االتحاد  ،تتفؽ معظـ المؤسسات الدولية المانحة
ووكالة التعاوف  (،(UNDP اإلنمائيالمتحدة  األمـوبرنامج  ،(USAID)، لمتنمية األمريكية
في المنظمات  لتقييـ المشاريع أساسيةمعايير  ةعمى خمس ،وغيرىاسسة أنيرا، (، ومؤ (JICAاليابانية

( وىناؾ مؤسسات مانحة تعتمد واالستدامة واألثرمة والكفاءة والفعالية ء)المال :وىي ،غير الحكومية
 .(2010،)حماد .كمعايير  الشفافية والتدقيؽ أخرىىذه المعايير لكنيا تضيؼ ليا معايير 

التي ينشدىا  األىداؼ أو ،تبعا لميدؼ ،آلخريير تقييـ المشاريع تختمؼ مف مشروع معا إفال شؾ و 
 وآخر ،فيناؾ اختالؼ كبير في المعايير المستخدمة لتقييـ مشروع عاـ ،وتبعا لطبيعة المشروع التقييـ،
المشاريع الخاصة تركز عمى العائد عمى ف ،كال المشروعيف بشكؿ جوىري أىداؼ الختالؼ ،خاص
المشاريع  تسعىفبينما  ،عمى المجتمع ككؿ باألثربينما المشاريع الحكومية العامة تيتـ  ،ثماراالست

 .حقيؽ المنفعة لممجتمع  بشكؿ اكبرتسعى المشاريع العامة لت ،الربح وراءالخاصة 

 ،األداءتقييـ   ألجؿنقطة مقارنة مستخدمة لتحديد المقاييس  بأنو (العريمي)يعرفو : المعيار 1.5.2.2
 .(2005،) العريمي .في المؤسسة األداءمستويات  إلىوقد تشير 

لتقديـ أساس موثوؽ لمناس  قياس أداة بأنوالمعيار  (2016،دليؿ المعيد البريطاني لممعايير)يعرؼ و 
  .ة نفس التوقعات حوؿ منتج أو خدمةلمشارك

 

في الصحؼ المحمية  إعالنات طرح عطاءات   نسخة العطاء 
رسائيافتح العطاءات   المحاضر واالتفاقيات الموقعة  محضر فتح العطاء   وا 

اإلنشائيةالتجييزات  حسب المخططات  اءاتاإلنش  ز سجالت االنجا   
القاعة  تأثيث  سجالت االنجاز  القاعة حسب المخططات المعتمدة  

افتتاححفؿ  افتتاح القاعة   تقرير االفتتاح 
 سجالت الموظفيف  الموارد البشرية توفير طاقـ عمؿ 

واألنشطةفتح المجاؿ لمحجوزات  التشغيؿ  والدعاية  اإلعالفمطبوعات    

ماذج التقارير والن المتابعة والتقييـ المختمفة األنشطةتقارير     
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 :(مة )االرتباطءمعيار المال 1.1.5.2.2

الفئات المستيدفة  وأولوياترتباط نتائج المشروع باحتياجات مة واءيفحص ىذا المعيار مدى مال
(USAID,1998) ،أصالمة مخرجات ونتائج المشروع وغاياتو مع ما ىو مخطط ءوىو يوضح مال.  

(JICA,2004).  

 :مة يعكس ما يميءوالمالأوتحميؿ معيار االرتباط 

  المجتمع أوالمشروع يسير وفؽ احتياجات الدولة. 
  فؽ احتياجات الفئة المستيدفةالمشروع يسير و.  
 المشروع يتوافؽ مع السياسة التنموية لمدولة.  
 عممية اختيار الفئة المستيدفة كاف مالئما. 
  جانبية لممشروع خارج الفئة المستيدفة تأثيراتيوجد. 
 والمنافع المتحققة موزعة بعدالة الفوائد. (JICA،2004). 

المالئمة تحميػؿ  ، يتعاطى مع(PCM،6002) ة المػشاريعحػاد األوروبػي إلدار دليػؿ االت ونجد أف
  لمقضايا التالية:يعكػس مدى تصميـ المشروع بشكؿ مناسب وفعاؿ عمى انو  (،االرتبػاط)

 التناغـ مع االولويات المجتمعية.   •

 .تحديد الفئات المستيدفة والشركاء   •

 .ديد احتياجاتيا بالمشاركةوتح ،التعرؼ عمى المشاكؿ الحقيقية لمفئات المستيدفة •  

 .تحميؿ الدروس المستفادة مف الخبرات السابقة •  

 .ويمبى احتياجاتيا ،مشاكؿ الفئات المستيدفة يعالج بحيث  ،تصميـ المشروع •  

 .يحتمؿ مواجيتيا أثناء تنفيذ المشروع التيتحميؿ المخاطر الخارجية  •  

التنفيذ لممشاريع  أو اإلشراؼ أوكاف بالتمويؿ  إف- الجيات ذات العالقةعمى  أفومف ىنا يتضح   
 .لمفئات المستيدفة وأولوية اً المشروع المنفذ احتياج يعكس أفتيتـ بشكؿ كبير  أف -داخؿ المخيمات
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 ادارةتتمثؿ "في كيفية  :بأنياالكفاءة  (شوقي بورقبة) األستاذيعرؼ : معيار الكفاءة 2.1.5.2.2
. "المتجددة والمتكررةاألفراد  جؿ تمبية حاجات ورغباتمف ا، جتمعموارد المحدودة والمتاحة لممال

 اوالتكنولوجيالبشرية والمالية والعمميات المتاحة ) استخداـ الموارد كيفيةيعبر عف . و (2011،)بورقبة
فيو يقيس كفاءة المشروع ويقدر النتائج  ،تحقيؽ النتائج المطموبة مف البرنامج مف اجؿ (،والوقت

ة، النفقات والموارد المستخدمة في تنفيذ المشروع خالؿ فترة زمنية محدد إلىبة المتحققة نس
(USAID،1998).  انو مقياس لكيفية استخداـ المدخالت مف موارد  (جايكا)في حيف ترى مؤسسة

 .(JICA،2004). ية بشكؿ اقتصادي لتحصيؿ المخرجاتمالية وبشرية وتقنية وماد

 :ؽ مف خالؿما سب إلى اإلشارةيمكف  وبإيجاز

 مدى اتساؽ المدخالت مع المخرجات الكمية المتوقعة. 
 مدى اتساؽ المخرجات مع ظروؼ واحتياجات المجتمع. 

القضايا  يتناوؿأف تحميػػؿ الكفػػاءة يرى  ،(PCM،6002دليػػؿ االتحػػاد األوروبػػي إلدارة المػػشاريع ) بينما
 :التالية

باسػتعماؿ مؤشػرات القيػاس الموجػودة فػي اإلطػار المنطقي  مػدى تحقيػؽ المخرجػات المخطػط ليػا •  
 .لممشروع

  .المعمومػاتلموازنػة والمػوظفيف و إدارة ا ويشمؿ ،نوعيػة اإلدارة اليوميػة •  

 .تبرير التكاليؼ بالفوائدل إضافة  ،تكاليؼ مخرجات المشروع بتدخالت أخرىمقارنة  •  

 ؟وىؿ يتـ االستفادة منيا ؟ـ الوىؿ ىي متوفرة أنوعية المتابعة  •  

 ؟ىؿ تـ تحقيؽ نتائج غير مخطط ليا •   

مثؿ  ،المشروع أولمبرنامج  مسبقاالمحددة  األىداؼوتمثؿ درجة بموغ  :معيار الفاعمية 3.1.5.2.2
ي الذاالمتعاض  أو ،الرضا ويتضمف تقييـ الفاعمية تقييـ ،تحسيف حالة معينة أو ،تخفيؼ مشكمة معينة

ويركز ىذا المعيار عمى  ،المشروع أوالخدمة  أوالبرنامج  تأثيرات تجاهالمجتمع المستيدؼ  يعبر عنو
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يسيـ المشروع في النواتج  أفواحتمالية  ،والزمف الذي ستتحقؽ بو ،تقدير مدى تحقيؽ المخرجات
 .(USAID،1998) .المحدد واألثر ةالمحدد

 .ونتائج وأىداؼط لو مف مخرجات مخط فاعمية مدى تحقيؽ المشروع لما ىوويقيس معيار ال
(JICA،2004). 

 :وتعكس الفاعمية النقاط التالية

 .مدى قدرة المشروع عمى إحداث تغيير في أنماط سموؾ المستفيديف مف المشروع 
 .مدى قدرة المشروع عمى تنمية و إثراء معارؼ المستفيديف مف المشروع 
 مثؿ االتجاه إلى  ،تفيديف مف المشروعمدى قدرة المشروع عمى تعديؿ أو تغيير اتجاىات المس

 .االعتماد عمى الغيرو  اإلتكاليةاالعتماد عمى النفس بدال مف و  ،االستقاللية
  تقاف ميارات جديدة.وع عمى إكساب المستفيديف خبرات و مدى قدرة المشر  ا 
  .مدى قدرة المشروع عمى إحداث تغيير في المكانة االجتماعية لممستفيديف 
 عمى إحداث تعديؿ أو تغيير في الظروؼ البيئية غير المرغوبة. مدى قدرة المشروع 

 بينما يركز دليؿ االتحاد األوروبي عمى القضايا التالية:

مػػدى تحقيػػؽ األىػػداؼ المحػػددة المخطػػط ليػػا باسػػتعماؿ مؤشػػرات القيػػاس الموجػػودة فػػي اإلطار  • 
 .المنطقي لممشروع

 .التنمية والفوائد المخطط ليا لمفئات المستيدفةمدى تحقيؽ التغيير و  •  

وىػؿ كػاف ىناؾ  ؟ىػؿ الفرضػيات والمخػاطر المحتممػة كانػت صػحيحة حػسب تػصميـ المػشروع •  
 ؟مخاطر جديدة ظيرت أثناء تنفيذ المشروع

الفقر وع االجتماعي و قضايا متقاطعة مثؿ النلىؿ ظيرت مشاكؿ نظرا لعدـ األخذ بعيف االعتبار  •  
 يذ.خالؿ التنف

 .(PCM،6002) .عكس الفاعمية مدى استغالؿ مخرجات المشروع وتحقيؽ أىدافو المحددةتو 
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أف معيػار الفاعميػة يقػيس مػدى القػرب مػف تحقيػؽ األىػداؼ، ومػا ىػي العوامػؿ التي  يتػضح ممػا سػبؽ
 .تحقيؽ ىذه األىداؼ تعيؽ قد 

الشامؿ الذي يحدثو البرنامج أو الخدمة أو  التغييرعف وىو تعبير  :األثرمعيار  4.1.5.2.2
إلى تحديد أي  األثرالمؤسسة عمى التنمية االجتماعية واالقتصادية المرتبطة بيا. وىكذا ييدؼ تقييـ 

جتماعية واالقتصادية بغية زيادة إسياميا في التنمية اال ،ضروري في اتجاه البرامج المختمفةتغيير 
 ،سياسي معيفلى نقؿ المجتمع مف وضع اجتماعي واقتصادي و مو في النياية إيؤدي ذلؾ كالشاممة. و 

دى البعيد روع عمى المترة زمنية محددة. فيو يفحص اثر المشمنو خالؿ ف أفضؿإلى وضع آخر 
 ةفي حاؿ كانت المدخالت الالزمة لتنفيذ النشاطات المخطط ،ناجحيف واألداءبحيث يكوف التنفيذ 

بناء وكذلؾ  تستيدؼ  .(USAID،1998) ،متاحة في الوقت المناسب ةوقعالنجاز المخرجات المت
بما يؤدي  تماعيا واقتصاديا،تنميتو اجو  ،تغيير المجتمعات بناء و الذي يستطيع تحمؿ مسئولي ،اإلنساف
 التأثيراتوىو يعبر عف  ،صفات سموكية محددةو  ،يكتسب في النياية خصائص شخصية إلى أف

وىذه  ،غير مباشر في المؤسسة والمجتمع أوبشكؿ مباشر  ،المدى الطويؿ االيجابية والسمبية عمى
لوجية وخالؼ و تكن أوبيئية  أومؤسسية  أوثقافية  أواجتماعية  أواقتصادية  أبعادىاقد تكوف  التأثيرات

 ويمكف إيجاز أىميا في النقاط التالية: .(JICA،2004) ،ذلؾ

 العقمية.اجات الجسمية والنفسية واالنفعالية و إلشباع الح ؛القدرة عمى االعتماد عمى النفس 
 الجوانب لإلنساف أف يحمؿ ويرى األبعاد و بحيث يمكف  ،القدرة عمى التفكير العممي المنطقي

 سمبياتو.ويتبيف إيجابياتو و  ،يفسر أسباب حدوثوو  ،المختمفة لكؿ موقؼ
 تعود بالنفع  ،مشتركةمف اجؿ تحقيؽ أىداؼ إيجابية بناءة  ،القدرة عمى التعاوف مع اآلخريف

 .المجتمع ككؿو الجماعة و والفائدة عمى الفرد 
 مجتمعو.ىذا اإلنساف منتجا نافعا لنفسو وأسرتو و أي أف يكوف  ،القدرة عمى اإلنتاج 
  باإلنساف إلى زيادة معدؿ طموحو بما يؤدي  ،التفكير المبدعالقدرة عمى التجديد واالبتكار و

 .واالرتقاء بأسموب حياتو وحياة اآلخريف نحو األفضؿ ،سعى بصورة متصمة مستمرة لمتطوريو 

 :التاليػة القضايايركػز عمػى في دليؿ االتحاد األوروبي تحميؿ األثػر ونجد أف 

 .مدى مساىمة المشروع في تحقيؽ ىذا اليدؼمدى تحقيؽ اليدؼ العاـ و   • 
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 الموادمقػػدمي الخػػدمات ومػػزودي و  العامميفمػػدى انتػػشار األثػػر االقتػػصادي لممػػشروع عمػػى  •  
 وأدوات(.)أثاث ومعدات  ،لمعمؿ الالزمة 

وقصص  ،فيما يتعمؽ بتطػوير المػوارد البػشرية ،مدى مساىمة المشروع في تطوير القطاع المستيدؼ•  
 .(PCM،6002) .والوسائؿ والحموؿ اإلبداعية ،والدروس المستفادة ،النجاح

يار األثر يقيس مدى تحقيؽ اليدؼ العاـ لممشروع والمؤسسة عمى مستوى وعميو يمكف القوؿ إلى إف مع
المستفيديف المباشريف، والمجتمع بشكؿ عاـ، عمى المدى البعيد، فيو يعكس مدى انتشار وامتداد 

 الفوائد خارج الفئات المستيدفة، إضافة لمساىمة المشروع في تطوير القطاع المستيدؼ نفسو.

 أوىي القدرة عمى االستمرارية باالعتماد عمى الموارد الذاتية لممشروع دامة: ستمعيار اإل 5.1.5.2.2
حيث يتحقؽ ىذا المعيار مف توقع مدى استمرار نتائج المشروع بعد انجازه واستمرار تشغيمو  المؤسسة
 .(USAID،1998) .بعد توقؼ التمويؿ الخارجي لو ألىدافووتحقيقو 

 أبدمف خالؿ التدفؽ المستمر لممنافع نفسيا التي  ،ع بعد انجازهوىو يعبر عف ديمومة النتائج لممشرو 
ما ،استدامة ساكنةإما  بأنياوتعرؼ  ،بيا المشروع حاؿ تشغيمو استدامة ديناميكية تعكس قدرة  وا 

 الذي يمكف أف يكوف مف خالؿ:و  .(JICA،2004) ،المشروع عمى االستمرار في بيئة متغيرة

 ويمية أخرى لدعـ المشروع.طرؽ مختمفة لجذب جيات تم إتباع 
 .تمويؿ مف قبؿ المجتمع المحمي 
 .مشاركة اكبر عمى شكؿ عمؿ تطوعي 
 المشرع. تالعمؿ عمى تسويؽ أجزاء مف مكونا 
 .تحصيؿ رسوـ 
 .خمؽ مشروع مف النوع المدر لمدخؿ 

 الذي يجد إف تحميؿ االستدامة يركز عمى ما يمي: يدليؿ االتحاد األوروب

 ؟وىؿ تـ التنسيؽ معيـ طواؿ فترة تنفيذ المشروع ،انجازات المشروعء ألىداؼ و مدى امتالؾ الشركا  •

 .مدى كفاية موازنة المشروع لتحقيؽ مخرجات وأىداؼ المشروع •  
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 .أنشطة المشروع مع العوامؿ االجتماعية الثقافية انسجاـمدى  •  

 .بعيف االعتبار يدوالحكـ الرش االجتماعيةمثؿ العدالة  المتشابكةأخذ القضايا مدى  •  

 .مدى القدرة عمى إدارة التكنولوجيا المتوفرة بدوف الحاجة لمساعدة خارجية •  

كػذلؾ دمػج المػشروع ضمف و  ،التي تعكػس مػستوى التػزاـ الػشركاءو  ،لممؤسسةمدى االستدامة  •  
 .ىيكميتيا

فة عمػى تحمػؿ تكمفػة الخػدمات المقدمة والتػي تعكػس قػدرة الفئػات المػستيد ،مػدى االسػتدامة الماليػة •  
 . بعد انتياء التمويؿ

 فاالستدامة تعكس إلى أي مدى ستستمر الفوائد لمفئات المستيدفة بعد انتياء التمويؿ الخارجي،
(6002،PCM). 

ومما سبؽ، نرى إف معيار االستدامة يقيس مدى استمرارية وديمومة المشروع بعد تنفيذه، ضمف بعديف: 
ستدامة لممؤسسة صاحبة المشروع، وبعد استمرار المشروع في تغطية نفقاتو التشغيمية، مما بعد اال

 يعكس قدرة الفئات المستيدفة عمى تحمؿ أعباء تشغيؿ المشروع، بعد توقؼ التمويؿ الخارجي.

ما تحقؽ مف اليدؼ العاـ قياس : لحصول عمييا نتيجة عممية التقييمالنتائج المتوقع ا 6.2.2
لما تـ تحقيقو مف األىداؼ الفرعية  وفحصالمتمثؿ بتحسيف مستوى المعيشة لممستفيديف  ،لممشروع

 :عمى النحو التالي ،المعيشية الظروؼالمتعمقة بتحسيف 

  ؟لمبرامج تـ تنفيذىا األنشطةىؿ جميع 
 ؟ىؿ تـ تغطية احتياجات المستيدفيف والى أي مدى تحقؽ ذلؾ 
  ؟اسبة وذات عالقة باحتياجات الناسفيذىا منوالبرامج التي تـ تن األنشطةىؿ كانت 
 ؟ىؿ تـ تطبيؽ المشروع بفاعمية 
  ؟رار تطبيؽ ىذه البرامج والمشاريعلتك أىميةىؿ ىناؾ 
  تحسف في المستوى  ،(اً غيير )لمسوا ت ،ايجابي عمى المستفيديف تأثيرىؿ كاف لمبرنامج

 ؟ وتأثيربيئي ايجابي ثيرتأ؟ و واالجتماعي( األىمي)السمـ  ،اتتطور في العالقو  ؟المعيشي
 ؟اجتماعي ايجابي تأثير ؟ وتعميمي ايجابي ؟ وتأثيرصحي ايجابي



32 
 

  ونوعية  ؟وتوفر الخدمة ؟مف خالؿ الوصوؿ لمخدمة؟ حسف البرنامج مف الظروؼ المعيشيةىؿ
 ؟والوعي ،الخدمة

 ؟درجة وصمت ديمومة المشروع ةأي إلى 
  إلى إضافة ؟لبيئي واالجتماعي واالقتصاديالمستوى ا ايجابية عمى تأثيراتىؿ كاف لممشروع 

وتحسيف وصوؿ  ،وتحسيف الظروؼ الصحية ،المتعددة األنشطةبسبب  عمى ناتج الدخؿ تأثيره
 ؟الخدمات الناجمة عف تنفيذ المشاريع إلىالمستفيديف 

  ؟إليوىؿ يتوفر  قصص نجاح تؤكد ما تـ التوصؿ 

 :دائرة شؤون الالجئين 3.2

بدعـ خاص مف الرئيس  ،(1987) عاـتـ تأسيسيا  ،الالجئيف الفمسطينييفىي دائرة تعنى بشؤوف 
إحدى الدوائر المنبثقة ك (1996)، وأعيد تفعيؿ نشاطيا في نياية العاـ اهلل الراحؿ ياسر عرفات رحمو

( مف بند ) وال (18)، واستنادا إلى المادة (55)رقػـ  بناء عمى قرارىا منظمة التحرير الفمسطينية، عف
والبرنامج السياسي  ،الفمسطيني الممحؽ بالميثاؽ الوطني ،اـ األساسي لمنظمة التحرير الفمسطينيةالنظ

، (1987)المنعقدة في الجزائر عاـ  ،في دورتو الثامنة عشرة ،المقريف مف المجمس الوطني الفمسطيني
ع أماكف والدفاع عف حقوقيـ في جمي ،ورعاية مصالحيـ ،لمتابعة قضية الالجئيف الفمسطينييف

تمكنت  ،رض الوطفأإلى منظمة التحرير الفمسطينية عودة مؤسسات  بعدو  ومنذ  تأسيسيا، تواجدىـ
خاصة سكاف المخيمات في و  ،ىامة لالجئيف الفمسطينييف خدمات تقديـالالجئيف مف  دائرة شؤوف

وذلؾ بتوفير ، الموارد البشرية والمادية وضعؼ ،رغػـ المصاعب ،وفي الوطف ،أقطار المجوء والشتات
 .تمويؿ لتنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدماتية لمسكاف في المخيمات

 ؛المنعقد في غزة (12/4/1996)ووفقا لقرار المجمس الوطني الفمسطيني في دورتو الحادية والعشريف 
طار الفمسطيني الرسمي المتخصص باعتبارىا اإل ،عادة بناء وتفعيؿ دائرة شؤوف الالجئيفإفقد تقرر 

ومجمس وزراء السمطة الوطنية  في حينو، واستنادا لقرارات المجنة التنفيذية ،ف الالجئيف وقضيتيـبشؤو 
شعبية في مخيمات  خدمات فقد تقرر تشكيؿ لجاف (؛1996)في شير تشريف الثاني  ،المنعقد في غزة

مجاف تطوير تكوف ميمة ىذه ال ،تتابعيا وتشرؼ عمى تشكيميا وعمميا دائرة شؤوف الالجئيف ،الالجئيف
مستوى الخدمات في المخيمات في مختمؼ المجاالت االجتماعية والصحية والتعميمية والثقافية 

 ،حؽ العودةب اإليماف إضافة لدور ىذه المجاف التعبوي والسياسي بترسيخ ،واالقتصادية والبنية التحتية



33 
 

 أماكفنية والالجئيف في لمتواصؿ بيف القيادة الفمسطي أداةوتمسؾ الالجئيف بحقوقيـ والذي يمثؿ 
 .(1.2ولمزيد مف التفاصيؿ ممحؽ رقـ ) ((.18لمنظمة التحرير المادة ) األساسيالنظاـ ) تواجدىـ.

 الخاصة بالمخيمات والالجئين: ساسيةبرامج دائرة شؤون الالجئين األ 1.3.2

 تنفذ دائرة شؤون الالجئين في منظمة التحرير الفمسطينية مجموعة من البرامج وىي:

 (2.2. ممحؽ رقـ )ؤسسات العاممة في أوساط الالجئيفبرنامج تشغيمي لمجاف الخدمات والم 
 (نية تحتية وخدماتية في المخيمات. )موضوع البحثبرنامج تمويؿ مشاريع ب. 
  عاتمالية لطمبة المدارس والجام مساعداتبرنامج. 
 يمات صيفية لألطفاؿ أشباؿ وزىراتبرنامج مخ. 
  البياف السياساتي لمدائرة حؽ العودة.برنامج ترسيخ ثقافة(). 

 من حيث المضمون:في برنامج  تمويل المشاريع أنواع المشاريع الممولة  2.3.2

 ،قرتيا الييئات العامة في المخيماتأالتي وأولوياتيـ، و تبعا الحتياج السكاف تتنوع المشاريع الممولة 
 :وتتمثؿ بما يمي، لتشاور مع دائرة شؤوف الالجئيفوبا

 ف خطوط مياه وكيرباء وطرؽ داخميةمشاريع بنية تحتية م. 
 فراح والمناسبات غراض تستخدـ لألمتعددة األقاعات و  ،مشاريع خدماتية مثؿ المرافؽ العامة

 .زىاتتنوكذلؾ حدائؽ عامة وم ،العامة
 مكتبات، مومة وطفولةأمراكز  ،طفاؿأرياض  ،: مدارسمشاريع تعميمية. 
 ولياقة بدنية. ،وعيادات ،ةأؿ والمر مشاريع صحية: رعاية الطف 
 وؿ المخيمات لتنفيذ مشاريع عميياراضي حخصوصا األ ،مشاريع تتعمؽ بشراء عقارات. 
 مخيـ العروب ،مثؿ دفيئات زراعية ،مشاريع صغيرة منتجة في المجاؿ الزراعي والحرفي()، 

 وية.تطريز في العديد مف المراكز النس أو ،حفر عمى الخشب أو ،خياطة تماكينا
 جيرىا مثؿ بناء المخازفأنشائيا وتإمشاريع مدرة لمدخؿ تقـو المجاف ب. 
  ىيؿ بيوتياأسر المعدمة في ترميـ وتتتعمؽ بمساعدة األمشاريع اجتماعية. 
 (2014،مموازنة العامةل دارة العامة)اإل .يف لممؤسسات العاممة في المخيماتمشاريع تمك.  
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 :مشاريع التمكين 3.3.2

 ،ه المشاريع لتمكيف المؤسسات العاممة في المخيمات وخصوصا المراكز النسويةوتيدؼ مثؿ ىذ
عمؿ  فرص فمف جية توفير ،بعادأعدة  مف تنفيذ مشاريع ليا ،ومراكز تأىيؿ ذوي االحتياجات الخاصة

مف المصاريؼ التشغيمية  اً توفير مصدر دخؿ يغطي جزء ؛ومف جانب آخر ،لمفئات المستيدفة
 .نجاحادرة عمى االستمرار واللممؤسسة يجعميا ق

أمثمة عمى مشاريع تمكيف تقدمت بيا مؤسسات المخيمات لدائرة شؤوف الالجئيف لتوفير تمويؿ ليا مف 
 .(3.2رقـ ) ممحؽ .خالؿ المانحيف

 :من حيث االستيداف في برنامج تمويل المشاريع نواع المشاريعأ 4.3.2

  مثؿ ما يتعمؽ  ،كؿ شرائح المجتمعل ساسيةيع عامة تستيدؼ توفير الخدمات األمشار
 .والحدائؽ العامة ،غراضوالقاعات متعددة األ ،والطرؽ ،والمياه ،بالكيرباء

 والمياقة البدنية ،كالصاالت الرياضية ،مشاريع تستيدؼ قطاع الشباب. 
 والصناعات  ،والحرؼ اليدوية ،الخياطة والتطريز مثؿ مراكز ،مشاريع تستيدؼ قطاع النساء

 .نتاجيةوالمطابخ اإل ،الغذائية
 والدعـ النفسي ،ثؿ العالج الطبيعيم ،مشاريع تستيدؼ ذوي االحتياجات الخاصة. 
  والطفولة مومةومراكز األ ،لعاباألوحدائؽ  ،طفاؿؿ رياض األمثباألطفاؿ، مشاريع تتعمؽ. 

 .)المصدر السابؽ(
  (4.2) كما في ممحؽ (2016\2015)مشاريع يجري تنفيذىا خالؿ. 

 

 :تمويل المشاريع لبرنامجالمفترضة  نتائجال 5.3.2

  المشبوكة بالصرؼ الصحي المنازؿزيادة. 
 ة المنازؿ المربوطة بشبكة المياهزياد. 
 زيادة عدد المتردديف مف األطفاؿ عمى حدائؽ األطفاؿ. 
 زيادة عدد الشباب الذيف يستخدموف الساحات الرياضية والمياقة البدنية. 
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 الت العامة في المخيـ لمناسباتياصازيادة األسر التي تستخدـ ال. 
 تخفيض نسبة البطالة بيف السكاف مف خالؿ توفير فرص عمؿ أكثر في مشاريع البرنامج. 
 قاعات و  ،رياض أطفاؿو  ،حضانات ،خالؿ توفير خدمات بتكاليؼ رمزيةمف  زيادة نسبة الوفر

 .زىاتتنمو  ،حدائؽ عامةو  ،صاالت عامةو  ،رياضية
 عالج و لياقة  ،بعد الوالدة ،برامج الرعاية الصحية اإلضافية دات مفزيادة النساء المستفي

 .طبيعي لممسنيف
 لتي تتردد عمى األماكف الترويحيةزيادة األسر ا. 
 زيادة المساحات بيف المنازؿ. 
 الطرؽ المعبدة زيادة مساحة وأطواؿ. 
  يفالخاصة المستفيدة مف برامج لجاف تأىيؿ المعاق ذوي االحتياجات حاالتزيادة. 
 ارة العديد مف دا  تطوير قدراتيـ في تنفيذ وتشغيؿ و و  ،تمكيف لجاف المخيمات والمؤسسات

 .المشاريع والبرامج
  مف خالؿ  ،نشاء قنوات تواصؿ محمية داخمية داخؿ المخيماتإعادة إ إلىييدؼ البرنامج كما

 ،لتواصؿ المحميكالمشاريع الشبابية ومشاريع الخدمات التي تعزز ا ،استخداـ المشاريع المنجزة
 ع المجتمعات المحيطة التي يمكنياىداؼ غير مباشرة بالتواصؿ مأتحقيؽ  إلىضافة إ

 أنشطة أوترفييية  أوصحية  أوتعميمية  أواالستفادة مف المشاريع المنجزة ثقافية كانت 
 (. 2018-2016)البياف السياساتي لدائرة شؤوف الالجئيف، .مجتمعية

 

 : تمويل المشاريع برنامجمن قبل  ةالمخيمات المستيدف 6.3.2

 يستيدؼ ىذا البرنامج في الوقت الحالي مخيمات الضفة الغربية المعتمدة مف دائرة شؤوف الالجئيف
مخيمات  (5)و ،بيا مف وكالة الغوث الدولية اً معترف (19)منيا  ًا،مخيم (24)وىي عبارة عف فقط.

  (.5.2ممحؽ رقـ ) غير معترؼ بيا.
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 :تمويلال حجم 7.3.2

دوالر سنويا لتمويؿ المشاريع في  ألؼ (200)مميوف و (3)يرصد مجمس الوزراء في موازنتو مبمغ  
شرافيامف خالؿ دائرة شؤوف الالجئيف  الضفة الغربية، مخيمات وتنفذ مف خالؿ لجاف الخدمات في  ،وا 
سة الوزراء ووزارة واعتمدت ىذه الموازنة عمى عيد الدكتور سالـ فياض حاؿ استالمو رئا .المخيمات
 ألؼ (100)و ،دوالر لممخيـ المتوسط والكبير ألؼ (150) وزعت بقيمة (،2005-2002) المالية

بسبب الضائقة المالية التي  أحياناىذا التمويؿ كاف ينقطع ، (6.2) رقـ ممحؽ. دوالر لممخيـ الصغير
ىيكمة  إعادة إلىلالجئيف عمدت دائرة شؤوف ا (،2015)عاـ وفي ، تعاني منيا السمطة الفمسطينية

المخيمات الكبيرة ذات احتياج (، ف7.2ممحؽ رقـ )بحيث يراعى عدد سكاف المخيـ  ،المبالغ المقدمة
 لممخيـدوالر  ألؼ (45)بحيث ال يقؿ التمويؿ عف  ،مع مراعاة حفظ حقوؽ المخيمات الصغيرة ،اكبر

وىو مخيـ بالطة  ،الضفة الغربية مخيمات ألكبردوالر  ألؼ (300)ووصؿ التمويؿ لغاية  ،الصغير
يكوف التمويؿ عمى مراحؿ  أو ،مف مشروع صغير ألكثراستخداـ التمويؿ  وباإلمكاف ،قرب نابمس

مع خزاف وخطوط ناقمة عمى عدة  ،وفي لمياه الشرب في مخيـ الفارعةمثؿ بئر ج ،لممشاريع الكبيرة
 .(2018-2016لدائرة شؤوف الالجئيف، البياف السياساتي)مراحؿ. 

 :تشكيل لجان المخيمات آلية 8.3.2

  دائرة شؤوف الالجئيف  أقرتياكاف يتـ تشكيؿ لجاف المخيمات بناء عمى الالئحة الداخمية التي
 ،والمؤسسات العاممة داخؿ المخيـ ،مف خالؿ تمثيؿ فصائؿ منظمة التحرير (،1996)عاـ 

 .بما يتناسب مع حجميا ودورىا
  المجاف لسنوات طويمة مما  أعضاءاستمرار  إلىىذا يؤدي  إفوجدت دائرة شؤوف الالجئيف

 .األداءضعؼ إلى يضعؼ التواصؿ مع المجتمع المحمي وقد يؤدي 
  اكبر لممجتمع  اً يعطي دور  ًا،جديد اً داخمي اً نظام (2010)اعتمدت دائرة شؤوف الالجئيف عاـ

بر لممتابعة اك اً ويعطي ىامش ،ديمقراطي إجراءمف خالؿ ، المحمي في تشكيؿ المجاف
مع الحفاظ عمى وجود تمثيؿ لفصائؿ منظمة التحرير في  ،األولوياتووضع  ،والمحاسبة

تتكوف مف المجاف التنظيمية لمفصائؿ  ،ويتـ ذلؾ بتشكيؿ ىيئة عامة في كؿ مخيـ ،المجاف
والشخصيات االعتبارية المتمثمة بالشخصيات  ،لممؤسسات العاممة في المخيـ اإلداريةوالييئات 

تقوـ ىذه الييئة باالنعقاد سنويا لمناقشة التقارير  ،والنضالية والوظيفية والعائمية كاديميةاأل
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قراراىا واإلداريةالمالية  وكؿ سنتيف تصوت الييئة العامة  ،األولوياتوالمساىمة في وضع  وا 
ي )النظاـ الداخم .بما ال يقؿ عف عضويف المرأةمثيؿ يراعى فييا ت ،عمى انتخاب لجنة جديدة

 .(2010،لمجاف الخدمات

 :)الحالة الدراسية( الدراسةب المستيدفةالمخيمات نبذة عن  4.2

 :مخيم عسكر لالجئين 1.4.2

ضمف حدود بمدية  ( دونمًا،120)فوؽ مساحة مف األرض تبمغ  ـ(،1950)تأسس مخيـ عسكر عاـ 
 افذوادي الباة إلى ويقع عمى الطريؽ المؤدي ،كـ شماؿ شرؽ مركز المدينة (5)وعمى بعد  ،نابمس

، ومف عزموط، ومف الشرؽ قرية بمدينة نابمس حي المساكف الشعبيةيحده مف الشماؿ ، وغور األردف
 .ومف الجنوب مبنى وزارة الزراعة وكمية الشيخ زايد ،عسكر البمدوقرية  جبؿ عسكرالغرب 

المد  :مثؿ ،طيففمس معظميـ مف مناطؽ وسط موقعًا سكانيا، (36)وينحدر أصؿ سكاف المخيـ مف 
وحيفا ويافا. ومثمو مثؿ باقي المخيمات في الضفة الغربية، فقد بني المخيـ فوؽ قطعة مف األرض 

 .قامت األونروا باستئجارىا مف الحكومة األردنية

 اً إضافي ( دونماً 100)، أدى االكتظاظ الشديد في المخيـ بسكانو إلى التوسع فوؽ ـ(1965)وفي عاـ 
تعتبر وكالة الغوث الدولية مخيـ ال و وىو ما يسمى مخيـ "عسكر الجديد".  ،مف األرض المجاورة

 ،متأخرةأية منشآت تابعة لموكالة لفترة  يتـ بناء ، فمـالرسميةالناحية  مستقال مفمخيما  عسكر الجديد
 ةبإقاموكالة الغوث  بدأت ؛ولتزايد عدد السكاف والحاجة لمزيد مف الخدمات األخيرةولكف في السنوات 

 أساسيةحيث تـ بناء مدرسة  لمسكاف فيو؛ تقدـ خدمات ليا في مخيـ عسكر الجديد، مؤسسات تابعة
تـ بناء  وأخيرا ،دبناء تابع لمجنة خدمات مخيـ عسكر الجدي ضمفمركز صحي  إقامةلمبنات ثـ 
استيعاب المزيد مف سكر القديـ قادرة عمى عحيث لـ تعد مدارس مخيـ  ،لمذكور أساسيةمدرسة 

احد لوكالة الغوث مخيـ عسكر القديـ والجديد مكتب و  :يفالجزئولكف ال يزاؿ يشرؼ عمى  ،لطالبا
 .دوقسـ صحة بيئة واح

ى تقسيـ عم مطة الفمسطينية وحكومة االحتالؿبيف الس تصنيؼ المناطؽوعالوة عمى ذلؾ، فقد عمؿ 
وىو بالتالي واقع تحت  ،"أ"واقعا ضمف المنطقة  حيث أصبح المخيـ القديـ ،المخيـ الجديد والقديـ
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وبالتالي تحت السيطرة  ،المخيـ الجديد واقعا ضمف المنطقة "ب" أصبحفيما  ،سيطرة السمطة الفمسطينية
 .المشتركة

ؾ كحؿ وذلىما، المخيميف بتوسعة حدود الجنت وتطالب. يففي المخيم وال يزاؿ االكتظاظ مستمراً 
فإف األونروا ال تممؾ أية سمطة لمقياـ  ؛ومة المضيفةقع تحت سمطة الحكت ف المخيماتإمحتمؿ. وحيث 
وتبمغ نسبة ، وترتبط كافة المنازؿ في المخيـ بالبنية التحتية لمكيرباء والمياه العامة .بتوسعة المخيـ

 .(2015،)وكالة الغوث (..%28)البطالة في المخيـ 

 اً الجئ (15,900)حوالي (، يسكف في مخيـ عسكر 2015)وحسب إحصائيات وكالة الغوث لعاـ 
 .دثمثيـ في مخيـ عسكر الجدي ،مسجالً 

 التوزيع الديموغرافي:

 

تحت  %(40مف الرسـ البياني أعاله نالحظ إف أغمبية سكاف المخيـ مف الفئة العمرية الصغيرة حيث )
 ( عاـ.24%( مف السكاف، ىـ دوف )61( عامًا، وأكثر مف )15سف )

 :يـمؤسسات وكالة الغوث العاممة في المخ

 .أساسيةمدارس  خمس -
 غير تابعة لوكالة الغوث. مركز صحي واحد تابع لألونروا، وىناؾ ثالثة مراكز أخرى -
 .مركز إعادة تأىيؿ مجتمعي واحد -
 .ف لألطفاؿامركز  -
 .مركز برامج نسائية واحد -
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 :في المخيـ والتابعة لوكالة الغوثالبرامج العاممة 

 .التعميـ -
 .اإلغاثة والخدمات االجتماعية -
 .بكة األماف االجتماعيش -
 .التمويؿ الصغير -
 .الصحة -
 .برنامج الماؿ مقابؿ العمؿ -
 .برنامج الغذاء الطارئ والمساعدة النقدية -

 :التي تواجو المخيـ ةيالمشاكؿ الرئيس 

 .البطالة -
 .كثافة سكانية عالية -
 ف سيطرة السمطة الفمسطينية وبيف السيطرة المشتركة .االنقساـ بي -
 (.2015،األونرواو  2016،دائرة شؤوف الالجئيف (.مدارس مكتظة -

 :مخيم الجمزون لالجئين 2.4.2

لى الغرب مف الطريؽ راـ اهلليقع إلى الشماؿ مف مدينة : والتركيبة السكانية الجغرافيالموقع  ، وا 
 بيرزيت، وبمدة وعيف سينيا، جفنا، وتحيط بو مف الشماؿ أراضي ونابمس راـ اهللالرئيس، الواصؿ بيف 

  .دورا القرعومف الشرؽ قرية 

ثـ امتدت  دونمًا، (250)فوؽ مساحة مف األرض تبمغ  ـ(1949)تأسس مخيـ الجمزوف عاـ وقد 
كيمومترات  (7)عمى تمة صخرية تبعد مسافة ـ(، والمخيـ يقع 1988( دونمًا عاـ )300لتصؿ إلى )
تابعة  موقعًا سكانيًا، (36). وينحدر أصؿ سكاف المخيـ مف بالقرب مف قرية جفنا ،اهلل شماؿ راـ

المد والرممة. ومثمو مثؿ باقي المخيمات في الضفة  مف وأكثرىـ ،لمناطؽ وسط وجنوب فمسطيف
الغربية، فقد بني المخيـ فوؽ قطعة مف األرض قامت األونروا باستئجارىا مف الحكومة األردنية. 

  .مخيـ تحت السيطرة  المشتركة في أعقاب اتفاقيات أوسمووأصبح ال

http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=330
http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=330
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=151
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=151
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D8%A7%D8%A8%D9%84%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%81%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D9%86_%D8%B3%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%B1%D8%B2%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B9
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، وىـ موزعوف حسب إحصائيات وكالة الغوث نسمة (3071)حوالي  (1967)بمغ عدد السكاف عاـ 
( حوالي 1997)عاـ حسب بيانات وكالة الغوث  المسجميف ُأسرة، وبمغ عدد الالجئيف (635)عمى 

، ويشكموف ما نسبتو (1948)مف الالجئيف منذ عاـ  في المخيـغالبية السكاف  ونسمة.  (7160)
%( مف سكاف المخيـ لجئوا اليو بعد العاـ 1وما يقارب نسبة ) مف مجموع سكاف المخيـ، (99%)
وباقي سكانو مف قرى  (،%80)نباال ويشكموف ما نسبتو  رمف قرية بي (، ومعظـ السكاف1967)

، نوبا، مف قريتي (1967)نما نزح الجزء الباقي عاـ العباسية والدوايمو وكفر عانا ومدينة المد، بي
اف منيما. وفي مخيـ الجمزوف كثافة سكانية عالية، كما ، بعد أف تـ تدميرىما، وتشريد السكوعمواس

 ىي الحاؿ في بقية المخيمات الفمسطينية في الداخؿ والخارج.

وتتصؿ كافة المساكف بالبنية التحتية لشبكتي الكيرباء والماء العامة، إال أف العديد منيا ليست متصمة 
حيض خاصة متصمة بحفر امتصاصية بنظاـ الصرؼ الصحي، وبدال مف ذلؾ فيي تمجأ الستخداـ مرا

 .أو تمجأ بالسماح لممياه العادمة بالجرياف في الطرقات

بسبب زيادة الصعوبات المفروضة عمى العماؿ  ،وقد بدأت األعماؿ الصغيرة في المخيـ باالزدياد
 .لدخوؿ سوؽ العمؿ في الداخؿ الفمسطيني 

 .مسجالً  اً الجئ (11,000)أكثر مف ـ يعيش في المخي (،2015) لعاـ وكالة الغوث بياناتوحسب  

 التوزيع الديموغرافي:

 

تحت  %(38مف الرسـ البياني أعاله نالحظ إف أغمبية سكاف المخيـ مف الفئة العمرية الصغيرة حيث )
( عامًا، وىو يتشابو إلى حد كبير مع 24%( مف السكاف ىـ دوف )60( عامًا، وأكثر مف )15سف )

 في الضفة الغربية. باقي المخيمات الفمسطينية

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%86%D9%88%D8%A8%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B3
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 :ت وكالة الغوث العاممة في المخيـمؤسسا

  .ف، تعمؿ واحدة منيا بنظاـ الفترتيفامدرست -
 .مركز واحد لإلرشاد الوظيفي -
 .اغير تابعيف لألونرو  فاف آخر اواحد تابع لألونروا، وىناؾ مركز  مركز صحي -
 .وحدة عالج طبيعي واحدة -
 .مركز إعادة تأىيؿ مجتمعي واحد -
 .مج نسائية واحدمركز برا -

 :والتابعة لوكالة الغوث البرامج العاممة في المخيـ  

 .التعميـ -
 .اإلغاثة والخدمات االجتماعية -
 .شبكة األماف االجتماعي -
 .الصحة -
 .برنامج الماؿ مقابؿ العمؿ -
 .برنامج الغذاء الطارئ والمساعدة النقدية -

 التي تواجو المخيـ: المشاكؿ الرئيسة 

 حي.صرؼ صعدـ توفر شبكة  -
 .مدارس مكتظة -
 .البطالة -
 .االكتظاظ السكاني -

ستيطانية، ورافؽ ىذه العممية زحؼ اإل التيويدمشاريع  ضمفيقع ومف الجدير بالذكر أف المخيـ 
، عمى أراضي قريتي (1977)في عاـ  (أ)استيطاني باتجاه المخيـ، فقد ُأقيمت مستوطنة بيت إيؿ 

، وىذه المستوطنة تابعة لحركة غوش راـ اهلل، القريبتيف مف المخيـ، والواقعتيف شماؿ ودورا القرع بيتيف
 (.2015،األونرواو  2016،دائرة شؤوف الالجئيف) .الصييونيةإيمونيـ 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%8A%D8%AA%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D9%88%D8%B1%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D8%B9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D8%A7%D9%85_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87%D9%8A%D9%88%D9%86%D9%8A%D8%A9
http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=330
http://www.plord.ps/ar/index.php?act=Show&id=330
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=151
http://www.unrwa.org/atemplate.php?id=151
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 دراسات سابقة  5.2

 :دراسات عربية 1.5.2

 .لحكومية بقطاع غزة: تقييـ المشاريع في المنظمات غير ا(، بعنواف2010حماد، دراسة): 1

غزة مف وجية نظر مديري  تقييـ المشاريع في المنظمات غير الحكومية في قطاع إلىىدفت الدراسة 
وصمـ االستبانة  ،(واالستدامة واألثروالكفاءة والفاعمية  المالءمةواستخدـ الباحث معايير ) ،المشاريع

 المالءمةمراعاة تعزيز معيار  أىمية لدراسةنتائج ا وأظيرت ،لتقييـ المشاريع ،بناء عمى ىذه المعايير
بما  ،المشاريع المخطط ليا أىداؼتحقيؽ  ألجؿمعيار الفعالية و  ،واالىتماـ بشكؿ اكبر بمعيار الكفاءة

 ،األثرزيادة االىتماـ بمعيار  أىمية إلى الدراسة كما خمصت ،التنمية لمفئات المستيدفة ينعكس عمى
االىتماـ بتقييـ  مف خالؿ ،ممنظمة ومراعاة تعزيز معيار االستدامةالعامة ل األىداؼمف اجؿ تحقيؽ 

وضرورة استمرارية تدريب الطاقـ  ،المموليفوليس بناء عمى طمب  ،المشاريع ليصبح ثقافة في المنظمة
 .مع رصد جزء مف الموازنة ليذا الغرض ،المشاريع عمى تقييـ المشاريع إدارةالعامؿ في 

حاد الالجئيف الفمسطينييف بواسطة مجمس ات إغاثة: تقييـ مشروع بعنواف (،2008أبو احمد، سةادر ): 2
 .الكنائس العالمي في قطاع غزة

حاد الكنائس العالمي في جئيف الفمسطينييف بواسطة مجمس اتالال إغاثةمشروع  تقييـ إلىىدفت الدراسة 
)الصحة : سيةاألساومشاريع الخدمات  ،تقييـ مشروع خمؽ فرص عمؿ إلى إضافة ،قطاع غزة
كما وجاءت نتائج الدراسة ، (واألثروالكفاءة والفاعمية  المالءمة) واستخدمت الدراسة معايير ،والتدريب(

 :يمي

 ؛الطوارئ أوقاتة في عدشاممة وطنية واضحة لممسا راتيجيةإست: عمى الرغـ مف وجود المالءمةمعيار 
مف خالؿ تقديـ  ،لمسكاف األساسيةاجات في تمبية بعض االحتي ضئيمةمساىمة المشروع كانت  أف إال

 .المستيدفة لألسرلتمبية االحتياجات  غير كافية نقديةمساعدات 

اكدت فقد  :معيار الفاعمية أما ،وع ذو كفاءةف المشر أ توصمت الدراسة الى :وبخصوص معيار الكفاءة
ـ لتمبية االحتياجات صم كوف المشروع ،المعمنة أىدافوويمتقي مع  ،ف المشروع كاف فاعالأب الدراسة

 ،لمسكاف األساسيةوحقؽ المشروع ىدفو المعمف مف تمبية االحتياجات  ،في حاالت الطوارئ األساسية



43 
 

تـ مالحظة كانت مف نتائج الدراسة بانو  :األثروبخصوص معيار  ،يؿ مشاركة الجميععتف إلى إضافة
اثر المساعدة  إلىيث تـ النظر ح ،مختمفة تأثيراتيجابية بشكؿ عاـ وليا اإلالمشروع  أنشطةاثر 

  مف قبؿ المستفيديف. ايجابية بأنياالنقدية 

 .الغذائي في قطاع غزة واألمفالمياه  (، بعنواف:2008)دراسة الجيوسي،: 3

الدراسة مقارنة بيف  أجرتحيث  ،مياه الذي تـ تنفيذه في قطاع غزةتقييـ مشروع ال إلىىدفت الدراسة 
 واآلثارمركزة عمى الحاجات التي يمبييا المشروع وديمومتو  ،المشروع وبعده السائدة قبؿ تنفيذ األوضاع

مكانية ،المترتبة عميو الغذائي في  األمفمساىمة المشروع في  إلى إضافة ،أخرىتكراره في مناطؽ  وا 
ممشروع الذي جرى تقييمو ىو تحسيف الظروؼ االقتصادية والغذائية لاليدؼ العاـ  إفوحيث  ،القطاع
التي تـ تنفيذىا مناسبة وذات عالقة  األنشطة أف إلىوخمصت الدراسة  ،مناطؽ المستيدفةفي ال

وبينت الدراسة  ،المشروع نفذ بفاعمية أفتبيف  ؛المشاركيف إجاباتومف  ،باحتياجات الناس ومطالبيـ
عمى  اً مختمف اً تأثير المختمفة  األنشطةعناصر  تأثيربينما كاف  ،العالية لتكرار المشروع ألىميةا

 ،المشروع االيجابي تأثيرمما يظير  (،%95) اً كاف عالي والتأثير ،وقياس معيار الفاعمية ،يديفالمستف
ومعيار  ،يجابيالبيئي اال والتأثير ،وتوطيد العالقات االجتماعية ،مف خالؿ تحسف مستوى المعيشة

 (.%91) الديمومة كاف عاليا

والتنمية المحمية المستدامة في قطاع غزة الواقع البمديات  :بعنواف، (5102)دراسة العصار،: 4
  .والمعيقات

ىدفت الدراسة إلى المساعدة في تقييـ وتطوير الواقع اإلداري لمبمديات، وتقويـ العالقة الرابطة بيف وزارة 
وخاصة في قطاع غزة، إضافة إلى اقتراح سبؿ تطوير البيئة  /الحكـ المحمي والبمديات في فمسطيف

وآليات تعزيز دور البمديات وبرامجيا في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة بمجاالتيا  ،القانونية
دخاؿ مفيـو االستدامة في برامجيا التنموية مف خالؿ ربط  المختمفة، واقتراح آليات لتفعيؿ دورىا، وا 

غـ مف عمى الر انو و : وتوصمت الدراسة لمجموعة مف النتائج أىميا .ة؛أدائيا المحمي بمؤشرات دولي
إال أنو توجد  ؛انسجاـ برامج البمديات عمى المستوى المحمي مع متطمبات التنمية المحمية المستدامة

الذي يشكؿ  ،ضعؼ الواقع التنظيمي واإلداري لمبمدياتتتمثؿ في كثير مف المعيقات لتنفيذ ىذه البرامج 
طبيعة العالقة بيف وزارة الحكـ لؾ وكذعائقًا رئيسيًا في تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة في فمسطيف، 
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التي ُتعيؽ تحقيؽ التنمية المحمية المستدامة في فمسطيف، ومحدودية الموارد المتاحة  ،المحمي والبمديات
كما َخُمصت  ،فنمية المحمية المستدامة في فمسطيالتي ُتعرقؿ تحقيؽ الت ،لمبمديات )المادية والبشرية(

تضـ  ،وخمؽ ىيئات محمية جديدة ،دمج البمديات الصغرىأىمية  :الدراسة لعدد مف التوصيات أبرزىا
مف البمديات الصغرى، والعمؿ عمى زيادة الوعي واإلدراؾ لدى العامميف بمفاىيـ التنمية المحمية  اً عدد

وتطوير قانوف حكـ محمي مالئـ لمواقع الفمسطيني،  ،المستدامة، وذلؾ مف خالؿ تعزيز نيج الالمركزية
لية البمديات، وتنويع مصادر التمويؿ لممشاريع التنموية والتطويرية، ولزـو البدء باالعتماد وتعزيز استقال

 .عمى التمويؿ الذاتي القائـ عمى الجباية واالستثمار

   .معايير تقييـ المشروعات في البنوؾ اإلسالمية :بعنواف ،(5102دراسة بمعور،: 2

 غير المالية المطبقة في االقتصاديير المالية و لقد ىدفت ىذه الدراسة إلى معرفة مختمؼ المعا
عايير ومحاولة إسقاط ىذه الم ،عاـ بشكؿ في عممية دراسة جدوى المشاريع االستثمارية ،اإلسالمي

توصمت الدراسة إلى بعض النتائج المتمثمة في و التي تنشط في الجزائر،  عمى واقع البنوؾ اإلسالمية
االستثمار في المنيج  حيث ،بدوف مالئمة المشاريع مع حاجياتيـأنو ال يمكف تحسيف أحواؿ المجتمع 

بنؾ البركة الجزائري يعتمد  أف ووجدت الدراسة ،يستيدؼ تنمية المجتمع اقتصاديا واجتماعيا اإلسالمي
 ،ر مالية وغير مالية، والمعايير المالية تتعمؽ بفترة االسترداديعمى معاي في تقييمو لممشاريع االستثمارية

بينما  ،ومعيار دليؿ الربحية ،ومعدؿ العائد الداخمي ،وصافي القيمة الحالية ،ؿ العائد المحاسبيومعد
 ،والسالمة االجتماعية ،والسالمة االقتصادية، بمعيار السالمة الشرعية تتمثؿ ؛ماليةالالمعايير غير 

روريات والذي يركز عمى الض األولوية،ومعيار االختيار حسب  ،ومعيار األخالؽ الشخصية
التي تعتمد عمى سعر  وىي  معايير خاصة تختمؼ عف المعايير التقميدية ،والحاجيات والتحسينات

   ..الفائدة

المعيشة عمى الخدمات الصحية والتعميمية في  مستوى أثر بعنواف: (،5102)دراسة عكيمة،: 6
 .محافظات غزة

مف خالؿ توضيح العالقة بيف ، ىدفت الدراسة إلى فحص وتحميؿ المستوى المعيشي لمحافظات غزة
، وبينت الدراسة وجود تبايف في التوزيع المكاني لمخدمات لمعيشة والخدمات الصحية والبيئيةمستوى ا

وأظيرت  ،تبعا الختالؼ الظروؼ والخصائص الجغرافية ،الصحية والتعميمية في محافظات غزة
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ىناؾ  أفووجدت الدراسة  ،المحافظاتالدراسة تركز الخدمات الصحية في محافظة غزة عما سواىا مف 
البيانات المتعمقة كذلؾ و  ،عالقة بيف مستوى الدخؿ والبيانات المتعمقة بالسكف والبيئة المنزلية

 .والخدمات الصحية والتعميمية ،بالممتمكات الخاصة

 .بعنواف: الفقر في فمسطيف وسياسات مكافحتو (،5112)دراسة حسف،: 7

ر في فمسطيف وسياسات مكافحتو، حيث ركزت عمى وسائؿ تعايش األسر تناولت ىذه الدراسة، الفق
الفقيرة مع تدني مستوى المعيشة في محافظة جنيف، وىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الوسائؿ الذاتية 

وبينت الفقر،  ، وذلؾ مف أجؿ التعايش معمحافظةالوالخارجية التي اعتمدت عمييا األسر الفقيرة في 
مف أىـ األسباب التػي أدت إلى إفقار فئات كبيرة مف  ،وغياب الدولة الفمسطينية ،حتالؿالدراسة أف اال

الشعب الفمسطيني، كما تـ دراسة التوزيع الجغرافي لمفقػر فػي األراضي الفمسطينية، حيث تبيف أف 
ر منيا معدالت الفقر في قطاع غزة أعمى منيا في الضفة الغربية، كما أف معاناة الفقراء في غزة أكب

في الضفة الغربية، وىذا ما كشؼ عنو مقيػاس شػدة الفقر، وكذلؾ فقد تـ بحث مشكمة الفقر في ظؿ 
والتي ارتفعت خالليا معػدالت الفقر والبطالة بشكؿ كبير، ويعود السبب في ذلؾ  ،انتفاضة األقصى

نتفاضة، وقد تـ إلى ما تمارسو سمطات االحتالؿ مف سياسات قمعية بحؽ الشعب الفمسطيني لقمع اال
إلقاء الضوء عمى دور السمطة الفمسطينية في مكافحة الفقر، مف خالؿ خطط وبرامج التنميػة 

عمى وسائؿ  كذلؾ لمتعرؼجاءت الدراسة و  ،وف االجتماعية، والموازنة العامةالفمسػطينية، ووزارة الشػؤ 
ات األسرة األساسية، باإلضافة التعايش مع الفقر فػي محافظة جنيف، ومدى مساىمتيا في تمبية احتياج

حوؿ بعض سياسات مكافحة الفقر، ودور السمطة  ،إلى التعرؼ عمى أراء الفقػراء في المحافظة
 فافالفمسطينية في ىذا المجاؿ. وكاف مف النتائج التي تـ التوصؿ إلييا مف خالؿ الدراسة العممية، 

 ييا األسر الفقيػرة فػي محافظة جنيف،سياسة تخفيض االستيالؾ مف أكثر الوسائؿ التي اعتمدت عم

أو  ،المساعدات التي تتمقاىا األسر الفقيرة سواء كانت مف المؤسسات الحكومية أفوبينت الدراسة 
ال تكفي لتمبية احتياجات األسرة األساسية، بحيث كانت  ؛أو مف األىؿ واألقارب ،أو األجنبية ،األىمية

برامج  إلى إفوتوصمت الدراسة  ،%(50سرة الفقيرة حوالي )مساىمة ىذه المساعدات في احتياجات األ
التشغيؿ ومكافحة البطالة لـ تكف موجية بشكؿ أساسي لمفئػات الفقيػرة والمعرضػة لمفقر، بحيث أف 

المستوى التعميمي لرب  أفلـ تستفد مف ىذه البرامج كما  عينة الدراسة،%( مف األسر الفقيرة في 79)
في العينة في محافظػة جنػيف، إال أف فئػة النساء ىف األقؿ حظا مف التعميـ، األسرة الفقيرة منخفض 
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معظـ األسر الفقيرة في العينة يعتبروف أنفسيـ ضحية الفساد اإلداري والمالي  أفوبينت الدراسة 
 المتفشي فػي أجيزة ومؤسسات السمطة الفمسطينية.

ت متناىية الصغر عمى مستوى معيشة الفئة بعنواف: أثر تمويؿ المشروعا ،(5101)دراسة الشايب، :8
 .المستيدفة

عمى مستوى معيشة الفئة  ،أثر تمويؿ المشروعات متناىية الصغر عمىالتعرؼ  إلىىدفت الدراسة 
التعرؼ عمى أىمية تمويؿ المشروعات و  ،الضوء عمى تجربة بنؾ الفقراء إلقاءمف خالؿ  ،المستيدفة

وقد انتيى البحث  .المجتمع فيبيا ويستفيد منيا الطبقات الفقيرة  غالبا ما يعمؿ والتي ،متناىية الصغر
زيادة دخؿ  لمشروعات متناىية الصغر يساىـ فيف تمويؿ اأ :االنتائج لعؿ مف أىمي إلى عدد مف
وبالرغـ مف  ،لألسرة الفقيرة الصحيرفع وتحسيف المستوى  فييساىـ كما  ،المجتمع فيالفئات الفقيرة 

 إال أف ىذه العالقة ؛لألسرة التعميميويؿ المشروعات متناىية الصغر والمستوى وجود عالقة بيف تم
أوالدىـ عمى  -كؿ أوبعض -األسرة إلى إجبار اضطرار، وربما يرجع ىذا إلى السمبي االتجاه في كانت
بوجود عالقة بيف تمويؿ المشروعات  ما يتعمؽفيوكذلؾ  ،لتحسيف دخؿ األسرة ؛سف مبكرة فيالعمؿ 
، وربما يرجع السمبي االتجاه في كانتإال أف ىذه العالقة كذلؾ  ،ة الصغر ومستوى سػكػف األسػرةمتناىي

مف مأكؿ  ،األساسية االحتياجاتىذا إلى أف معظـ ما يتوفر مف دخؿ لألسرة يتـ صرفو عمى تغطية 
لبا ما يتـ فغا الحاجةزائد عف  مالي، وحتى إذا ما استطاعت األسرة توفير مبمغ وممبس وعالج ..الخ

تػمويؿ المشروعات متنػاىيػة الػصغػر  استمرار وتبيف لمباحث أف ،لمواجية أية أزمات طارئة ادخاره
سوؼ تتعرض معظـ ىذه  ،، وأنو بدوف إتاحة ىذا التمويؿدواـ المشروع فييساىـ بشكؿ مباشر 

لػصغػر يساعد بشكؿ أف تػمويؿ المشروعات متنػاىيػة ا إلى إضافة ،المشروعات إما لمتوقؼ أو لمفشؿ
 فيومف ثـ زيادة احتماالت توسع وكبر حجـ المشروع  ،مباشر عمى زيادة رأس ماؿ المشروع

  .المستقبؿ

 . : األوضاع االقتصادية واالجتماعية في مخيمات الضفة الغربيةبعنواف ،(5114المغربي، )دراسة :9

التعرؼ عمى الظروؼ  إلى إضافة ،ةاالقتصادية واالجتماعي األوضاعالتعرؼ عمى  إلىىدفت الدراسة 
وكؿ ما يتعمؽ بظروؼ السكف والبنية التحتية  في مخيمات الضفة الغربية،التعميمية  واألوضاعالصحية 

وقد  ،وخاصة العائالت التي تعاني مف العسر الشديد ،الفقيرة األسروالمشاكؿ التي تعاني منيا يا، في
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ف في مجاؿ و ىـ عماؿ وميني ،مف سكاف المخيمات العاممة لغالبية العظمى مف القوىا أفبينت الدراسة 
بينما فئة قميمة تعمؿ في  ،وجزء منيـ يعمموف في القطاعيف العاـ والخاص ،البناء والصناعة والخدمات

 اإلغالؽقبؿ  األخضر%( مف القوى العاممة كانت تتوجو لمعمؿ داخؿ الخط 71واف ) ،المجاؿ الزراعي
حاالت  أفوبينت الدراسة  ،%( تفقد عمميا بعد ىذا التاريخ61البيتيا )مما جعؿ غ ،ـ (5111عاـ )

حجـ  أفكما بينت الدراسة  ،العسر الشديد في ازدياد متواصؿ داخؿ المخيمات في الضفة الغربية
بينت الدراسة  ؛الصحية باألوضاعوفيما يتعمؽ  ،في المخيمات اكبر منيا في باقي التجمعات األسرة

بينما النسبة  ،مزمنة أمراض%( يعانوف مف 45) إف حيث ،وامؿ تتعمؽ بالفقر والبطالةععدـ االستقرار ل
في حاالت سوء التغذية في المخيمات  اً واف ىناؾ تزايد ،%(25في المدف الفمسطينية ال تتجاوز )

في  ةاألميالدراسة ارتفاع نسبة  أبرزت ؛التعميمية باألوضاعوفيما يتعمؽ  ،الفمسطينية في الضفة الغربية
 إلىلتصؿ  اً ( عام02وترتفع نسب التسرب مف المدارس بعد عمر ) ،في المخيمات اإلناث أوساط

االكتظاظ في الفصوؿ الدراسية في مدارس وكالة الغوث الدولية في  إلىالدراسة  أشارتكما  ،%(51)
ة الدراسة ىذه المشكمة بشكؿ واضح لمحدودية مساح أبرزت ،ما يتعمؽ بالسكففيو  ،المخيمات
ما يتعمؽ بالبنية فيو  ،عمى حساب المرافؽ والخدمات ،والعمودي األفقيوالحاجة لمتوسع  ،المخيمات

ما في أما األخرى،مما ىو عميو في المناطؽ  أكثريواجو السكاف مشكالت بيئية  ؛التحتية في المخيمات
نيا خارج م أعمىنسبتيا في المخيمات  أفالدراسة  أوضحتفقد  ؛يتعمؽ بحاالت العسر الشديد

حاالت العسر الشديد في المخيمات تعتمد كميا عمى المساعدات المقدمة مف  إفكما  ،المخيمات
عدـ صالحية  إلى إضافة ،وجود مشكمة سكنية كبيرة في المخيمات إلىوخمصت الدراسة  ،المانحيف
فاع نسب الذيف وارت ،ممشاكؿ الصحيةل إضافة ،وارتفاع في نسب الفقر والبطالة ،فييا العموديالبناء 

وقدرات  أدائيا،وتطوير  ،والحاجة الممحة لدعـ المؤسسات في المخيمات ،مزمنة أمراضيعانوف مف 
 .العامميف فييا

تقييـ القدرات واالحتياجات في مناطؽ مستيدفة مف جنوب  :بعنواف ،(UNDP،5100)دراسة : 01 
 .لبناف

 المحمي في جنوب لبناف، المجتمع تقييـ االحتياجات والقدرات لمؤسسات إلىىدفت الدراسة 
مف اجؿ  ،وتقييـ االحتياجات لمناطؽ مستيدفة مف جنوب لبناف ،واالحتياجات المعيشية لممواطنيف

وتحسيف الظروؼ المعيشية لممواطنيف في  ،تحسيف نوعية الخدمات المقدمة مف المؤسسات المحمية
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 ،التدخالت عمى مستوى السياسة الكميةفي  اً ىناؾ نقص أف إلىوتوصمت الدراسة  ي،مبنانالجنوب ال
تحديث عدـ وجود إضافة إلى  ،قانونية لتنظيـ عمؿ المجالس المحمية إصالحات إلدخاؿوالحاجة 

لمحاجة  إضافة ،عدـ وجود سياسة شبابية شاممة في لبناف ظؿفي  ،تنظـ عمؿ التعاونيات التي قوانيفلم
تعزيز  إلىوحاجة مؤسسات المجتمع المدني  ،تعزيز التعاوف بيف مؤسسات المجتمع المحميإلى 

 ،مما يجعؿ ىناؾ حاجة لبناء قدرات المؤسسات العاممة، والحوكمة الرشيدة ،الممارسات الجيدة
والحاجة لتحسيف القدرات القيادية  ،اونيات النسائيةعوتوجيو الدعـ باتجاه الت ،والمؤسسات الوسيطة

 .المجالس المحمية ألعضاء

  اإلنمائي،المتحدة  األمـالمزيد مف التدخؿ مف قبؿ برنامج  إلىعمى الحاجة الدراسة  أكدتوقد 
والمنظمات غير  ،وتطوير قدرات المؤسسات المجتمعية ،لتحسيف نوعية الحياة ،والمنظمات الدولية

حيث  ،وى السياسات المؤسسيةت، وبينت الدراسة وجود فجوة رئيسية عمى المستوى الكمي ومسالحكومية
 ،وتبني الخيارات المالئمة لمسياسات التنموية عمى المستوى المؤسسي ،عمى المستوى الكميالتدخالت 

ىناؾ حاجة لدعـ جيود  أفكما  ،شرطاف لنجاح التنمية االجتماعية واالقتصادية في جنوب لبناف
دخاؿ ،الحكومة العتماد الالمركزية  ،عمى النظاـ القانوني الذي يحكـ العمؿ البمدي إصالحات وا 

ىناؾ ضرورة  ،وؼ المعيشيةتحسيف الظر  وألجؿ ،لحاجة لتحديث القانوف التعاونيإلى ا إلضافةبا
 ،المصالح المحمييف لتوفير الخدمات لمسكاف في المناطؽ المستيدفة أصحابشراكات مع  إلقامة

 طمبفاف ىذا يت ؛أي برنامج لمتنمية االقتصادية واالجتماعية توصمت الدراسة إلى انو ومف اجؿ إنجاحو 
مف خالؿ زيادة التعاوف بيف مؤسسات المجتمع  ،ضرورة التكامؿ بيف مختمؼ مكونات البرنامج

مع األجيزة الحكومية والتشبيؾ  ،زيادة التعاوف إلى إضافة ،مشتركة أنشطةمف خالؿ تنفيذ  ،المحمي
 والمؤسسات الحكومية.

المشاريع الصغيرة في عالجيا  بعنواف: بطالة الخريجيف ودور (،2012النمروطي وصيدـ،دراسة ) :11
 في األراضي الفمسطينية.

 ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة في تحقيؽ التنمية أىميةتسميط الضوء عمى  إلىىدفت الدراسة 
فرص  إيجادالفمسطينية مف خالؿ قدرتيا الكبيرة عمى  األراضيوتقميؿ نسبة البطالة بيف الخريجيف في 

 ،رفع المستوى المعيشي لفئات كبيرة مف المجتمع إلىمما يؤدي  ،ممةالعا األيديعمؿ لعدد كبير مف 
صياغة نموذج قياسي يوضح المتغيرات ذات  إلى باإلضافة ،المشاريع الصغيرة أىميةبينت الدراسة و 



49 
 

الحموؿ  المشاريع الصغيرة ىي احد أف إلى وتوصمت الدراسة، مف نسبة البطالةفي التقميؿ  التأثير
تركيز البنية التحتية  إلىيؤدي  ،تركيز توزيع الموارد عمى المدف أف إلىكما خمصت  ،لبطالة الخريجيف
خمؿ في توزيع  إلىالي ويؤدي بالت اإلنتاجية،المشروعات  خمؿ في توزيع إلىمما يؤدي  ،في ىذه المدف

 اً ؽ مزيديخم ؛أقامتياودعـ ىذه المشروعات وتشجيع  ًا،اطؽ الفقيرة غير المخدومة فقر ويزيد المن ،الدخؿ
ويعالج الخمؿ في النمو غير  ،مف فرص العمؿ ويزيد مف العدالة في توزيع مكتسبات التنمية والدخؿ

  .والخمؿ في توزيع الموارد المالية وقت الطفرة ،المتوازف

رىا في التشغيؿ في الدوؿ : المشروعات الصغيرة والمتوسطة ودو (، بعنواف2010األسرج، دراسة) :12
 .العربية

وقدرتيا عمى توفير  ،تناوؿ دور المشاريع الصغيرة والمتوسطة في النمو االقتصادي إلىلدراسة ىدفت ا
دراسة  إلىكما تيدؼ الدراسة  ،واجية الزيادة السكانية المضطردةالعديد مف فرص العمؿ الالزمة في م

 إلى فةإضا ،وخمؽ فرص عمؿ في الدوؿ العربية ،دور المشروعات الصغيرة والمتوسطة في التشغيؿ
وخمصت  ،ة متزايدةفي ظؿ نسب بطال ،التي تواجو تنمية ىذه المشروعات التحديات أىـعرض 
جانب  إلى ،المشروعات الصغيرة والمتوسطة ليا دور رئيسي في توفير فرص عمؿ أف إلىالدراسة 

  .القيمة المضافة إجماليمساىمتيا في 

ني في رسـ السياسات داخؿ المؤسسات : دور الشباب الفمسطي(، بعنواف2009يوسؼ، دراسة) :13
 .عمى التنمية وأثرهالشبابية 

 اإلجابةمف خالؿ  ،عمى التنمية وأثره ،تقييـ دور الشباب في المؤسسات الشبابية إلىىدفت الدراسة 
وواقعيـ واندماجيـ في المؤسسات التي  ،الدراسة المتعمقة بمدى معرفتيـ باحتياجاتيـ أسئمةعمى 
التدريبات المقدمة ضمف المشروع في بناء  وتأثير ،في المؤسسات الشبابية باإلدارييف وعالقتيـ ،تمثميـ
واستعرضت الدراسة التمويؿ الخارجي لممؤسسات ومدى  ،ومدى انعكاس ذلؾ عمى التنمية ،قدراتيـ
بؿ يعمؿ عمى  ،التمويؿ الخارجي ال يحقؽ تنمية أف إلىوقد خمصت الدراسة  ،التنمية إحداثفي  تأثيره

المؤسسات الشبابية  أىمية ايضا إلى وخمصت الدراسة ،فقة مع توجيات المموليففرض حموؿ متوا
مف  -تطوعيوخاصة ال-العمؿ الشبابي  أفعتبرت وا ،ودورىا في االىتماـ بقضايا الشباب واحتياجاتيـ

يبات التي تـ المؤسسات الشبابية استفادت بدرجة كبيرة مف التدر  أفوبينت الدراسة  ،التنمية أعمدة أىـ
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ووجدت  ،في ظؿ غياب التمويؿ ،ولكف المطموب استثمار ىذه التدريبات عمى الصعيد العممي ،تنفيذىا
  .وجود ضعؼ في مشاركة الشباب في رسـ السياسات إلىال تزاؿ تنظر  اإلداريةالييئات  أفالدراسة 

 .تقييـ المشاريع االجتماعية (، بعنواف:2013حسيف، دراسة) :14

مشاريع تيتـ  إلىمف خالؿ تقسيـ المشاريع االجتماعية  ،تقييـ المشاريع االجتماعية إلىدراسة ىدفت ال
مثؿ  ،الماؿ البشري برأسومشاريع تيتـ  ،واإلسكاف مثؿ مشاريع النقؿ والري ،الماؿ المادي برأس

 ،شاريعوتعرضت الدراسة لمدى مالءمة طرؽ ومناىج المنظمات الدولية لتقييـ الم ،التعميـ والصحة
وجود  إلىوخمصت الدراسة  ،ومدى مالءمة طريقة تحميؿ فعالية التكاليؼ لتقييـ المشاريع االجتماعية

المشاريع  أفعمى اعتبار  ،والمشاريع االجتماعية ،والمرافؽ العامة ،تداخؿ بيف المشاريع العامة
نماو  ،العائد المادي أو تيدؼ لمربح االجتماعية ىي تمؾ المشاريع التي ال سمعة تعد  أوتوفر خدمة  ا 

ىي  ،لتقييـ المشاريع االجتماعية الطريقة المناسبة إفكما خمصت الدراسة  ،جتماعية حيويةرغبة ا
ىناؾ صعوبة في  إفوبينت الدراسة  ،تحميؿ فعالية التكاليؼ أسموب أو ،طريقة تحميؿ العوائد والتكاليؼ

حيث تظير العوائد في  ،عف غيرىا مف المشاريع لتميزىا ،تقييـ المشاريع االجتماعية في جانب العوائد
كذلؾ تنوع عوائدىا وعدـ تجانسيا حتى عمى مستوى المشروع  ،غير ممموس أوشكؿ غير كمي 

 وأوصت، االقتصادية المختمفة في المجتمع األنشطةحد كبير خالؿ  إلىوتداخؿ عوائدىا  ،الواحد
ودراسة وتحديد  ،إقامتيامشاريع االجتماعية قبؿ الدراسات عف تقييـ ال بإعداداالىتماـ  إلىالدراسة 

موقع  إظيار أىميةمع  ،المرجوة األىداؼبما يحقؽ  ،البدائؿ المختمفة لمواجية احتياجات المجتمع
  .المشروع الذي يتـ اختياره مف خطط التنمية في الدولة

-دفي محافظة بغدانشاط قطاع الخدمات البمدية  أداء: تقويـ (، بعنواف2010االسدي، دراسة) :15
 .حالة دراسية-بمدية الكرادة

كجزء مف St Clements Universit) )األطروحة مقدمة إلى مجمس جامعة سانت كميمنتس 
 .في فمسفة إدارة المشاريع متطمبات نيؿ شيادة الدكتوراة

تائج وىؿ ىناؾ انحراؼ في الن ،الخدمات البمدية أنشطةعمى مستوى  األداءتقويـ  إلىىدفت الدراسة 
بمدية  أنشطةوقد حممت الدراسة تطور  ،االنحرافات وكيفية معالجتيا وأسباب ؟الفعمية عما ىو مخطط لو

البمدية في تنفيذ ىذه  أداءوتقييـ  ،لعممية تنفيذ المشروعات الخدمية اليؼ الماليةكوحجـ الت ،الكرادة
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الخدمات  أىمية إلىالدراسة  وخمصت ،البمدية أقساـوالدراسة تتعرض لكفاءة كؿ قسـ مف  ،المشاريع
لعالقتيا بحياة ورفاىية الفرد  ،ال يمكف االستغناء عنيا ،كونيا خدمات اجتماعية ميمة ،البمدية المقدمة

 إنتاجواف ىناؾ عالقة وثيقة بيف  ،أخرىوعالقتيا بالقطاعات االقتصادية مف جية  ،والمجتمع مف جية
 ةاعمالمساندة والد األنشطةالخدمات البمدية مف  أنشطة فأوبينت الدراسة  ،السمعي واإلنتاجالخدمات 

نشاط قطاع الخدمات  أداءوقد استيدؼ الباحث في دراستو تقييـ  ،لمقطاعات االقتصادية المختمفة
نمط مف الخدمة لفي تقديـ ىذا ا النشاطدور وفاعمية ىذا  إلبراز ؛البمدية عمى مستوى محافظة بغداد

 .لمفرد والمجتمع

 :أجنبيةات دراس 2.5.2

إلى تحسيف الوضع : فعالية التدخالت الزراعية التي تيدؼ (، بعنواف2012)دراسة حداد وآخروف، :1
 (.17/1/2012) لمجمة الطبية البريطانية بتاريخنشرت في ا. مراجعة منيجية-التغذوي لألطفاؿ

ذوي لألطفاؿ في الدراسة لتقييـ فعالية التدخالت الزراعية في تحسيف الوضع التغ ىدفت األىداؼ:
 .البمداف النامية

خالت الزراعية في حديقة بتقييـ التد متعمؽ ادراسة، معظمي (23)مراجعة النتائج شممت  النتائج:
الدراسات التي تمت مراجعتيا لـ توضح معدالت المشاركة أو خصائص المشاركيف في  المنزؿ.

ليس نتاج السمع الزراعية والترويج ليا، ولكف عمى إ اً إيجابي اً أف لمتدخالت  تأثير  إلىالبرامج. وتوصمت 
وكانت التدخالت الناجحة في تعزيز استيالؾ األغذية الغنية  ،عمى مجموع الدخؿ العاـ لألسر

مفقراء ال يزاؿ غير واضح. لأثير عمى النظاـ الغذائي الشامؿ بالبروتينات والمغذيات الدقيقة، ولكف الت
ير ايجابي عمى نسبة امتصاص الحديد، ولكف يوجد بعض ولـ يعثر عمى أي دليؿ عمى وجود تأث

 أدلة قميمة جدا تـ العثور فييا كما يوجد ،األدلة عمى وجود تأثير إيجابي عمى امتصاص فيتاميف )أ(
عمى وجود تأثير إيجابي فيما يتعمؽ بانتشار التقـز واليزاؿ ونقص الوزف بيف األطفاؿ الذيف تقؿ 

 .سنيف (5)أعمارىـ عف 

مع أي مستوى مف الثقة والدقة.  عميوالسؤاؿ الذي تـ طرحو بيذه المراجعة ال يمكف اإلجابة  :ةالخالص
ليذه التدخالت عمى الحالة التغذوية، ولكف نقاط الضعؼ  اً بسيطًا والبيانات المتاحة تظير تأثير 



52 
 

قة وأفضؿ ىناؾ حاجة لدراسات أكثر دوكا جدية عمى صحة ىذه النتائج. و المنيجية لمدراسات يمقي شك
 مجودة متفؽ عمييا لتوجيو الباحثيف في ىذا المجاؿ الياـ .ل ييرتصميـ، فضال عف وضع معا

 .: عوامؿ استدامة البرامج االجتماعية(، بعنواف2011)دراسة سافانا وسبيرو، :2

 (.11/5/2011)نشرت في المجمة األمريكية لمتقييـ بتاريخ 

ة سعة النطاؽ والتي اختبرت نموذجا شامال لمتنبؤ بثالثتقدـ ىذه المقالة نتائج دراسة وا :صالممخ
فاف  ؛. واستنادا إلى المراجعة البحثيةسساتية، ومدة البرامج االجتماعيةالمؤ ، و االستدامة :مظاىر

، متغيرات المتعمقة بالبرامج نفسياأربع مجموعات: ال إلى تنبئ باالستدامة تنقسـ العوامؿ التي
. برنامجا (197) مف ع، والمموؿ الرئيسي. وتكونت عينة الدراسة اإلجماليةوالمنظمات الراعية، والمجتم

 .تغيرات التي تعتمد عمييا النتائجوطمب مؿء استبياف مفصؿ، يتعمؽ بالعوامؿ وال

مختمفة تتنبأ باستدامة عوامؿ  إلى باإلضافةتظير النتائج عمى حد سواء عوامؿ مشتركة النتائج: 
الية، وتنوع مصادر والعوامؿ الم ،ة كانت العوامؿ المالية والبشريةرك. مف العوامؿ المشتالمشاريع

فالنتائج تسمط الضوء عمى  ؛العوامؿ البشرية أما. اً تأثير  واألكثر أىميةاألكثر  التمويؿ تعتبر مف العوامؿ
 .المموؿ الرئيسي األولي إلى باإلضافة ،ذي تمعبو إدارة المنظمات الراعيةالدور القوي ال

كمية العالقات الدولية، جامعة ، مؤشرات التنمية المستدامة :(، بعنواف2012ة جينتيؾ،)دراس :3
 .االقتصاد، براغ، جميورية التشيؾ

 ،عمؿ في المستقبؿ القريبت أفعمى األقؿ ينبغي  أو، ف معظـ الحكومات تحاوؿ بالفعؿإ الممخص:
ىذه المؤشرات تحمؿ ، ستدامةفي غياب مؤشرات كمّية لال تكمف الصعوبةو  نحو التطوير المستداـ.

. جميع المؤسسات وكذلؾ األفراد االستدامةعنيا في عممية التحوؿ نحو  االستغناءال يمكف  أىمية
يساىـ في االستدامة أـ ال، وىذه  سموكيـ أوتحتاج إلى ىذه المعمومات، سواء كانت قراراتيـ 

 .االستدامةر السموؾ باتجاه في الوقت نفسو، إلى تغيي لمعمومات لدييا القدرة  لتحفيزىـا

انو يمكف تعريؼ االستدامة أيضا بالقدرة عمى المحافظة وتدعيـ القدرات  إلىخمصت الدراسة  :النتائج
لتمكيف النشاط  ؛ساسيةاألوظائؼ بالة أو المحيط الحيوي لموفاء يالبيئية، أي إطالة أمد القدرة البيئ

بالخدمات.  ويزودنا د الطبيعية، ويستوعب النفاياتموار المحيط الحيوي يزودنا بال، فاالقتصادي البشري
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متر  (1). مثال عناصر التموث لكؿ داماتيا يجب قياسيا بوحدات كمّيةىذه القدرات البيئية واستخ
اء قياس األد أردنا. ومف ثـ إذا منطقة معينة ونوعية التربة الخفي  كعب مف اليواء، ومساحة الغاباتم

ذا كاف تركيز التموث في و ، فإف ىذه الوحدات ستكوف  مناسبة جدا لبيئةاالقتصادي فيما يتعمؽ با ا 
د يمكننا القوؿ أف أداء االقتصاف ؛يقمؿ مف مساحة الغابات ويقمؿ مف خصوبتياالغالؼ الجوي يزداد، و 

االقتصاد قد ابتعد عف االستدامة. ومعرفة كؿ  وفي ىذه الحالة يكوف ،فيما يتعمؽ بالبيئة قد انخفض
 .اسة التي تيدؼ لمراعاة االستدامةدي يمكف أف تساعدنا في توجيو  السيمؤشر فر 

في مسعى لتوفير تقييـ أكثر تطورا ألداء االقتصاد، سيكوف مف الممكف استخداـ واحد أو اثنيف مف و 
كما يمكف  ، والتي يمكف أف تتنافس مع مؤشر الناتج المحمي اإلجمالي.لالستدامةالمؤشرات األساسية 

 .بحيث يأخذ كؿ مؤشر قيمة معينة ،بيئية مرجعية موحدةت وضع مؤشرا

لذلؾ يسود الرأي القائؿ بأف األداء االقتصادي ال يمكف أف يقاس مف خالؿ مؤشر واحد فقط، ولكف 
 عمى 

مف المشكمة. ومف  اً واحد اً كؿ منيا سوؼ تظير في وحداتيا الخاصة جانب ،نطاؽ كامؿ مف مؤشرات
مف الممكف تكويف رأي عف إشكالية  فإنو ؛وفيـ العالقات المتبادلة بينيما ،يةخالؿ تقييـ المؤشرات الفرد

 .ات الصمة لموصوؿ لحموؿ ذات كفاءةواقتراح التدابير السياسية ذ ،معينة

التاميف االجتماعي في مواجية  برامج: تقييـ (، بعنواف2010ز وبف شالـو وموفيت،ىوبكن دراسة) :4
 (.2010) في كتيب اوكسفورد القتصاد الفقر نشرت، مريكيةالفقر في الواليات المتحدة األ

وتبيف ، التأميف االجتماعي في الواليات المتحدة األمريكية برامجتقييـ فعالية  تحاوؿ الدراسة :ممخص
ولكف اإلنفاؽ عمى د الواحد عمى ىذه البرامج ككؿ؛ زاد مع الوقت، أف نصيب اإلنفاؽ  لمفر  لمباحثيف

تأثير كبير عمى  في الواليات المتحدة لديو البرامج فض. ونظاـ االستفادة مف ىذهقد انخبعض البرامج 
 (13.5)إلى  ةفي المائ (29)مف (، انخفض 2004)في عاـ ف ،معدالت الفقر، والحد مف نسبة الفقراء

ير صغ الكمي تأثيرىاولكف  البرامج، مف لمعديد كبيرة سموكية جانبية اً آثار  ىناؾ أف حيف ، فيةفي المائ
 .لمنظاـ عمى الفقر الكمي تأثيرال حجـ عمى يؤثر وال جدا،

االشخاض فئات الكبيرة بالعمر باإلضافة إلى الالفقر في خفض عمى  اً كبير  اً لمنظاـ تأثير واتضح إف 
بعيدا عف بالعمر، وذوي االعاقة(،  نفاؽ توجو إلى ىذه الفئات )الكبيرةاإلعاقة، ومع الوقت فاف اإلذوي 
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. مما نتج عنو تعميؽ لمفقر في بعض الشرائح دخال باتجاه فئات أكثر منخفض،الذوي الدخؿ 
أف نظاـ االستفادة األمريكي يميؿ باتجاه دعـ الفئات العاممة وذوي  واستنتج الباحثوف االجتماعية.

 .االعاقة

 حقائؽالمف  العديد الفقر عمى المتحدة الواليات نظاـ االستفادة في تأثير استعراض كشؼ وقد :النتائج
 :ميمةال

 الفقر، عمى كبير تأثير ليا يكوف في النظاـ االجتماعية التأمينات ونقؿ وسائؿ اختبار بيف الجمع أوال:
 المتحدة الواليات سكاف بيف مئوية نقطة (14)معدالت بنحوانخفاض الو  المدقع،والفقر  ،الفقر مف والحد
 .)2004) عاـ في ككؿ

 .د ال تذكر مع محفزات العمؿاىذا التأثير لو عالقة تكثانيا: 

 قبؿ مف المقترحة تمؾ مثؿ الفقر، معايير اعتماد خط تحسيف ميما حتى عند يزاؿ ال األثر ثالثا: 
تمؾ التدابير  استخداـ عند بكثير أعمى الفقر معدالت إجمالي بمغ حيف فيف. معموـالوطنية ل األكاديمية
لبعض  المدقع في الفقر قميال أكبر انخفاض استثناءب ،اف نسبة انخفاض الفقر بقيت ثابتةف ،والمعاير

 .قياسمالفئات إذا اعتمد ذلؾ ال

طريقة لتعزيز كفاءة وفعالية تنفيذ -رصد المشاريع وتقييميا بعنواف: (،Crawford,2003: دراسة )2
 المساعدات. مشاريع

ساعدات الممولة في متابعة وتقييـ مشاريع الم أىميةتسميط الضوء عمى  إلى الدراسةه ػػذىت فػػدىو
ـ النتائج التي  ىف أمو ،فاءة وفاعمية تنفيذ ىذه المشاريعمف اجؿ تعزيز ك األوسط،بمداف الشرؽ 

وص بخصالمعرفة  إلى ـ الحاجةعدتث التي  اػألبحػدد اع ػف زيادةمالرغـ عمى  :الدراسة إلييالت صوت
ظػـ نالواضحة والالزمة لتشغيؿ  صيؿالتفا إلىػد تفتقالدراسات ه ذىظـ معأف ال إ ؛المتابعة والتقييـ

الدوؿ في التشغيؿ مع بيئة  يتالءـرف مو كؼءر اـ إطػيػدي تقػفؿ شػتفوبالتالي  ة،المعمومات المطموب
 النامية.
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 .بعنواف: منيجية تقييـ المشاريع ،(Kumaraswamy,1996: دراسة ) 6

نتائج ف م وكاف، ؿ ذوي العالقةقبف مالمشاريع فاعمية و كفاءةـ ىمية تقييمعرفة أ إلىت الدراسة فدى
ف دور م الما لي ؛ؿ ذوي العالقةقبف مالمشاريع فاعمية و كفاءةـ تقيي إلىىذه الدراسة الحاجة الضرورية 

سيساعد في تحسيف  ،فاعميةءة وبكفاالنتائج أف تقييـ المشاريع  وأوضحت ،فعاؿ في نجاح المشاريع
 األنسب الموضوعي ءة تقييـ المشاريع في االختياروكذلؾ تساعد فاعمية وكفا ،المشروع إدارة

 في المشاريع السابقة. أدائيـاعتمادا عمى  ،العامميف في المشروع مستقبال واإلفرادلممؤسسات 

 :التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.5.2

كدراسة  والتي تناولت تقييـ المشاريع ،مف خالؿ تناولنا لمدراسات السابقة واستعراضنا ليا
معايير في تقييـ المشاريع المتمثمة بمعايير االرتباط والكفاءة  ةالتي استخدمت خمس ،(2010،)حماد

معايير في تقييـ  ةأربعالتي استخدمت  ،(2008،احمد أبودراسة ) أوواالستدامة  واألثروالفاعمية 
وىو  ،القطاع المستيدؼبنفس  وىي تتشابو مع دراسة الباحث ،المشروع ولـ تستخدـ معيار االستدامة

 إلىيتشابو  أىميقطاع  وىو ،دراسة الباحث بمجاف المخيمات تتعمؽ حيث ،المنظمات غير الحكومية
 .حد كبير بالمنظمات غير الحكومية

 ،كبيرة لعممية تقييـ المشاريع أىميةىا ءايال ،السابقة العربية وقد الحظ الباحث مف خالؿ الدراسات
التي ركزت عمى  األجنبيةبالنسبة لمدراسات  األمروكذلؾ  ،ولية في التقييـمعتمدة عمى المعايير الد

 ،بينما البحث المتعمؽ باستدامة البرامج االجتماعية ،(2012حداد وآخروف،)دراسة  ،معيار الفاعمية
البحث  أضاؼف في حي ًا،مركزي اً جعؿ مف معيار االستدامة معيار (؛ 2011دراسة )سافانا وسبيرو،

، ونجد لمعيار االستدامة معيار الكفاءة(، 2012دراسة )جينتيؾ، ،تنمية المستدامةؤشرات الالمتعمؽ بم
(، اعتمدت معياري الفعالية والتأثير، لتقييـ برامج التاميف 2010إف دراسة )ىوبكنز وآخروف،

 ،شاريعالىتماـ بعممية تقييـ الما واألجنبية السابقة،العربية والحظ الباحث مف الدراسات  االجتماعي،
 ة،أربعوبعضيا عمى  ،معايير ةفمنيا مف اعتمد عمى خمس ،واستخداـ معايير مختمفة لعممية التقييـ

والفئة  ،ونوعيتو ،بطبيعة البحث -تحديدا–وىذا يتعمؽ  ،اثنيف أوواكتفت بعض الدراسات بمعيار 
التقييـ وبشكؿ عمميات  إجراءمؤكدة جميعيا عمى ضرورة  ،إليياالتي يسعى  واألىداؼ ،المستيدفة

 .قييـ لتغطي جوانب لـ يتـ تغطيتياممية التعبؿ وتطوير  ،مستمر لجميع المشاريع
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 الدراسة:ىذه خالصة الدراسات السابقة وميزة  1.3.5.2

 .المشاريع إدارةمف مراحؿ  أساسيةاعتبرت الدراسات السابقة عممية تقييـ المشاريع مرحمة   .1
 .حث والدراسة والتعمؽمف الب اً يتطمب مزيد األىميةتقييـ المشاريع في المنظمات  .2
والمتمثمة باالرتباط  ةتركيز الدراسات السابقة عمى المعايير الدولية الخمسىناؾ تبايف في  .3

 .األىميةواالستدامة في المنظمات  واألثروالكفاءة والفاعمية 
ف الالجئيف في دراسة لتقييـ المشاريع التي تنفذىا دائرة شؤو  أوؿتعتبر الدراسة الحالية ىي  .4

 وىي: مخيمات الضفة الغربية وتركز عمى ثالث مجاالت تغطييا المشاريع
 .مشاريع البنية التحتية 
 .مشاريع الخدمات 
 .المشاريع الشبابية 

وتعتمد مخيميف كحالة دراسية لتشكؿ نقطة انطالؽ لتقييـ كافة المشاريع في كافة المخيمات  
 .في الضفة الغربية

 :لدراسات السابقةالمتحققة من ااالستفادة  2.3.5.2

 :حث مف الدراسات السابقة فيما يمياستفاد البا

 .تحديد محاور الدراسةاسترشد الباحث بالدراسات السابقة في  .1
المعتمدة في  اإلحصائية واألساليباختيار منيج الدراسة استرشد الباحث بالدراسات السابقة في  .2

 .ومقارنة النتائج المتحققة فييالية تحميؿ البيانات آو  ،مثؿ ىذه الدراسات
 .لدراستو النظري اإلطارطريقة عرض استرشد الباحث بالدراسات السابقة في  .3
 .وتصميميا واسئمتيا بناء االستبانةعممية في استرشد الباحث بالدراسات السابقة  .4
واثر  يا،الفائدة المتحققة مناالطالع عمى المراجع والكتب التي استخدمتيا الدراسات السابقة و  .5

 .وفير الوقت والجيدتذلؾ في 
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 الفصل الثالث

______________________________________________________ 

 المنيجي لمدراسة  اإلطار. 3

 

جراءاتياطريقة الدراسة  1.3  :وا 

 ،انب التطبيقي مف الدراسةلتحقيؽ الج أساسياً  اً المتبعة محور  تواإلجراءاانجاز الدراسة  منيجيةتعتبر 
جراءاتياوتتضمف منيجية الدراسة  الدراسة وطرؽ  وأداة ،والثانوية األوليةوطرؽ جمع البيانات  ،وا 

 اإلحصائية واألساليب ،وعممية توزيعيا وجمعيا ،وثباتيا األداةمف حيث فحص صدؽ  ،معالجتيا
 .في تحميؿ البيانات وعرض نتائجيا المستخدمة

 :منيجية الدراسة 2.3

الف البحث يقيس اثر المشاريع  ؛ليذه الدراسة ث المنيج الوصفياعتمد الباح ةالدراس أىداؼلتحقيؽ 
وذلؾ مف وجية نظر ممثمييـ اعضاء  ،الخدمة في المخيمات ووىـ متمق ،الفئات المستيدفة عمى

القطاع الشبابي في المشاريع  وا مفكان إفالييئات االدارية في المؤسسات التي تمثؿ مصالحـ، 
أو القطاع النسوي في المشاريع  يمثميـ اعضاء الييئات االدارية في مراكز الشباب،والذيف  الشبابية

النسوية والمواتي يمثميف اعضاء الييئات االدارية في المراكز النسوية، أو األطفاؿ في مشاريع الطفولة 
القطاعات  أوويمثميـ اعضاء الييئات االدارية في مراكز الطفولة والمؤسسات العاممة في ىذا المجاؿ، 

والممثموف بالييئة العامة كمراكز تاىيؿ المعاقيف او  في مشاريع الخدمات والبنية التحتيةاالخرى  األىمية
 األمروال يتوقؼ  ،والتعبير عنو كما وكيفا ،بحيث يتـ دراسة الواقع كما ىو مراكز المسنيف وغيرىـ،

نما ،عمى جمع البيانات وتقديـ  ا،إبعادىوكشؼ العالقات بكافة  ،ىرالظوا وتحميؿ ،تحميميا إلىيتعداه  وا 
)برنامج تمويؿ  البرنامجاستنتاجات عامة تخدـ تطوير  إلىتفسير منطقي عممي ليا لموصوؿ 

 .عكس عمى الوضع العاـ بشكؿ ايجابيوبالتالي ين المشاريع(،
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 طرق جمع البيانات: 3.3

 :استخدـ الباحث مصدريف لمبيانات: مصادر البيانات 1.3.3

وتمثمت بالكتب والمراجع العربية  ،النظري اإلطار: وىي المتعمقة بعممية معالجة ادر الثانويةالمص
وتقارير لجاف الخدمات  ،دائرة شؤوف الالجئيف تقارير ووثائؽ إلى إضافة ،ذات العالقة واألجنبية

صدارات ،ومؤسسات المخيمات المستيدفة  وكذلؾ ،الفمسطيني اإلحصاءومركز  ،وكالة الغوث وا 
والبحث واالطالع  ،وكذلؾ مواقع االنترنت ،التي تناولت موضوع الدراسة ،والدراسات السابقة األبحاث

 .ت ودوريات تناولت موضوع الدراسةعمى مجال

الباحث  قاـ ؛بمعالجة الجوانب التحميمية لمموضوع قيد الدراسة قياـ الباحث ألجؿ :األوليةالمصادر 
، ممحؽ رقـ يـ استبانة ليذا الغرض وتوزيعيا عمى عينة الدراسةتصمب وليةاألجمع البيانات  ألجؿو 
(3.3.) 

 :لإلجابة عمى أسئمة تقييم المشروعالمنيجية المستخدمة  2.3.3

 مراجعة وثائؽ المشروع. 
 جمع البيانات التي تشمؿ: 

 .مسح المستفيديف -
 .جمع األدلة والبراىيف مف الميداف -
 .تحميؿ البيانات -
 .كتابة التقارير -
ع مدير المشاريع في دائرة شؤوف الالجئيف لالطالع عمى االلية المعموؿ فييا في لقاء م -

 عممية تنفيذ مشاريع البرنامج.
لقاء مع المدير المالي في دائرة شؤوف الالجئيف لالطالع عمى  الية المتابعة المالية  -

 والتدفؽ المالي خالؿ تنفيذ مشاريو البرنامج.
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 :عمى النحو التاليباستخداـ خطوات التقييـ أعاله وتتـ : خارجيتطبيق عممية التقييم ال 3.3.3

  وقد ساعدت ىذه العممية في  األكاديمي،اعتمادىا مف المشرؼ تطوير خطة العمؿ ومناقشتيا و
دراجيا ،بقية خطوات دراسة التقييـ واختيار المواقع المراد دراستيا إتماـ وقد  ،ضمف خطة العمؿ وا 

 :عمى الخصائص التاليةمقابمتيـ بناء و والمستفيديف المراد دراستيـ  تمت عممية اختيار المواقع
 .مشاريع المنفذة في كافة المخيماتعمؿ جدوؿ بال -
 .والشماؿ ات متوسطة العدد في مخيمات الوسطتـ اختيار المخيم -
مات العامة إلجراء الدراسة التحتية والمشاريع الشبابية ومشاريع الخد تـ تحديد مشاريع البنية -

 .يياعم
ف الشماؿ سكانًا مف ضمف المخيمات المختارة )مخيـ عسكر م األعمىتـ تحديد مخيميف مف  -

 .(ومخيـ الجمزوف مف الوسط
 التي يمكف الحصوؿ عمييا مف دائرة شؤوف الالجئيف ،مراجعة المواد والوثائؽ وتقارير االنجاز، 

 .لجاف المخيمات والمؤسسات العاممةو 
  المخيمات المستيدفة اعضاء الييئات العامة في عشوائية مف نةاختيار عي :مسح المستفيديف، 

. ممحؽ مة المشروع وفاعميتو وديمومتو وكفاءتو وأثرهءف خالؿ االستبياف الذي يتضمف مالم
 (.3.3رقـ)

 ددة ألىداؼ المحا: لبناء صورة عف مدى فاعمية المشروع وقدرتو عمى انجاز تحميؿ البيانات
األنشطة المتعددة  واستدامةفاعمية وكفاءة وتأثير و مة ءمالمف خالؿ التركيز عمى مدى 

 .لممشاريع

التحميؿ يتـ مف خالؿ التركيز عمى كؿ نشاط عمى حدة وعمى جميع األنشطة كوحدة واحدة وتدعيـ 
لمتوصؿ إلى مجموعة مف التوصيات التي مف شانيا  ،ذلؾ بأدلة مف وثائؽ المشروع لتقييـ المشروع

 نفيذ مشاريع مستقبمية مشابية وتضميف ىذه المقترحات في التقارير.أف تحسف مف تصميـ وت

 :والمستيدفة بشكل عام المنفذة والمشاريعاألنشطة  4.3.3 

شبكات ، و مجاريو  ،شبكات مياه وخزاناتو  ،لمنفذة خالؿ سنوات البرنامج )طرؽجممة المشاريع اىي 
ضاءة شوارعو  ،كيرباء حدائؽ أطفاؿ وعامة و  ،اؿ وحضاناترياض أطفو  ،نسويةمراكز شبابية و و  ،ا 



60 
 

 ،مقرات لممؤسساتو  ،قاعات شبابية ورياضية، و ات متعددة األغراض وصاالت عامةقاعو  ،زىاتنتوم
ية مدارس وغرؼ صفية وساحات ومظالت وأجيزة تعميمخالت في مجاالت الصحة والتعميـ )تدو 

 .(ومراكز صحية ومعدات ...الخ(

 : المشاريع قيد الدراسة 5.3.3

 مجاري(المشاريع شبكات صرؼ صحي ) :ة تحتيةبني. 
 قاعات متعددة األغراض :مشاريع خدمات.  
 وبناء المجمع الشبابي في عسكر ،: تأىيؿ ممعب كرة السمة في الجمزوفمشاريع شبابية. 
 متغيرات الدراسة: 4.3

 ظروؼ المعيشة :المتغيرات التابعة  البرنامج: المتغير المستقؿ
  يعبرنامج تمويؿ المشار 

 )مشاريع البرنامج(
  ( االرتباطالمالئمة) 

 الفاعمية 
 الكفاءة 
 األثر 
 االستدامة 

 :مجتمع وعينة الدراسة 5.3

وتـ أخذ عينة عنقودية عشوائية استيدفت اعضاء  ،مخيمات الضفة الغربيةمف  يتكوف مجتمع الدراسة
 بية لمخدمات:الييئات العامة في المخيمات اضافة الى استيداؼ كافة رؤساء المجاف الشع

 األولىالدراسة  عينة فتكوف )حالة دراسية(، تـ اختيار مخيميف إلجراء عممية الدراسة العينة العنقودية:
ممؼ عمى  اعتماداً  ،والجمزوف القديـ وعسكر الجديد، عسكر اتمخيمالعامة في عبارة عف الييئات 

 .العامة لدى دائرة شؤوف الالجئيف عضوية الييئات

ىو عبارة عف مخيميف )مخيـ عسكر القديـ ومخيـ عسكر الجديد( وكؿ مخيـ لو  :* مخيـ عسكر
 ىيئتو العامة المستقمة الخاصة بو.

باختيار مخيميف مف مجموع مخيمات  عشوائية عنقودية تـ استخداـ عينة :العنقودية اختيار العينة
الممثميف في الييئات  الضفة الغربية وداخؿ كؿ مخيـ تـ اختيار العينة مف ممثمي مؤسسات المخيـ
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ة في ممثمي المؤسسات في الييئات العام العامة في المخيمات المستيدفة، حيث استيدفنا منيا
 ( ادناه:1.3الشكؿ )حسب بشكؿ عنقودي مخيمات عسكر القديـ والجديد والجمزوف 

 ( اختيار العنقودية العشوائية:1.3شكؿ )

 

  

 مجتمع وعينة الدراسة

 يتكون مجتمع الدراسة من مخيمات الضفة الغربية 

 تم اختيار عينتين إلغراض الدراسة:

العينة األولى : عينة عنقودية 

65 

مخيمات 
الضفة 
 الغربية

مخيماتشمال•
الضفة

مخيماتوسط•
الضفة

مخيماتجنوب•
الضفة

المخيمات
متوسطةعدد
السكانمن

    الشمالوالوسط

: أكبرها حجما 
عسكر من 
الشمال 

والجلزون من 
 الوسط

الهيئة•
العامة
للجنة
كل
مخيم

عينةعشوائيةمنممثلي
المؤسساتفيالهيئةالعامة
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(: جدوؿ توزيع مجتمع وعينة الدراسة مف الييئة 1.3وكاف جدوؿ توزيع العينة كما في الجدوؿ )
 العامة:

مثمي المؤسسات معدد  المخيـ
 في الييئة العامة

 المسترد العينة

 21 24 72 عسكر القديـ
 22 22 66 عسكر الجديد

 20 23 69 الجمزوف
 63 69 207 المجموع
ممثمي تـ اعتماد أسماء  ،ممؼ عضوية الييئات العامة لدى دائرة شؤوف الالجئيفعمى  اعتماداً 

عطاء  المؤسسات في الييئة العامة، بشكؿ تسمسمي،  أرقاـ (3)واختيار رقـ مف كؿ  ،لكؿ عضو رقـوا 
 .مف كافة المؤسسات لضماف تمثيؿ كافة القطاعات ،وىكذا(، 8ثـ  5ثـ  2)رقـ 

 مسح رؤساء المجاف: استيدؼ رؤساء المجاف في جميع مخيمات الضفة الغربية.

رؤساء المجاف الشعبية لمخدمات: تـ استيداؼ جميع رؤساء المجاف الشعبية لمخدمات استيداؼ 
في الضفة رؤساء لجاف المخيمات لمخيمات الضفة الغربية، بحيث تـ توزيع االستبانة عمى كافة 

رساؿ رسائؿ ،والتواصؿ تمفونيا معيـ ،عبر البريد االلكتروني( رئيس لجنة، 24الغربية ) وتـ  ، (SMS)وا 
حسب الجدوؿ رقـ  (وجنوب الضفة )شماؿ ووسط ،مثمت لجاف المخيمات ،استبانة (82)ترداد اس
التي تـ الحصوؿ عمييا مف الييئات العامة  والنتائج ف نتائجيـعمؿ مقارنة بيل وتـ استيدافيـ  (،6.2)

 .، وتحميؿ الفروؽ بيف النتائجفي المخيمات المستيدفة

 رؤساء المجاف الشعبية لمخدمات.: مجتمع الدراسة مف (6.2جدوؿ رقـ )

 عدد االستبانات  المستردة عدد المخيمات المنطقة
 2 1 شماؿ الضفة الغربية
 7 88 وسط الضفة الغربية
 2 5 جنوب الضفة الغربية

 82 62 المجموع
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ى واالطالع عم بعد مراجعة الدراسات واألدبيات المتعمقة بالجوانب النظرية لمبحث، أداة الدراسة: 3.6
 :تـ اآلتي وثائؽ برنامج تمويؿ المشاريع في المخيمات

 .استبانات لدراسات تقييمية سابقة : مراجعة أسئمة1

 .ة وتطوير نموذج تجريبي لالستبانة: بناء ىيكؿ االستبانة بناًء عمى مكونات الدراس2

 وف الالجئيف،المشاريع في دائرة شؤ العامميف في إدارة  مراجعة أسئمة االستبياف مع مجموعة مف: 3
 رؤساء المجاف الشعبية لمخدمات في المخيمات. ومع 

( بأسماء 1.3، ممحؽ رقـ )األىمية بعيف ـواخذ توجيياتي، عمى محكميف النموذج عرض: 5
 المحكميف.

 

 ((.3.3)ممحؽ رقـ ) عشرة أقساـ: أداة الدراسةتضمنت  :أداة الدراسةمحاور  3.3.6
 ثالث فقرات. (.المتعمقة بالمبحوث ىي البيانات الديمغرافية: البيانات األولية )و القسـ األوؿ

 فقرتاف. (.المخيـ  الذي يتواجد  بو المبحوث)معمومات حوؿ  القسـ الثاني: خاص بالمخيـ
 فقرتاف. (.يمثميا المبحوث في الييئة العامةالمؤسسة التي نشاطات مؤسسية ) :القسـ الثالث

األسئمة تتعمؽ ببرنامج تمويؿ المشاريع في المخيمات لدراسة )القسـ الرابع: خاص بالبرنامج موضوع ا
 ( فقرات.9) المنفذ مف خالؿ دائرة شؤوف الالجئيف(.

مف  تمويؿ المشاريع المنفذ)األسئمة تتعمؽ ببرنامج : أسئمة خاصة بظروؼ المعيشة القسـ الخامس:
 ات.( فقر 9) .(، ودوره في تحسيف ظروؼ المعيشةخالؿ دائرة شؤوف الالجئيف

كما في الجدوؿ رقـ  ،وقد تـ فيو استخداـ مقياس ليكرت لقياس استجابة المبحوثيف ليذه الفقرة  
(3.3). 

 (: مقياس ليكرت لألسئمة المتعمقة بظروؼ المعيشة.3.3جدوؿ رقـ )
 موافؽ بشدة موافؽ محايد غير موافؽ غير موافؽ بشدة االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 ( فقرة.14) .مة(تتعمؽ بمعيار االرتباط )المالء : أسئمةالقسـ السادس
 ( فقرات.9) .: أسئمة تتعمؽ بمعيار الكفاءةالقسـ السابع
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 ( فقرة .15) .: أسئمة تتعمؽ بمعيار الفاعميةالقسـ الثامف
 فقرة. .(15: أسئمة تتعمؽ بمعيار األثر )القسـ التاسع
 ة.( فقر 14) .: أسئمة تتعمؽ بمعيار االستدامةالقسـ العاشر

ستجابة استخداـ مقياس ليكرت لقياس ا لسادس حتى القسـ العاشروقد تـ في األقساـ مف القسـ ا
 .(4.3كما في الجدوؿ رقـ ) المبحوثيف ليذه الفقرات،

 (: مقياس ليكرت لألسئمة المتعمقة بمعايير التقييـ4.3جدوؿ رقـ )
 عالية جدا بدرجة عالية بدرجة متوسطة بدرجة منخفضة منخفضة جدا االستجابة

 5 4 3 2 1 الدرجة
 (.3.3االستبانة ممحؽ رقـ )

: تـ توزيع أسئمة االستبانة عمى الظاىري )صدؽ المحكميف( صدؽ األداء :أداة الدراسةصدق  7.3
، العديد مف جامعات الضفة الغربيةمف السادة حممة الدكتوراة في (، 3.1، ممحؽ رقـ )محكميف (8)

ضافاتيـ ،وتـ االستماع لوجيات نظرىـ ،سةوممف ليـ عالقة بمجاؿ الدرا  ،وتعديالتيـ واقتراحاتيـ وا 
ضافة فقرات جديدة ،وتعديؿ أخرى ،حيث أشاروا بحذؼ بعض الفقرات وعمؿ تعديالت عمى بعض  ،وا 

  .لفقرات وأسئمة االستبانة اً ظاىري اً ؿ صدقوىذا شك   ،واألسئمة المتضمنة بيا ،الفقرات

 حدود الدراسة: 8.3

 تـ استخداـ المعايير الدولية في تقييـ برنامج المشاريع الذي تنفذه دائرة  :الموضوعيةود الحد
 شؤوف الالجئيف في مخيمات الضفة الغربية.

  الحدود المكانية: تـ تطبيؽ الدراسة عمى مخيمات الضفة الغربية وتـ اخذ مخيمي عسكر
 والجمزوف كحالة دراسية.

 ى اعضاء الييئات العامة لمجاف المخيمات وعمى رؤساء الحدود البشرية: تـ تطبيؽ الدراسة عم
 المجاف الشعبية لمخدمات في مخيمات الضفة الغربية.

  ( عمى 2017وحتى تموز  2016الحدود الزمانية: أجريت ىذه الدراسة )ما بيف أيموؿ عاـ
 مخيمات الالجئيف في الضفة الغربية. )مخيمي عسكر والجمزوف كحالة دراسية(. 
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 جة اإلحصائية:المعال 9.3

( وذلؾ باستخداـ SPSSمف اجؿ معالجة البيانات التي تـ جمعيا استخدـ برنامج الرـز اإلحصائية )
 المعالجات واألدوات اإلحصائية التالية:

 .المتوسطات الحسابية والنسب المئوية واالنحرافات المعيارية لإلجابة عف أسئمة الدراسة 

 ( اختبار ألفا كرونباخhaCranach's Alp.لمعرفة ثبات أداة الدراسة ) 

  أحادي األبعاد الختبار الفرضيات المتعمقة بتأثير المتغيرات البحثية عمى إجابة  تحميؿ االنحدار
 (.T-testالمستيدفيف ألسئمة الدراسة )

  تحميؿ االنحدار متعدد األبعاد لمعرفة تأثير المتغيرات المتعددة داخؿ المجموعة وخارج
 (.F-testالمجموعة )

 ( اختبارT-test لفحص الفروؽ بيف البيانات اإلحصائية الوصفية التي تـ جمعيا مف عينة )
الدراسة لمييئات العامة في الحالة الدراسية، والبيانات الوصفية التي تـ جمعيا مف رؤساء 

 المجاف الشعبية لمخدمات في مخيمات الضفة الغربية.

كرونباخ عمى كافة أسئمة  اؿ استخداـ معامؿ ألفتـ إجراء ذلؾ مف خال ثبات أداة الدراسة: 10.3
 :، وكانت النتائج كما يميفقرة (67)ىي رات الدراسة المتعمقة بالتقييـ و وفق

  (Cranach's Alpha) ألفا كرونباخمعامؿ : ( 2.2جدوؿ رقـ )
 

Reliability Statistics ) الثبات أو الموثوقية( 
 

 عالية  ثباتقيمة  وىذه القيمة تمثؿ 7.967معامؿ الثبات = 
 عدد الفقرات )فقرات التقييـ ( معامؿ )ألفا كرونباخ(

.9677 67 

 

  وتعتبر ىذه النتيجة كافية لتطبيؽ األداة.
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 الفصل الرابع
______________________________________________________ 

 نتائج الدراسة ومناقشتيا. 4
 

 :ضيات الدراسةتحميل البيانات واختبار فر  1.4

 لإلجابة عمى أسئمة الدراسة واختبار فرضياتيا سنورد اآلتي:

برنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف  ىي اىمية وفعالية : مااألوؿسؤاؿ الدراسة  
 ،حالة دراسية)مخيمي عسكر والجمزوف(.المعيشة في مخيمات الضفة الغربيةظروؼ تحسيف  فيودوره 

 لدراسة الثاني: ما ىو اثر المتغيرات البحثية عمى تقييـ الييئات العامة لبرنامج تمويؿ المشاريع. سؤاؿ ا

 سؤاؿ الدراسة الثالث: ىؿ ىناؾ فروؽ في تقييمات الييئات العامة ورؤساء المجاف لمشاريع البرنامج.

 المتوسطات الكمية لمعايير التقييم:  1.1.4 

 :(1.4)سب الجدول لإلجابة عمى السؤال األول: وحو 

 ( المتوسطات الكمية لمعايير التقييـ:1.4جدوؿ )
 االنحراؼ المعياري الوسط الحسابي النسبي الوسط الحسابي المعيار القسـ الرقـ
 1.00 0.65 3.25 المالئمة السادس 1
 0.69 0.64 3.21 الكفاءة السابع 2
 0.66 0.63 3.14 الفاعمية الثامف 3
 0.85 0.62 3.10 األثر التاسع 4
 0.75 0.63 3.15 االستدامة العاشر 5

 0.71 0.63 3.17 المتوسط الكمي لمعايير التقييـ
مف الجدوؿ أعاله نرى أف معايير التقييـ متقاربة وىي دوف المتوسط، أعالىا معيار المالئمة  

 %(.63%( بينما المتوسط الكمي لمعايير التقييـ الخمسة )62%( وأدناىا معيار األثر )65)
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 : التفصيمية البيانات الوصفية 2.1.4

 وصفية المتعمقة بظروف المعيشة:البيانات ال 1.2.1.4

األسئمة تتعمؽ بدور ) :امس والمتعمقة بالظروؼ المعيشيةاإلجابات الخاصة بالقسـ الخ(: 2.4جدوؿ رقـ )
 .(ة في مخيمات الضفة الغربيةالمعيش ظروؼتحسيف  فيبرنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف 

 البياف الرقـ
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النسبي

االنحراؼ 
 لمعياري

1 
يحفز برنامج تمويؿ المشاريع  عمى التفاعؿ والمشاركة في العمؿ العاـ لدى 

  .السكاف في المخيـ
3.89 0.78 0.94 

 1.01 0.77 3.86   .يثير برنامج تمويؿ المشاريع اىتماـ السكاف بالمطالبة بحقوقيـ 2

3 
تنفيذ برنامج تمويؿ المشاريع  يزيد مف تعاوف األىالي مع المؤسسة التي  

 .تمثميا في الييئة العامة لممخيـ
4 0.80 0.78 

4 
التنفيذ المباشر لمشاريع البرنامج بدوف عطاءات يعزز مف المخاوؼ  

  .بحصوؿ فساد إداري ومالي
3.95 0.79 1.08 

5 
امج مف خالؿ استدراج أسعار داخؿ المخيـ يسيـ في خمؽ تنفيذ مشاريع البرن

 1 0.83 4.16  .فرص عمؿ في المخيـ

6 
تنفيذ مشاريع البرنامج مف خالؿ عطاءات مفتوحة يحـر سكاف المخيـ مف 

 1.1 0.76 3.78 .االستفادة المثمى مف المشروع

7 
بيف تنفيذ مشاريع البرنامج باستدراج عروض داخؿ المخيـ يقوي العالقة 

 .المجاف الشعبية ومجتمع المخيمات
4.02 0.80 0.96 

8 
يوجد تكافؤ فرص في التشغيؿ في مشاريع البرنامج التي تنفذىا المجاف 

  .الشعبية لمخدمات في المخيـ
3.13 0.63 1.2 

9 
يوجد تكافؤ فرص في الحصوؿ عمى الفائدة مف مشاريع البرنامج التي  

 1.11 0.63 3.13 .ي المخيـتنفذىا المجاف الشعبية لمخدمات ف

 0.65 0.75 3.77 المتوسط الكمي لظروؼ المعيشة

باالطالع عمى المتوسطات الحسابية إلجابة المستيدفيف لفقرات ىذا القسـ نجد أعمى المتوسطات كانت 
ـ يسيـ في خمؽ فرص عمؿ تنفيذ مشاريع البرنامج مف خالؿ استدراج أسعار داخؿ المخي( )5لمفقرة )
( والمتعمقة 8،9%( لكؿ منيا بينما الفقرات )87( كانت )3،7( ثـ الفقرات )%83ىي ) يـ(في المخ

 %(.75%( لكؿ منيا والكمي )63بكفاءة الفرص في التشغيؿ والفائدة حصمت عمى اقؿ النتائج )
ولكف إذا نظرنا لمفقرات  ،ف القيـ الكمية لمتوسط اإلجابات تعتبر جيدةأ ،(2.4نالحظ مف الجدوؿ )و 
نجد إف ذلؾ يعطي عالمات استفياـ، حيث القيـ حوؿ المتوسط واقؿ مف  ،متعمقة بتكافؤ الفرصال
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الجيد كما تشير الفقرة الخامسة والفقرة السابعة إلى أىمية االستفادة الكبرى لممجتمع المحمي مف تنفيذ 
رة تنفيذ وتشغيؿ المشروع وأىمية انعكاس ذلؾ ايجابيا عميو وىنا نممس وجود نوع مف التشكؾ تجاه إدا

 .نعكاس الفائدة بعدالة عمى الجميعمشاريع البرنامج وا

 قة بمعيار االرتباط) المالئمة(:البيانات الوصفية المتعم 1.1.2.2
ىذا المعيار مدى مالئمة وارتباط  االرتباط )المالئمة(: حيث يقيس أسئمة تتعمؽ بمعيار(: 3.4جدوؿ رقـ )

 :وأولويات الفئات المستيدفة ياجاتنتائج مشاريع البرنامج باحت
الرقـ 
  المتسمسؿ

رقـ 
 الفقرة

 البياف
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النسبي

االنحراؼ 
 المعياري

1 1 
 6.58 0.87 4.35 .يتـ تحديد مشاريع البرنامج بناء عمى احتياجات سكاف المخيـ

 1.05 0.66 3.29 يتـ تحديد الفئات المستيدفة لمشاريع البرنامج.  2 2

3 3 

 يتـ التعرؼ عمى أولويات االحتياجات الحقيقية لمفئات المستيدفة.
3.37 0.67 1.04 

 1.07 0.62 3.10 . حتياجات الفئات المستيدفة بعدالةتصميـ مشاريع البرنامج يمبى ا 4 4

5 5 
 1.09 0.70 3.52 تنفيذ مشاريع البرنامج تشكؿ  حاجة ممحة لمسكاف.

 0.97 0.61 3.03 .قي لمشاريع البرنامجاإلطار المنطيتـ وضع مصفوفة  6 6

7 7 

يراعى تحميؿ المخاطر الخارجية التي يحتمؿ مواجيتيا أثناء تنفيذ 
 مشاريع البرنامج.

3.06 0.61 1.05 

 0.96 0.64 3.22 يتـ إشراؾ الشركاء في تحديد مشاريع البرنامج. 8 8

 1 0.64 3.19 يتـ إشراؾ الشركاء في تنفيذ مشاريع البرنامج. 9 9

 0.96 0.61 3.05 يتـ إشراؾ الشركاء في رقابة مشاريع البرنامج. 10 10

 0.97 0.61 3.03 يراعى تحميؿ الدروس المستفادة مف الخبرات السابقة. 11 11

 1.03 0.65 3.27 مشاريع البرنامج  تسير  وفؽ احتياجات المجتمع. 12 12

 1.08 0.64 3.19 ة لمدولة.مشاريع البرنامج  تتوافؽ مع السياسة التنموي 13 13

14 14 

يوجد تحميؿ لمتأثيرات الجانبية لمشاريع البرنامج  خارج الفئة 
 المستيدفة.

2.86 0.57 0.95 

 1.00 0.65 3.25 المتوسط  الكمي لمعيار المالئمة  

كاف يتـ تحديد مشاريع البرنامج بناء عمى احتياجات سمف متوسط اإلجابات أعاله حصمت الفقرة األولى )
(، 14%(، بينما باقي الفقرات كانت متدنية واقميا الفقرة األخيرة )87( عمى أعمى التقييمات )المخيـ

 .%(65وكاف المتوسط الكمي لمعيار المالئمة ) %(،57كانت نتائج تقييميا )

وىذا يدلؿ عمى وجود  ،نجد إف متوسط نتائج معيار المالئمة حوؿ المتوسط ،(3.4مف خالؿ الجدوؿ )
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ولكف نالحظ في الفقرة األولى ىناؾ متوسط عالي في  ،والشركاء والمستفيديف ،ة بيف الجيات المشرفةفجو 
ولكف ومف خالؿ  ،اإلجابة ولموىمة األولى يعتقد أنيا تتناقض مع إجابات المستفيديف لمفقرات الالحقة

المخيـ يمثؿ احتياج لدى  يتبيف لنا إف أي مشروع يقدـ داخؿ ،المقاءات والمتابعات مع المجاف والمؤسسات
وفي كؿ المجاالت وىذا يعني قائمة طويمة مف  ،لمضعؼ الكبير في البنية التحتية والخدماتية ،السكاف
 .ات يحتاج سكاف المخيمات لتمبيتيااالحتياج

 وصفية المتعمقة بمعيار الكفاءة:البيانات ال 4.1.2.2
ف استخداـ الموارد البشرية والمالية والمادية : وىو يقيس حسيتعمؽ بمعيار الكفاءة( 4.4جدوؿ رقـ )

 والعمميات والتكنولوجيا والوقت في تحقيؽ النتائج المطموبة:

الرقـ 
 ي سمالتسم

رقـ 
 الفقرة

الوسط  البياف
 الحسابي

الوسط 
 النسبي

االنحراؼ 
 المعياري

1 15 
 1.23 0.70 3.49 يتـ تحديد مخرجات مشاريع البرنامج المخطط ليا.

 0.91 0.68 3.40 تحديد الموارد )المدخالت( المطموبة لتنفيذ مشاريع البرنامج. يتـ 16 2

3 17 

البرنامج بتكاليؼ مشاريع  يتـ مقارنة تكاليؼ مخرجات مشاريع
 .مشابيو

3.19 0.64 0.98 

 0.97 0.64 3.21 . ليؼ بالفوائد مف مشاريع البرنامجيتـ تبرير التكا 18 4

 0.84 0.62 3.11 ـ المتابعة و االستفادة منو.يتـ تطوير ومراجعة نظا 19 5

 0.92 0.65 3.25 يتـ جمع المعمومات حوؿ التنفيذ بشكؿ دوري ومنتظـ.  20 6

 0.96 0.63 3.13 يتـ قياس مدى اتفاؽ المدخالت مع المخرجات الكمية المتوقعة. 21 7

 1.06 0.61 3.06 .بي يوضح قنوات ومسؤوليات الرقابةىناؾ نظاـ رقا 22 8

 0.96 0.61 3.05 مدى رضا الفئة المستيدفة عف كيفية تنفيذ مشاريع البرنامج. 23 9

 0.69 0.64 3.21 لكفاءةالمتوسط الكمي لمعيار ا  

%(، 70كانت نتائج التقييـ لمفقرات ضمف المتوسط ودوف المتوسط وحصمت الفقرة األولى عمى نسبة )
%(، لكؿ منيا والمتوسط 61رة الثامنة والفقرة التاسعة )%(، واقميا الفق64بينما معظـ الفقرات دوف )

 %(.64الكمي لمعيار الكفاءة )

دوف الجيد، والمتوسط الكمي لمنتائج متدني وىذا يدلؿ عمى عدـ  لمعيار الكفاءة كانت النتائج بمجمميا
كاشفة كثر لمزيد مف المثقة المستجيبيف لالستخداـ األمثؿ لمموارد المتاحة ويدلؿ عمى الحاجة أ

 .والشفافية
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 انات المتعمقة بمعيار الفاعمية:البي 2.1.2.2
: ويقيس معيار الفاعمية، مدى تحقيؽ مشاريع البرنامج لما بمعيار الفاعمية : يتعمؽ(5.4جدوؿ رقـ )

 ىو  مخطط ليا مف مخرجات وأىداؼ ونتائج:
الرقـ 
 ي سمالتسم

رقـ 
 الفقرة

 البياف
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النسبي

راؼ االنح
 المعياري

 0.79 0.64 3.22 مدى تحقيؽ أىداؼ مشاريع البرنامج المخطط ليا. 24 1

2 25 

تيدفة عند تقييـ مشاريع مدى قياس التغيرات عمى الفئات المس
 .البرنامج

2.98 0.60 0.91 

3 26 

مدى مراعاة صحة الفرضيات المخطط ليا حسب تصميـ مشاريع 
 البرنامج.

3.02 0.60 0.83 

 0.85 0.56 2.79 ى تحقيؽ نتائج غير مخطط ليا.مد 27 4

5 28 
 0.81 0.65 3.27 .اء تنفيذ مشاريع البرنامجمدى تجنب ظيور مخاطر جديدة أثن

6 29 

مدى تقوية العالقة بيف المؤسسة التي تمثميا في الييئة العامة 
 لممخيـ والمستيدفيف عند تنفيذ مشاريع البرنامج.

3.25 0.65 0.92 

7 30 

ساىمة برنامج تمويؿ المشاريع في تعزيز قدرات المؤسسة مدى م
 التي تمثميا في الييئة العامة لممخيـ.

3.33 0.67 0.98 

8 31 

مدى تعزيز تنفيذ برنامج المشاريع مف دور دائرة شؤوف الالجئيف 
 لدى المؤسسة التي تمثميا في الييئة العامة لممخيـ.

3.27 0.65 0.94 

9 32 

نامج المشاريع  مف دور دائرة شؤوف الالجئيف مدى تعزيز تنفيذ بر 
 بيف  سكاف المخيمات.

3.3 0.66 0.91 

10 33 

مدى قدرة مشاريع البرنامج عمى إحداث تغيير في أنماط سموؾ 
 المستفيديف منيا.

3.05 0.61 1.01 

ثراء معارؼ المستفيديف.مدى قدرة مشاريع البرنامج عمى تنم 34 11  0.87 0.60 3.02 ية وا 

12 35 

مدى قدرة مشاريع البرنامج عمى تعديؿ أو تغيير اتجاىات 
 ،االعتماد عمى النفس ،..... الخ(.المستفيديف منيا )االستقاللية

3.03 0.61 1 

13 36 

تقاف كساب المستفيديف خبرات و مدى قدرة مشاريع البرنامج  عمى إ ا 
 ميارات جديدة.

3.14 0.63 0.93 

14 37 

عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لممؤسسة مدى قدرة مشاريع البرنامج 
 التي تمثميا.

3.19 0.64 0.96 

15 38 

مدى مساىمة مشاريع البرنامج في تحقيؽ األىداؼ العامة 
 لممؤسسة التي تمثميا.

3.3 0.66 0.98 

 0.66 0.63 3.14 المتوسط الكمي لمعيار الفاعمية   
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%(، 56%(، واقميا الفقرة الرابعة )67ابعة )كانت النتائج في مجمميا دوف المتوسط أعالىا الفقرة الس
 %(.63والمتوسط الكمي لمعيار الفاعمية )

نتائج متدنية  ،لمعيار الفاعمية لجميع الفقرات لفقرات والمتوسط الكميكؿ فقرة مف اتمثؿ المتوسطات ل
ىذه المشاريع وىي تعني إف النتائج بالمحصمة ال تمبي تطمعات المستفيديف وما كانوا يتوقعونو مف تنفيذ 

 .نيا بشكؿ دقيؽأو عدـ مشاركتيـ بالتخطيط ليذه المشاريع وال يعرفوف النتائج واألىداؼ المتوخاة م

 :البيانات الوصفية المتعمقة بمعيار األثر 4.1.2.2
يقيس مدى تحقيؽ اليدؼ العاـ لبرنامج تمويؿ المشاريع  : وىويتعمؽ بمعيار األثر(: 6.4جدوؿ رقـ )

 مستوى المستفيديف المباشريف والمجتمع بشكؿ عاـ عمى المدى البعيد:والمؤسسة عمى 
الرقـ 
 يسمالتسم

رقـ 
 الفقرة

 البياف
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النسبي

االنحراؼ 
 المعياري

1 39 

لمشاريع البرنامج المنفذة دور ايجابي في رفع المستوى المادي لمفئة 
 المستيدفة.

3.13 0.63 1.01 

2 40 

نامج المنفذة دور ايجابي في رفع المستوى المادي لمعامميف لمشاريع البر 
 فييا.

3.17 0.63 0.98 

 1.02 0.58 2.89 تنفيذ مشاريع البرنامج يقمؿ مف نسبة البطالة بيف سكاف المخيـ. 41 3

4 42 

توفر مشاريع البرنامج المنفذة القدرة عمى التجديد واالبتكار لدى القائميف 
 عمييا.

3.17 0.63 1.01 

5 43 

لمشاريع البرنامج المنفذة دور ايجابي في رفع المستوى المادي لمقدمي 
 1.03 0.61 3.06 ومزودي الخدمات داخؿ المخيـ.

 1.01 0.63 3.17 تساىـ مشاريع البرنامج المنفذة في تطوير القطاع المستيدؼ. 44 6

 1.08 0.57 2.86 .ة في تخفيض نسبة الفقر في المخيـتساىـ مشاريع البرنامج المنفذ 45 7

 1.07 0.62 3.08 لمشاريع البرنامج المنفذة آثار مختمفة نتيجة اختالؼ الجنس. 46 8

9 47 

لمشاريع البرنامج المنفذة آثار مختمفة نتيجة اختالؼ المستويات 
 .االجتماعية

3.17 0.63 0.98 

10 48 

ميف توفر مشاريع البرنامج المنفذة القدرة عمى التفكير المنطقي لمقائ
 ...الخ(واإلمكانيات، البعد االستراتيجيعمييا )التحميؿ،تحديد المواقؼ 

3.25 0.65 1.03 

11 49 

وف بيف كافة األطراؼ توفر مشاريع البرنامج المنفذة القدرة عمى التعا
 .ذات العالقة

3.14 0.63 1.01 

 1 0.61 3.06 ا.توفر مشاريع البرنامج المنفذة القدرة عمى  اإلنتاج لممستفيديف مني 50 12

13 51 

ف تقمؿ مشاريع البرنامج المنفذة مف الشعور بالظمـ االجتماعي لسكا
 .....الخ(المخيـ )االحتقاف،السمـ األىمي،

3.22 0.64 1.13 
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14 52 

قدرة مشاريع البرنامج المنفذة عمى إحداث تغيير في المكانة االجتماعية 
 لممستفيديف منيا.

3.08 0.62 0.99 

15 53 

مشاريع البرنامج المنفذة  عمى إحداث تعديؿ أو تغيير في الظروؼ  قدرة
 البيئية غير المرغوبة.

3.08 0.62 1.02 

 0.85 0.62 3.10 المتوسط الكمي لمعيار األثر  

%( والسابعة 28%(، وأدناىا الفقرة الثالثة )62كانت نتائج التقييـ دوف المتوسط، أعالىا الفقرة العاشرة )
 %(.65سط الكمي لمعيار األثر )%(، والمتو 27)

تمثؿ النتائج رؤية المستفيديف لألثر المتحقؽ مف تنفيذ المشاريع عمى المدى البعيد والمتوسط وىو يعطي 
كما نالحظ باف متوسطات اإلجابات فيما يتعمؽ ككؿ، نتائج دوف المتوسط لمفقرات ولممتوسط اإلجمالي 

لفقرة وعمى مستوى كافة الفقرات حيث ال تؤدي مشاريع بالفقر والبطالة  تعتبر األقؿ عمى مستوى ا
البرنامج إلى تغيير ظاىر في مستويات المعيشة ومعالجة الفقر والبطالة في المخيمات كونيا ال تسيـ 

 .باستيعاب العاطميف عف العمؿ إال بشكؿ بسيط ومحدود بشكؿ ممموس

 فية المتعمقة بمعيار االستدامة:البيانات الوص 4.1.2.2
يقيس مدى استمرارية وديمومة مشاريع البرنامج بعد تنفيذىا ضمف  ويتعمؽ بمعيار االستدامة:: (7.4وؿ رقـ )جد 

 بعديف بعد االستدامة لممؤسسة صاحبة المشروع وكذلؾ استمرار المشروع في تغطية نفقاتو التشغيمية:

الرقـ 
 ي سمالتسم

رقـ 
 الفقرة

 البياف
الوسط 
 الحسابي

الوسط 
 النسبي

راؼ االنح
 المعياري

 0.95 0.67 3.33 مدى امتالؾ وسيطرة الشركاء عمى أىداؼ وانجازات مشاريع البرنامج.  54 1

 1.03 0.71 3.54 التنسيؽ مع الشركاء يساعد في إطالة استمرارية مشاريع البرنامج. 55 2

 1.03 0.65 3.24 مدى كفاية موازنة مشاريع البرنامج لتحقيؽ المخرجات واألىداؼ. 56 3

 0.92 0.66 3.29 مدى انسجاـ مشاريع البرنامج مع العوامؿ االجتماعية والثقافية. 57 4

5 58 

مدى األخذ بعيف االعتبار القضايا المتقاطعة مثؿ العدالة االجتماعية  
 والحكـ الرشيد. 

3.27 0.65 1.07 

6 59 
 0.94 0.60 3.02 ارجية.مدى القدرة عمى إدارة التكنولوجيا المتوفرة بدوف الحاجة لمساعدة خ

7 60 

مدى االستدامة المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزاـ مؤسسات المخيـ  
 باستمرار المشاريع  ودمجيا ضمف ىيكميتيا.

3.21 0.64 0.9 

8 61 

مدى االستدامة المالية والتي تعكس قدرة الفئات المستيدفة عمى تحمؿ تكمفة 
 .الخدمات المقدمة بعد انتياء التمويؿ

3.02 0.60 0.87 

 0.99 0.65 3.27 مدى إتباع طرؽ مختمفة لجذب جيات تمويمية أخرى لدعـ مشاريع البرنامج. 62 9

 1.21 0.57 2.84 مدى توفر تمويؿ مف قبؿ المجتمع المحمي. 63 10

 1.11 0.62 3.08 مدى توفر مشاركة اكبر مف المجتمع المحمي  عمى شكؿ عمؿ تطوعي. 64 11
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 0.92 0.61 3.05 العمؿ عمى تسويؽ أجزاء مف مكونات  مشاريع البرنامج.مدى  65 12

 0.87 0.59 2.95 مدى تحصيؿ رسـو نتيجة تقديـ الخدمات لممستفيديف. 66 13

 1.02 0.59 2.95 مدى خمؽ مشاريع مف النوع المدر لمدخؿ. 67 14

 0.75 0.63 3.15 المتوسط  الكمي لمعيار االستدامة  

 0.71 0.63 3.17 كمي لمعايير التقييـالالمتوسط   

كانت النتائج في مجمميا ضمف المتوسط ودوف المتوسط حيث الفقرة الثانية كانت أعالىا بنسبة 
%( والمتوسط الكمي 57%( لكؿ منيما والفقرة العاشرة )59( بنسبة )13،14%( واقميا الفقرات )71)

 %( وىي دوف المتوسط.63لتقييـ الخمسة )%( والمتوسط الكمي لمعايير ا63لمعيار االستدامة )

تعطي مؤشر عمى مدى استدامة وبتحميؿ البيانات الوصفية المتعمقة بمعيار االستدامة نجد أنيا 
كما باقي نتائج المعايير  ،وىي نتائج حوؿ المتوسط ،المشروع لممستفيديف ومدى استدامة تشغيمو

ونالحظ مف متوسط  ،نتائج األقساـ والفقرات داخمياونجد أف المتوسط الكمي لمنتائج يتفؽ مع  األخرى،
وتحصيؿ رسـو خدمات عدـ قدرة المجتمع المحمي لإليفاء  المتعمقة بمساىمة المجتمع المحمياإلجابات 

ويعزى ذلؾ الرتفاع نسبة الفقر والبطالة داخؿ مجتمع المخيمات واعتماد  ،بااللتزامات المترتبة عميو
 .لمساعدة في تغطية تكاليؼ معيشتياوا الكثير مف األسر عمى الدعـ

وألجؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني والمتعمؽ بأثر المتغيرات  (:Regression) تحميل االنحدار 2.4
 (:Regression) البحثية عمى أسئمة التقييـ أجرينا عممية تحميؿ االنحدار

النحدار وذلؾ لمعرفة المتغيرات وألجؿ تحميؿ أوضح لممعطيات والبيانات المتحققة توجب إجراء تحميؿ ل
وعند إجراء تحميؿ االنحدار  ،تائج التقييـ وتحقيؽ ىذه النتائجالتي كاف ليا الدور األكبر في ن

(Regressionعمى فقرات األقساـ األولى ):  فحص الداللة اإلحصائية ألسئمة األقساـ مف القسـ
سئمة الخاصة بالمخيـ الذي يسكف فيو والتي تتضمف البيانات األولية واأل الخامس،األوؿ لمقسـ 

التي يمثميا المستجيب واألسئمة المتعمقة ببرنامج تمويؿ  المتعمقة بنشاطات المؤسسة المستجيب واألسئمة
اتضح أف ىناؾ متغيريف فقط ليما داللة إحصائية عند الدالة اإلحصائية ، المشاريع موضوع الدراسة

طريقة االنحدار الخطي   باستخداـ ،(STEPWISEنحدار )معامؿ اال ( وذلؾ بناء عمى تطبيؽ1.12)
 : نموذجيف ىما ضمف( 8.4ى كافة فقرات التقييـ جدوؿ رقـ )عم المتعدد



74 
 

القسـ الرابع  تمويؿ المشاريع : والمتعمؽ بالسؤاؿ ضمف القسـ الخاص بأسئمةالنموذج األوؿ .0
 يـوروح ية األىاليعمى نفس ايجابيأثر  لمشاريع البرنامج المنفذة ىؿ (: )2.0.4السؤاؿ رقـ )

 (.المعنوية
ضمف القسـ الخاص بأسئمة تمويؿ في النموذج األوؿ وكذلؾ : والمتعمؽ بالسؤاؿ النموذج الثاني .5

دور كيؼ تؤثر مشاريع البرنامج عمى مكانة و ) :(7.0.4القسـ الرابع السؤاؿ رقـ )المشاريع 
 (.المجنة الشعبية لمخدمات في المجتمع

 (: 8.4سب الجدوؿ )والنتائج كانت ح
 

 ( اإلجمالية:Regression(: نتائج فحص تحميؿ االنحدار )8.4جدوؿ )
 الداللة لمنموذج R Sq.  Fالتبايف المفسر  T داللة T-Test معامؿ االنحدار النماذج

 قيمة الثابت       0
 المتغير األوؿ        

4.52 
-1.27 

09.68 
-2.59 

1.11 
1.11 

 
25 % 

58.12 1.11 

 قيمة الثابت      5
 المتغير األوؿ       
 المتغير الثاني      

4.42 
-1.212 
-1.512 

51.02 
-4.69 
-5.64 

1.11 
1.11 
1.10 

 
 

29 % 

08.89 1.11 

مف الجدوؿ أعاله نجد أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لكؿ مف النموذج األوؿ والنموذج الثاني  
 يرات األوؿ والثاني ضمف النماذج.وكذلؾ ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لممتغ

وىذا يثبت أف ىناؾ فروؽ ذات داللة إحصائية لمتغيريف فقط ضمف المتغيرات البحثية والتي ىي 
 ضمف األقساـ مف القسـ األوؿ وحتى القسـ الخامس في أداة الدراسة.

ناؾ فقط وجدنا أف ى (Regressionالبحثية وعند تحميؿ معامؿ االنحدار)وحوؿ تأثير المتغيرات 
( إف النموذج  األوؿ 8.4ونجد مف تحميؿ النماذج جدوؿ )متغيريف ليما تأثير ذو داللة إحصائية 

األوؿ والثاني  ، والنموذج الثاني  لممتغيرافمف نتائج الدراسة (%21)لممتغير األوؿ   لو تأثير يزيد عف 
اؾ مؤثرات أخرى أثرت عمى وىذا يعني أف ىن ،مف نتائج التقييـ (%28)معا يؤثراف  بما يزيد عف 

ع )قبمية وخالؿ التنفيذ نتائج التقييـ لـ تدرج بالدراسة قد تتعمؽ بأسئمة ليا عالقة بإجراء تقييمات لممشاري
 .حاجة لدراسة أخرى توضح وتبيف ذلؾأو إجراء مزيد مف المكاشفة أو الشفافية وىذا ب وبعدية(،

 حدار عمى المتغيرات البحثية:وندرج فيما يمي تفاصيؿ نتائج تطبيؽ معامؿ االن
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 :النماذج والمتغيرات ذات الداللة اإلحصائية 2.1.2
التي ليا داللة إحصائية في التأثير عمى استجابات  )النماذج( المتغيرات ،(9.4جدوؿ رقـ )
 .المستجيبيف

Model Variables Entered  Method 

 ىؿ لمشاريع  البرنامج المنفذة اثر النموذج األوؿ 1
ايجابي عمى نفسية األىالي وروحيـ 

 .المعنوية 

. 
Stepwise (Criteria: Probability-
of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= 

.(100). 
سؤاؿ النموذج األوؿ إضافة لمسؤاؿ  النموذج الثاني 2

كيؼ تؤثر مشاريع  البرنامج المتعمؽ ب
عمى مكانة ودور لمجنة الشعبية 

 .دمات في المجتمع لمخ

. 

Stepwise (Criteria: Probability-
of-F-to-enter <= .050, 
Probability-of-F-to-remove >= 

.100). 

 (.7.75)وكاف تأثيرىا عمى المتغيرات التابعة اإلجمالية عند مستوى الداللة = 
 

2.2.2 Model Summary  ( جدول رقم )(:2..3)ممخص النماذج 

Model 
  

R 

R Square 

 التأثير
Adjusted R Square 

 Std. Error of the Estimate التنبؤ

1 .561a .315 .304 .59231 
2 .622b .386 .366 .56517 

a. Predictors: (Constant) 
b. Predictors: (Constant) 

حيث يمكف التنبؤ بالنتائج في حاؿ أجريت الدراسة عمى عينة أخرى ضمف نفس الظروؼ لتعطي نتائج 
 (%21)لو تأثير يزيد عف  األوؿ لممتغير األوؿاربة ونجد مف تحميؿ النموذج أعاله إف النموذج  متق

( مف نتائج %28)بما يزيد عف  يؤثراألوؿ والثاني معا  ائج الدراسة، والنموذج الثاني  لممتغيرافمف نت
 التقييـ.
ANOVA،تحميل التباين )تحميل داللة النماذج 4.1.2

a)( 22.2: جدول رقم) 
Model Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

1 Regression 9.834 1 9.834 28.030 .000b 

Residual 21.400 61 .351   
Total 31.234 62    

2 Regression 12.069 2 6.034 18.892 .000c 

Residual 19.165 60 .319   

Total 31.234 62    

a. Dependent Variable: total 
b. Predictors: (Constant) 
c.Predictors: (Constant) 
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جدوؿ معادلة االنحدار :(12.4جدوؿ رقـ ) معادلة االنحدار: 2.2.2  

Model 

Unstandardized 
Coefficients 

Standardized 
Coefficients 

T 
Sig. 

 B Std. Error Beta إحصائية

1 ((Constant 000. 19.686  215. 4.235 لمنموذج األوؿ 

 000. 5.294- 561.- 109. 575.- األوؿ المتغيرة قيم 
2 (Constant) 000. 20.133  221. 4.453 لمنموذج الثاني 

 000. 4.696- 491.- 107. 503.- المتغير األوؿ

 010. 2.645- 277.- 077. 205.- المتغير الثاني

a. Dependent Variable: total 

إحصائية عند تطبيؽ معادلة  ةيتضح وجود دالل :(12.4) النحدار جدوؿ رقـجداوؿ تحميؿ ا ومف
بينما باقي المتغيرات في األقساـ (، 0.05)االنحدار عمى المتغيرات األوؿ والثاني عند مستوى الداللة 

( كما في 0.05)مف القسـ األوؿ حتى القسـ الرابع ال يوجد ليا داللة إحصائية عند مستوى الداللة 
 .(13.4ؿ  رقـ )الجدو 

(: 13.4جدوؿ رقـ ) المتغيرات التي ليس ليا داللة إحصائية )المتغيرات المستبعدة(: 4.2.2  

Odel Beta In T Sig. 
Partial 

Correlation 

Collinearity 
Statistics 

Tolerance 

النموذج :1
 األوؿ

117. الجنس
b

 1.066 .291 .136 .925 
008. المؤىؿ

b
 .074 .941 .010 .965 

108.- العمر
b

 -1.009 .317 -.129 .977 

001.- المخيـ
b

 -.011 .991 -.001 .998 

159.- اإلشراؼ
b

 -1.514 .135 -.192 .992 

112.- المؤسسة
b

 -1.032 .306 -.132 .947 

021.- مجاؿ عمؿ المؤسسة
b

 -.186 .853 -.024 .905 

186.- نوعية المشاريع )تحتية(
b

 -1.596 .116 -.202 .807 

129.- )اجتماعية(
b

 -1.170 .247 -.149 .923 

061.- )تدريب(
b

 -.569 .571 -.073 .999 

013.- )مدرة لمدخؿ(
b

 -.124 .902 -.016 .995 

158.- )نقدية(
b

 -1.466 .148 -.186 .953 
120. مف يحدد المشاريع

b
 1.123 .266 .143 .987 

248.- الفائدة
b

 -2.013 .049 -.252 .706 

058.- التفضيؿ
b

 -.503 .617 -.065 .853 

070.- التأثير عمى الروح المعنوية
b

 -.652 .517 -.084 .976 

277.- التأثير عمى مكانة المجنة
b

 -2.645 .010 -.323 .936 

074.- ترتيب المشاريع مف حيث األىمية لممؤسسة
b

 -.675 .502 -.087 .936 
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 -.088
b

 -.819 .416 -.105 .981 

 .083
b

 .781 .438 .100 .999 

 .134
b

 1.258 .213 .160 .981 

 -.041
b

 -.370 .713 -.048 .947 

145.- ترتيب المشاريع  مف حيث األىمية لمسكاف
b

 -1.374 .175 -.175 .998 

 -.091
b

 -.857 .395 -.110 1.000 

 -.040
b

 -.368 .714 -.048 .989 

 .062
b

 .583 .562 .075 .996 
 .182

b
 1.740 .087 .219 .991 

145. الجنس
c

 1.388 .170 .178 .917 

النموذج : 2
 الثاني

040. المؤىؿ
c

 .388 .700 .050 .952 

104.- العمر
c

 -1.014 .315 -.131 .977 

050. المخيـ
c

 .481 .632 .063 .964 

139.- اإلشراؼ
c

 -1.377 .174 -.176 .986 

092.- المؤسسة
c

 -.877 .384 -.113 .941 

015.- المجاؿ
c -.138 .891 -.018 .904 

115.- بنية تحتية
c

 -.981 .330 -.127 .750 

095.- اجتماعية
c

 -.892 .376 -.115 .908 

080.- تدريب
c

 -.787 .434 -.102 .994 

049.- مدرة لمدخؿ
c

 -.473 .638 -.061 .979 

143.- نقدية
c

 -1.388 .170 -.178 .950 

172. المحدد
c

 1.689 .096 .215 .956 

200.- الفائدة
c

 -1.663 .102 -.212 .686 

026.- التفضيؿ
c

 -.237 .814 -.031 .842 

075.- المعنوية
c

 -.732 .467 -.095 .976 
036.- ترتيب المشاريع مف حيث األىمية لممؤسسة

c
 -.339 .736 -.044 .917 

 -.090
c

 -.877 .384 -.113 .981 
 .127

c
 1.247 .217 .160 .975 

 .079
c

 .756 .452 .098 .935 

 -.067
c

 -.642 .524 -.083 .939 

094.- ترتيب المشاريع مف حيث األىمية لمسكاف
c

 -.907 .368 -.117 .957 
 -.065

c
 -.633 .529 -.082 .990 

 -.046
c

 -.453 .652 -.059 .989 

 .065
c

 .634 .529 .082 .996 

 .122
c

 1.170 .247 .151 .929 

 -.122
c

 -.711 .480 -.092 .349 

 -.122
c

 -.711 .480 -.092 .349 

a. Dependent Variable: total 
b. Predictors in the Model: (Constant) 
 المتغيراألول
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 األول والداللة اإلحصائية:  النموذج 4.1.2

وقد تبيف  (،باألثر الفعاؿ واألثر العادي واألثر القميؿمثؿ )في ىذا النموذج ثالث مستويات لممتغير تت
مف نفس المجموعة عمى ض (،0.05)عند مستوى الداللة  لة إحصائية لفروع المتغير الثالثوجود دال
 :أدناه (14.4) كما في الجدوؿ ،فقرة (60اقي المجموعات )مجموعات التقييـ(، عمى )وبيف ب فقرتيف

 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 10.319 2 5.160 14.802 .000 

Within Groups 20.915 60 .349   
Total 31.234 62    

تبيف وجود داللة إحصائية بيف كؿ  في ىذا النموذج وعند إجراء المقارنات المتعددة بيف فروع المتغير
 :(15.4) كما في الجدوؿ  (0.05)فرع والفروع األخرى عند مستوى الداللة اإلحصائية 

4.2.2 Multiple Comparisons :مقارنات متعددة األبعاد( لمنموذج األول( 
 ( مقارنات متعددة )متعددة األبعاد( لمنموذج األوؿ02.4جدوؿ )

(I) الفرع (J) الفرع 
Mean 

Difference (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence Interval 
Lower Bound Upper Bound 

 8457. 0008. 049. 16829. *42323. اثر عادي  اثر فعاؿ
 1.7621 6495. 000. 22163. *1.20583 اثر قميؿ

 0008.- 8457.- 049. 16829. *42323.- اثر فعاؿ اثر عادي

 1.3006 2646. 002. 20635. *78261. اثر قميؿ
 6495.- 1.7621- 000. 22163. *1.20583- اثر فعاؿ اثر قميؿ

 2646.- 1.3006- 002. 20635. *78261.- اثر عادي

a. Dependent Variable: total 
 تأثيرىا عمى المتغير التابع اإلجمالي

( بيف فروع المتغير األوؿ كما في Homogeneous Subsets) :فحص التجانسوقد تطمب ذلؾ 
 .(16.4الجدوؿ )
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 :فحص التجانس لمنموذج األول 5.2.2

 (.0.05)بيف وجود تجانس بيف البيانات بشكؿ عاـ عند مستوى الداللة اإلحصائية حيث 

 متغير الثاني في النموذج الثاني:الداللة اإلحصائية لمالنموذج الثاني  4.1.2

 : داللة  المتغير الثاني في النموذج الثاني:(07.4)جدوؿ رقـ 
 Sum of Squares Df Mean Square F Sig. 

Between Groups 5.430 3 1.810 4.139 .010 

Within Groups 25.804 59 .437   

Total 31.234 62    

الدور وتنافس عمى العضوية وتمكف  تعزيز) ستويات تتمثؿ بيوجد أربع م جد في المتغير الثانين
وقد تبيف وجود داللة إحصائية لفروع المتغير عند  (،المجنة مف التأثير عمى القرارات العامة و ال تأثير

ـ وبيف باقي المجموعات )مجموعات التقيي ( ضمف نفس المجموعة ثالث فقرات0.05)مستوى الداللة 
 .( فقرة(59)

 ثاني:قارنات متعددة األبعاد لممتغير الثاني في النموذج الم 2.2..3

وعند إجراء المقارنات المتعددة بيف فروع المتغير األربعة تبيف وجود داللة إحصائية بيف الفرع األوؿ 
 :(18.4) كما في الجدوؿ  (0.05)والثالث  عند مستوى الداللة اإلحصائية 

 

 

 في المتغير في النموذج األوؿ ت(: فحص  تجانس البيانا16.4جدوؿ )

 N الفرع

Subset for alpha = 0.05 

1 2 
  2.3867 11 اثر قميؿ

 3.1693  32 اثر عادي

 3.5925  20 اثر فعاؿ

Sig.  1.000 .115 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 17.426. 

b. The group sizes are unequal. The harmonic mean of the group sizes is 

used. Type I error levels are not guaranteed. 
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 د لممتغير الثاني في النموذج الثانيمقارنات متعددة األبعا (:18.4الجدوؿ )

(I) الفرع (J) الفرع 

Mean 

Differenc

e (I-J) Std. Error Sig. 

95% Confidence 

Interval 

Lower Bound 

Upper 

Bound 

 1.3081 2575.- 302. 27201. 52531. تنافس عمى العضوية تعزيز لمدور

61459. تأثير عمى القرارات العامة
*

 .19709 .028 .0474 1.1818 

 2.0830 6785.- 547. 47977. 70228. ال تأثير
 2575. 1.3081- 302. 27201. 52531.- تعزيز لمدور تنافس عمى العضوية

 9518. 7732.- 993. 29969. 08929. تأثير عمى القرارات العامة
 1.7029 1.3490- 990. 53024. 17697. ال تأثير

61459.- تعزيز لمدور تأثير عمى القرارات العامة
*

 .19709 .028 -1.1818 -.0474 

 7732. 9518.- 993. 29969. 08929.- تنافس عمى العضوية

 1.5151 1.3397- 999. 49599. 08769. ال تأثير

 6785. 2.0830- 547. 47977. 70228.- تعزيز لمدور ال تأثير

 1.3490 1.7029- 990. 53024. 17697.- تنافس عمى العضوية

 1.3397 1.5151- 999. 49599. 08769.- تأثير عمى القرارات العامة

*. The mean difference is significant at the (0.05) level. 

 لنموذج الثاني:ا لممتغير الثاني في فحص التجانس 33.2.2
 :ر الثاني في النموذج الثاني: فحص التجانس لممتغي(19.4جدوؿ ) 

 N المتغير الثاني

Subset for alpha = 0.05 

1 
 2.7015 2 ال تأثير

 2.7892 16 تأثير عمى القرارات العامة

 2.8785 7 تنافس عمى العضوية

 3.4038 38 تعزيز لمدور

Sig.  .387 
Means for groups in homogeneous subsets are displayed. 

a. Uses Harmonic Mean Sample Size = 5.467. 

 وجود تجانس بيف بيانات فروع المتغير الثاني ف الجدوؿ أعالهم تبيف

 

 

 



81 
 

 :T-Test فحص 3.4
ومف اجؿ اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث والمتعمؽ بوجود فروؽ ذات داللة إحصائية بيف عينة الييئة 

 ( عمى الحالتيف: T-Testالعامة والمسح الخاص يرؤساء المجاف تـ إجراء )
البيانات الوصفية المتعمقة باستجابات الييئات العامة لممخيمات قيد  عمى (T-Test)تـ إجراء فحص 

الدراسة والبيانات الوصفية التي تـ جمعيا مف رؤساء المجاف الشعبية لمخدمات في الضفة الغربية كما 
ف تـ حصائية بيف متوسطي الحالتيف المتيوىو يكشؼ الفروؽ ذات الداللة اإل (،27.4)في الجدوؿ 
  .(27.4ييئة العامة ومف رؤساء المجاف حسب الجدوؿ رقـ )أخذىما مف ال

 رؤساء المجان الشعبية لمخدمات:لمييئة العامة ول الحالتينمقارنة البيانات الوصفية بين  3.6.2
  .( وعمى الفروعالوصفية لمعاـ والخاص بشكؿ عاـ )كميمقارنة البيانات  :(27.4جدوؿ )

  االنحراؼ المعياري بيالوسط الحسا  نوع البيانات  الفقرات
  70977. 3.1670  بيانات الييئة العامة الكمي

  28895. 3.5093  بيانات رؤساء المجاف

خاص بظروؼ 
 المعيشة

  65025. 3.7672  بيانات الييئة العامة

  37563. 4.0347  بيانات رؤساء المجاف

  1.00048 3.2517  بيانات الييئة العامة معيار المالئمة

  29146. 3.7768  انات رؤساء المجافبي

  69018. 3.2099  بيانات الييئة العامة معيار الكفاءة

  31914. 3.7361  بيانات رؤساء المجاف

  66446. 3.1450  بيانات الييئة العامة معيار الفاعمية

  42014. 3.6250  بيانات رؤساء المجاف

  84851. 3.1037  بيانات الييئة العامة معيار األثر

  43340. 3.2958  بيانات رؤساء المجاف

  74611. 3.1463  بيانات الييئة العامة معيار االستدامة 

  37455. 3.2009  بيانات رؤساء المجاف
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يتبيف مف مقارنة المتوسطات بيف البيانات الوصفية لعينة الدراسة مف الييئات العامة والبيانات 
الشعبية لممخيمات وجود فروؽ كمية في النتائج لصالح المسح الوصفية لمسح رؤساء المجاف 

 الخاص برؤساء المجاف في المتوسطات الكمية لكافة المعايير.
( عمى بيانات الحالتيف T-testومف اجؿ معرفة إف كاف ليذه الفروؽ داللة إحصائية أجرينا فحص )

 كما في الفقرة الالحقة.
 قييم في الحالتين:لمعايير الت الداللة اإلحصائية 2.6.2
األسئمة المتعمقة بظروؼ والفرعية و  لمعايير التقييـ الكمية : الداللة اإلحصائية(21.4) جدوؿ

 :المعيشة

 لمقارناتا

t-test for Equality of Means 

T Df 
Sig. (2-

tailed) 

Mean 

Difference الفرؽ
 في البسط في المعادلة 

Std. Error 

Difference الفرؽ في
 في المعادلة  المقاـ

 18184. 34231.- 064. 77 1.882-  معايير التقييـ الكمية

األسئمة الخاصة 
 بظروؼ المعيشة

 
-1.575 77 .119 -.26753 .16981 

 25390. 52509.- 042. 77 2.068-  معيار المالئمة

 17781. 52623.- 004. 77 2.960-  معيار الكفاءة

 17480. 48003.- 008. 77 2.746-  معيار الفاعمية

 21978. 19213.- 385. 77 874.-  معيار األثر
 19306. 05463.- 778. 77 283.-  معيار االستدامة

أعاله تبيف انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية فيما يتعمؽ بالمتوسط العاـ  (21.4)مف الجدوؿ
وسط الكمي لمفقرات المتعمقة الكمي لمعايير التقييـ وكذلؾ ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية بالمت

بظروؼ المعيشة وبخصوص األقساـ الخاصة بالتقييـ تبيف انو ال يوجد فروؽ ذات داللة إحصائية 
تتعمؽ بالمتوسط الحسابي لمفقرات الخاصة بمعيار األثر واالستدامة بينما يوجد فروؽ ذات داللة 

والفروؽ جاءت  ،ميةاعمة والكفاءة والفلمفقرات الخاصة بمعايير المالئ الحالتيفإحصائية بيف متوسط 
  .رؤساء المجاف مسحلصالح 

التي ال يوجد فييا فروؽ  وحوؿ الفقراتالدراسة  حالتية بيف وفيما يتعمؽ بالفروؽ ذات الداللة اإلحصائي
بالظروؼ المعيشية في المخيمات يتفؽ الجميع عمى تدىورىا والحاجة  ذات داللة احصائية والمتعمقة

الجميع لمنيوض بأوضاع المخيمات وتحسيف الظروؼ الحياتية لمسكاف بما يتعمؽ بتخفيض  الماسة لدى
نسبة البطالة وتخفيض نسبة الفقر أو تحسيف مستوى التعميـ والصحة والبنية التحتية والخدماتية، وفيما 



83 
 

 يغطيات ال ىذا يعني أف ما يقدـ في المخيمالمتدنية لمعينتيف، و يتعمؽ بمعيار األثر ورغـ المتوسطات 
االحتياجات، وبالتالي األثر الممموس ضئيؿ في ظؿ تزايد نسبة الفقر والبطالة واإلحساس بالظمـ 

بمعيار االستدامة يعزى ذلؾ إلى ضعؼ اإلمكانيات لدى  جتماعي، في حيف نجد أف ما يتعمؽاال
رة السكاف السكاف ولدى المؤسسات لتوفير مصادر تشغيؿ لممشاريع لضماف استمراريتيا وعدـ قد

بما يتعمؽ بمعيار المالئمة و لممساىمة في تمويؿ استمرار المشاريع نتيجة ارتفاع معدالت الفقر والبطالة 
كوف رؤساء المجاف ليـ الدور األكبر في اختيار ذات داللة إحصائية بيف الحالتيف ووجود فروؽ 

القرارات حوؿ ذلؾ، وكذلؾ وتولد شعور لدى الشركاء والمستفيديف بتيميشيـ في اتخاذ  ،المشاريع
ىـ رؤساء المجاف، وىذا يعني شعور الذي يتحكـ بالقرار في ذلؾ بالنسبة لمكفاءة في إدارة الموارد، كوف 

مما يجعميـ ينظروف بعيف الشؾ في  ،إدارة الموارد المتوفرةعممية في  تاثيرىـ ضعيؼالشركاء بأنيـ 
ؽ بمعيار الفاعمية يتعم روؽ ذات الداللة اإلحصائية بمالفوفيما يتعمؽ باإدارتيا، اآللية المستخدمة في 

وال يشاركوف في  تأف الشركاء والمستفيديف ال يساىموف في وضع الخطط واالستراتيجيا فيذا يعزى إلى
اتخاذ القرار بالشكؿ المطموب ليقرروا ىؿ حققت المشاريع المخرجات واألىداؼ المخطط ليا أـ لـ 

 تحقؽ.
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 مسالفصل الخا

_____________________________________________________ 

 . االستنتاجات والتوصيات5

 

 :االستنتاجات 1.5

 :لتي تـ الحصوؿ عمييا تبيف لمباحث ما يميمف خالؿ الدراسة والنتائج ا 

 االحتياجات المتزايدة لمسكاف. يغطيقيمة التمويؿ لممشاريع داخؿ المخيمات ال  .1
ف الفائدة ناس واالطالع أكثر عمى ظروفيـ واالستماع لصوتيـ يزيد متممس احتياجات ال .2

مؽ حالة تواصؿ مع مف خالؿ خ ،ز دور المجاف الشعبية لممخيماتالمتحققة مف المشاريع ويعز 
 .المرجوة يسيـ بشكؿ كبير في النجاح بتحقيؽ األىداؼ المجتمع المحمي

 .لممستجيبيفالمشاريع تمويؿ ىداؼ برنامج أل كافي وضوحلوحظ عدـ  .3
الشركاء بالمجاف الشعبية لمخدمات مف خالؿ نتائج االستبياف والمتعمقة بمعيار ثقة  ضعؼ .4

المالئمة وكوف المجاف الشعبية ىي مف يختار المشاريع وال يتـ العودة لمشركاء في ذلؾ وكذلؾ 
 .يجياتبما يتعمؽ بمعيار الفاعمية حيث يرى الشركاء انيـ مستثنوف مف وضع الخطط واالسترات

قة الشركاء بدائرة شؤوف الالجئيف واتضح ذلؾ مف اجاباتيـ حوؿ تعزيز المشاريع ضعؼ ث .5
 .لدور الدائرة، وىذا يدلؿ عمى عدـ وضوح دور الدائرة او لضعؼ ىذا الدور

وجود شعور لدى الشركاء والمستفيديف بعدـ وجود عدالة اجتماعية في اختيار المشاريع  .6
 .ياة منوتنفيذىا والفائدة المتحقق

 .منفذة ضمف برنامج تمويؿ المشاريعال يوجد نظاـ رقابة ومتابعة كافي لممشاريع ال .7
 ال تتوفر خطط واضحة تحدد مف خاللو أولويات االحتياجات لمسكاف والشركاء. .8
 .رتيا عمى اخذ الدور المطموب منياضعؼ تمويؿ المؤسسات العاممة في المخيمات وعدـ قد.  10
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بعد  ممشاريع المنفذة مف خالؿ برنامج تمويؿ المشاريع قبمي أو خالؿ أوال يوجد نظاـ تقييـ ل.  11
 .التنفيذ

 .مستوى وظروؼ المعيشة في المخيماتلبرنامج تمويؿ المشاريع دور متواضع في تحسيف .  12
فيما يتعمؽ ىناؾ شعور بالظمـ االجتماعي داخؿ المخيمات واف صوتيـ غير مسموع . 13

 .بمشاكميـ واحتياجاتيـ
 .ف المخيمات والشركاء داخؿ المخيـر تنسيؽ كافي بيف لجاال يتوف. 14
 .غير كافية لالستجابة لالحتياجات موازنة المشاريع ضمف برنامج تمويؿ المشاريع. 15
وىذا ينعكس عمى  يؿ المصاريؼ التشغيمية،تمو ل مصدر دخؿ ثابت ال يتوفر لدى المؤسسات. 16

 .ؽ االستدامة لممشاريع الخاصة بياقدرتيا عمى تحقي
 .الالجئيف في المخيمات في أوساط لعمؿ التطوعيتراجع في ا. 17
 .وارد المتوفرة والمشاريع المنفذةضعؼ القدرة في توفير المساىمة المجتمعية في إدارة الم. 18
 .المدرة لمدخؿ رغـ أىميتيا المشاريع المنفذة بأغمبيا خدماتية وقمة المشاريع اإلنتاجية أو. 19
 .ريع داخؿ المخيماتذيف يمولوف مشاقمة المانحيف ال. 20

 :التوصيات 2.5

يرى الباحث أف ىناؾ ضعؼ في التواصؿ بيف أعضاء الييئات العامة وممثمي المؤسسات العاممة في 
المخيمات مع المجاف الشعبية لمخدمات حيث ال يتـ اطالعيـ أوؿ بأوؿ حوؿ الخطط واألولويات 

شراؼ والمتابعة مما ينعكس سمبا عمى ويتمثؿ ىذا الضعؼ في عدـ إشراكيـ في اتخاذ القرارات واإل
يرى الباحث أف ىناؾ العديد مف التوصيات في حاؿ تـ األخذ بيا و الثقة بيف اإلطراؼ ذات العالقة،

يمكف رفع كفاءة ومالئمة وفعالية واستدامة المشاريع المنفذة مف خالؿ برنامج تمويؿ المشاريع الذي 
 فة الغربية:تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف في مخيمات الض

 بالتعاوف مع الشركاء والمجتمع المحمي: بالمجاف الشعبية لمخدمات توصيات تتعمؽ 
 إشراؾ المجتمع المحمي داخؿ المخيمات والشركاء في تحديد االحتياجات ووضع األولويات. .1
عقد اجتماعات دورية لمييئات العامة في المخيمات بمشاركة رؤساء وأعضاء لجاف المخيمات  .2

 ف دائرة شؤوف الالجئيف.وممثميف ع
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تعريؼ الشركاء والمستفيديف بشكؿ اكبر ببرنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف  .3
 الالجئيف.

اطالع الشركاء والمستفيديف واخذ رأييـ في كافة المراحؿ المتعمقة ببرنامج تمويؿ المشاريع مف  .4
 تخطيط وتنفيذ ومتابعة وتشغيؿ.

 ات بالتنسيؽ مع دائرة شؤوف الالجئيف:توصيات تتعمؽ بمجاف المخيم 
 وضع نظاـ رقابة واضح وفعاؿ وبمشاركة المستفيديف والشركاء. .1
وضع خطة إستراتيجية لكؿ مخيـ تتعمؽ باالحتياجات واألولويات بمشاركة الشركاء  .2

 والمستفيديف وتحت إشراؼ دائرة شؤوف الالجئيف
ؿ وبعد التنفيذ واستخالص العبر وتعميـ إجراء عمميات تقييـ لكؿ مشروع يتـ تنفيذه قبؿ وخال .3

 .ائدة داخؿ المخيـ وباقي المخيماتالف
استخداـ الموارد المحمية بشرية ومادية مف داخؿ المخيـ حتى تنعكس الفائدة مف المشاريع . .4

عمى سكاف المخيـ مف عامميف وأصحاب محالت مع وجود رقابة فاعمة تمنع وجود شبيات 
 .فؤ لمفرص لممستفيديف والمنتفعيفافساد في التنفيذ وتضمف تك

 مدرة لمدخؿ داخؿ المخيمات. تنفيذ مشاريع إنتاجية ومشاريع. .5
 :توصيات تتعمؽ بدائرة شؤوف الالجئيف 

زيادة موازنة برنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف في مخيمات الضفة  .1
 خيمات.الغربية بناء عمى دراسة االحتياجات واألولويات في الم

جذب المزيد مف المانحيف لتنفيذ مشاريع في المخيمات الفمسطينية مف خالؿ خطة وطنية  .2
تشارؾ فييا الوزارات المختصة في السمطة الفمسطينية ودائرة شؤوف الالجئيف والمجاف الشعبية 

 لمخدمات في المخيمات بمشاركة الشركاء والمستفيديف. 
 العاممة في المخيمات. توفير مصاريؼ تشغيمية ثابتة لممؤسسات .3
عمؿ تقييـ دوري سنوي لبرنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف في  .4

المخيمات مف خالؿ مؤسسات تابعة لمدائرة ووزارة المالية إضافة إلى تكميؼ  مراكز دراسية 
 محايدة  وعمؿ مقارنات لمنتائج المتحققة.
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 (1.2ممحق رقم )

 دائرة شؤون الالجئين

تـ تأسيسيا بدعـ خاص مف الرئيس  الفمسطينييفىي دائرة تعنى بشؤوف الالجئيف  :تعريف بدائرة شؤون الالجئين
ومف ، ؼ.ت.كإحدى الدوائر المنبثقة عف ـ 1996ا في نياية العاـ تفعيؿ نشاطي وأعيدالراحؿ ياسر عرفات رحمو اهلل ، 

  .قرارات المجمس الوطني الفمسطيني بما نصت عميو االتجاىاتمياميا متابعة قضية الالجئيف في جميع  أىـ

كإحدى  الالجئيف شؤوف دائرة الفمسطينية التحرير لمنظمة التنفيذية المجنة أنشأتعرض تفصيمي حول الدائرة ومياميا: 
 النظاـ مف ،(( البند ) و18)واستنادا إلى المادة  ،(55) رقػـ قرارىا بناء عمى التحرير لمنظمة اليامة  المركزية الدوائر

 المجمس مف المقريف ،السياسي والبرنامج ،الفمسطيني الوطني  بالميثاؽ الممحؽ  ،الفمسطينية التحرير لمنظمة األساسي
 الفمسطينييف الالجئيف قضية لمتابعة ،(1987)في الجزائر عاـ  المنعقدة عشرة ثامنةال دورتو في الفمسطيني الوطني
 مؤسسات عودة خصوصا بعد و تأسيسيا  . ومنذ تواجدىـ أماكف جميع في حقوقيـ عف والدفاع مصالحيـ ورعاية
 سكاف وبخاصة ييفالفمسطين لالجئيف ىامة انجازات تحقيؽ مف الالجئيف شؤوف دائرة تمكنت الوطف ارض إلى ـ.ت.ؼ
 .والمادية البشرية الموارد وضعؼ  المصاعب رغػـ الوطف وفي والشتات المجوء أقطار في المخيمات

إلى ارض الوطف ومنيا دائرة شؤوف الالجئيف ووفقا لقرار المجمس الوطني  وبعد عودة مؤسسات منظمة التحرير
د في غزة فقد تقرر إعادة بناء وتفعيؿ دائرة شؤوف المنعق (،1996-4-12)الفمسطيني في دورتو الحادية والعشريف 

الالجئيف باعتبارىا اإلطار الفمسطيني الرسمي المتخصص بشؤوف الالجئيف وقضيتيـ واستنادا لقرارات المجنة التنفيذية 
فقد تقرر تشكيؿ لجاف شعبية في  1996ومجمس وزراء السمطة الوطنية المنعقد في غزة في شير تشريف الثاني 

ت الالجئيف تتابعيا وتشرؼ عمى تشكيميا وعمميا دائرة شؤوف الالجئيف تكوف ميمة ىذه المجاف تطوير مستوى مخيما
الخدمات في المخيمات في مختمؼ المجاالت االجتماعية والصحية والتعميمية والثقافية واالقتصادية والبنية التحتية 

دة وتمسؾ الالجئيف بحقوقيـ والذي يمثؿ أداة لمتواصؿ بيف إضافة لدور ىذه المجاف التعبوي والسياسي بترسيخ حؽ العو 
 .((18القيادة الفمسطينية والالجئيف في أماكف تواجدىـ .) النظاـ األساسي لمنظمة التحرير المادة )

تعمؿ دائرة شؤوف الالجئيف مف خالؿ مقريف رئيسييف األوؿ في راـ اهلل والثاني في  :عمل دائرة شؤون الالجئين إطار
                .مدائرة في الخارج في عماف وبيروتتتبعيا مكاتب فرعية اثنيف في الضفة الغربية ومكتبيف في غزة إضافة لمكتبيف ل غزة

 (12،) الييكؿ التنظيمي

 ،مخيـ رسمي (19)في أؿ  ،ألؼ (220)منيـ  ،ألؼ الجئ (900) :الضفة الغربية :نطاق عمل دائرة شؤون الالجئين
 (45) ( لجاف خدمات في المحافظات،5)الة الغوث وخمس مخيمات غير معترؼ بيا إضافة إلى معترؼ بو مف وك

حسب إحصائيات  ( ألؼ تحت خط الفقر وذلؾ180)ألؼ مف مجموع الالجئيف تحت خط الفقر المدقع العسر الشديد و 
 .(2014)وكالة الغوث لمعاـ 
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نصؼ  ( مف عدد السكاف،%75)مميوف الجئ بنسبة  (1.24)مميوف مواطف في القطاع بينيـ  (1.7)مف  :قطاع غزة
 .( مخيمات8)مميوف الجئ مف الجئي القطاع  يعيشوف في 

غير قادريف عمى تمبية حاجاتيـ األساسية مف المأكؿ والممبس ، مف الجئي القطاع في فقر مدقع ) عسر شديد ( (325)
 .الجئ منيـ  تحت خط الفقر ألؼ (350) إضافة إلى

 (140)الجئ مسجموف في وكالة الغوث معظميـ في المخيمات أو ما حوليا يتمتعوف بالمواطنة منيـ  مميوف :األردن
ألؼ الجئ أصميـ مف قطاع غزة يحمموف جوازات سفر مؤقتة محروموف مف حؽ التوظيؼ والتصويت ويتواجد باألردف 

 .خيمات رسمية وثالث غير معترؼ بيام (10)

ال يتمتعوف بأي حقوؽ مدنية أو اجتماعية وال  (12)يـ في المخيمات وعددىا ألؼ الجئ مسجؿ اغمب (483): لبنان
 .( وظيفة60)وعمميا تزيد الوظائؼ المحروموف منيا عف  ،وظيفة بشكؿ رسمي (20)يتمتعوف بحؽ العمؿ في أكثر مف 

مى أراضي الدولة وعدا عف كونيـ ال يتمتعوف بحؽ المواطنة فيـ غير مواطنيف بأي دولة أخرى عكس باقي األجانب ع
 المبنانية الذيف يكوف ليـ جنسية بمدىـ األـ.

يتمتعوف بنفس الحقوؽ  ،مخيمات رسمية وثالث غير رسمية ) ىذا قبؿ األحداث ( (9)ألؼ الجئ في ( 570) :سوريا
 ألؼ مواطف ما بيف سوري (400).) مخيـ اليرموؾ كاف يسكنو قبؿ األحداث المتيازات لممواطف السوري العاديوا

 ( 2015وكالة الغوث، )حسب إحصائيات معظميـ الجئيف فمسطينييف، آالؼ (8-5)وفمسطيني حاليا يقيـ في ما بيف 

برامج دائرة شؤون الالجئين 

لمدائرة مف  األساسيةالعميا وخدمات الدعـ التي تتيح المجاؿ لبرامج تقديـ الخدمات  اإلدارةويغطي : اإلداري: البرنامج 1
لشؤوف  باإلضافةالعميا وخدمات الدعـ لرئيس الدائرة وكبار الموظفيف التابعيف لو  اإلدارةتشمؿ و ، أعمالياانجاز 

والعالقات العامة والدولية الموظفيف ودوائر تكنولوجيا المعمومات والدوائر المالية والتخطيط والشؤوف القانونية والموجستية 
 .الفمسطينية والدولية ذات العالقة واألنظمةانيف الدائرة لمعمؿ وفقا لإلجراءات والقو  إدارة إلى وييدؼ

:ف ثالث قطاعاتتتكوف إضافة إلى ما يتبع رئيس الدائرة م: ىيكمية الدائرة

قطاع الدراسات والتوثيؽ و  قطاع الشؤوف المالية واإلدارية والمشاريعو  قطاع المخيمات والوكالة
 .(16،لدائرة)ىيكمية ا، (1.3والعالقات العامة ممحؽ  رقـ ) واإلعالـ

الالجئيف في وكما ىو وارد في نظاـ التأسيس لدائرة شؤوف  يشمؿ ىذا البرنامج  :: برنامج دعم حقوق الالجئين2
 .منظمة التحرير

  ات ذات العالقة في الوطف والشتاتتنظيـ ومشاركة في مؤتمر.
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  ؽ الالجئيف مف خالؿ ذكرى النكبة والدفاع عف حقو  بإحياءعمى الفعاليات المتعمقة  واإلشراؼالتنفيذ
حياءالمجنة العميا لمدفاع عف حؽ العودة   .نكبة والتي تنسؽ أعماليا الدائرةذكرى ال وا 

 عمى انتخاب وتشكيؿ لجاف خدمات في المخيمات وتقديـ الدعـ ليا مف خالؿ موازنات  اإلشراؼ
 .مشاريع بنية تحتية ومشاريع تمكيفلتنفيذ  وأخرىتشغيمية 

لجاف  (8)في غزة لمكتب تنفيذي لممخيمات و  إضافة ،لجاف محافظات (5)لجنة مخيـ و  (24)) في الضفة الغربية 
 (.لجنة مخيـ ومكتب فرعي لمدائرة (12)مخيمات ومكتب تنفيذي وفي لبناف 

 عات في مخيمات زيادة نسبة النفاذ في التعميـ وتقديـ مكافئات لطمبة المدارس ومنح لطمبة الجام
 .الضفة وغزة ولبناف

 يـ قبحقو  دوالزىرات وتنفيذ برامج خالليا لزيادة وعي الجيؿ الجدي لألشباؿذ مخيمات صيفية تنفي
 .حقيـ بالعودة رأسياوقضاياىـ وعمى 

  مخيـ  45الالجئيف وتشمؿ  أوساطتقديـ موازنات ودعـ وتنفيذ مشاريع تمكيف لممؤسسات العاممة في
 .وتجمع

  واألردفمف مخيمات الضفة والقطاع ولبناف وسوريا تنفيذ مخيمات شبابية  لحؽ العودة تضـ الجئيف 
 .بشكؿ سنوي

  وزىرات مف مخيمات الوطف والشتات ألشباؿوالشيداء  األيتاـ ألبناءتنفيذ مخيمات سنوية. 

  المتضررة لألسرمحتاجة وتعويض  ألسرتقديـ مساعدات عينية ونقدية. 

  المحتاجيف واألفراد األسرالعمؿ مع وكالة الغوث الستيداؼ. 

  العمؿ مع مؤسسات السمطة ذات العالقة وخصوصا وزارة الشؤوف االجتماعية لموصوؿ لذوي
 االحتياج.

  والجماعات والمؤسسات لتنفيذ  لألفرادوالدولية المعنية بتقديـ مساعدات  األىميةالعمؿ مع المؤسسات
. )الخطة مياميا إلنجاحبرامجيا في أوساط الالجئيف وخصوصا المخيمات وتقديـ كؿ دعـ ممكف 

 .(4ص،التطويرية

ىناؾ حساسية لمعمؿ داخؿ مخيماتيا  األردفحيث في , )ىذه البرامج تنفذ بشكؿ واضح في مخيمات الضفة وغزة ولبناف 
وبقرارات عميا فمسطينية  وفي سوريا لـ يكف النظاـ يسمح وحاليا تقتصر العالقة بحشد دعـ مادي وعيني يتـ توزيعو 

 .وخصوصا داخؿ مخيـ اليرموؾ(تضرريف عمى الالجئيف الم
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تتمثؿ رسالة الدائرة في دعـ الالجئيف لنيؿ حقوقيـ المشروعة في العودة لديارىـ التي  :رسالة دائرة شؤون الالجئين
وفي (، 194)ىجروا منيا واستعادة ممتمكاتيـ التي فقدوىا وفقا لقرارات الشرعية الدولية بيذا الخصوص وخاصة القرار 

 .(الخطة التطويرية.) صادية واالجتماعية لتعزيز صمودىـأوضاعيـ االقت ذات الوقت تحسيف

عدد الشعب الفمسطيني وينتشروف حسب  إجماليمف  (% 65)يشكؿ الالجئوف الفمسطينيوف ما نسبتو  :دور الدائرة
وفي الشتات في  ،مختمفة وتتوزع مخيماتيـ في خمس مناطؽ في الوطف )الضفة الغربية وغزة ( أقاليـفي  إقامتيـ أماكف

حيث يعيشوف في نظـ سياسية وبيئات اجتماعية واقتصادية مختمفة ويعانوف مف ظروؼ  ،(واألردفسوريا ولبناف )
معيشية وبيئية وصحية غاية في الصعوبة مما يفرض عمى الدائرة مسئوليات كبيرة تجاه ىذا المجتمع الواسع مف 

 واإلعالميلممجاؿ السياسي  إضافةوتحسيف ظروفيـ المعيشية الالجئيف في مجاؿ مساعدتيـ وتوفير الخدمات ليـ 
 .ت التنكر لحقوقيـ وتصفية قضيتيـوطنيـ والتصدي لمحاوال إلىوالتعبوي لمدفاع عف حقيـ بالعودة 

عمى تشكيؿ لجاف الخدمات الشعبية في مخيمات الضفة الغربية وقطاع غزة وفقا لالئحة  باإلشراؼقامت الدائرة  
لجنة في الضفة  (24)في القطاع و  (8)لجنة منيا  (39)المجاف وبمغ عدد لجاف الخدمات في المخيمات  الداخمية ليذه

ويكوف التواصؿ بيف ، التعبوي والمادي واإلسنادحيث قدمت الدائرة ليذه المجاف الدعـ  ،لمخيمات الشتات إضافة ،الغربية
المتعمقة باالحتياجات والمشاريع وما يترتب عمى  األولويات الدائرة والمجاف في االتجاىيف مف خالؿ المشاركة في تحديد

 .العالقة بالدعـ والتمويؿذلؾ مف دعـ وتنسيؽ مف الجيات ذات 

الدائرة العديد مف مشاريع البنية التحتية والخدماتية مف خالؿ  أنجزتمف خالؿ العمؿ المشترؾ مع لجاف المخيمات 
لتغطية نفقات  إضافةلمجاف المخيمات وتمويؿ مباشر لتنفيذ المشاريع  تمويؿ مباشر مف موازنتيا لمخصصات تشغيمية

 .ي تتعمؽ بقضايا الالجئيف وحقوقيـالعديد مف الفعاليات الجماىيرية والمؤتمرات والدراسات الت

تقـو الدائرة بالتواصؿ المستمر والمباشر مع جيات مانحة تقدـ مساعدات وتمويؿ مباشر لمجاف الخدمات حيث تضمف 
 .(الخطة التطويرية.)ية تحتية وخدماتية متنوعة لمسكافومؤسسات ومشاريع بن ألفرادؾ تقديـ مشاريع تمكيف ذل

 :معوقات وفرص

 الكبرى الناجمة عف واقع تشتت وتوزيع الالجئيف الفمسطينييف في الوطف والدوؿ المضيفة والشتات والتردي  األعباء
المتوفرة لتمبية  اإلمكانياتالتي تقدـ ليـ , وضعؼ  األساسيةات المعيشية وتراجع في الخدم أوضاعيـالشديد في 

مف الدوؿ المضيفة بما فييا السمطة الفمسطينية يتطمب جيد اكبر  أواحتياجاتيـ سواء مف وكالة الغوث الدولية 
خالؿ والدعـ المادي لالجئيف وتطوير وتوسيع وتحسيف الخدمات المقدمة مف  واإلسنادومتواصؿ مف اجؿ المساعدة 

مف الدوؿ المانحة بزيادة الدعـ المقدـ لوكالة الغوث الدولية بالتوازي مع الطمب مف الدوؿ  اإلمكانياتحشد 
المضيفة بتطوير وتحسيف خدماتيا المقدمة لالجئيف وخصوصا سكاف المخيمات واف يكوف لمسمطة الوطنية 

سكاف المخيمات  وباألخصالمادي لالجئيف  الفمسطينية دور مميز في ىذا المجاؿ مف خالؿ تطوير وزيادة دعميا
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لحياة كريمة في ظؿ التقميصات  األدنىوتوفير الحد  األساسيةالمعيشية وتوفير الخدمات  أوضاعيـلتحسيف 
 .رة في برامج وكالة الغوث الدوليةالمستم

  واالستيداؼ الالجئيف  أوساطفي  اإلحباطالسياسي مما يخمؽ حالة مف  األفؽالصعوبات الناجمة عف انسداد
المستمر لقضيتيـ والتنكر لحقوقيـ مما يخمؽ حالة مف القناعة باف التوصؿ لحؿ لقضية الالجئيف ال يتحصؿ 

والجماىيرية تجاه المجتمع الدولي  واإلعالميةالمتوسط مما يتطمب مضاعفة الجيود السياسية  أوبالمدى القريب 
نياءوحكومة االحتالؿ لحؿ قضية الالجئيف   .ـ المستمرة لعشرات السنيفمعاناتي وا 

  مما يتطمب تحديد ىذه الصالحيات بدقة ووضوح بما  أخرىالتداخؿ في الصالحيات والمياـ مع وزارات ودوائر
يتصؿ بقضية الالجئيف وشؤونيـ بما ال يتعارض مع دور دائرة شؤوف الالجئيف باعتبارىا ذراع منظمة التحرير 

تواجده وال سيما بما يتعمؽ بالدوؿ المضيفة ووكالة  أماكفي في كافة الفمسطينية كممثؿ وحيد لمشعب الفمسطين
يجادالغوث والدوؿ المانحة  بيف دائرة شؤوف  األدوارصيغ لمتنسيؽ والعمؿ المشترؾ والتعاوف والتكامؿ في  وا 

 .والوزارات والدوائر ذات العالقة الالجئيف

 يا ودورىا والميمات المناطة بيا لخدمة قطاع سكاني ضعؼ موازنة دائرة شؤوف الالجئيف وعدـ تناسبيا مع وظائف
ف تتجاوز احتياجاتيـ ما يقدـ ليـ. كبير مف شعبنا في الوطف والشتات وخصوصا سكاف المخيمات منيـ والذي

 .(7ص،الخطة التطويرية)

لمتمثؿ بحقيـ العمؿ الجاد مف اجؿ إيجاد حؿ عادؿ لقضية الالجئيف ا اليدف الرئيسي: :أىداف دائرة شؤون الالجئين
 .يضيـ وفؽ قرارات الشرعية الدوليةبالعودة لقراىـ ومدنيـ وبمداتيـ التي ىجروا منيا واستعادة ممتمكاتيـ وتعو 

الموقؼ السياسي الرسمي لمنظمة التحرير الفمسطينية  إطاروضع الخطط والسياسات العامة في  :الفرعية األىداف
 :مياـ التاليةيف مف خالؿ تنفيذ الالمتعمقة بقضية الالجئ

  حقوؽ الالجئيف وتوحيد التوجو مف خالؿ بمورة كيفية التعامؿ معيا  إزاءتعزيز الموقؼ الوطني الموحد
عالميادبموماسيا وشعبيا   .وا 

 ني في مخيمات الالجئيف وتجمعاتيـتنسيؽ العمؿ الجماىيري والوط. 

  منظمة التحرير الفمسطينية في كافة العالقات الدولية والتعاوف الدولي في خدمة قضية الالجئيف بتمثيؿ
 ،ولية ذات الصمة بقضية الالجئيف )دوؿ مانحةوالد واإلقميميةالمقاءات والمؤتمرات والفعاليات الوطنية 

 .استشارييف ,...(
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  سياسي تعبوي في صفوؼ الالجئيف وتعريفيـ بحقوقيـ  إعالمي: مف خالؿ جيد والتعبوي اإلعالميالعمؿ
التطورات المتعمقة بقضية  إزاءينسجـ مع الموقؼ السياسي لمنظمة التحرير الفمسطينية حؿ قضيتيـ بما  وآفاؽ

الالجئيف وحقوقيـ المشروعة .

  كؿ ما يتعمؽ بممؼ المفاوضات الخاص بقضية الالجئيف مف خالؿ التنسيؽ مع  إعدادالمساىمة الفعالة في
الجيات ذات العالقة . دائرة شؤوف المفاوضات والوحدة القانونية التابعة ليا وكافة

 (صحية ،تعميمية ،شية ) اجتماعيةالمعي أوضاعيـرعاية مصالح الالجئيف ومتابعة  في مجاؿ.

  وكالة الغوث الدولية  إدارةتطوير العالقة مع(UNRWA،)  خدمة مقدمة  أفضؿوزيادة التعاوف معيا لضماف
.يؿوالتشغ واإلغاثةلالجئيف الفمسطينييف في مجاؿ الصحة والتعميـ 

  تطوير وتفعيؿ العالقة مع وزارات ومؤسسات السمطة الوطنية الفمسطينية المعنية بتقديـ الخدمات لممواطنيف
.االجتماعية ولجاف الزكاة وخالفو بمف فييـ الالجئيف كوزارات الصحة والتعميـ والشؤوف

 ـ مصالح الالجئيف تطوير وتفعيؿ العمؿ مع الدوؿ العربية المضيفة لالجئيف والتعاوف معيا بما يخد
.أمورىـواحتياجاتيـ وتسييؿ 

  اإليفاءتطوير العالقة مع الجيات المانحة مف اجؿ زيادة الدعـ المقدـ لموازنة وكالة الغوث حتى تتمكف مف 
(.8ص،الخطة التطويريةبالتزاماتيا )
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 (2.2)ممحق رقم 

 2015/2016مؿ لممرحمة القادمة خطة ع-العامة لممخيمات اإلدارة-العامة لممخيمات اإلدارةخطة عمؿ 

 :المحاور الرئيسية

 االنتخابات. 
 العالقة مع المجاف وموضوع الوكالة. 
  حياءما يتعمؽ بالدفاع عف حؽ العودة و المشاركة في الفعاليات و  .ذكرى النكبة ا 
  الالجئيف وأوساطالمؤسسات العاممة في المخيمات. 
 موازنات المجاف والمشاريع. 
 المتابعة والرقابة. 

 :فيما يتعمق باالنتخاباتاوال: 
 في المخيمات: 

المتبعة مف خالؿ لجنة تحضيرية تعد لييئة  باآلليةعمى استمرار العمؿ بتشكيؿ لجاف المخيمات  التأكيد -
 .ؿ دوري النتخاب لجنة خدمات جديدةعامة تنعقد بشك

يجب أخذىا بعيف الحظات مف خالؿ متابعتنا لتشكيؿ المجاف في كافة مخيمات الشماؿ كاف ىناؾ عدة م -
 :ايجابية تتمثؿ بما يميتسير العممية بسالسة و  االعتبار كي

رقابة وتصويب  وأداةوجدت لتشكؿ مرجعية  أنيااالنتخاب رغـ  ألجؿ: الييئات العامة غير مفعمة تنعقد فقط 1
سنادودعـ   .وا 

ممية جيد كبير ووقت كبير تتسبب في الع تأخذلممؤتمر وانعقاده  واإلعداد: ما بيف تشكيؿ المجنة التحضيرية 2
 .عطؿ لممصالحفي ت األحيافكثير مف 

في عمؿ المجاف  بإرباكات: فترة عمؿ المجنة حسب النظاـ سنتيف غير كافيتيف النجاز خطط مما يتسبب 3
 .شبو كامؿ أووخصوصا التي يجري عمييا تغير بشكؿ كامؿ 

 .تالييئة العامة في بعض المخيما إعداد: التوسع في 4
  :المقترحات والتوصيات

سر دائمة لمييئة العامة يتـ اعتمادىا مف الييئة العامة و تتشكؿ مف ممثمي القوى  أمانةيكوف ىناؾ  أف: 1
والمؤسسات والفعاليات في المخيـ وىي تشرؼ عمى تشكيؿ الييئة العامة وتقـو بالتعديالت عمييا حسب النظاـ 

 .يسيؿ دعوتيا عند الحاجة النعقادهف
مشروط ) ( سنوات بدؿ سنتيف 4-3: في حاؿ انتظاـ العممية االنتخابية زيادة مدة عمؿ المجنة المنتخبة )2

لمناقشة عمؿ المجنة المشكمة والمصادقة عمى تقاريرىا المالية  ،بانعقاد الييئة العامة بشكؿ دوري كؿ سنة(
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لثقة عف المجنة العاممة والدعوة النتخابات وانعقادىا كمما لـز ذلؾ حيث مف حؽ الييئة العامة حجب ا واإلدارية
 .رأت ذلؾ إفمبكرة 

لتمثيؿ قطاعات وليس  إضافةالييئة العامة بحيث يكوف التمثيؿ حسب النظاـ  أعدادضبط التوسع في  :3
المعمميف حيث يقـو كؿ قطاع بتمثيؿ  أوالميندسيف  أوالمحاميف  أو األسرىمثاؿ تمثيؿ قطاع بشكؿ مفتوح )

 (.األكثرعمى  أعضاءانتخابا حسب حجـ القطاع بحيث يكوف القطاع ممثال بسبع  أوختيارا ا إمانفسو 
 .مة منتخبة حسب نظاميا المعموؿ بولممؤسسات الممثمة بالييئة العا اإلداريةتكوف الييئات  أف: اشتراط 4

 في المحافظات: 
ـ عمميا بحيث تتشكؿ ىيئة ضمف نظاـ داخمي ينظ اتجديدة  الختيار ممثمي لجاف المحافظ إيجاد آلية -

 إضافة ةوتضـ الييئة العامة ممثميف عف الفصائؿ والمحافظ،مجنة المحافظة ل بالمخيمات  أسوة ةعام
 .طاعات تعمؿ لصالح قضايا الالجئيفلممثميف عف مؤسسات وق

 .س سنة واحدة فقط كما ىو معموؿ بوزيادة  مدة عمؿ لجاف المحافظات لمدة سنتيف  ولي -
 :القة مع المجان وموضوع الوكالةالعثانيًا: 

تعزيز الشراكة مع لجاف المخيمات والالجئيف مف خالؿ عقد لقاءات دورية مع ممثمي المجاف بالضفة  -
 .مسبؽ لمناقشة المستجدات ومتابعة ما تـ االتفاؽ عميو معيا أعماؿالغربية ضمف جدوؿ 

وعمميا مف خالؿ مشاركة  الغوثوكالة  ةبإدار تعزيز الشراكة مع لجاف المخيمات والالجئيف فيما يتعمؽ  -
الوكالة وعمؿ لقاءات تشاورية مع المجاف مسبقا  إدارةممثميف عف المجاف في االجتماعات التي تعقد مع 

يقوموف بالتواصؿ مع  األمربخصوص القضايا المطروحة حيث يطمب مف المجاف فرز ممثميف عنيا ليذا 
 .باقي المجاف

 :ذكرى النكبة إحياءليات وما يتعمق بالدفاع عن حق العودة و المشاركة في الفعاثالثًا: 
ذكرى النكبة ولتعزيز مشاركة كافة المجاف بالفعاليات يتـ  إحياءىناؾ لجاف تشارؾ بفعالية كبيرة في فعاليات 

ر دور اكبر لمجاف في اتخاذ القرار وتوفي بإعطاءمف خالؿ التواصؿ والعودة لمنظاـ الذي كاف معموؿ بو سابقا 
والفعاليات  األنشطةوليس مف خالؿ لجاف المحافظات ووضع المجاف في صورة كافة  ألنشطتياالتمويؿ الالـز 

 .وفاعؿ أساسيودعوتيا لممشاركة في االجتماعات كشريؾ 

 :الالجئين وأوساطالمؤسسات العاممة في المخيمات رابعًا: 

 تأىيؿمراكز الشباب والمراكز النسوية ولجاف  لممؤسسات العاممة في المخيمات وخصوصا األىميةالنظر بعيف 
 .لمعاقيفا

لمثؿ ىذه المؤسسات لحمايتيا واستمرار عمميا في تقديـ خدماتيا  ثابتةالعمؿ عمى توفير ميزانيات تشغيمية 
 .الالجئيف الذيف تمثميـ أوساطمشروطا باف تكوف شرعية مف خالؿ انتخابات دورية وناشطة في 
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 :جان والمشاريعموازنات المخامسًا: 
استمرار توفير الميزانيات التشغيمية اعتمادا عمى المصاريؼ التشغيمية الثابتة لمجاف حسب دراسة  واضحة 

.إعدادىايجري 
مكانيةالمقدمة  واألولوياتتوفير تمويؿ لممشاريع حسب حاجة المخيـ  تنفيذ المشروع المقدـ داخؿ التجمع . وا 

 :المتابعة والرقابةسادسًا: 
لمعمؿ الميداني داخؿ تجمعات الالجئيف لمتابعة عمؿ المجاف والمؤسسات وبحث  األسبوعيد يـو في تحد

وذلؾ   واإلداريالمالي  األداءاالحتياجات والمشاكؿ التي تواجييا والتعاوف المشترؾ وتوفير ما يمـز لتطوير 
.ة والمشاريع والرقابة في الدائرةمع المالي بالتنسيؽ
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2015: كشف بمشاريع التمكين المقدمة من مؤسسات المخيمات عام (3.2ممحق رقم )

مالحظات
التكمفة 

التكمفة

الجية المنفذة 
 لمبرنامج

ىدؼ  المشروع  اسـ المشروع اسـ الفئة المقدمة

478
35 

دوالر 

المجنة الشعبية 
لخدمات مخيـ عيف 

 بيت الماء

يجادعاممة  أيديالمساىمة في تشغيؿ   وا 
يف عف العمؿ وزيادة فرص عمؿ لمعاطم

 إيجادورفع مستواىا المعيشي  األسردخؿ 
دخؿ مادي لمجنة الشعبية واعتمادىا عمى 

 ذاتيا .

المجنة الشعبية 
عيف مخيـ لخدمات 
 بيت الماء

 اآلليالفرف 

مقبوؿ  35 
 ألؼ
دوالر

جمعية كي ال 
 ننسى

متطوعيف لمعمؿ عمى رفع مستوى  إيجاد
ف يعانوف لمطمبة الذي األكاديميالتحصيؿ 

 مف صعوبات التعمـ 

جمعية كي ال ننسى 
 النسوية 

تطوير الميارات التعميمية 
مخيـ  ألطفاؿوالحياتية 

 جنيف 
416
00 

دوالر 

مجموعة كشافة 
 القادسية

 إضاءةتجييز المسرح بما يمـز مف 
ووحدات صوت وكراسي وخشبة مسرح 
وطاوالت وجياز عرض مع شاشة 

 متحركة وكاميرات تصوير 

نة الشعبية المج
لخدمات مخيـ 

 الفارعة 

2ـ170تجييز مسرح 

200
00 

دوالر 

متحؼ يبوس ثراءتأىيؿ  حديقة تابعة لمتحؼ يبوس  وا 
نشاءاستيعاب  أماـوفتح المجاؿ  المزيد  وا 

 مف الشواىد التاريخية الفمسطينية

المجنة الشعبية 
لخدمات مخيـ 

 الفارعة

حديقة متحؼ يبوس لمتراث 
 والثقافة 

مقبوؿ 300
00 

دوالر 

المركز النسوي 
 االجتماعي

الحد مف نسبة البطالة والفقر نظرا ألف 
مينة التطريز انتشرت مف حيث العمؿ 

 والتسويؽ

المجنة الشعبية 
لخدمات مخيـ 

 الفارعة 

مشروع التطريز 

مقبوؿ 250
00 

دوالر 

المركز النسوي 
 االجتماعي

ييتـ المركز بفئة النساء فتـ اختيار 
الشديد عمى  لإلقباؿميؿ نظرا صالوف التج

 العمؿ والتدريب  

المجنة الشعبية 
لخدمات مخيـ 

 الفارعة 

مشروع تطوير صالوف 
 تجميؿ 

200
00 

دوالر 

الجمعية المحمية 
 لمتأىيؿ

تأثيث غرفة لألنشطة تحتوي عمى جياز 
 50عرض وطاوالت وسط وكراسي عدد 

 لمقياـ باألنشطة المجتمعية وتمفاز 

ية المجنة الشعب
لخدمات مخيـ 

 الفارعة 

غرفة لألنشطة  تأثيث

مقبوؿ 480
00 
دوالر

جمعية الجميؿ 
 والتأىيؿلمرعاية 
 المجتمعي

توفير خدمات تأىيؿ نوعية وكمية ذات 
مف  اإلعاقةجودة عالية لألطفاؿ مف ذوي 

طراؼطبية  بأحذيةخالؿ تزويدىـ   وا 
 صناعية وتحسيف حياتيـ االجتماعية 

جمعية الجميؿ 
ية والتأىيؿ لمرعا

المجتمعي الخيرية 
 مخيـ  

مشروع تطوير تمكيف 
المعاقيف مف  األطفاؿ

الالجئيف في المدارس 
نحو الدمج  األطفاؿورياض 
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االجتماعي 
420
00 

دوالر 

مركز النشاط 
النسوي مخيـ جنيف

توفير مكاف امف يضمف تعزيز السموكيات 
بعادىـحقوقيـ  األطفاؿااليجابية ومنح   وا 

 طر .عف المخا

مركز النشاط 
مخيـ  –النسوي 

 جنيف 

مخيـ جنيف  أطفاؿنادي 

500
00 
دوالر

المركز النسوي  
 مخيـ شعفاط

لمطالب مف  األكاديمي األداءتحسيف 
 األساسيةخالؿ تمكينيـ مف تعمـ المواد 

والتخفيؼ مف حجـ الضغوطات النفسية 
التي تعيشيا المرأة مف خالؿ الدورات 

نشاءالرياضة  التدخؿ االجتماعي  وحدة وا 
 في المخيـ .  واألطفاؿوالنفسي لمسيدات 

المركز النسوي 
 مخيـ شعفاط 

تحسف الوضع االجتماعي 
والنفسي لمنساء وتمكيف 

 تعميميا  األطفاؿ

500
00 

دوالر 

المجنة الشعبية 
لمخدمات مخيـ 

 شعفاط

وصقؿ قدراتيـ  األطفاؿتطوير مواىب 
 وتطويرىا 

المجنة الشعبية 
مخيـ لخدمات 

 شعفاط 

مشروع تمكيف طمبة مدارس 
مخيـ شعفاط وتشجيع 

والتميز الفكري  اإلبداع
 والميني والثقافي

مقبوؿ 497
10 
دوالر

جمعية الرواد 
لمثقافة والفنوف 
مخيـ عايدة بيت 

 لحـ

خمؽ فرص عمؿ وتدريب وتوفير مصدر 
دخؿ لمعائالت الفمسطينية المحتاجة 

دييـ والعمؿ عمى رفع المستوى المعيشي ل

جمعية الرواد لمثقافة 
مخيـ  –والفنوف 

 عايدة بيت لحـ

المطبخ الفمسطيني أكمة 
 ورزقة

مقبوؿ 450
00 

دوالر 

المجنة الشعبية 
لمخدمات مخيـ 

 عسكر الجديد

معالجة صعوبات التعميـ لطالب المرحمة 
وتقديـ دروس التقوية في  األساسية

مختمؼ المواد الدراسية وخصوصا طالب 
 الثانوية 

المجنة الشعبية 
لمخدمات مخيـ 

 عسكر الجديد

مركز التعميـ المساند لمجنة 
 الشعبية 

600
00 

دوالر 

جمعية التنمية 
 الشبابية / كوفية

رصد كافة قضايا الالجئيف والعمؿ عمى 
بالشكؿ المناسب ويكوف مرجعية  إبرازىا

عامة لكؿ ما يتعمؽ بقضايا الالجئيف 
 داخؿ الضفة وغزة 

ة جمعية التنمي
 الشبابية / كوفية 

لتوثيؽ تاريخ  إعالميمركز 
 قضايا الالجئيف 

مقبوؿ 30- 
35 
 ألؼ
دوالر

المجنة الشعبية 
 مخيـ طولكـر

توفير ماكينات متنوعة لفرف حديث 
العاممة  األيديلصناعة المعجنات لتشغؿ 

 الفمسطينية 

المجنة الشعبية مخيـ 
 طولكـر

فرف لعمؿ وصناعة 
 الحمويات

330
00 
ر دوال

مركز التطوير 
مخيـ  –المجتمعي 

 عسكر الجديد

 واألشرطةتطوير المركز بشراء الكتب 
 أجيزةالتعميمية وجياز لمعرض ومجموعة 

 حواسيب متطورة 

مركز التطوير 
مخيـ  –المجتمعي 

 عسكر الجديد  

تطوير الوضع الثقافي 
ألطفاؿ مخيـ عسكر الجديد

مقبوؿ 500 جمعية رعاية  لمنساء في مخيـ  إنتاجيةوحدات  إقامة جمعية رعاية الطفؿ  مشروع الدعـ النفسي 
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00 
دوالر

مسطيني الطفؿ الف
نابمس  –سفير 

مخيـ عسكر 
 الجديد

عسكر وتطويرىا مثؿ التطريز والخياطة 
 الخرز وصناعة الصابوف  وأشغاؿ

 –الفمسطيني سفير 
نابمس مخيـ عسكر 

 الجديد

 2015ألطفاؿ ونساء لعاـ 

مقبوؿ 150
000 
شيكؿ

جمعية الزىراء 
الخيرية النسائية 
مخيـ عسكر 

 الجديد

خياطة وتطريز جمعية الزىراء 
 الخيرية النسائية 

خياطة وتطريز 

350
00 

دوالر 

جمعية مركز نسوي 
مخيـ  –عسكر 

 عسكر القديـ

تطوير قسـ فف التجميؿ والعناية بالبشرة 
حيث  اإلنتاجيبفرعيو الميني والتشغيمي 

 اد .عميو يزد اإلقباؿ إف

جمعية مركز نسوي 
مخيـ  –عسكر 

 عسكر القديـ 

تطوير قسـ فف التجميؿ 
والعناية  واإلنتاجيالتدريبي 
 بالبشرة 

450
00 

دوالر 

المجنة الشعبية 
 مخيـ نور شمس

تعزيز قدرة المرأة عمى خمؽ مشاريع 
بيتية متعددة ومتنوعة وتوفير  إنتاجية

 منافذ بيع مف خالؿ المؤسسة 

ة مخيـ المجنة الشعبي
 نور شمس 

المؤسسة االستيالكية 
 نور شمس –النسوية 

640
00 

دوالر 

مركز الطفؿ 
 –الفمسطيني 

القدس مخيـ 
 شعفاط

مشروع انسجاـ ودمج وتعزيز لألطفاؿ 
مختمفة مثؿ الرقص  أنشطةمف خالؿ 
حمقات تفريغ رسـ  األعماروالدبكة لكؿ 

 حرة ويدوية مخيمات صيفية  أعماؿ

 الطفؿ مركز
 القدس –طيني الفمس
 شعفاط مخيـ

مشروع دمج وانسجاـ 
 لألطفاؿ  

مقبوؿ 331
24 

دوالر 

جمعية مركز نسوي 
 عسكر

تمكيف النساء اقتصاديا وتوفير فرص 
تصنيع غذائي والعمؿ  –عمؿ لمراغبيف 

عمى تحسيف المنتج حتى يصمح لمتسويؽ  
تطوير المطبخ القائـ حاليا  -

جمعية مركز نسوي 
 عسكر

 اإلنتاجيخ مشروع المطب
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مشاريع جرى تنفيذىا في بعض المخيمات :4.2ممحق 

 مخيم الجمزون  مخيم الفارعة 
مخيم نور
شمس

مخيم عسكر 
القديم

مخيم عسكر 
 الجديد

مخيم العين مخيم االمعري

اسوار وصبات    
مشاريع  اسوار 
وصبات  ارضية 

بناء درج 
بمنطقة الحجر 

, تسوية

صب ازقة 
واسوار المخيـ 

بناء سور حماية صبات ارضية اسوار استنادية

قنوات امطارمشاريع قنوات امطار 
مشاريع 

تصريؼ مياه 
االمطار

تصريؼ امطار 

مشاريع خطوط مجاري 
تاىيؿ شبكة 

المجاري
شبكة الصرؼ 

الصحي
تاىيؿ شبكة 

المجاري
تاىيؿ الصرؼ 

الصحي
تاىيؿ خطوط 

مجاري
شبكة الصرؼ 

الصحي

شاريع ترميـ منازؿم
مشاريع ترميـ 

منازؿ
مشاريع ترميـ 

منازؿ
مشاريع ترميـ 

منازؿ
مشاريع ترميـ 

منازؿ
مشاريع ترميـ 

منازؿ
مشاريع ترميـ 

منازؿ

تجميؿ مدخؿ المخيـ 
صرح لمشييد 
وسط المخيـ

تاىيؿ مداخؿ 
المخيـ

مركز صحي
عيادة 

لمخدمات 
العسكرية

تشطيب 
العيادة 
حيةالص

مقر لمجنة 
الشعبية

قاعات متعددة 
االغراض

قاعات متعددة 
 االغراض 

صالة افراح صالة افراح صالة افراح
قاعة متعددة 

االغراض
قاعة متعددة  

االغراض

تعبيد طرؽ داخمية تعبيد طرؽ داخمية
تعبيد طرؽ 

داخمية
تعبيد طرؽ 

داخمية
تعبيد طرؽ 

داخمية 
تعبيد طرؽ 

داخمية
تعبيد طرؽ 

داخمية
بناء مدرسة  مدرسة ثانوية   مدرسة ثانوية  مدرسة ثانوية 

حديقة اطفاؿ
حديقة عامة 

لالطفاؿ
حديقة عامة 
وحديقة اطفاؿ

توسعة 
لمروضة 

وحديقة عامة 

تاىيؿ نادي 
لطفؿ

حديقة اطفاؿ

بناء خزاف مياه  تجديد شبكات مياه تجديد شبكات مياه
تاىيؿ شبكات 

مياه
ؿ شبكة مياهتاىي

تاىيؿ ممعب لكرة 
السمة

بناء مجمع 
شبابي

صالة رياضية 
لمركز الشباب

شؽ شارع
مظمة لمقبرة

ترميـ لمسوؽ القديـ
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غرفة حارس لمماتورات
غرفة لمحوؿ 

الكيرباء
غرؼ صفية

بناية لمدفاع المدني
اء مقر ومركز بن

لممعاقيف
ترميـ مؤسسات 
وتوفير مستمزمات

مسرح ثقافي   مركز لممعاقيف 
ترميـ مدخؿ 
مركز المعاقيف

تاىيؿ شبكة الكيرباء
صيانة شبكة 
كيرباء الشوارع

مشروع بئر ارتوازي

طابؽ اضافي لمركز 
الشاباب

تشطيب قاعة 
المركز النسوي

 قاعة رياضية
لمركز الشباب

ديواف عاـ 
ومقر لمجنة 

الشعبية

بناء نادي 
تنمية الطفولة 

تاىيؿ مركز 
الشباب

صالة رياضية

مخازف لمتاجير
مخازف 
لمتاجير 

مسمخ وحمامات 
عامة
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والمؤسسات العاممة 2015م وكالة الغوث لممخيمات المعترف بيا لعا إحصائياتعدد السكان حسب : (5.2رقم ) ممحق

مالحظات مؤسسات  الرقـ اسـ المخيـ عدد السكاف

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

 1 مخيـ  بالطة 27414 األخرىالمؤسسات 

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

 2 مخيـ طولكـر 22606 األخرىالمؤسسات 

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

 3 مخيـ جنيف 19577 األخرىالمؤسسات 

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

 4 مخيـ الدىيشة 15606 األخرىالمؤسسات 

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿسوي ومركز مركز شباب ومركز نشاط ن

األخرىالمؤسسات   5 مخيـ الجمزوف 13542

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

 6 مخيـ قمنديا 13227 األخرىالمؤسسات 

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

 7 مخيـ شعفاط 13057  األخرىالمؤسسات 

معترؼ بو  8 عسكر القديـ 12790  األخرىمركز شباب ومركز نشاط نسوي  والعديد مف المؤسسات 

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

 9 مخيـ االمعري 12747 األخرىالمؤسسات 

معترؼ بو
معاقيف والعديد مف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

 10 مخيـ العروب 12556  األخرىالمؤسسات 

معترؼ بو  11 مخيـ نور شمس 11290 معاقيف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

معترؼ بو  12 مخيـ الفوار 9710 معاقيف تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 
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معترؼ بو  13 مخيـ الفارعة 9036 معاقيف  ؿتأىيمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

معترؼ بو  14 مخيـ عقبة جبر 8196 معاقيف  تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

معترؼ بو  15 )العيف( 1رقـ  7943 معاقيف تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

تعتبره الوكالة 
امتداد لمخيـ 

عسكر القديـ  خرىأمعاقيف ومؤسسات  تأىيؿمركز  6619 16 عسكر الجديد 

معترؼ بو  17 مخيـ عايدة 5774 معاقيف تأىيؿمركز شباب ومركز نشاط نسوي ومركز 

معترؼ بو 18 مخيـ دير عمار 2849 مركز شباب 

مخيـ غير معترؼ 
2800 بو مخيـ قدورة 19

معترؼ بو 2554 20 عيف السمطاف

معترؼ بو 2518 )العزة(  21

غير معترؼ بو 800 عيف عريؾ  22

غير معترؼ بو 650 مخيـ سمواد  23

غير معترؼ بو 500 24 مخيـ بيرزيت 

234334  الكمي  
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 (2015الوكالة لمعاـ  إحصائيات)عدد السكاف حسب  2015مخصصات المجاف حسب : (6.2رقم ) ممحق

)ثابت+حسب السكاف( شيكؿحسب عدد السكاف / ثابت شيكؿ عدد السكاف اسـ المخيـ الرقـ

27414250040006500مخيـ  بالطة 1

22606250030005500 مخيـ طولكـر 2

19577250030005500 مخيـ جنيف 3

15606200025004500 مخيـ الدىيشة 4

13542200020004000 مخيـ الجمزوف 5

13227200020004000 مخيـ قمنديا 6

13057200020004000 مخيـ شعفاط 7

12790200025004500 مخيـ عسكر القديـ 8

12747200020004000 مخيـ االمعري 9

12556200025004500 مخيـ العروب 10

11290200025004500 مخيـ نور شمس 11

9710200020004000 مخيـ الفوار 12

9036200015003500 مخيـ الفارعة 13

8196200010003000 ة جبرمخيـ عقب 14

7943200015003500)العيف( 1مخيـ رقـ  15

6619200020004000مخيـ عسكر الجديد  16

5747200015003500 مخيـ عايدة 17

2849200010003000 مخيـ دير عمار 18
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2800200002000 مخيـ قدورة 19

2554200002000مخيـ عيف السمطاف 20

2518200002000بيت جباريف )العزة ( 21

800200002000مخيـ عيف عريؾ  22

650150001500مخيـ سمواد  23

500150001500مخيـ بيرزيت  24

234334485003850087000 المجموع الكمي

3000 المجنة الشعبية / محافظة نابمس 25

3000 المجنة الشعبية / محافظة جنيف 26

3000 المجنة الشعبية / محافظة قمقيمية 27

3000المجنة الشعبية / محافظة سمفيت 28

3000المجنة الشعبية / محافظة الخميؿ 29

10500 المكتب التنفيذي غزة 30

10500 المكتب التنفيذي الضفة 31

36000المجموع

84000 مخيمات غزة 32

$ 7000مخيمات لبناف 33
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( 2015الوكالة  إحصائيةعدد السكاف ) حسب –ميزانيات المشاريع لممخيمات : (7.2) رقم ممحق

اسـ المخيـ الرقـ
عدد 

السكاف
ثابت $

عدد السكاف 
*10 $

المجموع  )ثابت+حسب 
 السكاف( $

$ اإلجمالي

2741435000274140309140309000مخيـ  بالطة1

مخيـ طولكـر 2

2260635000226060261060261000

1957735000195770230770231000مخيـ جنيف3

1560635000156060191060191000مخيـ الدىيشة4

1354235000135420170420170000مخيـ الجمزوف5

1322735000132270167270167000مخيـ قمنديا6

1305735000130570165570166000مخيـ شعفاط7

1279035000127900162900163000عسكر القديـ مخيـ8

1274735000127470162470162000مخيـ االمعري9

1255635000125560160560161000مخيـ العروب10

1129035000112900147900148000مخيـ نور شمس11

97103500097100132100132000مخيـ الفوار12

90363500090360125360125000ةمخيـ الفارع13

81963500081960116960117000مخيـ عقبة جبر14

79433500079430114430114000)العيف( 1مخيـ رقـ 15

66193500066190101190101000مخيـ عسكر الجديد 16
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574735000574709247092000مخيـ عايدة17

255435000255406054065000مخيـ عيف السمطاف18

280035000280006300065000مخيـ قدورة19

284935000284906349065000مخيـ دير عمار20

251835000251806018060000مخيـ بيت جباريف )العزة(21

6503500065004150045000مخيـ سمواد 22

8003500080004300045000مخيـ عيف عريؾ 23

5003500050004000045000مخيـ بيرزيت 24

234334840000234334031833403200000المجموع الكمي
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( أسماء السادة المحكمين1.3ممحق ) 

.جامعة القدس –الدكتور عزمي األطرش  .1
في القطاع الخاص. مستشار –الدكتور سائد درة  .2
القدس . جامعة – الدكتور سعدي الكرنز .3
البنؾ العربي اإلسالمي. مستشار –الدكتور عاطؼ عالونة  .4
.جامعة بيرزيت -الدكتور نصر عبد الكريـ .5
.جامعة النجاح الوطنية –الدكتور اسعد تفاؿ  .6
 .جامعة القدس المفتوحة –الدكتور عبد الرحمف المغربي  .7
يس قطاع الشؤوف ورئ ةمحاضر في جامعتي الخميؿ والقدس المفتوح –الدكتور عدناف قباجة  .8

اإلدارية والمالية والمشاريع في دائرة شؤوف الالجئيف .
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 ( رسالة إلى السادة المحكمين 2.6ممحق ) 

 بسـ اهلل الرحمف الرحيـ

رسالة إلى السادة المحكميف

الدكتور الفاضؿ  :  .......................................   حفظو اهلل

تحية طيبة وبعد،

 -يقـو الباحث بإجراء دراسة حوؿ :

 ظروفتحسين  فيودوره برنامج تمويل المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤون الالجئين  تقييم  )
(.المعيشة في مخيمات الضفة الغربية

وذلؾ لمحصوؿ عمى درجة الماجستير في تخصص بناء المؤسسات والتنمية البشرية . لذا قاـ الباحث بإعداد استبانة 

المعيشة في  ظروؼتحسيف  فيبرنامج تمويؿ المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤوف الالجئيف دور  لمعرفة
. وستوجو االستبانة ألعضاء الييئات العامة لمجاف المخيمات في مخيمي عسكر والجمزوف ، مخيمات الضفة الغربية

 كحالة دراسية .

األسئمة المتضمنة في االستبانة، فيما إذا كانت صالحة أو  لذا أرجو التكـر بإبداء رأيكـ السديد وتقديـ مقترحاتكـ بشاف
غير صالحة، ومدى ترابط األسئمة مع بعضيا ضمف الموضوعات المحددة ليا ،بما في ذلؾ بنائيا المغوي ، وأي 

 اقتراحات أو تعديالت أو توجييات ،ترونيا مناسبة لتحقيؽ ىدؼ الدراسة الحالية .

 خالل أسبوع من تاريخو .نا لإجابتكم بتوفير  يرجى التكرم 

ستكوف وفقا لتدرج ليكرت الخماسي عمى النحو التالي :الفقرات  عمى عمما باف بدائؿ اإلجابة 

 بدرجة منخفضة جدا بدرجة منخفضة بدرجة متوسطة بدرجة عالية بدرجة عالية جدا

شاكرا لكـ ثقتكـ وتعاونكـ

ياسر أبو كشك
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( االستبانة3.3ممحق )

لرحمف الرحيـبسـ اهلل ا

 جامعة القدس
 معيد التنمية المستدامة
 برنامج الدراسات العميا

بناء المؤسسات وتنمية الموارد البشرية

أختي المستجيبة –أخي المستجيب 

 برنامج تمويل المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤون الالجئين تقييم يقـو الباحث بإجراء دراسة حوؿ 
عيشة في مخيمات الضفة الغربيةالم ظروفتحسين  في ودوره

()حالة دراسية:مخيمي عسكر والجمزون
ىذه الدراسة تستخدـ ألىداؼ بحثية بحتة

وتستخدـ نتائجيا في وضع توصيات لذوي العالقة ألجؿ تطوير برنامج  تمويؿ المشاريع في المخيمات 
لمخدمات  وذلؾ  لتحقيؽ  والذي ينفذ   بإشراؼ  دائرة شؤوف الالجئيف و مف خالؿ المجاف الشعبية

 اليدؼ الذي وضع مف أجمو .
آمميف  منكـ التعاوف معنا في تعبئة االستبياف وتقديـ مالحظاتكـ ورؤيتكـ لنا.

معا وسويا مف اجؿ تعميـ أفضؿ ألبنائنا
 مقدريف لكـ ثقتكـ وتعاونكـ

اسر أبو كشؾي

 :تتكون ىذه االستبانة من عشرة أقسام
في المكان الذي ينطبق عمى حالتك:( )×األولية: يرجى وضع القسم األول: البيانات 
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 : الجنس :               )    ( ذكر                 )    ( أنثى .8.8 
 : المؤىؿ العممي  : )  ( توجييي فأدنى )    ( دبمـو    )     ( بكالوريوس   )   ( دراسات عميا.6.8 
 سنة. 25سنة )  ( أكثر مف   25ػػػػ    22) ( مف  25-سنة  65: الفئة العمرية  :) ( 2.8 

-( في المكان الذي ينطبق عمى الحالة :)×جى وضع إشارة  خاص بالمخيم : ير  القسم الثاني:
 : المخيـ  : )     ( عسكر  الجديد    )     ( عسكر القديـ                      )     ( الجمزوف .8.6
 مات في  المخيـ عمى خدمات :لمخد : تشرؼ المجنة الشعبية6.6

)   ( الكيرباء والمياه  )   ( الكيرباء فقط   )   ( المياه فقط   )  ( ال عالقة ليا بيما. 
:مبحوث في الييئة العامة لممخيمنشاطات المؤسسة التي يمثميا الالقسم الثالث: 

 ....................... .: اسـ المؤسسة التي تمثميا في الييئة العامة لممخيـ : ...........8.2
 عمى الحالة فيما يمي: في المكاف الذي ينطبؽ)×( يرجى وضع إشارة  

 ثميا في الييئة العامة لممخيـ  :: مجاؿ عمؿ المؤسسة التي تم6.2
)     ( قطاع  خدمات     )   (   قطاع شباب  )    ( قطاع نسوي    )   ( قطاع أطفاؿ   )    ( غير ذلؾ  وضح  

............ 
:)موضوع الدراسة (أسئمة خاصة  في برنامج تمويل المشاريع  القسم الرابع:

 :في المكاف الذي ينطبؽ عمى الحالة( )×:  يرجى وضع إشارة  8.2
 :برنامج تمويؿ المشاريع في مخيمؾ : ماذا يتضمف8.8.2

 (.      :                نعـ )     (          ال  ): مشاريع بنية تحتية8.8.8.2
 :       نعـ )     (          ال  )      (.:  مشاريع خدمات اجتماعية6.1.1.4
 نعـ )     (          ال  )      (.        : مشاريع تدريب:           2.8.8.2
 نعـ )     (          ال  )      (.    : : مشاريع صغيرة مدرة لمدخؿ2.8.1.4
 نعـ )     (          ال  )      (.  :نقدية وعينية: مشاريع مساعدات 5.8.8.2

 ومكونات برنامج تمويؿ المشاريع:: مف يقـو بتحديد  مشاريع 6.8.2
)   ( المجنة الشعبية لمخدمات لوحدىا   )   ( المجنة الشعبية لمخدمات بالتشاور مع مؤسسات المخيـ  

 المحمي    )    (   ال اعرؼ .)   ( المجنة الشعبية  لمخدمات بالتشاور مع المجتمع 
 :المعنوية يـوروح ية األىالي عمى نفسايجابي أثر  لمشاريع البرنامج المنفذة : ىؿ 2.8.2

 .)   (  اثر فعاؿ                )   (  اثر عادي                )   (  اثر قميؿ
 :ج المنفذة يستفيد منيا كؿ السكافمشاريع البرنام: ىؿ 2.8.2
 .كؿ السكاف            )   (   قسـ مف السكاف               )   (   فئة محدودة فقط مف السكاف)   (  
  :السكاف التي يفضميا  مشاريع البرنامج : 5.8.2

 )   (  بنية تحتية )  ( مشاريع صغيرة مدرة لمدخؿ  )  ( مشاريع خدمات اجتماعية )  ( مساعدات مادية وعينية  )  ( تدريب
 لمسكاف:الروح المعنوية  عمى  كيؼ يؤثر عدـ تنفيذ مشاريع البرنامج في المخيـ  : 6.1.4
 ال يؤثر)   (  يؤدي إلى االحتجاج               )   (  يؤدي إلى اإلحباط             )   (  
 :مجنة الشعبية لمخدمات في المجتمعكيؼ تؤثر  مشاريع البرنامج عمى مكانة و دور ال: 7.1.4
تمكف المجنة مف التأثير عمى القرارات العامة   )   (  ال تأثير )   (  تنافس عمى العضوية     )   (  تعزيز لمدور         )   (
 . 

 ما يمي حسب األىمية المذكورة: : يرجى تدرج 2.4
( لألكثر أىمية 8ة بوضع رقـ ): رتب مشاريع البرنامج  التالية مف حيث األىمية لدى المؤسسة التي تمثميا في الييئة العام8.6.2
 ( لألقؿ أىمية:5ورقـ)
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 .)   (  مشاريع بنية تحتية
)   (  مشاريع خدمات اجتماعية.  

 .)   (  مشاريع التدريب
 )   (  مشاريع صغيرة مدرة لمدخؿ.

 .ريع مساعدات نقدية وعينية لمسكاف)   ( مشا
 :( لألقؿ  أىمية5مية ورقـ)( لألكثر أى8لدى السكاف بوضع رقـ ): رتب مشاريع البرنامج  التالية مف حيث األىمية 6.6.2

 .)   (  مشاريع بنية تحتية
 .)   (  مشاريع خدمات اجتماعية

 . )   (  مشاريع التدريب
 .)   (  مشاريع صغيرة مدرة لمدخؿ

 .ريع مساعدات نقدية وعينية لمسكاف)   ( مشا
برنامج تمويل المشاريع الذي تنفذه دائرة شؤون الالجئين مة تتعمق بدور خاص بالظروف المعيشية: ) األسئالقسم الخامس: 

(:في المكان الذي ينطبق عمى الحالة( )×يرجى وضع إشارة : )(المعيشة في مخيمات الضفة الغربية ظروفتحسين  في
 :خيـلعمؿ العاـ لدى السكاف في الم: يحفز برنامج تمويؿ المشاريع  عمى التفاعؿ والمشاركة في ا8.5

 )  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال عالقة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة
 :ىتماـ السكاف بالمطالبة بحقوقيـ: يثير برنامج تمويؿ المشاريع ا6.5

 )  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال عالقة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة
: تنفيذ برنامج تمويؿ المشاريع  يزيد مف تعاوف األىالي مع المؤسسة التي تمثميا في الييئة العامة لممخيـ: 2.5

 )  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال عالقة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة
 :ومالي خاوؼ بحصوؿ فساد إداري: التنفيذ المباشر لمشاريع البرنامج بدوف عطاءات يعزز مف الم2.5

 )  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال عالقة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة
: ـ يسيـ في خمؽ فرص عمؿ في المخيـ: تنفيذ مشاريع البرنامج مف خالؿ استدراج أسعار داخؿ المخي5.5

 قة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة)  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال عال
 تنفيذ مشاريع البرنامج مف خالؿ عطاءات مفتوحة يحـر سكاف المخيـ مف االستفادة المثمى مف المشروع::6.5

 )  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال عالقة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة
 البرنامج باستدراج عروض داخؿ المخيـ يقوي العالقة بيف المجاف الشعبية ومجتمع المخيمات::تنفيذ مشاريع 7.5

 )  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال عالقة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة
 :مخيـخدمات في ال: يوجد تكافؤ فرص في التشغيؿ في مشاريع البرنامج التي تنفذىا المجاف الشعبية لم 8.5

 )  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال عالقة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة
 : يوجد تكافؤ فرص في الحصوؿ عمى الفائدة مف مشاريع البرنامج التي تنفذىا المجاف الشعبية لمخدمات في المخيـ: 9.5

 عالقة لو بذلؾ  )  ( غير موافؽ  )  (  غير موافؽ بشدة )  (  موافؽ بشدة   )  ( موافؽ   )  ( ال
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 مشاريع البرنامجىذا المعيار مدى مالئمة وارتباط نتائج أسئمة تتعمق بمعيار االرتباط )المالئمة(: حيث يقيس  القسم السادس: 
 .الفئات المستيدفة وأولوياتباحتياجات 

بدرجة البياف الرقـ
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

 بدرجة
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
.ج بناء عمى احتياجات سكاف المخيـيتـ تحديد مشاريع البرنام1  
  لمشاريع البرنامج.يتـ تحديد الفئات المستيدفة 2

.المستيدفة االحتياجات الحقيقية لمفئات أولويات يتـ التعرؼ عمى 3  

.بعدالة احتياجات الفئات المستيدفةيمبى  مشاريع البرنامجتصميـ  4   

 تنفيذ مشاريع البرنامج تشكؿ  حاجة ممحة لمسكاف. 5
البرنامج . يتـ وضع مصفوفة اإلطار المنطقي لمشاريع 6  

يراعى تحميؿ المخاطر الخارجية التي يحتمؿ مواجيتيا أثناء تنفيذ 7
مشاريع البرنامج.

ء في تحديد مشاريع البرنامج.يتـ إشراؾ الشركا8  

 يتـ إشراؾ الشركاء في تنفيذ مشاريع البرنامج.9
 يتـ إشراؾ الشركاء في رقابة مشاريع البرنامج.10
.يراعى تحميؿ الدروس المستفادة مف الخبرات السابقة 11  
.وفؽ احتياجات المجتمع تسير  مشاريع البرنامج  12
.توافؽ مع السياسة التنموية لمدولةت اريع البرنامج مش 13  
خارج الفئة  لمشاريع البرنامج  جانبيةال لمتأثيرات تحميؿ يوجد14

.المستيدفة  
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ت في والوق اوالتكنولوجيوالعمميات  والمادية حسن استخدام الموارد البشرية والمالية: وىو يقيس القسم السابع: يتعمق بمعيار الكفاءة
.تحقيق النتائج المطموبة

بدرجة البياف الرقـ
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
.المخطط ليا مشاريع البرنامجمخرجات  تحديديتـ 15  

 يتـ تحديد الموارد )المدخالت( المطموبة لتنفيذ مشاريع البرنامج. 16
بتكاليؼ مشاريع  مشاريع البرنامجاليؼ مخرجات يتـ مقارنة تك17

.مشابيو  
مشاريع البرنامج .يتـ تبرير التكاليؼ بالفوائد مف  18   

.االستفادة منو ونظاـ المتابعة يتـ تطوير ومراجعة 19  

 يتـ جمع المعمومات حوؿ التنفيذ بشكؿ دوري ومنتظـ. 20
.مدخالت مع المخرجات الكمية المتوقعةال اتفاؽمدى يتـ قياس 21  
 ىناؾ نظاـ رقابي يوضح قنوات ومسؤوليات الرقابة .22
 مدى رضا الفئة المستيدفة عف كيفية تنفيذ مشاريع البرنامج. 23

 وأىدافمن مخرجات  اخطط ليم لما ىو مشاريع البرنامجمدى تحقيق  ،ويقيس معيار الفاعمية القسم الثامن: يتعمق بمعيار الفاعمية
.ونتائج  
بدرجة البياف الرقـ

عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
.المخطط ليا مشاريع البرنامجتحقيؽ أىداؼ مدى 24  

تيدفة عند تقييـ مشاريع مدى قياس التغيرات عمى الفئات المس 25
.البرنامج

مشاريع صحة الفرضيات المخطط ليا حسب تصميـ اعاة مر دى م 26
البرنامج.

.تحقيؽ نتائج غير مخطط ليامدى  27  

مشاريع تجنب ظيور مخاطر جديدة أثناء تنفيذ  يتـ  مدى 28
.البرنامج  

مدى تقوية العالقة بيف المؤسسة التي تمثميا في الييئة العامة  29
نفيذ مشاريع البرنامج.لممخيـ والمستيدفيف عند ت

مدى مساىمة برنامج تمويؿ المشاريع في تعزيز قدرات المؤسسة 30
التي تمثميا في الييئة العامة لممخيـ.

مدى تعزيز تنفيذ برنامج المشاريع مف دور دائرة شؤوف الالجئيف 31
 لدى المؤسسة التي تمثميا في الييئة العامة لممخيـ.

مف دور دائرة شؤوف الالجئيف  زيز تنفيذ برنامج المشاريع مدى تع 32
سكاف المخيمات. بيف  
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مدى قدرة مشاريع البرنامج عمى إحداث تغيير في أنماط سموؾ  33
المستفيديف منيا.

ثراء معارؼ المستفيديف منيامدى قدرة مشاريع البرنامج عمى تنم 34 .ية وا 
رنامج عمى تعديؿ أو تغيير اتجاىات مدى قدرة مشاريع الب 35

  .المستفيديف منيا )االستقاللية،االعتماد عمى النفس ،..... الخ(
تقاف عمى إكساب المستفيديف خبرات و  مشاريع البرنامج مدى قدرة  36 ا 

.ميارات جديدة
مدى قدرة مشاريع البرنامج عمى تحقيؽ األىداؼ العامة لممؤسسة  37

.التي تمثميا  
مدى مساىمة مشاريع البرنامج في تحقيؽ األىداؼ العامة  38

 لممؤسسة التي تمثميا.

وىو  يقيس مدى تحقيق اليدف العام لبرنامج تمويل المشاريع والمؤسسة عمى مستوى  :األثريتعمق بمعيار  القسم التاسع :
.المستفيدين المباشرين والمجتمع بشكل عام عمى المدى البعيد  

بدرجة البياف الرقـ
عالية 
 جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
لمشاريع البرنامج المنفذة دور ايجابي في رفع المستوى المادي 39

لمفئة المستيدفة.
لمشاريع البرنامج المنفذة دور ايجابي في رفع المستوى المادي  40

 لمعامميف فييا.
نفيذ مشاريع البرنامج يقمؿ مف نسبة البطالة بيف سكاف المخيـ.ت 41  
توفر مشاريع البرنامج المنفذة القدرة عمى التجديد واالبتكار لدى 42

 القائميف عمييا.
لمشاريع البرنامج المنفذة دور ايجابي في رفع المستوى المادي 43

لمقدمي ومزودي الخدمات داخؿ المخيـ.
 تساىـ مشاريع البرنامج المنفذة في تطوير القطاع المستيدؼ. 44
.ة في تخفيض نسبة الفقر في المخيـتساىـ مشاريع البرنامج المنفذ 45  
 لمشاريع البرنامج المنفذة آثار مختمفة نتيجة اختالؼ الجنس.46
تويات لمشاريع البرنامج المنفذة آثار مختمفة نتيجة اختالؼ المس47

 االجتماعية .
توفر مشاريع البرنامج المنفذة القدرة عمى التفكير المنطقي لمقائميف  48

عمييا )التحميؿ،تحديد المواقؼ واإلمكانيات،البعد االستراتيجي 
،....الخ(

توفر مشاريع البرنامج المنفذة القدرة عمى التعاوف بيف كافة  49
األطراؼ ذات العالقة .

توفر مشاريع البرنامج المنفذة القدرة عمى  اإلنتاج لممستفيديف 50
منيا.
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تقمؿ مشاريع البرنامج المنفذة مف الشعور بالظمـ االجتماعي لسكاف  51
.المخيـ )االحتقاف،السمـ األىمي,....الخ(  

قدرة مشاريع البرنامج المنفذة عمى إحداث تغيير في المكانة  52
لممستفيديف منيا. االجتماعية  

عمى إحداث تعديؿ أو تغيير في  مشاريع البرنامج المنفذة قدرة  53
 الظروؼ البيئية غير المرغوبة.

يقيس مدى استمرارية وديمومة مشاريع البرنامج بعد تنفيذىا ضمن بعدين بعد االستدامة  م العاشر: ويتعمق بمعيار االستدامة:سالق
لمشروع وكذلك استمرار المشروع في تغطية نفقاتو التشغيمية.لممؤسسة صاحبة ا  

بدرجة البياف الرقـ
عالية 
جدا

بدرجة 
 عالية

بدرجة 
 متوسطة

بدرجة 
 منخفضة

بدرجة 
منخفضة 

 جدا
مشاريع وانجازات عمى أىداؼ الشركاء  وسيطرة مدى امتالؾ54

البرنامج.
ارية مشاريع البرنامج.التنسيؽ مع الشركاء يساعد في إطالة استمر  55  

.لتحقيؽ المخرجات واألىداؼ مشاريع البرنامجمدى كفاية موازنة  56  
.مع العوامؿ االجتماعية والثقافيةانسجاـ مشاريع البرنامج مدى  57  

مدى األخذ بعيف االعتبار القضايا المتقاطعة مثؿ العدالة 58
.والحكـ الرشيد االجتماعية 

القدرة عمى إدارة التكنولوجيا المتوفرة بدوف الحاجة لمساعدة مدى 59
.خارجية

مؤسسات المخيـ مدى االستدامة المؤسساتية والتي تعكس مستوى التزاـ 60
.ودمجيا ضمف ىيكميتيا باستمرار المشاريع 

مدى االستدامة المالية والتي تعكس قدرة الفئات المستيدفة عمى  61
.مؿ تكمفة الخدمات المقدمة بعد انتياء التمويؿتح

مشاريع طرؽ مختمفة لجذب جيات تمويمية أخرى لدعـ  مدى إتباع 62
.البرنامج  

تمويؿ مف قبؿ المجتمع المحمي.مدى توفر  63  

عمى شكؿ عمؿ  مف المجتمع المحمي  مشاركة اكبرمدى توفر  64
 تطوعي.

.مشاريع البرنامجى تسويؽ أجزاء مف مكونات  العمؿ عممدى  65  
.نتيجة تقديـ الخدمات لممستفيديف تحصيؿ رسـومدى  66  
مف النوع المدر لمدخؿ. مشاريعخمؽ مدى 67  

 مف كؿ قمبي اشكر لكـ ثقتكـ وتعاونكـ
 لمالحظاتكـ واستفساراتكـ 

0592088015    dorarefugee@gmail.comEmail: 

mailto:dorarefugee@gmail.com
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