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  إهداء 
  

  إلى الغالية أمي والغالي أبي 
  

  لي شمعة في دربي زوجي العزيز   أضاءإلى من 
  

  إلى مهجة القلب وزينة الحياة الدنيا أوالدي 
  
  حمد وسماح ومجد وصفاء أ
  

  إلى أحبائي الذين تفرقت بهم السبل ولكنهم في القلب ما حييت أخواتي وإخواني 
  
  الجهد المتواضع  هذا لى كل من له حق علي أقدموإ
  
  
  
  
  

  ايمان هاشم عيسى مناصرة 
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  إقرار
  

أقر أنا مقدم الرسالة أنها قدمت إلى جامعة القدس لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي 
الخاصة باستثناء ما تم اإلشارة إليه حيثما ورد، وأن هذه الرسالة أو أي جزء منها لم يقدم لنيل أية 

  . درجة عليا ألية جامعة أو معهد
  
  
  

  ...............................التوقيع
  

  هاشم عيسى مناصرة  إيمان
  

   2010/ 10 /10  : التاريخ
  
  
  
  
  
  
  
  
  



 

 ب 
 

  شكر وتقدير 

  
إلى طريق الصواب، وأشكر  الحمد هللا الذي علم اإلنسان ما لم يعلم، وجعل العلم نورا يهدي به

جامعة القدس التي منحتني فرصة التعلم بتوفيرها الكوادر العلمية والمتطلبات التي ساهمت في 
  انجاز الدراسة، وأخص بالذكر الدكتور زياد قنام 

  
 واإلرشادذين قدموا لي النصح لة الدي أبوحمد عبد الوهاب والدكتور أالدكتور  إلىشكري  أقدمو

كل التي منحتني وزارة الشؤون االجتماعية  إلىوتقديري  شكري وأقدمالنجاز هذه البحث 
ونائب  ،صوالحة أيمنخص بالشكر المدير العام الالزمة للحصول على المعلومات وأ التسهيالت

   .الالزمة للبحثذين منحوني وقتهم في الحصول على المعلومات لالمدير العام خالد البرغوثي ال
  

   .وأخص بالشكر الزميل صالح بداونه.،زميالتيوكل من ساعدني من زمالئي  إلىخاص وشكر 
  
  
 

  ايمان هاشم عيسى مناصرة 
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  تعريف المصطلحات 
  

شكال الضمان االجتماعي وتشمل العون المادي لبعض فئات شكل من أ: المساعدات االجتماعية
 االجتماعية تؤدى بموجبهالتأمينات المجتمع المحتاجة التي ال تغطيها مظلة 

مساعدات نقدية أو عينية للمحتاجين لها وتقدم بشروط خاصة دون تحمل 
ال يكون لطالب المساعدة مورد يستعين شتراك أو أقساط واهم تلك الشروط أا

به على مطالب الحياة ويستفيد من المساعدات االجتماعية فئات كالعجزة 
م واسر المسجونين ومن في حكمهم وكبار السن واألرامل والمطلقات واأليتا

  :ويقصد بها في هذه الدراسة . )2000،الحسن(
مجموعة من الخدمات تستهدف تقديم المساعدة النقدية والعينية إلى الفئات 
األشد فقرا في المجتمع الفلسطيني وتغطي برامج وزارة الشؤون االجتماعية 

الرئيسية المسئولة عن الجزء األكبر من المستفيدين وهي الجهة الحكومية 
رعاية الفئات المحتاجة وتتضمن المساعدات تقديم منح نقدية شهرية 
ومساعدات غذائية وتامين صحي وخدمات رعاية المسنين والمعاقين 

  ).تعريف إجرائي ( واألحداث واأليتام 
 بشكل المستفيد يتلقاه الذي النقدي الشهريالمخصص:النقديةالمساعدات: أنواع المساعدات 

  .طارئ أو منتظم
 أو مالبس أو غذائية مواد شكل على المقدمة المساعدات: العينية المساعدات

  .اليومية االحتياجات لسد ذلك غير
 بية تدري أو طبية خدمات شكل على المقدمة المساعدات:  التأهيليه المساعدات
 لظروف نتيجة األسرة أو للفرد المقدمة المساعدات:  الطارئة مساعدات
 حياتها على تؤثر مفاجئ بشكل األسرة لها تتعرض كوارث أو خاصة
  .الطبيعية

وهي المساعدة التي تقدم شهريا أو في أوقات زمنية : المساعدات الدورية
  .محددة 

قيمة المساعدة المخصصة للحاالت المستحقة وفقا لحجم : سلم المساعدات
  .العائلة وهو الحد األدنى لدخل الحالة المستحقة

 والذي االجتماعية للحماية الوطني البرنامج مكونات إحدى: النقدية التحويالت
 فقرا األشد لألسر شهري بشكل المنتظمة النقدية المخصصات بتقديم يقوم
  .النقدية المخصصات تحويل آلية عبر



 

 د 
 

 نفقاتها حجم والتي فقرا األشد الفلسطينيةاألسرهي:المستحقةالفئات
 مشاكل من تعاني التي واألسر، األسر لتلك الشديد الفقر خط دون االستهالكية
  .لها المساعدة وتقديم التدخل تتطلب صعبة اجتماعية وظروف
 .الخ...أحداث ، أيتام مطلقات،، أرامل، معاقين، مسنين :المهمشه الفئات
  )2005 ،إجراءات اإلدارة العامة لمكافحة الفقردليل (حسب 

المقدرة على الحفاظ على المستوى األدنى من المعيشة أو غياب الحد عدم:  الفقر 
األدنى من الدخل أو الموارد لتلبية الحاجات األساسية من غذاء وملبس 

  ومسكن وخدمات صحية وتعليمية 
  : ويوجد نوعين من الفقر هما

ة حالة افتقار الفرد إلى الموارد الضرورية للبقاء على قيد الحيا: الفقر المدقع
حيث يعطي هذا المفهوم حدا معينا ، والمقصود به الفقر القريب إلى الجوع 

  من الدخل وتعد األسرة فقيرة إذا قل دخلها عن هذا الحد 
الحالة التي يكون فيها دخل األسرة اقل بنسبة معينة من متوسط : الفقر النسبي

المختلفة من الدخل في البلد ويقاس الفقر النسبي بالمقارنة بين فئات المجتمع 
  ).2009،لدادوة ,،شلبي(حيث مستويات المعيشة 

الشؤونوزارة 
  االجتماعية

ا في إطار تكاملي مع يصالسلطة التنفيذية تؤدي دورا تخصإحدى أجهزة:
والهيئات الحكومية إلرساء القواعد االجتماعية األساسية للدولة  بقية الوزارات

السليم ورفع مستوى معيشته حديثة لبناء المجتمع  الفلسطينية وفق أسس
  )وزارة الشؤون االجتماعية( الفلسطيني لضمان الحياة الكريمة لإلنسان

نظام قانوني ووسيلة إلزامية تأخذ بها الدولة لتحقيق األمان االجتماعي : الضمان االجتماعي
لمواطنيها في مواجهة المخاطر االجتماعية التي يحددها القانون بحصولهم 

  .)2003 ،األمم المتحدة(نقدية وعينية على إعانات 
نظام يقوم على أساس تحصيل مقدم لالشتراكات وتكوين احتياطات مالية : التأمينات االجتماعية

ويكفل تعويض تكفي كفالة المؤمن عليهم وأفراد عوائلهم واألجيال القادمة 
وأسرته عما فقده من كسب في حالة التعرض ألحد المخاطر  المؤمن عليه

التي تؤدي إلى عدم القدرة على العمل وتوفير الخدمات العالجية والتعويض 
لهم ويقوم هذه النظام على تحصيل مقدم الشتراكات محسوبة مقدما لتؤدي 
من حصيلتها كحق مكتسب للمزايا في حالة الطوارئ التي يتعرض لها 

، مراض المهنة واألمومة والتقاعد والعجزحوادث العمل وأ، االمؤمن ومنه
  )1997،منصور(بها الغني والفقير  ىوالوفاة والتعطل ويتساو



 

 ه 
 

  

  مختصرات 

  
  

تعني وتدل على المفاهيم  فإنهافصل من هذه الرسالة  أوأي جزء  أدناه فيوردت المختصرات  أينما
   أدناهالتي تقابلها في الشرح 

  
 الداللة  المختصر 

  المجلس االقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمار:  بكدار
  منظمة األغذية والزراعة:  الفاو
  معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني:  ماس
  وكالة غوث وتشغيل الالجئين :  انروا
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  لدراسة ملخص ا
  

الحكومية في فلسطين وآفاق واقع المساعدات االجتماعية على  تَمثل هدف هذه الدراسة في التعرف
 2010وحزيران  2009كانون الثاني  ُأجريت هذه الدراسة في الفترة الواقعة بين شهريو تطويره

في مجال المساعدات االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية في العاملين  ومثل فيها الموظفون
 واإلقبالالزيادة في الطلب هو  هذه الدراسة إجراءوقد كان من دواعي .  مجتمع المبحوثينرام اهللا 

وخاصة في السنوات ) الفقر والبطالة ( الزيادة في على المساعدة االجتماعية الحكومية نتيجة 
ووضع شروط استحقاق صعبة مما زاد من الفئات المستهدفة لبرامج المساعدات االجتماعية  األخيرة

التعرف على واقع بهدف قد جاءت هذه الدراسة واء تحت خط الفقر المدقع تستهدف فيها الفقر
 أواستفادة صانعي القرار في وزارة الشؤون االجتماعية المساعدات االجتماعية وآفاق تطويره و
  . حتى المبحوثين بنتائجها علميا وتطبيقيا 

  
 وآفاقللتعرف على واقع المساعدات االجتماعية  استبانهتم بناء ، الدراسة أهدافتحقيق  ومن اجل
وقد  . قصديه كعينة ة\مبحوث 80ثم وزعت على  وتم تقييمها من قبل أكاديميين مختصينتطويره 
 اإلحصائي، وتم تحليل البيانات باالستعانة بالبرنامج المنهج الوصفي أسسالدراسة بحسب  أجريت

  .  SPSS)(للعلوم االجتماعية المعروف ب
  
واقع المساعدات االجتماعية الحكومية في فلسطين الدراسة حول  إليهاالنتائج التي توصلت  أهم أما

  كانت كما يلي  تطويره وآفاق
  

حول واقع متماثلة  إجابات المبحوثينوقد كانت أن واقع المساعدات االجتماعية جاء بدرجة متوسطة 
البرامج على الدعم  تنفيذتعتمد في "حيث كان هناك إجماع على أنها المساعدات االجتماعية 

التخفيف من حدة هو برامج المساعدات هدف وان  وهي درجة مرتفعة جدا"  والتمويل الخارجي
 لها وان هناك  التمويل المتوفرارها مرهون بحجم تنفيذ البرامج واستمران والفقر للفئات المستفيدة 

فئات كثيرة استثناء  إلى أدىمما في مستوى المساعدات االجتماعية بسبب محدودية التمويل تدني 
إجماع على التحديات التي كما بينت النتائج أن هناك . مشددةستحقاق شروط اوضع ومن المساعدة 

وكانت أهم التحديات التي تواجه المساعدات  تواجه المساعدات االجتماعية جاءت بدرجة كبيرة جدا
هي ممارسات االحتالل والجدار الفاصل التي تزيد من أعداد المستهدفين لبرامج المساعدات ومن ثم 

أما عن المقترحات التي قدمتها الباحثة  غياب التشريعات التي تنظم الضمان االجتماعي في فلسطين
ير المساعدات االجتماعية جاءت بدرجة كبيرة جدا تطولإجماع على المقترحات فقد كان هناك 



 

 ز 
 

وضع خطط إستراتيجية بهدف تطوير وزيادة وكانت أكثر المقترحات قبول لدى المبحوثين هي 
المطالبة والضغط على المجلس التشريعي إلقرار تشريعات وأيضا اقتراح  وتنويع مصادر التمويل

  تنظم الضمان االجتماعي في فلسطين
  

عتمد وبشكل كامل يبرامج المساعدات االجتماعية تمويل جميع  أنوكان من أهم استنتاجات الدراسة 
على الدعم والمساعدات الخارجية مما يشكل خطرا كبيرا على الفئات المستفيدة من البرامج في حال 

ود غياب وجفي ظل  وباألخصتوقف هذا التمويل على اعتبار انه ليس دائم وغير مضمون رسميا 
خطط إستراتيجية وبرامج تهدف إلى تطوير وزيادة وتنويع مصادر التمويل الخاصة ببرامج 

زيادة حجم و )الفقر والبطالة  (عدد المستمرة في زيادة للعمل على تغطية الالمساعدات االجتماعية 
 بشكل مستمر اجتماعية  الفئات التي تحتاج إلى مساعدات

  
فروق ذات داللة إحصائية عند تم قبول فرضيات الدراسة التي كانت تنص على عدم وجود 

بينت كما ، المبحوثين حول واقع المساعدات االجتماعية إجاباتفي  )=>0.05a(الداللة المستوى 
حول التحديات  )=>0.05a( عند مستوى الداللة إحصائيةهناك فروقا ذات داللة  أننتائج الدراسة 

وحول المقترحات التي قدمتها الباحثة المساعدات االجتماعية كانت تعزى لمتغير العمر  تواجهالتي 
كانت ) =>0.05a( عند مستوى الداللة إحصائيةهناك فروق ذات داللة  أنفقد بينت نتائج الدراسة 

  لمتغير العمر أيضاتعزى 
  

  واقع المساعدات االجتماعية اقترحت الدراسة  الدراسة حول إليهافي ضوء النتائج التي توصلت 
ضرورة إيجاد إدارة عامة للتمكين االقتصادي في وزارة الشؤون االجتماعية تنسجم مع رؤية 

أن والوزارة نحو االنتقال من اإلغاثة إلى التنمية وان يتم عكس ذلك في الهيكل التنظيمي للوزارة 
للمساعدات االجتماعية )  صندوق تنموي(  االقتصادي على إيجادتعمل هذه اإلدارة العامة للتمكين 

على أن يتم تمويله من الدعم والتمويل الخارجي وتخصيص نسبة له من الموازنة العامة ومن 
  المساعدات والهبات وضرائب القطاع الخاص 

 
اقع بإجراء المزيد من األبحاث العلمية حول وواقترحت الدراسة على المهتمين والباحثين 

المساعدات االجتماعية في فلسطين ليس فقط من وجهة نظر العاملين بل أيضا من وجهة نظر 
  الباحثين االجتماعيين ومن وجهة نظر المستفيدين 

  
  



 

 ح 
 

Abstract 
 
The purpose of the study was to identify the effectiveness of various social 
government aids in Palestine, as well as to identify various ways of getting 
the assistance in place. This study took place from December 2009 to June 
2010 The targeted responses were employees of the social assistance 
agencies within the Ministry of Welfare located in Ramallah.It is the hope 
that the results of this study will enable the decision makers in the Ministry 
of Welfare and other researchers who may benefit from this study to make 
more informed decisions. The need for the study was based on the increased 
demands of individuals needing various assistance in the past several years 
Due an increase in unemployment and poverty over the past several years, 
there was an increase in the request and need for services. Therefore, a strict 
eligibility criteria was established by the Ministry of Welfare to serve only 
the poorest beneficiaries who were significantly below the poverty line.  
 
In order to achieve the most accurate data, a questionnaire was designed and 
introduced to academic researchers involved in this field. Upon approval, 
the questionnaire was shared with 80 researchers as a representative sample. 
The questionnaire was designed as a descriptive research study, and after 
completion of the results the data was analyzed according to the social 
science data analysis program known as SPSS.  
 
The main results achieved by this study were as the following:The social 
assistance programs that are provided achieved mixed results. The responses 
of the interviewee sample was similar in many areas. There appeared to be a 
collective agreement among the responses who rated the question high that 
assistance depends solely on external supports and finance. The aim of the 
assistance programs is to reduce poverty among the beneficiaries; however, 
the implementation of these programs and the programs sustainability are 
contingent upon the amount of funds available. Therefore, there were limits 
to the social assistance services offered due to the availability of funds. 
Many people were excluded from receiving the assistance based on a very 
strict criteria as a result of the restricted funds for the  programs.   
 
The study also identified the  huge challenges that face the social assistance 
programs. Some of the most significant challenges were issues related to the 
occupation status of Palestine. The Separation Wall has increased the 
number of individuals who live in poverty. Also identified as a challenge 
,was the absence of legislation from the Palestine Authority related to social 
security benefits. 
 
The research offered suggestions and recommendations on ways to increase 
and improve the social assistance programs. The most widely accepted 
recommendation was to identify a strategy and develop a plan to increase 
the source of funding for programs. Additionally, it was suggested to 
request and put pressure on the Legislative Council to devise legislation that 
deals with Social Security in Palestine.   
 
In conclusion, the study highlighted that all assistance programs in Palestine 
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 depend on external funding, and if that funding stops for any reason the 
beneficiaries status will be in danger and therefore these programs are not 
continuous or sustainable. Additionally, due to the absence of strategic plans that 
aim to improve the sources of funds and the lack of social security legislation 
implementation, there is nothing within the Department of Ministry that addresses 
the increase in the number of poor and unemployed Palestinians that continue to 
need assistance.  
 
The preconditions of the study was accepted since there were no significant 
differences according to the statistical scale (a< =0.05) regarding that challenges 
that face the social assistance programs by all ages of responders.  
 
Based on the  results achieved through the study, it was recommended to focus on 
the economical situation of the country and therefore to create a new general 
administration focus, which will enable the Ministry of Welfare to shift from being 
solely based on the relief sector and transition to one that focuses on development. 
 
Therefore, one way this approach recommends changes is within the employment 
structure of the Ministry. This administration should create and find developing box 
for all social assistance programs. That also should be financed and supported from 
the external funds, general budget of the government, donations, and private sector 
taxes.  
 
It was also recommended to continue this research by social scientist and other 
concerned parties to pursue additional scientific research studies regarding the 
reality of the social assistance in Palestine not only from a Ministry of Welfare 
employee point of view, but also from the social researchers and beneficiaries point 
of views as well.  
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  الفصل األول 

______________________________________________________  
  موضوع الدراسة وخلفيتها 

  
  مقدمة 1.1

  
، عوزهم من للتخفيف، وعطايا وصدقات هبات من والمعوزين للفقراء تقدم المساعدات االجتماعية

، المحدودة الذاتية بإمكاناتهم إشباعها يستطيعون ال التي الحاجات بعض إشباع على لمساعدتهم أو
 كان التاريخ عصور من ومكان زمان كل ففي. نفسها اإلنسانية قدم قديمة المعنى بهذا والمساعدة

 هذه عليها تقوم التي المبادئ ولكن، والمعوزين البؤساء من أقرانهم مساعدة على يقبلون أناس هناك
  . واالقتصادية والفكرية االجتماعية الظروف باختالف آلخر مجتمع من تختلف كانت المساعدة

  
مختلف فصائلها، ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني دورا بلعبت منظمة التحرير الفلسطينية وقد 

االجتماعية في فلسطين قبل تأسيس السلطة الوطنية الفلسطينية عام تقديم المساعدات أساسيا في 
، وبعد ذلك تحملت السلطة الوطنية الفلسطينية المسؤولية األولى والمباشرة عن قطاع 1994

االجتماعية ممثلة بوزارة الشؤون االجتماعية، التي تعتبر المسئول األول والمباشر عن المساعدات 
وتعمل وزارة الشؤون االجتماعية على استحداث برامج المساعدات االجتماعية هذا القطاع، 

وتعود ، ر نتيجة الهزات والتقلبات القوية والمتكررة في مستويات المعيشة لألسر الفلسطينيةباستمرا
ظروف غاية في التعقيد اقتصاديا وسياسيا واجتماعيا في ظل احتالل هذه التقلبات والهزات إلى 

اإلجراءات من خالل مجموعة  ةحيااليقارب النصف قرن، والذي عمل على تدمير مقومات 
موارد الطبيعية من األرض، والمياه، وخلق اقتصاد فلسطيني مشوه تابع المصادرة بالعسكرية 

أدى إلى إفقار الشعب الفلسطيني ووصول معدالت الفقر والبطالة إلى الذي لالقتصاد اإلسرائيلي 
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وجعل مستويات كبيرة جدا، مما عرض الشعب الفلسطيني إلى شتى المخاطر واالنكشاف والضعف، 
االجتماعية المختلفة لمساعدته على البقاء المساعدات إلى بحاجة الشعب الفلسطيني أكثر من ثلثي 

ولكل هذه التطورات آثارها المباشرة على برامج  .واالستمرار بالعيش في ظل حياة كريمة والئقة
بحيث تعاظم الطلب عليها وأصبح هدف تغطية الفئات المستحقة للمساعدات ، المساعدات االجتماعية

وتحول اهتمام الجهات العاملة في هذا المجال إلى إيجاد آليات ومعايير لبرامج ، المنالبعيدة 
  المساعدات االجتماعية الختيار األكثر استحقاق من بين المستحقين 

  
وتأتي أهمية الدراسة من هذه الوقائع وانعكاس آثارها السلبية وتراكماتها على األسر الفلسطينية 

واستمرار تزايد أعداد األسر الفقيرة في الطلب  جتماعية واالقتصادية،بوضوح وسوء األوضاع اال
  .واإلقبال على برامج المساعدات االجتماعية الحكومية والضغط عليها طلبا للمساعدة

  
  مشكلة الدراسة 2.1

  
والتي  ،تتمثل مشكلة الدراسة في التعرف على واقع المساعدات االجتماعية الحكومية في فلسطين

يمكن من خاللها معرفة آفاق التطوير حيث يمر المجتمع الفلسطيني بمرحلة معيشية صعبة أدت  
كما تشير على ذلك اإلحصاءات  ،لزيادة نسبة الفقر والبطالة بشكل تصاعدي من سنة إلى أخرى

م بها ومركز اإلحصاء الفلسطيني وذلك جراء الممارسات القمعية التي يقو ،الدولية للبنك الدولي
االحتالل اإلسرائيلي من حصار خانق وعمليات الهدم للمنازل وإغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمام 
العمال الفلسطينيين وبناء جدار الفصل الذي دمر وجرف الكثير من األراضي الزراعية كل ذلك 

طلب واإلقبال أدى إلى ارتفاع نسبة البطالة واتساع رقعة الفقر وزيادة أعداد األسر الفقيرة في ال
  .على برامج المساعدات االجتماعية والضغط عليها طلبا للمساعدة

  
  مبررات الدراسة  3.1

  
  :المبررات الموضوعية 

  
مجمل المساعدات المقدمة ال تغطي كل العائالت الفلسطينية التي تقع تحت خط الفقر  •

األمر الذي يتطلب توسيع التغطية ) الفقر المدقع( الوطني، بل توجه مساعداتها لألكثر فقرا
 .مواطنةمن حقوق اللتشمل كافة الفقراء في المجتمع الفلسطيني كحاجة وكحق 



3 
 

احترام الذات البشرية وتقديم المعونة لها عند الحاجة ما هي إال تعبير عن مدى الرقي  •
المساعدات االجتماعية من ما دعا الباحثة إلى معرفة واقع  ،واحترام الحقوق األساسية للفرد

واليات وطرق عملها  ،حيث السياسات والبرامج لوزارة الشؤون االجتماعية بشكل خاص
 .في تقديم المساعدات االجتماعية للفقراء والعمل على تقديم مقترحات لتطويرها 

  
أن يكون للباحثة دور ايجابي لتضيف شيئا جديدا على واقع المساعدات : المبررات الذاتية

من خالل مقترحات لتطوير المساعدات االجتماعية في ظل الزيادة في  ،الجتماعية في فلسطينا
  .نسب الفقر والبطالة والعمل على تعزيز مهارة البحث العلمي لدى الباحثة 

  
  أهداف الدراسة  4.1

  
حليل وآفاق تطويره بت ،الهدف العام التعرف على واقع المساعدات االجتماعية الحكومية في فلسطين

والفئات  ،التمويل(برامج المساعدات االجتماعية التي تتبعها وزارة الشؤون االجتماعية من حيث 
على سلم  والتعرف ،وقاعدة البيانات للبرامج ،ومستوى المنفعة ،واليات االستحقاق ،المستهدفة

  .)المساعدات لهذه البرامج
  

  : أما األهداف الفرعية
 

 .تواجه المساعدات االجتماعية الحكومية  التعرف على أهم التحديات التي •
تقديم مقترحات لتطوير المساعدات االجتماعية الحكومية في فلسطين من وجهة نظر  •

 .والعاملين على برامج المساعدات االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية ،الباحثة
 

  أسئلة الدراسة  5.1

  
  السؤال الرئيسي ما هو واقع المساعدات االجتماعية الحكومية في فلسطين ؟ 

  
  باإلضافة إلى األسئلة الفرعية 

  
 ما هي التحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية ؟ •

 ما هي المقترحات التي يمكن تقديمها لتطوير المساعدات االجتماعية ؟ •
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 على برامج المساعدات في وزارة الشؤون االجتماعية ؟ ما هي اقتراحات العاملين •
 

  فرضيات الدراسة  6.1

  
واقع المساعدات "حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين  •

 .تعزى لمتغيرات خصائص المبحوثين) α≥0.05(عند مستوى الداللة " االجتماعية
تواجه  التي ياتالتحد"حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين  •

 .تعزى لمتغيرات المبحوثين) α≥0.05(عند مستوى الداللة  "  المساعدات االجتماعية
مقترحات تطوير "حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين  •

  .المبحوثينتعزى لمتغيرات ) α≥0.05(مستوى الداللة عند  " المساعدات االجتماعية
  

  أهميه الدراسة  7.1

  
  :األهمية العلمية

  
تكتسب هذه الدراسة أهميتها العلمية كونها من الدراسات العلمية الميدانية المرتبطة بدراسة  •

واقع المساعدات االجتماعية الحكومية، فقد اتبعت الدراسة األسلوب العلمي في اختيار 
بهدف الحصول على نتائج  ،)مصادر الدراسة ومنهجها العلمي وأداة القياس المستخدمة فيها(

 .ذات موثوقية عالية 
مساهمة الدراسة بالتركيز على الدور الذي تقوم بة وزارة الشؤون االجتماعية بشكل خاص  •

عن طريق تحليل البرامج  ،والمؤسسات األخرى المعنية بتقديم المساعدة والعون للمحتاجين
 .الخاصة بالمساعدات االجتماعية لوزارة الشؤون والعمل على تقديم مقترحات لتطويرها

 .إضافة دراسة علمية جديدة يستفيد بنتائجها الباحثين •
إثارة فضول الباحثين اآلخرين للبحث في المساعدات االجتماعية من وجهة نظر المستفيدين  •

 .واألخصائيين االجتماعيين
  

  األهمية التطبيقية 
  

وزارة الشؤون الفي  العاملين على برامج المساعدات االجتماعية  تزويد صناع القرار •
 .االجتماعية بنتائج تساعد على تطوير واقع المساعدات االجتماعية 
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لتطوير مهاراتها وقدراتها في التحليل والتقييم  ،اكتساب الباحثة المعرفة واالطالع الالزمين •
على تكوين نظرة شمولية تساهم في مهاراتها وقدراتها على المشاركة بفاعلية  وتساعدها

  .ومهنية  عالية في تطوير المساعدات االجتماعية 
  

  هيكلية الدراسة  8.1

  
  :تشتمل الدراسة على خمس فصول موزعة كما يأتي

  
يعرض خلفية الدراسة، وتشمل مقدمة ومشكلة الدارسة وأهميتها، ومبررات : األول الفصل •

  . القيام بالدراسة وتفصيل هيكلية الدارسة
  .يتضمن محتوياته اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني •
، المجتمع الذي أجريت عليه الدراسةيتطرق إلى منهج الدراسة وأدواته و: الفصل الثالث •

، ويبين أيضا حقق من صدق أداة الدراسة وثباتهاوعينه الدراسة وخصائصها وإجراءات الت
  .حدود الدراسة الزمنية والمكانية والبشرية والتحليل اإلحصائي لخصائص العينة 

يعرض نتائج التحليل اإلحصائي للبيانات التي تم الحصول عليها من : الفصل الرابع •
النتائج واإلجابة عن أسئلة الدراسة والتحقق من صحة  المبحوثين ثم عرض ومناقشة تلك

  .الفرضيات
 .يتضمن االستنتاجات والمقترحات التي بنيت على نتائج الدراسة:  الفصل الخامس •
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  الفصل الثاني 

______________________________________________________  
  اإلطار النظري والدراسات السابقة 

  
  مقدمة  1.2

  
يستعرض هذا الفصل اإلطار النظري للدراسة والدراسات السابقة التي توفرت للباحث من المراجع 
ذات الصلة بموضوع الدراسة بمختلف أنواع هذه المراجع من كتب وأبحاث وأوراق علمية أو 

  ).االنترنت(الشبكة العنكبوتية 
  

األول تطور المساعدات االجتماعية وصوال يتناول الجزء ، يتكون هذا الفصل من ثالثة أجزاء
ويتناول الجزء الثاني مفهوم المساعدات االجتماعية بصورة تفصيلية من حيث ، للضمان االجتماعي

ومعايير االستحقاق لها ، والفئات المستحقة لها، تحليل البرامج التي تتبعها وزارة الشؤون االجتماعية
لحكومية التي تربطها عالقات بوزارة الشؤون االجتماعية إلى جانب البرامج المشتركة للوزارات ا

أما الجزء الثالث فيتحدث عن الدراسات ، من زاوية تقديم المساعدات االجتماعية والتنسيق معها
  .السابقة

  
  التطور التاريخي للمساعدات االجتماعية  2.2

  

واألعراف وأنه ال بد ، وجدت المساعدات في مصر القديمة استنادا إلى التقاليد: العصور القديمة في
وقد . حتى يكونوا قادرين بالدفاع عن الدولة ضد أي تهديد داخلي أو خارجي، من مساعدة األفراد

أما .سلوبأثبتت النقوش التي وجدت على مقابر ومعابد القدماء المصريين ما يدل على شيوع هذا األ
ولكنه تحدث عن الحرية التي تسمح ، عند اليونانيين فان أرسطو لم يتحدث في كتاباته عن اإلحسان
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ووجدت بعض ، وليضمن استقرار الحكومات داخل المجتمع، بتهدئة وإرضاء خاطر التعساء
ين الذين المساعدات إال أنها كانت بسيطة للغاية وتمليها اعتبارات حماية المدينة من ثورات الفالح

كذلك كانت لنظرية ، كانوا يتعرضون ألقصى ألوان الفقر والذين كانت بطالتهم خطر على البالد
القانون الطبيعي أثرها الكبير عند الرومان بامتناع تدخل الدولة على اعتبار أن لألفراد حقوقا يجب 

فا للقانون الطبيعي وإال كان ذلك مخال، إن تكون بعيدة عن متناول السلطة وال يجوز المساس بها
وعندما كان الوضع يتفاقم كانت الدولة تقرر ، ومع ذلك فقد وجدت بعض المساعدات لقدامى الجنود

 ).1993،عبد اهللا(التدخل لكي تتجنب الثورات 

  
وهو التضامن المشترك ، عن المساعدات بالتكافل االجتماعي عبر الفقه اإلسالمي: في اإلسالم

وأن يشعر كل واحد في المجتمع بان عليه واجبات للمجتمع يجب عليه ، تمعالمتبادل بين أفراد المج
وان للفرد حقوقا في هذا المجتمع يجب على القوامين عليه أن يعطوا كل ذي حق حقه من  ،أداؤها

والتكافل االجتماعي . وان يدفع الضرر عن الضعفاء ويسد خلل العاجزين، غير تقصير وال إهمال
فقد . وبين الجماعة والفرد، دة أبرزها صورة التكافل بين الفرد والجماعةفي اإلسالم صور متعد

وجعل هذه . وال محتاج، فرض اإلسالم على المسلمين كفالة بعضهم بعضا كي ال يبقى بينهم فقير
ثم أوكل إلى الدولة أن ترعى أداء هذه ، الكفالة فريضة على المسلم في حدود ظروفه وإمكاناته

والنهوض بأعباء ، أموال المكلفين ما يكفي لضمان عيش الفقراء والمعوزينالفريضة فتأخذ من 
وهو ليس مجرد تامين الجانب المادي من حياة اإلنسان بل ثمرة من ثمرات التكافل . المساعدات

وقد كان الدين . اهرة من مظاهر اإليمان والعبادةوظ، القائم على األخوة والمحبة والرحمة واإليثار
وهو بعكس النظم الوضعية األخرى لم يقر تحت وطأة ، اسبق النظم في تقرير المساعداتاإلسالمي 

أو استدراكا لحاجة اجتماعية بل اقره إيمانا منة بحق ، الظروف االجتماعية واالقتصادية أو السياسية
من  وبمسؤولية الجماعة ممثلة بالدولة في كفالة هذا العيش وجعله جزءا، اإلنسان في العيش الكريم

وتقديم العون والمساعدة غير مقصورة على المسلمين ، الرسالة اإلسالمية التي جاءت رحمة للعالمين
بل أنها تشمل الذميين وتقديم المساعدة في اإلسالم تواجه جميع المخاطر واألعباء شريطة أن ال 

اله في مستوى يكون للفرد دخل ينفق منه أو يكون دخله غير كاف لتغطية نفقات معيشته ومعيشة عي
، ومن موارد األمالك العامة، ويتم تغطية نفقات المساعدات المقدمة للفقراء من أموال الزكاة ، الئق

  .)2001،عبد العال(وأمالك الدولة الخاصة وبعض الضرائب 
  

كان النظام اإلقطاعي سائدا خالل العصور الوسطى وأغلبية المجتمع كانت : في العصور الوسطى
أما الذين ال . ين استطاعوا إن يشبعوا احتياجاتهم داخل اإلقطاعية التي يعملون فيهامن العبيد الذ

وجاءت ، يعملون داخل اإلقطاعية وال يستطيعون كفالة أنفسهم فإنهم كانوا يتركون للجوع والمرض
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عن طريق الكنيسة التي نظمت ، بداية ظهور المسيحية بداية لظهور مؤسسات اإلحسان والبر
ومن هنا . وتدخلت بعمق في انتشار المؤسسات الخيرية التي انتشرت في العالم الغربيالمساعدات 

ونشأت فكرة التبصر ، تبلورت أفكار المساعدات وقيام جمعيات أصحاب الحرف والطوائف المهنية
بين األعضاء والتي تقوم على فكرة التدارك من المخاطر المستقبلية والتي كانت تقوم بين االتحادات 

مقابل ، نت تهدف إلى معاونة األعضاء في حاالت المرض والعجز واإلصابة والشيخوخةوكا
والتي كانت تسمى جمعيات الصداقة ، وهي على أساس أفكار التامين االجتماعي، اشتراكات دورية

وظهور مؤسسات اإلحسان التي كانت تخضع للكنيسة والتي كانت تقوم بخدمة المعوزين ، الرومانية
وقد وجدت منازل . والمتسولون الذين يحصلون على كفايتهم من الطعام داخل الكنيسةوالمشردين 

وكذلك الشيخوخة والعجزة والمرضى والفقراء ، واألطفال اللقطاء ورعايتهم، خاصة الستقبال األيتام
ولكن كان هناك تراجع لدور الكنيسة بسبب تراجع روح البر واإلحسان التي كانت سائدة وخاصة ، 

وبسبب ذلك أصبح هناك مشكلة في تمويل ، لمجاعة التي ازداد فيها عدد الفقراء والمحتاجينبعد ا
هذه المساعدات مما أدى إلى عجز الكنيسة وعدم كفاءتها لمعالجة مشاكل الفقر والبؤس مما جعل 

  ).1993،عبد اهللا(الناس ينصرفون عن الكنيسة 
  

  الثورة الصناعية 3.2

  
وعدم تدخل الدولة ، الصناعية وظهور األفكار التي تدعو إلى الحافز الفرديظهرت بوادر الثورة 

وطبقة العمال وكان ، وأصبح هناك طبقتين في المجتمع األوروبي الطبقة الرأسمالية. وتحقيق الحرية
وأصبح العمال معرضين ، فانتشرت البطالة بعد استخدام اآلالت. لهذه الثورة انعكاسها على العمال

وانتشار حوادث العمل وفي ظل الفكر الليبرالي الدولة لم تتدخل ، عند استخدام تلك اآلالتللمخاطر 
ة من المخاطر وجميع هذه الوسائل لحماية العمال من المخاطر فاتخذ األفراد بعض الوسائل للحماي

إلى قيام  ألنها لم تكن تحت أي تنظيم أو رقابه من الدولة مما أدى، لم تفلح بمساعدة العمال والفقراء
أو انجلترا مما حتم على الدولة ، ثورات من قبل العمال ومواجهتهم مع السلطات سواء في فرنسا

والتي كانت ترى إن تدخلها ، التدخل بسبب هذه الثورات العمالية إليجاد الحلول لمشكلة الفقر والعوز
يجة لكل ذلك تشكلت نت. وحل المشكالت هو راحة لها مما قد تسببه هذه الثورات من مشاكل ضدهم

لجنة أطلق عليها لجنة التسول في فرنسا وأرجعت هذه الجنة سبب الفقر والبؤس إلى  1790في عام 
أخطاء الحكام والحكم وعلى أساس ذلك بحثت في إنشاء طرق الحماية االجتماعية وقررت هذه 

وإقامة ، عيشة أن على المجتمع واجب مساعدة المعوزين وان لكل إنسان الحق في كفالةاللجنة 
 وقرر أن المساعدات االجتماعية. وإنشاء المستشفيات للمرضى، المالجئ للعجزة ومالجئ لألطفال

وهكذا فقد تدخلت الدولة في ، المواطنين حاجة يسد أن دين مقدس على المجتمع الذي يجب علية
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ساهم في تطور  سياسة المساعدات االجتماعية وقد توالت العديد من التشريعات بهذا الخصوص مما
  ) 1988،اسكندر(،)1980،البرعي(نظم المساعدات االجتماعية في مراحل متعددة ومختلفة 

  
  :تطور المساعدات االجتماعية وصوال للضمان االجتماعي 4.2

  
لم تتخذ الدول سياسة موحدة في معالجة مشاكل الطبقات الفقيرة والضعيفة وكانت القوانين التي 

متفرقة كذلك من حيث اإلدارة والتمويل ولذلك كانت الحاجة ملحة إلى نظام تعالج هذه المشاكل 
شامل يؤلف بين هذه القوانين وينسق بينها على أساس من ضمان الحد األدنى االجتماعي والتي تقوم 

وضمان الدخل البديل والتي تحققه التأمينات االجتماعية ويشمل ، تحقيقه نظم المساعدات االجتماعيةب
فراد ويغطي كافة المخاطر االجتماعية وهو الضمان االجتماعي الذي يقوم بكل هذه المهام جميع األ

الثورات العمالية والتي باتت الرأسمالية تخشى هذه : وكان لظهور هذا النظام عوامل عدة منها
 وكذلك كان لالزمات االقتصادية والسياسة التي اجتاحت العالم، الثورات من قبل الطبقات الكادحة

وخاصة بعد الحرب ، الفضل الكبير في ظهور نظام الضمان االجتماعي وانتشاره 1929عام 
، العالمية األولى والثانية مع ما وقع على كاهل الطبقات الفقيرة من عبئ الحرب في ميدان القتال

ية وتأسيس منظمة العمل الدول، وفي ميدان اإلنتاج وكذلك كان لحلقات الدراسة والمؤتمرات الدولية
بموجب معاهدة الصلح الفضل في التمهيد إلقامة نظام الضمان االجتماعي على ضوء األبحاث 
والدراسات وكل هذا أدى إلى تطور في مفهوم الضمان االجتماعي سواء على مستوى الهدف أو 

وبناء على العوامل ) 1983،البرعي(على مستوى أسلوب التمويل أو على مستوى نطاق التطبيق 
دأت العديد من الدول األوروبية تطور نظم المساعدات االجتماعية لديها وصوال إلى نظام السابقة ب

  .الضمان االجتماعي 
  

  الضمان االجتماعي  5.2

  
وهذان النظامين ، هو اسم واسع يطلق على نظامين يستخدمان في معظم المجتمعات في وقت واحد

 )1973,الحلواني(والتأمينات االجتماعية ، الضمان االجتماعي هما المساعدات اللذان يشملهما لفظ
كما عرف الضمان االجتماعي من قبل اإلعالن العالمي لحقوق اإلنسان على أن لكل إنسان باعتباره 

لكل شخص الحق في " ومضمون هذا الحق يقول ، عضوا في المجتمع الحق في الضمان االجتماعي
وسعادة عائلته خاصة من حيث الغذاء مستوى الئق من المعيشة لتامين صحته وسعادته وصحة 
وله الحق في الضمان في حالة البطالة ، والكساء والمأوى والخدمات الطبية واالجتماعية الضرورية

والمرض والعجز والترمل والشيخوخة وفقد وسائل العيش األخرى نتيجة لظروف خارجة عن 
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الالزمة وان جميع األطفال يتمتعون إرادته كما إن لألمومة والطفولة الحق في اإلعانة والمساعدة 
  ).1986،حمدان" (بنفس الحماية االجتماعية سواء أكان قد ولدوا من زوج أو دون زوج

  
بأنه جميع الخدمات والمساعدات أو المزايا التي تقدم للمحتاجين : وعرف الضمان االجتماعي

ديم المساعدات االجتماعية وتسهر الدول في العالم على تق، والمستحقين لها في الحاالت الموجبة
وتهدف المساعدات ، وهو حق مكتسب لكل مواطن من هذه الدولة، لمواطنيها بأشكال مختلفة
ويشمل تدخل الدولة كذلك توفير مستوى  .لحد األدنى لمستوى معيشة األفراداالجتماعية إلى ضمان ا

مثلث الضمان االجتماعي  ويكتمل. تمثل القوة العاملة، معيشي متوسط إلى فئة أخرى من المجتمع
بتوفير مستوى معيشي مرتفع نسبياً لفئة مختارة من المجتمع تضمن لهم بعض التأمينات الخاصة 

  .ويمثل بذلك الضمان االجتماعي شمولية أكبر في التعامل مع المساعدات االجتماعية
  

  مستوى معيشي مرتفع                             فئة مختارة 
  تأمين خاص                                   

  القوى العاملة              التأمينات االجتماعية                   مستوى معيشي متوسط 
  المساعدات االجتماعية             حد أدنى من مستوى المعيشة                          

  جميع الناس                                  
  

ض الباحثين يجتنبون تعريف الضمان االجتماعي متعدد التعريفات ويكتنفه الغموض لدرجة أن بعإن 
بحسب ، وقد يرجع هذا إلى أن قانون الضمان االجتماعي يختلف من دولة ألخرى، وضع تعريف له

من هنا . اختالف األنظمة الدستورية والتاريخ السياسي والنظام االقتصادي واألوضاع االجتماعية
وإعاناته باختالف الشعوب ، ان أنظمة الضمان االجتماعي تختلف إلى حد ما من حيث طرق تمويلهف

وهذا يؤدي في النهاية ، وان نظرية الضمان االجتماعي تتطور من حيث مداها ومضمونها وفلسفتها
  )1986،بيومي(إلى اختالف تعريفه 

  
  الحقوقي للمنظور وفقا االجتماعي الضمان نظم في توافرها ينبغي التي الرئيسية العناصر 1.5.2

  
حاالت  لجميع الشاملة التغطية توفير إلى االجتماعي الضمان نظام يرمي أن يجب: الشمول •

 على وقدرتهم، الدخل اكتساب على األشخاص قدرة تهدد التي الحياة وظروف الطوارئ
 والمرض، البطالة، حالة في المعونات ذلك ويتضمن. مقبول معيشي على مستوى الحفاظ
 .الكفاف عيش ومعونة الفقراء، أطفال وإعالة والشيخوخة، والوالدة، والحمل، والعجز،
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 .إليه يحتاج من كل االجتماعي بالضمان ينتفع أن يجب :االنتفاع إمكانية •
 ومالئماً كافياً النظم شتى إطار في المقدم اإلعانات مستوى يكون أن يجب:والمالئمة الكفاية •

 .وقواعده االجتماعي الضمان نظام نوع على يتوقف فهو المدفوعة اإلعانة مقدارأما 
 شخص أي ضد جائراً تمييزاً االجتماعي الضمان برامج تتضمن أال يجب: المساواة احترام •

 الرأي السياسي أو، الدين أو الجنسي الميل أو النوع أو الجنس أو مثال العرق، على أساس
 ويتضمن، االقتصادي واالجتماعي الوضع أو النسب أو االجتماعية، أو األصول الوطنية أو
 .المباشر وغير التمييز المباشر ذلك

 فيمن للبت ومنصفة معقولة وإجراءات قواعد وضع يجب:اإلجرائية الضمانات احترام •
  )1986،بيومي( استحقاقهم فترة تنتهي ومن االجتماعي الضمان برامج عليهم شروط تنطبق

  
  :الضمان االجتماعي أهداف 2.5.2

  
   :ان االجتماعي هدفان رئيسيان هماللضم

  
  :عن طريق الوسائل اآلتية  ويهدف إلى القضاء على األسباب التي تؤدي إلى العوز والحاجة: وقائي

  
وبذلك يعتمد على نفسه في كسب قوته فال يحتاج إلى ، تهيئة العمل لكل شخص قادر علية •

 .المساعدة من غيرة
وإلحاقهم ، تدريب العجزة وتأهيلهم مهنيا على أعمال تتفق وقدراتهم وإمكانياتهم واستعداداتهم •

 .بإعمال تتناسب مع هذه القدرات
فإذا توفر لإلنسان المال أصبح آمنا على نفسه ، وقاية األفراد من الفقر والجهل والمرض •

المرء متعلما تفتحت له  وإذا كان، وإذا تمتع بالصحة أمكنه العمل، مطمئنا على مستقبلة
 .ظروف الكسب والعمل

 

ويهدف إلى مساعدة األشخاص الذين حلت بهم الحاجة والعوز عن طريق إحدى الوسيلتين : عالجي
  :اآلتيتين
تقديم المساعدات لألفراد واألسر المحتاجة التي أصبحت في حاجة ماسة إلى مساعدة لفقد  •

وذلك ، العمل أو غير ذلك من األسباب أو لعجز كلي عن، أو عدم وجود مورد، العائل
بصرف التامين المستحق إذا كانت األسرة أو الفرد مستفيدا من إحدى نظم التأمينات 

  إذا كانت الحالة من غير أو صرف المساعدات االجتماعية من ميزانية الدولة ، االجتماعية
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 .الفئات المستفيدة من نظم التأمينات االجتماعية العمالية
والتعليم بدون مقابل وقد اتفق كل من ، كالعالج المجاني بالمستشفيات، الخدمات العامةتوفير  •

على ) 1993،عبداهللا(،)1988،اسكندر(،)1980،البرعي(،)2000،الحسن(،)1986،بيومي(
 . أهداف الضمان االجتماعي

  
  :فلسفة الضمان االجتماعي 3.5.2

  
  :الفلسفة االجتماعية

  
 .فواجب المجتمع مساعدته إذا عجز عن مساعدة نفسه، أن الفرد جزء من المجتمع •
فواجب ، أن األفراد الذين عجزوا عن العمل قد بذلوا جهدهم في خدمة وطنهم وهم أقوياء  •

 .المجتمع مساعدتهم عند المرض والحاجة
 .إن صرف مساعدات الضمان االجتماعي تحفظ للمستفيدين كرامتهم •
وليست بمنحة وال هبة باعتبارهم أعضاء ، لهمإن المساعدات التي تصرف للمستفيدين حق  •

 .في المجتمع أدوا دورهم وان عجزهم بسبب خارج عن إرادتهم
 

  :الفلسفة االقتصادية
  

إن الضمان االجتماعي يكفل حدا أدنى من الدخل لألفراد المستحقين وهو بذلك يكفل لهم  •
 . دخال ثابتا

إن هذا الدخل الذي يخصص لمستحقي الضمان االجتماعي يستفيد منة عدد من األفراد  •
 .المستحقين

ويؤهل ، إن الضمان االجتماعي يكفل األيتام ويساعد الفقراء والعجزة واألرامل والمطلقات •
 .العاجزين عن العمل مهنيا ويؤدي لهذه الفئات خدمات اجتماعية تختلف باختالف كل حالة

 

  :التشريعية الفلسفة
  

 الدولة هي المسئولة عن األفراد فهي التي حلت محل األسرة والقبيلة في رعاية المحتاجين  •

 .الدولة هي التي تقوم بتقديم الخدمات لألفراد ومن بينها خدمات الضمان االجتماعي •
  .)2007،ألحبسي(،إن واجب الدولة تقديم المساعدة لكل فرد أصبح عاجزا عن مساعدة نفسه •
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  وسائل الضمان االجتماعي  6.2

  
 برنامج رئيسيين، هما برنامجين من مزيج من الدول من كثير في االجتماعي الضمان نظم تتكون

وسيتم الحديث في هذه ، )2000،الحسن(المساعدات االجتماعية  وبرنامج، االجتماعي التأمين
االجتماعية بشيء من االختصار الدراسة عن وسائل الضمان االجتماعي بالتطرق إلى التأمينات 

  .واستعراض وسيلة المساعدات االجتماعية موضوع الدراسة بشي من التفصيل
  

  ية كأحد وسائل الضمان االجتماعيالتأمينات االجتماع: أوال 7.2

  
البعض التامين االجتماعي بصفة عامة انه نظام اجتماعي لتخفيف الخطر الذي يتعرض له  عرف

وتوزيع األعباء المالية المترتبة على جميع المشتركين ، الفرد عن طريق تجميع األخطار المتشابهة
وعرفه البعض بأنه نظام اجتماعي يوفر التعويض المالي لجبر اآلثار الناجمة عن . بطريقة عادلة

ودفع هذه التعويضات من حصيلة االشتراكات المجموعة من كافة األعضاء المشتركين ، األضرار
وقد عرف التامين االجتماعي انه تامين ينظم الموظفين والعمال ويؤمنهم من إصابات . في النظام

 ،كما انه في الوقت ذاته تامين على األشخاص حال حياتهم وحال وفاتهم، العمل والمرض والبطالة
ويتمثل التامين في هاتين الحالتين األخيرتين في نظام للمكافآت أو المعاش بعد انتهاء الخدمة أو في 

  ).2001،دهيم(نظام المكافآت أو المعاش للورثة والتامين االجتماعي غالبا ذو صفة إجبارية 
  

  :ت االجتماعيةشروط التأمينا 1.7.2

  

  .تكون التغطية إجبارية وليس من حق األفراد االختيار بين االنضمام للنظام أم ال أن .1
  .ال يشترط أثبات حاجة المستفيد إلمكان صرف المزايا المقدمةيعتمد على االشتراكات و .2
وذلك بالعمل على ، التخفيف على الفئات ذات الدخل المنخفض وذات األعباء العائلية الكبيرة .3

  .الدخلأعادة توزيع 
  .يجب أال يكون اشتراك الحكومة قاصرا على اإلشراف والرقابة فقط .4
 .يجب أال يقتصر البرنامج على موظفي الحكومة فقط .5

  
  أنواع التأمينات االجتماعية 2.7.2

  
  : للتأمينات االجتماعية أنواع متعددة منها
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وهي جميع المزايا النقدية والعينية التي تهدف إلى تشجيع االستقرار : العائلية اإلعانات .1
 .ةخاصالوتمنح هذه اإلعانات بصفة دائمة أو بواسطة تقديم المساعدات بالمناسبات ، العائلي

يعد من أهم التأمينات االجتماعية التي تقدم لألشخاص عندما يصلون إلى سن : تامين التقاعد .2
، واجبا على المجتمع تكريم كبار السن في مواجهة متطلبات حياتهم المعيشيةويعد ، متقدمة

فتامين التقاعد يمنح للمواطن بعد إن يكون قد عمل عدة سنوات في القطاع الخاص أو 
 . الحكومي وكانت تقطع من راتبه مبالغ معينة لهذا الغرض

جزئيا بصفة دائمة أو  وهو فقدان المؤمن علية قدرته على العمل كليا أو: تامين العجز .3
 .مؤقتة

أي الحصول على األجر ، وهي دفع اجر للمرأة العاملة حالل إجازة األمومة: تامين األمومة .4
 .كامل أو على جزء منه خالل فترة زمنية قصيرة

وهي عدم القدرة على العمل الناتجة عن إصابة عمل مما ينتج عنها : تأمينات إصابة العمل .5
أو فقدان مصدر الدخل ، القدرة الشرائية في حكم إصابة العمل أو فقدان، انقطاع الدخل

 .لألرملة واألطفال الناتجة عن الوفاة بإصابة عمل
توقف العامل عن العمل ألمد طويل بسبب عدم حصوله على فرصة عمل : تامين البطالة .6

 .)2001،دهيم(ورغبته فيه وسعيه إلية ، رغم امتالكه القدرة علية
 

  :التأمينات االجتماعية أهداف 3.7.2

  
  :من أهم األهداف التي تسعى التأمينات االجتماعية إلى تحقيقها هي

 

إذ تساهم أموال التأمينات االجتماعية في بناء ، اإلسهام في حل المشكالت االجتماعية .1
 .المساكن والمدارس والمراكز الصحية وبيوت العجزة ومراكز التأهيل

 .ومحاربة الفساد والتفكك االجتماعي، العمل على تخفيف حدة الفقر .2
 أوضاع العديد من األسر من التأمينات االجتماعية تدعم التعويضات وأموال المعاشات   .3

اإلسهام في تنمية االقتصاد الوطني عبر استثمار احتياطي إيداعات التأمين مما يساعد على  .4
إقامة مشروعات تنموية استثمارية يتم من خاللها توفير فرص العمل إلعداد كبيرة من 

 . المواطنين

 تخفيف العديد من األعباء الملقاة على كاهل الدولة والتي لم تعد قادرة على تحملها إلعانة .5
األمم (العديد من األفراد والجماعات الذين يفقدون وظائفهم جراء تنفيذ برامج إعادة الهيكلية 

  ).2001،دهيم(،)2003،المتحدة
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  المساعدات االجتماعية باعتبارها وسيلة للضمان االجتماعي : ثانيا 8.2

  
لكل فئات نظام المساعدات االجتماعية وظيفته سد الفراغ الناشئ نتيجة عدم شمول التامين 

وعلى األخص الطبقات الفقيرة ويستهدف نظام المساعدات االجتماعية منح إعانات ، المواطنين
وتعتمد في تمويلها على اعتماد ، أو تعويضات أو مزايا عينية إلى أصحاب الحاجة، )معاش(دورية 

لها غير أن قيمة وتكون منحة للمحتاجين لها بعد إثبات الحاجة ، الخزينة العامة في ميزانية الدولة
المعاشات والتعويضات وغيرها من هذه المزايا التي يمنحها النظام الخاص بالمساعدات االجتماعية 

كما أنها ال تشمل كل من هم في حاجة لها ، ال تصل إلى الحد األدنى الذي يكفله التامين االجتماعي
  ) 2001،العال عبد(مما يوجب وجود قوائم لالنتظار لتقديم المساعدة االجتماعية 

  
ويمكن التميز بين المساعدات والتأمينات من حيث أن التأمينات تمول من اشتراكات يؤديها صاحب 

أو الدولة وحدها حسب ، أو صاحب العمل والعامل والدولة، العمل وحده أو صاحب العمل والعامل
الخزينة العامة للدولة فتمول من ، الظروف واألحوال السائدة في كل دولة من الدول أما المساعدات 

وتؤدى مزايا التأمينات االجتماعية للمؤمن علية إذا توفرت شروط ، واعتماداتها تقدر سنويا
أما المساعدات االجتماعية فتؤدى لطالبها ، استحقاقها بغض النظر عن دخل المؤمن عليه أو عائلته

مورد لألسرة وعدم وجود  بعد بحث اجتماعي تجريه الجهة المعنية للتحقق من عدم وجود دخل أو
من تجب علية النفقة لطالب المساعدة بعكس التأمينات االجتماعية التي تكفل حقوقا مكتسبة للمؤمن 

ودائما تعتبر نظم المساعدات االجتماعية مكملة لنظم ، علية وألسرته وتؤدى دون بحث أو غيرة
ة كلما ضاقت دائرة المساعدات التأمينات االجتماعية وكلما اتسعت دائرة التأمينات االجتماعي

وبالرغم من ذلك فان المساعدات والتأمينات وسيلتين يتفقان في  ).1997،منصور(االجتماعية  
والحق أنه ال يمكن رسم حدود فاصلة بين الوسيلتين فاختصاصهما ، سعيهما لمقاومة الحاجة والعوز

ية واإلمكانيات الفنية والمالية يختلف من دولة ألخرى وذلك حسب الظروف االقتصادية واالجتماع
ويالحظ أن االتجاه الحديث في قوانين الضمان االجتماعي غالبا ما يحاول التقريب أو ، للحكومة

الدمج بينهم وهناك العديد من الدول تحاول التوسع في التأمينات االجتماعية لكي تشمل فئات كانت 
وال يعني هذا استغراق التامين ، خاصوالخدم وعمال القطاع ال، مستبعدة مثل عمال الزراعة

للمساعدات االجتماعية بل مازالت المساعدات تكمل أنظمة التامين االجتماعي وتتحد معها لسد أوجه 
النقص وقد تميل الكثير من الدول إلى تفضيل وسيلة التامين االجتماعي نظرا لما يشترطه التامين 

أن ما يصرف لهم هو حق ثابت يحمي العامل من من اشتراك العمال بدفع االشتراكات وهذا يعني 
القرارات التي تصدر عن الهيئات المسؤلة عن تقدير اإلعانات باإلضافة أن التأمينات يستوجب 

  ) .1986،بيومي(إنشاء وسائل وقائية متخصصة لتنظيم الوقاية من أسباب المخاطر 
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  المساعدات االجتماعية  9.2

  
من الضمان االجتماعي، وفي بعض األدبيات يتم المطابقة بين  االجتماعية جزءالمساعدات تعتبر 

الضمان االجتماعي والحماية االجتماعية، والحماية االجتماعية في بعض البلدان تقتصر على المعنى 
كما هو الحال في فلسطين،  الضيق والمقتصرة على الخدمات لألكثر فقرا واستضعافا وإقصاء،

  .ماعيوذلك لغياب نظام للضمان االجت
  

وخدمات إيوائية وتأهيلية ، وتتضمن المساعدات االجتماعية مساعدات عينية ونقدية وتامين صحي
   ومساعدات طارئة وتقدم المساعدات االجتماعية للفئات المستحقة بعد الدراسة والبحث

  
  : المستحقة وأهم الفئات

  
 . أكبر من دخلها االستهالكية نفقاتها حجم والتي الفقيرة األسر .1

 الخ...،أحداث مسنين،معاقين،أرامل،مطلقات،أيتام: المهمشه الفئات .2

 لها المساعدة وتقديم،التدخل تتطلب صعبة اجتماعية وظروف مشاكل من تعاني التي األسرة .3

  
، دوري بشكل المنتظمة النقدية المساعدات:وهناك أشكال متعددة للمساعدات االجتماعية منها

 .وفي الكوارث خاصة ظروف في واألسرة للفرد تقدم التي والخاصة، الطارئة النقدية والمساعدات
وأيضا ، والطارئة الموسمية العينية والمساعدات، دوري بشكل المنتظمة العينية والمساعدات
 ،الجامعية واألقساط المدرسية الرسوم ومساعدات، )الطبي التامين( والمرضية العالجية المساعدات
الالئحة التنفيذية ( تاهيلية  ومشاريع تمكين ومساعدات، دريبيةت أو طبية تاهليية ومساعدات

  ). 2002 ،للمساعدات االجتماعية
  

  المساعدات االجتماعية في فلسطين  10.2

  
إال في فلسطين منها الحكومية واألهلية والدولية، المساعدات هناك العديد من المؤسسات التي تقدم 

في  االجتماعية للمواطنينتقديم المساعدات رئيسي في الدور التلعب أن وزارة الشؤون االجتماعية 
باعتبارها أكبر مقدم للخدمات المتعلقة بالحماية االجتماعية في البالد وهي األكثر أهمية  فلسطين

   كمؤسسة حكومية منوط بها قيادة وتنسيق كل نظام الحماية االجتماعية في البالد وآلياته المتعددة
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لى أنه سيتم ذكر المؤسسات التي تقدم المساعدات االجتماعية في فلسطين من والبد من اإلشارة إ
منطلق الخدمات والمساعدات التي تقدمها دون التطرق إلى تحليل برامجها في تقديم المساعدات 

وذلك من منطلق اكتمال واستيضاح الصورة بشكل كامل للمؤسسات التي تقدم ، بشكل معمق
لسطين وسيتم تناول الجزء الخاص من برامج المساعدات االجتماعية المساعدات االجتماعية في ف

  .لوزارة الشؤون االجتماعية بالدراسة والتحليل وبشكل معمق
  

  المؤسسات المساهمة في قطاع المساعدات االجتماعية في فلسطين 
  

 المؤسسات الفلسطينية الحكومية 11.2

  
تقدم خدمات اجتماعية ذات ترابط وثيق بعمل وزارة الشؤون : وزارات القطاع االجتماعي

 :تستهدفها وزارة الشؤون االجتماعية منهااالجتماعية، وتقدم خدمات وبرامج لحماية الفئات التي 
  .وزارة العمل ،وزارة الصحة، وزارة التربية والتعليم

  
  :  وزارة الشؤون االجتماعية 1.11.2

  
وضع السياسات والتوجهات، وكذلك تحديد  بما يشمل لمساعداتقائد ومنسق ومنظم قطاع ا •

قواعد  تصميم وتحديد معايير الخدمات المقدمة توفيروالداعمة  اآللياتدور  حوتوضي
 .وضع نظام لإلحالة والمراقبة والمساءلةوالبيانات والسجالت لمقدمي ومتلقي الخدمات 

ات الحماية االجتماعية، وتحديد إطار والمقاييس المتعلقة بخدم واآللياتصياغة السياسات  •
، وتوفير قاعدة بيانات وطنية حول مقدمي الخدمات االجتماعية والمستفيدين وآلياتهاالرقابة 

 .منها، بالشراكة مع مؤسسات وطنية ودولية
 مكتب فرعي بما فيها مديرية القدس  15ومديرية  17تعتمد الوزارة على  •

 .والفتيات المرأة،، األحداث، المسنين ،المعاقين ،مركز لرعاية األطفال 33تشرف على  •
العمل جار على التطوير المؤسسي في الوزارة والمديريات بناء البرنامج الوطني الفلسطيني  •

للحماية،إصالح وتوحيد برنامجي التحويالت النقدية وتحديد معايير االستهداف وقيمة المنفعة 
وتطوير معادلة تتسم بالمرونة وتطوير بيانات األسر الفقيرة، وتطوير الشراكة، وتجنيد 

وكذلك تعزيز دور وقدرات المرشدين الباحثين االجتماعيين من خالل التدريب . األموال،
 .وزارة الهذا وستقوم الباحثة الحقا بعرض وتحليل برامج  .األكاديمي والمهني السليم
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  :وزارة العمل 2.11.2
  

موجهة لذلك فان برامجها ، ترتبط برامج وزارة العمل في مجال تقديم المساعدات بانتشار البطالة
ومن أهم البرامج التي قدمت بها الوزارة من اجل خلق  بصورة خاصة إلى العاطلين عن العمل

  :هي .فرص عمل جديدة وتقليل معدالت البطالة والفقر في فلسطين
  

لعدد من ) أشهر 6-3(النشاط الرئيسي لهذا البرنامج تشغيل مؤقت : برنامج التشغيل المؤقت
حيث يتم ، المتعطلين عن العمل من المسجلين في مديريات العمل في نظام معلومات سوق العمل

ألف  250توزيع المستفيدين من هذا البرنامج على المؤسسات العامة والخاصة واستفاد ما يقارب 
ى قاعدة علما بان مجموع المسجلين عل 2006متعطل عن العمل من هذا البرنامج حتى العام 

  ألف عاطل عن العمل 600البيانات يبلغ تقريبا 
  

وعلى الرغم من أهمية برنامج التشغيل إال أنها تبقى برامج اغاثية ال تحل مشكلة البطالة على المدى 
  وبالتالي ال تعتبر إستراتيجية تنموية لمواجهة مشكلة الفقر ، أو الطويل، المتوسط

، قد توقف العمل به وأصابه الشلل مع أزمة الحكومة الماليةأما بخصوص استمرارية هذا البرنامج ف
وقد استعاض المانحون عن هذا البرنامج بتمويل مشاريع تشغيل طارئ من خالل مؤسسات دولية 

وبصورة عامة فان مشاريع التشغيل  مثل االنروا أو من خالل منظمات غير حكومية فلسطينية
لية واألهلية أي أن هذا التوجه لم يعد يشكل محورا الطارئ تراجعت حتى في برامج الجهات الدو

  .رئيسيا في الدعم والمساعدة للفلسطينيين
  

تقوم فكرة هذا البرنامج على عقد : برنامج شركاء للتشغيل المؤقت مع القطاع الخاص واألهلي
، في تنفيذ برنامج تشغيل مؤقت لتأهيل عدد من العاطلين، شراكة مع القطاع الخاص واألهلي

وبشكل خاص الذين لم يحالفهم ، وخاصة الداخلين الجدد إلى سوق العمل من فئة خريجي الجامعات
الحظ في الحصول على فرصة عمل سابقا ويهدف البرنامج إلى إكساب المستفيدين مهارات عملية 
وتدريبية تمكنهم من الحصول على فرص عمل دائمة سواء من خالل انخراطهم في المشروع أو 

أالف خريج لدى القطاع الخاص  10وكان مخطط للمشروع تشغيل ما يقارب ، هم منهبعد تخرج
بحيث يساهم القطاع الخاص بدفع نسبة من رواتب هؤالء المتعطلين ويغطي البرنامج النسبة الباقية 

إلى  خريج فقط وتم إيقافه مؤقتا وما زال متوقف العمل به 250ولكن هذا البرنامج نجح في تشغيل 
رغم أن هذا البرنامج هو جزء من خطة ، حين إجراء هذه الدراسة بسبب ضعف الموارد المالية

 . 2010-2008اإلصالح والتنمية 
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وهذا البرنامج مضمن في خطة اإلصالح والتنمية : برنامج الصندوق الفلسطيني للحماية من البطالة
والذين ، تعطلين عن العملويهدف إلى توفير صندوق مالي مخصص للعمال الم 2010- 2008

وأصحاب العمل في ، ويعتمد في إيراداته على مشاركة العاملين. تعطلوا لفترة ال تتجاوز سنة
وذلك من رواتب كل من يعمل في القطاع ، من رب العمل% 2.5القطاعين الخاص واألهلي بواقع 

أشهر لكن لم يتم  6ة شيكل لمد 930الخاص واألهلي ويعطي العاطل عن العمل راتبا شهريا بقيمة 
  .إطالق هذا الصندوق حتى اآلن

 

الهدف الرئيسي من البرنامج توفير التامين ): تامين انتفاضة األقصى(برنامج التامين الصحي 
الصحي للعمال الفلسطينيين الذين عملوا في إسرائيل والمستوطنات ثم تعطلوا عن العمل بسبب 

حيث  2000وبدء العمل به منذ العام ، انتفاضة األقصى إغالق سوق العمل اإلسرائيلي أمامهم خالل
 تحول اختيار 2008لكن العام ، كان يدار من قبل وزارة الصحة بالتنسيق مع النقابات العمالية

وهذا البرنامج مكرمة رئاسية أي لم يتوفر له تمويل مستقل وقد توقف ، المستفيدين إلى وزارة العمل
  ).2009،ة لدادو،شلبي( 2008البرنامج عام 

  
   :وزارة الزراعة 3.11.2

  
  :تستهدف برامج وزارة الزراعة المزارعين ولديها العديد من البرامج اهمها 

  
ويستهدف دعم المزارعين المتضررين من الجدار وغالبيتهم من الفقراء  :برنامج للمساعدات النقدية

ويجري اختيار المستفيدين من مديريات ) $10.000.000(وهو ممول من مجلس الوزراء بقيمة 
ويجري توزيع المساعدات حسب األضرار الحاصلة فمثال شجرة الزيتون يقابلها وزارة الزراعة، 

  فلو كان البرنامج تعويض أضرار ويعتبر ذلك دعما وليس تعويضادوالر  50وحدات بما يعني  10
ام الوحدات الذي يجري العمل به مليون دوالر لتغطية نظ 60- 50ألحتاج حسب التقديرات إلى 
  مليون دوالر من وزارة المالية للمتضررين من الجدار فقط  6كما يوجد دعم إضافي بقيمة 

  
خاصة من الفقراء مثل برنامج استصالح األراضي فئات وتستهدف  :والتنموية هالبرامج التمكيني

وقد بدا العمل  وحفر آبار جمع مياه األمطار، االستناديةالزراعية، وتنظيف األراضي وبناء الجدران 
حاليا لألسر المتضررة من الجدار ويمول من البنك اإلسالمي األولوية  ىوتعط 1997به منذ عام 

للتنمية والصندوق العربي لإلنماء االقتصادي واالجتماعي، والصندوق الدولي للتنمية الزراعية 
ما بين وزارة الزراعة والمؤسسات األهلية ،ويجري  والتعاون االيطالي، ويجري تنفيذه بالشراكة



20 
 

التنسيق بين مديريات وزارة الزراعة والمؤسسات األهلية لتحديد المستفيدين وقد استفاد من هذا 
  .2008- 2000عائلة بين أعوام  6020البرنامج 

 

 لفئات المحتاجةوذلك بهدف توفير الغذاء ل :العمل مقابل الغذاء والتدريب مقابل الغذاء هما برنامجين
التي ال تمتلك مصدرا للدخل وال تحصل على مساعدة غذائية من جهات مثل االنروا أي أن 

عام وتوقف في  2005عام العمل بهذين البرنامجين منذ بدأ  الالجئين مستثنون من هذا البرنامج وقد
الستمرار بهذه لعدم استمرارية التمويل من منظمة األغذية العالمية، وعدم القدرة على ا 2008

 ).2009،لدادوة،شلبي(.البرامج من موازنة السلطة
 

  :وزارة شؤون األسرى 4.11.2

  
، والكنتينمثل الرواتب الشهرية، ومنحة اإلفراج، والغرامات،  وأسرهم لألسرىتقدم الخدمات  

األسرى توفير برنامج إعادة تأهيل و.والتعليم، والتأمين الصحي، وراتب مقطوع، والدفاع القانوني
  )2009،قطاع الحماية االجتماعية(.المحررين وحشد الدعم المحلي واإلقليمي

 

  :مؤسسة رعاية أسر الشهداء واألسرى 5.11.2

  

تقوم برعاية أسر ومنذ ذلك الحين وهي تقدم المساعدات و، بقرار من منظمة التحرير 1966 تأسست
تقدم مخصصات شهرية وفقا لنظام مالي لدى المؤسسة، و.الشهداء والجرحى، داخل الوطن وخارجه

إذ يتم التعامل مع المساعدة على ، وتقدم المساعدات بغض النظر عن دخل األسرة ووضعها المادي
ويتلقى المستفيدين مخصصات شهرية ويتلقى الجريح ، أنها استحقاق نضالي للجريح وألسرة الشهيد

خصص الجريح على نسبة العجز والحالة االجتماعية له شيكل شهريا في الحد األدنى ويعتمد م 60
وبالنسبة ألسرة الشهيد فان حجم المساعدة يعتمد على عدد أفرادها ويتلقى ذوي الشهداء ضمان 
صحي وإغفاء من الرسوم الدراسية حتى البكالوريوس ألبناء الشهداء الذين يدرسون في الجامعات 

  ).2009،قطاع الحماية االجتماعية( .الفلسطينية
 

  :وزارة األوقاف 6.11.2

  
، حيث يقوم بتقديم برنامجين أساسيين موجهين للفقراء: صندوق الزكاة و تشرف على لجان الزكاة
وبرنامج كفالة األسر الفقيرة ولها نشاطات مثل أنشطة صحية بقيام بعض ، هما برنامج كفالة األيتام 

ويتم تمويل هذه البرامج من مصادر محلية وأهمها ، المستشفيات والعيادات الصحية التابعة لها
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، إال 2007حتى نهاية  لجنة 92كان عدد لجان الزكاة عم من الدول العربية واإلسالمية ود، الزكاة
من المصادر المحلية  ل برامج لجان الزكاةيتم تموي لجنة في محافظات الضفة، 11أنها أصبحت 

وبقية التمويل من مصادر خارجية عربية وإسالمية، ويتم اختيار % 15- 10ومن مشاريعها بنسبة 
، لألسرةتوفير دخل عن األسر التي تعيش في ظروف اقتصادية صعبة والتي يعجز فيها المعيل 

 أدوية وعالجات وتأمين صحيو أدوات ولألسر كثيرة األوالد ومحدودة الدخل كما قدمت
ومشاريع  طرود غذائيةو وي االحتياجات الخاصةوخصومات طبية لألسر الفقيرة واأليتام وذ

أي أن صندوق الزكاة قدم مساعدات نقدية لأليتام واألسر الفقيرة حوالي موسمية وحقائب مدرسية 
تقرير .(شهر 21أي حوالي  31/8/2009-  4/12/2007للفترة ما بين  $مليون  19.831.265
  ) 2009،وزارة األوقاف

  
را هاما على صعيد تقديم المساعدات االجتماعية في فلسطين مما يتضح بأن لجان الزكاة تلعب دو

  .يتطلب ايالئها اهتماما خاصا وتعميق التنسيق معها
 

  :وزارة التربية والتعليم 7.11.2

  

تقدم خدمات التعليم المجاني لكافة الطلبة في المرحلة األساسية وإعفاء من األقساط المدرسية 
  ).1997،المالكي،هالل. (وزارة الشؤون االجتماعيةالرمزية للفقراء بالتنسيق مع 

 

  :وزارة الصحة 8.11.2

  
توفر خدمات التأمين الصحي لألسر الفقيرة والمهمشة من خالل التنسيق مع وزارة الشؤون 

وتوفير خدمات مجانية لألمراض المزمنة والمعدية والخدمات الصحية المجانية لألطفال ، االجتماعية
  ).1997،المالكي،هالل(دون سن الثالثة 

  
  )األهلية والخاصة (المؤسسات الفلسطينية غير الحكومية  12.2

 

  :الجمعيات الخيرية 1.12.2

  
وخصوصا في مجال  تلعب دورا هاما في تقديم الخدمات على كافة أنواعها في المجتمع الفلسطيني

 1012األعمال الخيرية والمساعدات وبلغ عدد الجمعيات التي تخضع إلشراف وزارة الشؤون إلى 
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ومن بين  2007في قطاع غزة، وذلك قبل مرحلة االنقسام السياسي  307و  الضفةفي  705منها 
ات في هذه الجمعي وتتراوحهذه الجمعيات العشرات غير الفاعلة، ويحتاج عملها إلى تصويب 

تمويلها من حيث حجمه ومصادره، وبشكل عام تعتمد على المساعدات الخارجية وإلى جانب هذه 
الجمعيات الخيرية هناك مؤسسات أهلية ذات طابع تنموي تعمل في مجاالت التعليم والصحة والمرأة 

  ).2009،لدادوة،شلبي( والتمكين والحماية والرعاية اإلغاثةن وتقدم البرامج يوالطفل والمسن
  

  :جمعية الهالل األحمر الفلسطيني 2.12.2

  
تقدم خدمات متنوعة من الحماية في الوطن والشتات في المجاالت الصحية واألهلية والصحة 

مركزا  27النفسية واالجتماعية، وخاصة لذوي اإلعاقة والمسنين والجرحى واألطفال للجمعية 
 4مركزا للصحة األولية منها  47خاصة بذوي اإلعاقة كما أن هناك  تأهليفرق  6ووحدة تأهيلية و

  )2009،لدادوة،شلبي(.في غزة ومستشفيات عديدة
  

  :القطاع الخاص 3.12.2

  
هاما في التطور االقتصادي والتشغيل، وما زال دوره غير واضح في مجاالت الحماية  رايلعب دو

االجتماعية برغم بدء الحوار حول القوانين الخاصة بذلك وتزايد القبول بمفهوم المسؤولية 
  ). 1997،المالكي،هالل( االجتماعية للقطاع الخاص

  
  المؤسسات الدولية 13.2

  

وهما المؤسستان الدولتان ، برامج وكالة الغوث وتشغيل الالجئين وبرنامج الغذاء العالمي ومنها
أما وكالة . الرئيسيتان في تقديم المساعدات الغذائية باإلضافة إلى مؤسستي أنيرا واإلسكان التعاوني

حاالت ال تقدم مساعداتها إلى جميع الالجئين وإنما تقتصر مساعداتها على من تصفهم ب: الغوث
وتعمل الوكالة على تخفيض عدد متلقي المساعدات وإبقاء عدد متلقي المساعدة في ، عسر خاص

يعمل على تقديم : أما برنامج الغذاء العالمي، حدود الدنيا إلى الحد الذي يتالءم مع موازنة الوكالة
ؤون مساعدات غذائية لألسر المحتاجة وأخرى تأهيلي وهناك تنسيق بينة وبين وزارة الش

ويركز في توزيع مساعداته على اسر غير الالجئين وذلك من خالل برامج العمل مقابل .االجتماعية
  ) 1997،هالل، المالكي.(الغذاء أو توزيع طرود غذائية مباشرة من خالل وزارة الشؤون االجتماعية
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  :األنروا 1.13.2
  

الذين تزيد نسبتهم عن  لتقديم العون واإلغاثة والحماية والتشغيل لالجئين الفلسطينيين 1948 تأسست
أهم المؤسسات الدولية من حيث حجم تغطيتها وطبيعة  ي منوهفي األراضي الفلسطينية % 4

خدماتها األساسية وتشغيلها لقطاع كبير من الفلسطينيين وخصوصا إذا أخذنا بعين االعتبار أن 
نصف سكان الضفة الغربية والقطاع هم من الالجئين، توفر خدمات صحية وتعليمية وتشغيلية 

بينهم بشكل خاص كما تشرف على مراكز التأهيل  اجةالمحت المهمشهلالجئين عامة وللفئات  وتمكين
في حاالت الطوارئ وكما هو  أيضا، وتتحرك لنساء،والتدريب والرعاية لألطفال والشباب وا

  ).1997،المالكي،هالل(معروف فإن األنروا تعاني من عجز في موازناتها 
  

  :االتحاد األوربي 2.13.2
  

يعتبر االتحاد األوروبي الممول األول والرئيس للمساعدات المالية والفنية للسلطة الوطنية الفلسطينية 
وخاصة على صعيد المساعدات النقدية لتغطية رواتب وموظفي السلطة، وتقديم الخدمات الصحية 

الجتماعية، والتعليمية األساسية كما يقدم االتحاد األوربي الدعم لقطاع الحماية والمساعدات ا
 أسرة 52000الذي قدم، المساعدة ألكثر من ) PEGASE(اس غوخصوصا من خالل برنامج بي

الشؤون يورو لألسرة كل ثالثة أشهر وعمل مع وزارة  200فقيرة في الضفة والقطاع بمعدل 
 لدعم جهودها في اإلصالح والتطوير لبرنامج المساعدات النقدية وتوحيدها وبناء قدراتاالجتماعية 

وزارة في إدارة وتنفيذ خدمات الحماية والرعاية االجتماعية والوصول إلى نظام التحويالت النقدية ال
يورو بين شباط  مليون 74اس بمبلغ غبي برنامج استهداف قائمة على أساس الفقر وقد ساهم بأسس
 مليون يورو من 1.5مليون يورو من إيطاليا و  20ويشمل أيضا ( 2009وكانون أول  2008
ويسعى برنامج المساعدات الفنية إلى تطوير قدرات وبرامج الوزارة لتأمين أفضل برامج ) النمسا

 أالذي بدومليون يورو لمدة سنتين ونصف  2.2حماية وأكثرها فعالية وقد خصصت من أجل ذلك 
   )2010إستراتيجية الحماية االجتماعية، (.2010 آذارالعمل به خالل شهر 

  
  :الغذاء العالميبرنامج  3.13.2

  
يعمل بشكل مستمر في توفير الدعم الغذائي للفئات المستضعفة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني، 

وقد كان مخططا أن يستفيد من خدمات .وذلك بالتنسيق مع وزارة الشؤون والمؤسسات ذات العالقة
لكنه رفع عدد المستفيدين  2007- 2005ألف فلسطيني غير الجئ بين  480برنامج الغذاء العالمي 
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ألف مستفيد ويساعد  665إلى  2007ورفع عددها عام  2006ألف عام  600من مساعداته إلى 
ألف شخص في الضفة الغربية ومنذ حزيران  100وألف شخص في قطاع غزة  80البرنامج حاليا 

من سكان % 80يقدم البرنامج خبزا طازجا إلى عشر مستشفيات في غزة ويقدر البرنامج أن  2007
غزة يعتمدون على المساعدات الغذائية المقدمة من البرنامج أو االنروا وينفذ برنامج الغذاء العالمي 
من خالل مؤسسات وهي وزارة الشؤون االجتماعية ودعم التغذية في المدارس بالتعاون مع وزارة 

ويجري ، لضفة الغربيةألف طفل في ا 55التربية والتعليم حيث يستفيد من هذا البرنامج حوالي 
العمل على تنفيذ هذا البرنامج في قطاع غزة وبرنامج دعم األسر المنكشفة بالتعاون مع مؤسسة 

واإلغاثة الكاثوليكية باإلضافة إلى برامج العمل مقابل الغذاء والتدريب مقابل ، اإلسكان التعاوني
ن مساعداته الالجئين واألسر المستفيدة الغذاء ومن الجدير بالذكر أن برنامج الغذاء العالمي يستثني م

  )2010،إستراتيجية الحماية االجتماعية(من وكاالت األمم المتحدة األخرى 
   

يقدم مساعدات فنية ونقدية للمؤسسات الفلسطينية، كما يساهم في تقديم  :البنك الدولي 4.13.2
قطاع ( مستوى المجتمع المحليالمساعدات النقدية لألسر الفقيرة وتوفير الدعم لبرامج تنمية على 

  )2009،الحماية االجتماعية
  

  :ؤسسات األمم المتحدةم 5.13.2
  

وصندوق األمم المتحدة للسكان وصندوق األمم  واليونيسيفمثل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي 
قطاع الحماية (وتقدم خدمات وبرامج متنوعة المتحدة للمرأة ومنظمة العمل الدولية 

  )2009،االجتماعية
  

  :وكالة التنمية والتعاون الدولي 6.13.2
  

وهي عديدة وتتبع دولها رسميا مثل الوكالة األمريكية والسويسرية والكندية والسويدية وااليطالية 
  .)1997،المالكي،هالل( .وغيرها

  
االجتماعية، والحاجة الماسة المساعدات نالحظ تعدد مصادر الدعم لقطاع أعاله وبالنظر لما سبق 

لتنظيمه وتنسيق جهود المؤسسات العاملة فيه بما يخدم مصالح القضية الفلسطينية والقطاعات التي 
متعددة تمتد من  أيضاأما بالنسبة للمجاالت التي تعمل فيها هذه المؤسسات فهي  للمساعدة تحتاج

تقديم المساعدات النقدية المباشرة إلى المساعدات العينية، وتوفير القروض وفرص العمل وتتباين 
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أدوار هذه المؤسسات من حيث رؤاها واليات عملها والقطاعات التي تستهدفها وحجم ونوع الدعم 
عمل فلسطينية، تفضي ابر على توحيد هذه الجهود ضمن منظومة ثالذي تقدمه مما يدعو للعمل الم

إلى تعزيز األهداف الوطنية، والتوجه نحو االعتماد على الذات وضمان استدامة البرامج في ظل 
  .واالقتصادية.تقلب المعطيات السياسية

  
عاني من البعثرة والتشرذم وال يوجد تنسيق حقيقي أما بخصوص التنسيق بين هذه المؤسسات فإنها ت

طط والبرامج وتنفيذ الخدمات، كما ال يوجد وحدة في معايير على صعيد رسم السياسات والخ
وال يتوفر  األسروجود ازدواجية في تقديم الخدمات واستهداف  إلى إضافةاالستهداف والمنفعة 

هدر الموارد الوطنية وعدم العدالة والشفافية وعدم  إلىللجميع قاعدة بيانات وطنية، وذلك يؤدي 
  .الفعالية

  
اك عدم وضوح في األدوار والمسؤوليات داخل المؤسسة الواحدة وبين عالوة على ذلك هن

 وزارة العمل،والمؤسسات بحيث هناك خلط في المهام، والدور بين وزارة الشؤون االجتماعية، 
وزارة شؤون األسرى والمحررين، ومؤسسة رعاية األسرى والجرحى في و وزارة األوقاف،و

التنافسي فيما بينها كذلك المؤسسات الغير حكومية الجانب الحكومي، ويغلب عليها الدور 
والمؤسسات الخاصة على السواء، إلى جانب غياب عملية التنسيق الممأسسة فيما بينها واقتصار 

  .التنسيق ألغراض محددة وفي فترات متقطعة
  

  تحليل برامج وزارة الشؤون االجتماعية الخاصة بالمساعدات االجتماعية في فلسطين  14.2

  
يتضح أنه على الصعيد الرسمي الحكومي فيما يخص تقديم المساعدات االجتماعية أن برامج 
وسياسات وزارة الشؤون االجتماعية هي الوحيدة التي تستهدف تقديم المساعدات االجتماعية بصورة 

برامج أما بالنسبة لبقية الهيئات الرسمية فان دورهم يكمن في استفادة الفئات المستهدفة من ، مباشرة
وزارة الشؤون االجتماعية من خدماتها كدفع الرسوم المدرسية والجامعية بالتنسيق مع وزارة التربية 

انه ال يوجد : والتعليم أو تغطية التامين الصحي للفئات المستفيدة من وزارة الصحة ونستطيع القول
استهداف الفقراء  هناك برامج مشتركة لهذه الوزارات مع وزارة الشؤون االجتماعية تعمل على

  .وتقديم لهم المساعدة بصورة مباشرة 
  

ففي الوقت الحالي تقوم الوزارة ، وقد تبين أن هناك العديد من البرامج والسياسات الخاصة بالوزارة
والسياسيات القديمة المعمول بها في الوزارة منذ ، بالتحضير لمرحلة انتقالية ما بين تطبيق البرامج
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وما بين االنتقال إلى تطبيق إستراتيجية التحويالت النقدية ، ا من اإلدارة المدنيةامهتسلم الوزارة مه
وسيتم في هذا الجزء استعراض البرامج التي تشرف عليها وزارة الشؤون االجتماعية من خالل 

الفترة األولى والتي تحتوي على البرامج القديمة التي طبقت منذ ، عرضها على فترتين زمنيتين
والذي يمثل نهاية العمل بهذه البرامج  2009طة مهام وزارة الشؤون االجتماعية  إلى عام تولي السل

  .والتي تمثل الفترة الثانية والجديدة  2010وبداية تطبيق إستراتيجية التحويالت النقدية في بداية 
  

  فترة تطبيق البرامج القديمة : لفترة األولىا 1.14.2

  
وهي الفترة التي تحتوي على برامج المساعدات ذات الطابع االغاثي والتي تهدف إلى التخفيف من 
حدة الفقر ووطأته على حياة األسر الفقيرة دون القدرة على إخراجها من دائرة الفقر الموجودة فيها 

سرة وثابت إلى دائرة الالفقر وتحقيق الرفاه االجتماعي وذلك عن طريق إيجاد مصدر مدر لدخل األ
  :عبر مشاريع اقتصادية وتمكين تحقق التنمية المستدامة لهذه األسر ومن أهم هذه البرامج 

  
  :برامج المساعدات النقدية والعينية 2.14.2

  
وتعتبر من أهم البرامج التي تقوم وزارة الشؤون االجتماعية باإلشراف عليها وتنفيذها، وتجدر 

، برنامج الحاالت الصعبة: في برنامجين رئيسيين وهما اإلشارة إلى أن هذه البرامج تنحصر
وبرنامج إصالح شبكة الحماية االجتماعية، حيث إنهما أكبر برنامجين تديرهما الوزارة من حيث 

  .التمويل وحجم المنفعة التي يتلقاها المستفيدون والفئات المستهدفة والتكلفة وحجم اإلدارة 
  

  :بةبرنامج الحاالت الصع: أوال 3.14.2
  

والنساء ، ويستهدف األسر واألفراد الفقراء والفئات الهشة مثل األطفال، وهو أكبر البرامج تغطية
ويعتمد . حالة في فلسطين 52000ويقدم مساعدات عينية أو نقدية ألكثر من . في خطر وكبار السن

  :إدراج الحالة كقضية اجتماعية بناء على
  
  .تدقيق مكتبي وميدانيتقييم الباحث االجتماعي من خالل  - 
  .استنادا إلى تصنيف للمستفيدين - 
  .فحص مصادر الدخل المختلفة للحالة - 
  .موافقة مدير المديرية المخول - 
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 شيكل 1000وحاليا تقوم السوق األوروبية تمويل مساعدات نقدية منتظمة لهذه القضايا بمعدل 
كما . وبغض النظر عن عدد أفراد الحالة) مرة كل ثالثة أشهر ( للحالة في دورة التوزيع الواحدة 

بينما يتم إدخال المعلومات .ويتم توزيع مواد عينية تتدرج كميتها لألسر حسب فئة وحجم األسرة 
ية حيث على برنامج حاسوب خاص بها إال انه ال يشكل قاعدة بيانية لبرنامج القضايا االجتماع

والمساعدات التي تتلقاها ، يصعب استخراج إحصائيات منطقية حول هذه األسر ومواصفاتها
يتبع البرنامج إلدارة مكافحة الفقر في الوزارة، وتنفذه . إلغراض التخطيط واتخاذ القرارات اإلدارية

  .باحثا اجتماعيا 350مديريات الشؤون االجتماعية في الميدان، ويعمل في البرنامج 
  

من الواضح أن هذا البرنامج يستهدف األسر الفقيرة وبذلك فان هدف هذا البرنامج : هدف البرنامج
هو التخفيف من حدة الفقر لهذه األسر وليس تخفيضه، فهذا البرنامج ذات طبيعة اغاثية إنمائية 

تنميتها يسعى إلى التخفيف من معاناة األسر الفقيرة على المدى القصير وال يسعى إلى تمكينها و
، بحيث تصبح قادرة على القيام بمشاريع خاصة بها مدرة للدخل نتيجة لضخامة عدد هذه األسر

  . وعدم قدرته على التغطية الكاملة لها وبهذا فان دوره يقتصر على الجانب االغاثي
 

يقوم االتحاد األوروبي بتمويل هذا البرنامج عبر ) التمويل من المانحين(: الموارد المالية للبرنامج
اآللية األوروبية بيغاس، وذلك بتعاون مع وزارة الشؤون االجتماعية والتي بدورها تقوم بالتنسيق 
مع وزارة المالية حيث تقوم إدارة مكافحة الفقر في وزارة الشؤون االجتماعية برفع بيانات الحاالت 

المسجلة لديها إلى وزارة المالية والتي بدورها تقوم بإرسال هذه البيانات إلى االتحاد  الصعبة
أسرة بقيمة ألف شيكل لكل أسرة كل ثالثة  52000األوروبي، ويقدم مساعدات نقدية ألكثر من 

 .أشهر بغض النظر عن حجم األسرة أو خصائصها
 

استيفاء األسر لمعيار الدخل، والفئات يستهدف هذا البرنامج فئات محددة شريطة  :االستهداف
  :المستهدفة هي

  
وال يستطيع العمل وليس له دخل أو ) تخلف عقلي، مرض عقلي(أسرة تعاني من مرض  .1

  .حسب تقرير وزارة الصحة% 50ولدية نسبة عجز ال تقل عن ، معيل
 .ذين ليس لديهم معيل أو راعيلاأليتام ال .2

االحتياجات الخاصة والتي ال تستطيع أسرهم تلبية احتياجاتهم الشخصية والضرورية  ذوي  .3
المعاقين، والمرضى وخاصة المدمنين على أن يتم إثبات احتياجاتهم بالدراسة : مثل

 .االجتماعية المستندة إلى المستندات والتقارير الطبية ذات العالقة
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شاكل صحية، سلوكية وال تستطيع أسرهم الذين يعيشون ظروف صعبة والذين يعانون من م .4
 .توفير احتياجاتهم

التوائم وال تستطيع أسرهم توفير احتياجاتهم من حليب أو حفاضات وتعطى المساعدة بعد  .5
 .الدراسة االجتماعية

 .ذين بحاجة إلى اسر بديلة حاضنةلوال) اللقطاء(مجهولي النسب   .6

 .لمساعداتاألسر كثيرة األطفال والذين يقل دخلهم عن سلم ا .7

التي ال يتوفر لديها معيل أو ألسرتها ودخلها ال يزيد عن سلم المساعدة من فئة : المرأة .8
 . األرامل، المطلقات، المهجورات، العوانس

 .وليس له دخل أو معيل) 60(لستين من تجاوز سن ا: المسن .9
التي غاب عنها معينها بسبب الموت، السفر، رب أسرة مفقود، أو لسبب أخر ودخل  األسر 10

  .األسرة يقل عن سلم المساعدات
األسر التي تعاني من مشاكل اجتماعية معينة من فئة مدمني المخدرات، المسكرات، عنف  11

  .اسري، حيث يفتقد أرباب هذه األسرة األهلية األسرية والمسؤولية االجتماعية
  

يتحدد االستحقاق بناء على التقدير الشخصي للباحث االجتماعي، خاصة أنه ال يوجد : االستحقاق
معيار محدد للدخل، وإنما يتوقف على تقدير الباحث والمسئولين في الميدان وبناء على ذلك فهو 

  .ليس عادال وغير موضوعي
 

  :بة منهاهناك شروط محددة لمستحقي برنامج الحاالت الصع :شروط االستحقاق
  

يتم التحقق من مطابقة الفئات المستهدفة لشروط االستهداف عن طريق دراسة اجتماعية  .1
المقابلة، : أخصائي اجتماعي متخصص في الميدان، وذلك عن طريق شاملة ويقوم بها

الزيارة الميدانية، ورفع توصيات الباحث إلى المديرية التابع لها، لتحديد فيما إذا األسرة 
طالبة المساعدة مستوفية الشروط أم ال، وبناء علية يقوم المدير باتخاذ القرار بصرف 

 .المساعدة أو رفضها لألسرة
 فير دخل لألسرة بحيث يزيد عن ضعف سلم المساعدة المقرر عدم تو  .2

 .عدم وجود معيل لألسرة وهذا يعني عدم وجود مصدر دخل لألسرة .3
ظروف معيشية اقتصادية، اجتماعية، صحية، خاصة تجعل األسرة غير قادرة على توفير   .4

  .رعاية خاصة وضرورية لفرد أو أكثر من أفراد األسر خاصة من ذوي اإلعاقة
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تحتوي قاعدة البيانات الخاصة بهذا البرنامج على معلومات قليلة من الفئات  :قاعدة البيانات
المستهدفة كالمعلومات الشخصية، ومستوى الدخل، وغيرها من المعلومات التي ال تشكل قاعدة 
 بيانات قوية يمكن االعتماد عليها والرجوع لها عند الحاجة في تطبيق البرامج وذلك لعدم إتباع

واالعتماد بشكل أساسي على تقديرات الباحث الميداني في ، طريقة معينة ومحددة لجمع المعلومات
تجميع المعلومات، فهذا يؤدي إلى ضعف في تحديد الفئات المستهدفة وشروط استحقاقهم واليات 

 . المتابعة الخاصة لصرف مساعدتهم
 

يتم تحديد مستوى المنفعة بناء على إستراتيجية خاصة ببرنامج الحاالت الصعبة  :مستوى المنفعة
حيث يستخدم برنامج الحاالت الصعبة إستراتيجية الشمولية بمعنى أن :اإلستراتيجية الشمولية: وهي

شيكل في الشهر  333,33يحدد مبلغ واحد للمنفعة ينطبق على جميع األسر المستفيدة وهو مبلغ 
تتسم بعدم المساواة وعدم العدالة وال " السلم الوطني "وهذه اإلستراتيجية مثلها مثل . رةالواحد لألس

شيكل  333وهنا أيضا ال يبدو أن أساس احتساب المنفعة . تأخذ بعين االعتبار احتياجات األسرة
واضحا، ولكن، وحسب معلومات متوفرة، يبدو انه استند إلى مبلغ حد الكفاف لألسرة الفلسطينية 

 )2002،برنامج الحاالت الصعبة(
  

  :برنامج إصالح شبكة الحماية االجتماعية: ثانيا 4.14.2

  
تأسيسه بهدف إصالح برنامج القضايا االجتماعية وجعله أكثر فاعلية وكفاءة في استهداف الفقراء  تم

ولكن بدال من أن يتم العمل على إصالح برنامج القضايا . على أساس المساواة والعدالة والشفافية
مساعدة نقدية االجتماعية فقد تطور البرنامج إلى برنامج مستقل بذاته ويستهدف الفقراء ويقدم لهم 

  . ضمن آليات عمل واستهداف خاصة به) مرة كل ثالثة شهور(بشكل دوري 
  

وقد أدى تأسيس هذا البرنامج إلى خلق ازدواجية في تقديم المساعدات النقدية لألسر الفقيرة حيث يتم 
إضافة إلى ، سارية المفعول في برنامج الحاالت الصعبة، تطبيق معايير وشروط مختلفة من تلك

تالف احتساب المساعدة النقدية مما أدى إلى التشكك في استحقاق الحاالت المستهدفة من حيث اخ
أولوية استحقاقها حيث أن وجود برنامجين يستهدفان نفس الفئة من الفقراء والفئات الهشة لم يسهم 
في تخفيض الفقر أو مساعدة هذه الفئات في آليات تأقلم تساعدها في تخفيف حدة المخاطر 

 150000وذلك في حين يبلغ عدد الفقراء تحت خط الفقر المدقع حوالي ، قتصادية واالجتماعيةاال
  .ألف أسرة أي ما يعادل الثلث فقط 57000أسرة فان البرنامجين معا يغطيان فقط حوالي 
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  :يهدف برنامج إصالح شبكة الحماية االجتماعية :الهدف
  

معايير االستحقاق أكثر مرونة بما يسمح بدخول العائالت الفقيرة جدا للبرنامج والتي  جعل .1
 .فقدت مصادر دخلها الرئيسية

المساهمة في تخفيض نسبة الفقر لألسر المؤهلة لالستفادة من البرنامج خالل مساعدات  .2
 .مالية مرتبطة بالتزامات تعليمية وصحية وتوعية

رفع مستوى الوعي االجتماعي لدى الفئة المستهدفة من خالل أنشطة توعية مجتمعية  .3
 .بالتنسيق مع المؤسسات المعنية

 .تحسين الوضع الصحي لألطفال .4
 .العمل على تخفيض نسبة التسرب الدراسي .5

  
ي عن برنامج الحاالت الصعبة هو مراعاته البعد التنمو" الحماية االجتماعية"إن ما يميز برنامج 

  .تعليميةونقل مستوى العمل في الوزارة إلى مستوى تنموي من حالل تحسين أهدافها الصحية وال
  

  :الفئات المستهدفة من هذا البرنامج :االستهداف
 

 .اسر فقيرة ليس لها أي مصدر للدخل وتعتاش من المساعدات وأهل الخير .1
ال تمارس أي ) أرملة، مهجورة، غياب زوج، ألي سبب كان ( فقيرة وترأسها امرأة  سرأ .2

 .عمل وليس لها أي مصدر دخل
 .سر كبيرة العدد وليس لديها دخل كافأ .3
سنة  60مسن عمرة : األسر الفقيرة التي يوجد فيها فرد واحد على األقل من الفئات التالية .4

 .فأعلى، معاق إعاقة دائمة، مريض مزمن، أطفال أيتام وهو الفاقد للوالدين أو الوالد
  

تتم عملية االستحقاق في هذا البرنامج بناء على معدل الفحص لمستوى المعيشة لألسر،  :االستحقاق
بين وبالتالي ضمها وجعلها من ، والتي بدورها تحدد األسر التي تستحق أن تقدم لها المساعدات

الفئات المستهدفة من البرنامج، وتعتبر هذه اإللية أكثر موضوعية وعدالة في عملية االختيار وذلك 
لعدم خضوعها لتقديرات الشخصية من جانب الباحث االجتماعي، ومن خالل المعادلة يتم إدخال 

الحساب  البيانات الخاصة لألسر والحساب يكون بناء على الرموز والطريقة المستخدمة في عملية
فهي تمتاز بالسرية العالية نتيجة عدم معرفة احد سواء في .دون التأثر بأي من المؤثرات الخارجية 

  .الوزارة أو خارج الوزارة إللية وطبيعة عملها سوى المختصين والمشرفين عليها
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يتم تمويل هذا البرنامج من البنك الدولي حيث يستهدف عددا ن: )نتمويل من المانحي( الموارد المالية
شيكل لكل أسرة كل  500أسرة بقيمة  5000من األسر الفقيرة، ويقدم مساعدات نقدية لحوالي 

 شهرين 

  
يتم تحديد مستوى المنفعة بناء على إستراتيجية خاصة ببرنامج إصالح شبكة : مستوى المنفعة

الوطني للمساعدات وهو يتمثل في تحديد مبلغ محدد لكل أسرة مضافا األمان االجتماعية وهي السلم 
إلية مبلغا آخر لكل فرد من أفراد األسرة وعلية فان المنفعة في هذا البرنامج تتكون من مبلغ 

شيكل لكل أسرة بغض النظر عن حجمها أو احتياجاتها أو مستواها على خط  200مقطوع يعادل 
شيكل لكل فرد من أفراد األسرة وذلك بحد أقصى  28عا أخر قيمته الفقر مضافا إلية مبلغا مقطو

شيكل في الشهر وبذلك يكون السلم الوطني اقرب ما يكون إلى مبدأ الشمولية في مجال تحديد  500
المنفعة ومن عيوب هذا السلم والمأخذ علية ضعف في الشفافية والعدالة، كما أنة ال يتيح مرونة 

التغيرات في مستويات المعيشة ومستويات الفقر والزيادة في أعداد للتعديل بما يتناسب مع 
  .المستفيدين

  
يعتمد هذا البرنامج على قاعدة بيانات تحتوي على معلومات أوسع وأدق تفصيال من  :قاعدة البيانات

قاعدة البيانات التي يعتمد عليها برنامج الحاالت الصعبة، فتشتمل هذه القاعدة على مجموعة من 
البيانات المتفرعة عن الفئات المستهدفة الخاصة بأوضاعهم االقتصادية واالجتماعية الديمغرافية و 
معلومات شخصية عن أفراد األسر وعددهم ومستوى تعليمهم، ويمتلك هذا البرنامج قاعدة بيانات 

لمراقبة قوية تحتوي على معلومات ذات قيمة يمكن الرجوع لها عند الحاجة واستخدامها في عملية ا
 .وتحديد الفئات المستهدفة واليات استحقاقهم ،والمتابعة والتقييم

  
من ) برنامج الحاالت الصعبة وبرنامج إصالح شبكة الحماية االجتماعية ( تعتبر هذه البرامج وهي 

وذلك الستهدافها اكبر شريحة من الفقراء ، أهم البرامج المعمول بها في وزارة الشؤون االجتماعية
نتظم، على الرغم من كون المساعدة التي تقدمها هي في معظمها ذات طابع اغاثي تهدف بشكل م

إلى التخفيف من حدة الفقر لدى األسر التي تعاني الفقر، باإلضافة إلى هذه البرامج هناك العديد من 
هم المساعدات األخرى التي تقدمها الوزارة الستهداف فئات معينة ومحددة من األسر الفقيرة ومن أ

  :هذه المساعدات
  

والتي تستهدف األسر التي يعاني على األقل احد : المساعدات العالجية والتامين الصحي .1
حيث تقوم الوزارة إلى ، أفرادها من مرض مزمن ويحتاج إلى مبالغ مالية ضخمة للعالج
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رة توجيه جهودها في هذا الجانب لتقديم المساعدة لتغطية تكاليف العالج، وكذلك تقوم الوزا
بالتنسيق مع وزارة الصحة بعمل تأمينات صحية لألسر المسجلة لديها بحيث يمكنها من 

 .االستفادة منها عند الحاجة
تقوم الوزارة بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم بدفع : المساعدات المدرسية والجامعية .2

قروض لألسر الرسوم المدرسية واألقساط الجامعية عن طريق توفير المنح الدراسية وال
الفقيرة المحتاجة إلى هذه المساعدة والمصنفة من بين الحاالت االجتماعية التي تغطيها 

 .الوزارة وكذلك تقدم لهم اإلعفاءات والخدمات الالزمة من مستلزمات الدراسة
حيث تستفيد بعض األسر من برنامج التأهيل الطبي الذي يحصل : المساعدات التاهيلية .3

اإلعاقة واالحتياجات الخاصة من أجهزة طبية من قبيل الكرسي المتحرك بموجبة ذوي 
  )2005،برنامج شبكة الحماية االجتماعية.(وغيرها... والسماعات والنظارات 

  
  ) 2010(فترة تطبيق البرامج الجديدة للوزارة : الفترة الثانية 15.2

  
كما ) إصالح شبكة الحماية االجتماعي برنامج الحاالت الصعبة وبرنامج ( إن برامج الفترة األولى 

وهي تعتمد بصفة ، تم تحليلها وذكرها سابقا تطورت حسب الحاجة على فترات مختلفة عشوائية
وفي تقديم الخدمة كما ويقدم كل برنامج منها خدماته ، أساسية على التقدير الشخصي في االستهداف

وهي في معظمها غير مرنة، وينقصها للمستفيدين بشكل منفصل عن األخر، وبتنسيق ضعيف جدا 
نظام متابعة ومساءلة فعال وان المنفعة من هذه البرامج محدودة وال تحدث اثر على المستفيدين كما 
إن إدارتها والتنسيق بينها يحتاج إلى تطوير مؤسساتي وشفافية ومسائلة يضاف إلى ذلك أن أنظمة 

تسمح بتحليل معمق لألوضاع بغرض فهم  المعلومات في هذه البرامج ضعيفة وغير كافية وال
أوضح لما يحدث على ارض الواقع، وعلية فإنها تعيق تطوير مداخل جديدة أو مختلفة لالستهداف 

  .وتقديم الخدمة بشكل نوعي
  

وبمساعدة فنية من االتحاد األوروبي أمكن القيام بتحليل لبيانات  2009وفي حوالي منتصف سنة 
ظام بيغاس، أما برنامج شبكة األمان فهو أفضل حاال من حيث توفير الحاالت الصعبة من خالل ن

البيانات لمثل هذا التحليل من برنامج الحاالت الصعبة، وتجدر اإلشارة إلى أن ضعف التنسيق بين 
البرامج ووجود عدد كبير من مزودي الخدمة وتعدد البرامج واستراتيجيات االستهداف يجعل من 

البرامج بشكل امثل أو تجنب التكرار وضمان االستخدام األمثل للموارد الصعوبة تحسين اثر هذه 
وبناء على ما ذكر فان وزارة الشؤون والحكومة أدركتا هذا الوضع من التجزئة الذي توجد علية 
 ،برامج المساعدات االجتماعية خاصة فيما يتعلق ببرنامجي الحاالت الصعبة وبرنامج شبكة الحماية
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لى التوجه االستراتيجي للوزارة وتصميم الحكومة على اإلصالح أوكلت الحكومة وعلية واستنادا إ
الثانية عشرة مهمة توحيد المساعدات النقدية في برنامج واحد يتضمن استهدافا ومنفعة واليات عمل 
وتعليمات وقاعدة بيانات موحدة وذلك بهدف تامين حياة الئقة للفقراء حتى يتمكنوا من المشاركة 

الصادر في شهر آذار سنة  8/96/12في عملية التنمية ويتضح هذا في قرار الحكومة رقم  بفاعلية
  حيث ورد في  2009

  
  المادة األولى منة 

  
 .توحيد جميع برامج المساعدات االجتماعية النقدية في الوزارة  .1
 .تخول وزارة الشؤون االجتماعية جميع الصالحيات إلجراء عملية التوحيد .2

 

وبناء علية فان هدف وثيقة اإلستراتيجية هذه هو توحيد برنامجي التحويالت النقدية في الوزارة في 
برنامج مركزي واحد يتمتع بالشفافية والمساءلة والصلة بالواقع ويمكنه من احتواء وقيادة برامج 

بشكل منظم التحويالت النقدية الوطنية األخرى وتوحيد الموارد بغرض مكافحة الفقر في فلسطين 
  )  2009 ،برنامج التحويالت النقدية( وممنهج 

  
  )التحويالت النقدية ( المساعدات إستراتيجية توحيد  1.15.2

  
اية استراتيجيات توحيد المساعدات التي تعتمدها الوزارة تبنى على مزايا برنامج إصالح شبكة الحم

أساسا لبرنامج تحويالت نقدية جديد في ) معاملة فحص وسائل المعيشة(والية تحديد االستهداف فيه 
وفي مرحلة أولى يتم تحويل ، فلسطين وبالطبع مع إجراء تعديالت وإضافات مقترحة عديدة لتطويره

األسر المستفيدة والمستحقة المدرجة على كل من برنامجي إصالح شبكة األمان االجتماعي 
وضمن معايير وشروط االستهداف  والحاالت الصعبة إلى البرنامج الجديد قضية حسب مسوغاتها

واالستحقاق المعدلة أي تطبيق معادلة فحص مستويات المعيشة وفي مرحلة الحقة يتم دمج البرامج 
   خرى إلى البرنامج الوطني الجديدالوطنية األ

  
   :اإلطار يقع على عاتق الوزارة التحديات اآلتية وبهذا

  
 .تحسين االستهداف وشمولية التغطية  .1
 . زيادة الوعي حول التغيير وتسويقه اجتماعيا .2
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ضمان موائمة تدخالت اإلستراتيجية مع احتياجات الفقراء وأهداف الوزارة في تخفيض   .3
 .نسبة الفقر في فلسطين

برنامج الحاالت الصعبة (إغالق برنامجي المساعدات النقدية األساسيين لدى الوزارة  .4
 ).وبرنامج شبكة الحماية 

 .واستمراريتة إدارة التغيير .5
 .إدارة الموارد والتمويل والتوسع في برنامج التحويالت النقدية .6
 .تدعيم وتشجيع اندماج الفقراء والفئات الهشة في العملية التنموية .7
 )2009،برنامج التحويالت النقدية.( تعزيز التنسيق داخليا ومع جميع الشركاء .8

  
  برنامج التحويالت النقدية الجديد  2.15.2

  
يتم من خاللها دمج ، طورت الوزارة إستراتيجية جديدة للتحويالت النقدية 2009في مطلع العام 

المساعدات النقدية في برنامج واحد بشروط ومعايير استهداف موحدة معادلة فحص، أما الفئات 
  :المستهدفة في هذا البرنامج فهي

  
 .اسر فقيرة والتي تقع تحت خط الفقر الشديد وليس لها مصدر دخل  .1
 ).مطلقة، مهجورة، أرملة، غياب زوج، ألي سبب كان( اسر فقيرة وترأسها امرأة   .2

 .اسر كبيرة العدد وليس لها دخل كاف  .3
سنة  65مسن عمره :( األسر الفقيرة التي يوجد فيها فرد واحد على األقل من الفئات التالية  .4

 ).لى، معاق إعاقة دائمة، مريض مزمن، األطفال األيتام بدون إعالة فأع
 

كما تشير اإلستراتيجية الجديدة فان البرنامج الجديد للمساعدات النقدية سيضم كل األسر التي تقع 
تحت خط الفقر الشديد من البرنامجين السابقين وذلك من خالل قرار الوزارة باستهداف الفقراء 

وذلك بناء على مسح اإلنفاق واالستهالك الذي يقوم به جهاز اإلحصاء ، مدقعتحت خط الفقر ال
دوريا وان احتساب المنفعة يجري على أساس حاجة الفرد أو األسرة ومستواه بالنسبة لخط الفقر 
وعدد األفراد من بالغين وأطفال ثم يقارن ذلك بخط الفقر واالستهالك للفرد أو األسرة حيث يمثل 

الفجوة التي يجب جسرها أو تضييقها، إن تحديد الفئات المستهدفة وطريقة حساب  الفرق بينهما
كما تقوم الوزارة بتقديم مساعدة التامين . المنفعة سيجعل االستهداف أكثر شفافية والمنفعة أكثر عدالة

وتقدم الوزارة رسوم مدرسية .شيكل سنويا  2,600,000ألف مستفيد بقيمة  65الصحي إلى حوالي 
  )2009،برنامج التحويالت النقدية.(مليون شيكل 1لحاالت المسجلة لدى الوزارة بقيمة لالب للط
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  العناصر الرئيسية إلستراتيجية التوحيد الجديد للبرامج  3.15.2

  
  :الشؤون االجتماعية من توحيد برامج وزارة: الهدف

 

واقع كل من برنامج الحاالت  تدارك الواقع المجزأ لبرامج الخدمات االجتماعية وخاصة  .1
حيث يقوم كل برنامج بتقديم . وبرنامج شبكة إصالح شبكة األمان االجتماعي، الصعبة

خدماته إلى الفئة المستفيدة منه بانعزال عن البرنامج األخر وبدون تنسيق وتكامل وشمولية 
 .فيما بينهما، أي أن الخدمة تقدم بشكل مجزأ

البرنامج إلى الحد من تفاقم وتزايد الفقر في السنوات األخيرة على األمد القصير في  يهدف .2
 .مقابل سياسة الحماية االجتماعية التي تمثل هدف طويل األمد في الحد من الفقر

ألنه يزيد قدرة األسر الفقيرة على ، تشير الدراسات إلى فاعليته في تخفيض نسب الفقر .3
 .اطر وتخفيضه بما يتيح لها من تحسين فرص الحياة إلفرادهاالتأقلم وعلى إدارة المخ

  
يتوفر لبرنامج التحويالت النقدية حاليا منح نقدية وعينية  )التمويل من المانحين ( الموارد المالية 

  :ويل المنفعة من ثالث جهات مانحةلتم
 

 .دوالر 48,798,000االتحاد األوروبي بمبلغ  .1
 .دوالر 8,000,000البنك الدولي بمبلغ  .2
 .دوالر 20,112,960مواد غذائية تم تقييمها بسعر شراء ، منظمة األغذية العالمية .3
وتدير مشروعا صغيرا نسبيا يتم فيه تقديم مساعدة نقدية قيمتها  ،منظمة األغذية العالمية .4

 .عائلة 6000- 5000شيكل لألسرة  لحوالي  200
يديره برنامج هيئة األمم المتحدة األلماني لتطوير  هذا باإلضافة إلى برنامج صغير أخر .5

 .القدرات االقتصادية لألسر الفقيرة
 

توقعات بعدد األسر التي ستندرج على ودوالر ) 76,910,960(المجموع للمصادر الثالثة األولى 
  )الحاليينستحقاق وقاعدة البيانات استنادا إلى آلية اال( 2010برنامج التحويالت النقدية مع بداية سنة 

  
 .20,000اسر حاليا مستفيدة أو على قائمة االحتياط بموجب معلومات قاعدة البيانات  •
 .15,000اسر حاالت صعبة  •
 .أسرة  20,000اسر شديدة االستحقاق جديدة  •
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 2010مجموع األسر التي من المتوقع أن تندرج تحت برنامج التحويالت النقدية مع بداية سنة 
  ) من برنامج الغذاء العالمي " القسائم"ستستفيد من  5,000منها : مالحظة(أسرة  55,000

  
األولى األسر المدرجة  رة تمويل مجموعتين من المستفيدينيتعين على الوزا: أما عن تمويل المنفعة

 على برنامج التحويالت النقدية، والثانية الحاالت الصعبة المؤقتة المندرجة على برنامج المساعدة
وحسب الوضع الحالي، وبموجب جسر الفجوة وحسب المعلومات في قاعدة البيانات . المؤقت

شيكال شهريا لآلسرة تحت برنامج  463الحالية، فان معدل المنفعة يتوقع أن يكون في حدود 
  . تحت برنامج المساعدة المؤقت لألسرشيكال  251التحويالت النقدية و 

  

تشير وثائق برنامج إصالح شبكة الحماية إلى انه يستهدف أفقر الفقراء على افتراض  :االستهداف
من الفقراء في فلسطين، وذلك استنادا إلى أن تركيز الموارد المتاحة على أفقر % 20أنهم يمثلون 

الفقراء يمكن من إحداث اثر ايجابي على المستفيدين ويدعم إستراتيجية التأقلم وإدارة المخاطر 
ولكن في ظل التزايد المستمر لنسب الفقر بين األسر الفلسطينية على مدار األعوام العشرة . هملدي

الماضية فان محاربة الفقر في فلسطين تتطلب مرونة في التوجه وتوجها أكثر شمولية بحيث يتيح 
استهداف وتغطية اكبر عدد من الفقراء في ظل الموارد المتاحة، ويكون في إطار منظور 

تيجي يكفل الحد من الفقر وتقليصه بشكل منهجي وواضح ويسمح بمقارنات مع الدول استرا
وضمن . المجاورة والمماثلة وسهل التعامل مع الهدف الدولي لأللفية الثالثة في مجال مكافحة الفقر

فان التوجه االستراتيجي لبرنامج التحويالت النقدية في فلسطين يجب أن تستهدف الخيارات المتاحة، 
ألسر تحت خط الفقر الشديد حسب تعريف الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني خاصة وان ا

ويقترح في هذا الصدد أن تتحدد إستراتيجية وزارة . فلسطين مصنفة دوليا على أنها بلد هش
الصادر عن الجهاز المركزي ) المدقع(الشؤون االجتماعية باستهداف الفقراء تحت خط الفقر الشديد 

 . الفلسطينيلإلحصاء 
 

إن آلية تحديد االستحقاق الحالية هي معادلة فحص وسائل المعيشة تحتاج إلى تحديث  :االستحقاق
وتعديل في ضوء مسح اإلنفاق واالستهالك الجديد الذي أجراه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

تغطية المعادلة لألسر وعلى سبيل المثال فان . وذلك لضمان شمولية أكثر للفقراء ذوي االستحقاق
الفقيرة ذات الفرد الواحد ضعيفة مقارنة بنسبة مساهمة األسر ذات الفرد الواحد في الفقر في 

كما تظهره تقارير جهاز اإلحصاء المركزي الفلسطيني كما وإن تغطيتها للخطر محدودة  ، فلسطين
ل أخطاء االستثناء التي تنجم هذا باإلضافة إلى مالحظات متعددة من جانب الباحثين االجتماعيين حو

عنها وبينما يظهر أن المعادلة تأخذ بعين االعتبار حجم األسرة في تحديد الفقر إال انه من غير 
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الواضح انعكاس معدل اإلعالة على خط الفقر فيها وفي هذا تكمن أهمية تحديث المعادلة لتناسب 
كس فيها أية تغيرات أساسية تكون قد وينعالواقع وتأخذ بعين االعتبار المحددات ذات العالقـة 
ويقترح في تحديث المعادلة أن تراعي إدارة  حدثت على مستويات اإلنفاق واالستهالك في فلسطين

  :مكافحة الفقر والوزارة
  

 .إن المعادلة والنموذج التفسيري الذي تستند إليه تفسر الفقر في فلسطين بأكبر نسبة ممكنة •
 .تخصص أكبر عدد من الفقراء في الشرائح الدنيا من خط التوزيع) المعادلة (  إنها •
 .تقلل من األخطاء بأكبر قدر ممكن •
 .وتسمح بتغطية وتوسعة متوازنة للفئة المستهدفة •

  
إن كال من اإلستراتيجيتين السلم الوطني الخاص ببرنامج إصالح شبكة الحماية : مستوى المنفعة

ية الشمولية لبرنامج الحاالت الصعبة ال تتوفر فيهما مواصفات اإلستراتيجية وإستراتيج، االجتماعي
وإمكانية التحديث والشفافية ومناسبتها ، الجيدة الحتساب المنفعة من عدالة ومرونة وديناميكية

واحتياجات األسر الفقيرة ولذلك فان برنامج التحويالت النقدية يحتاج إلى ، لألوضاع القائمة
أخرى مغايرة تتصف بالمساواة والشفافية والموضوعية وبعيدة عن التقدير الشخصي إستراتيجية 

  .وتمكن من إحداث أثر وتسهم في تخفيف حدة الفقر
  

حيث يتم احتساب : لذلك تم استحداث إستراتيجية جسر فجوة خط الفقر لبرنامج التحويالت الجديد
وعدد األفراد من بالغين ، على خط الفقر المنفعة بناء على مستوى حاجة الفرد أو األسرة ومستواه

بالرجوع إلى مسح اإلنفاق واالستهالك الذي ، األسرة/إذ يتم احتساب مستوى استهالك الفرد. وأطفال
ثم يقارن هذا المستوى بخط فقر االستهالك الخاص ، يجريه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

وهي التي يتحدد ، تي يجب أن يتم جسرها أو تضييقهاوالفرق بينهما يمثل الفجوة ال، األسرة/بالفرد
  الفرد/المنفعة الذي يقدم لألسرة بناء عليها مستوى

  
األسرة وخط الفقر يتم تحديده بناء على مسوحات /إن كال من مستوى اإلنفاق االستهالكي للفرد

لمسحات وطنية شفافة وغير متحيزة إلى مجموعة أو أسرة ضد أخرى كما وانه يتم تحديث هذه ا
دوريا ومن ثم تحديث مستوى االستهالك واإلنفاق وخط الفقر بما يتناسب والواقع الحالي وبما يسمح 
، باألخذ بعين االعتبار مستجدات أو متغيرات ذات قيمة تكون قد حدثت خالل الفترة بين المسحات

ر والتحديث ويتبين من ذلك أن احتساب المنفعة هنا مبني على أساس واضح ومرن وقابل للتغيي
بشفافية ليتناسب مع احتياجات األسرة بناء على مسحات وطنية كما ويسمح بمساعدة كل أسرة 
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وباإلضافة إلى مواصفات الشفافية والعدالة والمرونة . حسب مستواها مقارنة بخط الفقر الخاص بها
قة يجب أيضا أن وعدم التحيز وتلبية حاجات األسرة  فان الخيار بين االستراتيجيات الثالث الساب

ينبني على سياسة عدم تشجيع أن تكون المنفعة سببا في الخمول عن العمل وان تكون ذات داللة 
وضمن هذا السياق فإن ، وواقعية وتسهم في تلبية حاجة األسرة وأن تكون لها فرصة االستدامة

وعليه ، لى والثانيةإستراتيجية جسر الفجوة هي أقرب إلى تحقيق المعايير آنفة الذكر منها عن األو
يقترح استخدامها في احتساب المنفعة في برنامج التحويالت النقدية الجديد وان يتم استخدام نسبة 

  .بحد أقصى% 70جسر 
  

يهدف هذا البرنامج إلى إيجاد قاعدة بيانات موحدة تشمل جميع الفئات المستهدفة من  :قاعدة البيانات
ج إصالح برنامج الحاالت الصعبة وبرنام(برامج المساعدات النقدية التي كانت تقدم في السابق 

بحيث يكون هناك آلية محددة وموحدة يتم على أساسها استهداف األسر الفقيرة بناء ) شبكة الحماية
األسر الفقيرة من خالل االستمارة الخاصة بعملية االستهداف التي تحتوي على كمية كبيرة من  على

المعلومات التي تحلل وضع األسر التي تتقدم إلى المساعدة بشكل تفصيلي ودقيق من خالل عرض 
 لبياناتهم الشخصية ووضعهم الصحي والتعليمي واالجتماعي واالقتصادي و الديمغرافية وغيرها من

المعلومات التي تتفرع إلى بيانات أخرى أدق وأكثر تفصيال مما يؤكد على قوة هذه القاعدة التي 
 .كبير في عملية الرقابة والتقييم تمثل المرجع المتين لعمل البرنامج والذي يساعد بشكل

  
قق إن حجم التغيير وحجم العمل في البرنامج كبير وال يمكن للبرنامج أن يح: التنسيق والتشبيك

ولذا يقترح تدعيم وتعزيز دور اإلدارات ذات العالقة ، أهدافه بدون تضافر الجهود المتاحة معه
داخل وزارة الشؤون والوزارات األخرى ذات العالقة وخاصة وزارة المالية وتطوير وتعزيز ورفع 

ومنظمات  وبينها وبين مقدمي الخدمة اآلخرين والجمعيات الخيرية، مستوى التنسيق بينها من ناحية
المجتمع المدني والممولين ومؤسسات هيئة األمم المتحدة  والمستفيدين من ناحية أخرى ومن أمثلة 
األنشطة التي يمكن اتخاذها في هذا الصدد هو توضيح األدوار وخطوط السلطة والمسؤولية داخل 

اإلدارات األخرى إدارة مكافحة الفقر وبرنامج التحويالت النقدية وكذلك توضيح خطوط التقاطع مع 
في الوزارة كي يتم تفادي التقاطعات غير االيجابية ومنها أيضا توضيح األدوار خاصة مع وزارة 
المالية بغرض تخفيف الروتين وحذف اإلجراءات غير الضرورية من أجل تيسير وتسهيل العمل 

ات الدورية وانجاز المعامالت في وقت قصير ومن ضمن آليات التنسيق والتشبيك مأسسة اللقاء
وتبادل المعلومة وتبادل الخبرات والدروس المستفادة وآليات التحويل بين العاملين ذوي العالقة 
ولجان العمل المشتركة كذلك البدء بالتنسيق مع الجمعيات الخيرية ومؤسسات المجتمع المدني ذات 

  .ة في تقديم الخدمةالعالقة حول استخدام استبيان االستهداف الجديد كخطوة أولى نحو التكاملي
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إن مأسسة التنسيق والتشبيك مهمة لتوفير بيئة ايجابية مساندة ومسهلة لبرنامج التحويالت النقدية 
والتخفيف من ، تسهم في تجنيد الجهود والموارد وإيصال الخدمة إلى مستحقيها في الوقت المناسب

برنامج  .( خدمة متميزة  ذات جودةحدة التحديات التي تواجه انطالقة البرنامج وتمكنه من أداء 
  ) 2009،التحويالت النقدية

  
ه إلى برنامج الخروج من البرامج القديمة وتحديدا إنهاء برنامج الحاالت الصعبة أو تحويل

  التحويالت النقدية
  

  :برنامج إصالح شبكة الحماية 4.15.2

  
التحويالت النقدية ليس من  تحويل األسر المستفيدة من برنامج إصالح شبكة الحماية إلى برنامج

أو أن يحتاج األمر إلى ترتيبات خاصة ، المتوقع أن يبرز إشكال في التعامل مع هذه المجموعة
وذلك ألن آلية تحديد استحقاقها وشروطه متشابهان في كال البرنامجين إن مبدأ تحديد المنفعة يختلف 

فإن تطبيق جسر الفجوة ، أسفل خط الفقربينهما ولكن بما أن هذه المجموعات هي األشد فقرا كونهم 
سيؤدي إلى زيادة مبلغ المنفعة لمعظمهم حيث ال يوجد مشكلة في عملية التحويل إلى برنامج 
التحويالت الجديد نتيجة لوجود تشابه كبير في المعايير والخصائص لكل من البرنامجين وذلك لكون 

وإضافة على معايير برنامج إصالح شبكة برنامج التحويالت النقدية الجديد هو تطوير وتعديل 
إال أنة يظهر هناك اختالف في طريقة . الحماية االجتماعية الخاصة باالستهداف واالستحقاق

احتساب مستوى المنفعة التي يستخدمها كل من البرنامجين حيث يستخدم برنامج إصالح شبكة 
  .ويالت النقدية إستراتيجية جسر الفجوة الحماية إستراتيجية السلم الوطني بينما يستخدم برنامج التح

  
  :برنامج الحاالت الصعبة 5.15.2

  
  ).إنهاء برنامج الحاالت الصعبة(تحويل الحاالت الصعبة إلى برنامج التحويالت النقدية الجديد 

  
إن تحويل الحاالت الصعبة إلى برنامج التحويالت النقدية الجديد ينطوي على تعقيد شديد إذ أن 
استحقاقهم الحالي كحالة صعبة مبني على أساس تقدير شخصي ويتضمن نسبة خطأ عالية نسبيا 
يد ولدى تحويلهم إلى برنامج التحويالت النقدية وتطبيق معادلة االستحقاق الحالية وخط الفقر الشد

أي حوالي ، من األسر األقل احتياجا% 50سيخرج من دائرة االستحقاق الشديد ما ال يقل عن 
أسرة ولكن إذا ما تم تطبيق خط الفقر المطلق فإن عدد األسر التي قد تخرج من دائرة  30.000
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أسرة وعليه إذا ما تم حجب المنفعة عن شريحة األسر  10,000االستحقاق قد يصل إلى حوالي 
ل استحقاقا واحتياجا دفعة واحدة وخالل فترة قصيرة وبغض النظر عن المبررات فإنه يشكل األق

وسيثير حفيظة الفئة التي تم حرمانها ويستقطب معها متعاطفين كثيرين ومن أهمهم ، خطورة كبيرة
منظمات المجتمع المدني وهو أمر يتحتم على الوزارة والسلطة الفلسطينية تفاديه خاصة في ظل 

ضع االجتماعي والسياسي السائد وعليه يتوجب برمجة حجب المنفعة عنهم بشكل منهجي وشفاف الو
ويقترح أيضا إعادة تسمية برنامج الحاالت ، ومتدرج خالل فترة تمتد بين ثالث إلى خمس سنوات

 وذلك للتأكيد على طبيعة البرنامج المؤقتة وصرف األذهان"  برنامج المساعدة المؤقت" الصعبة إلى 
  .عن برنامج الحاالت الصعبة

  
  :ومن الخطوات المقترح اتخاذها في هذا الصدد

  
وقف استقبال طلبات جديدة على برنامج الحاالت الصعبة بشكل فوري وهذه خطوة :  الخطوة األولى

إن أي طلب جديد للمساعدة يتم تقديمه من اآلن ، كان يجب أن تتم عندما بدأت عملية اإلصالح
  .نموذج برنامج التحويالت النقدية والتعامل معه بموجب إجراءاته وقوانينهفصاعدا على 
حالة صعبة األشد احتياجا والمدرجة على قاعدة البيانات  10.000دمج حوالي  : الخطوة الثانية

  2010القائمة في برنامج التحويالت النقدية رأسا مع تطبيق البرنامج في بداية 
الباحثين االجتماعيين بعملية تحديث المعلومات عن الحاالت الصعبة أثناء قيام  : الخطوة الثالثة

يتوجب أن يحددوا األسر التي يظهر بوضوح أنها أقل احتياجا استعدادا لحجب المنفعة عنها 
 5.000ومن المتوقع أن ال يقل عدد هذه األسر عن  2010وإخراجها من البرنامج  مع بداية سنة 

، يقترح 2009الصعبة التي ال يمكن حجب المنفعة عنها في نهاية أسرة وبالنسبة لتلك الحاالت 
ومن ثم إعادة برمجة تدقيق هذه الحاالت وتوزيع "  برنامج المساعدة المؤقت" ترحيل قيودها إلى 

كل باحث بحسب قضاياه وبموجب برنامج معد مسبقا مع تحديد معايير ، التدقيق على مدار السنة 
  .ق يضمن االلتزامأداء وضمن نظام متابعة دقي

يقوم الباحثون االجتماعيون بزيارة الحاالت الصعبة المؤقتة كل حسب المخصص  : الخطوة الرابعة
 :له في موعدها ويقوم بتدقيقها في وقتها بدون تأخير ومن ثم يتخذ واحدا من اإلجراءات التالية

يعطيها فرصة أخرى في  ،فيه أويحولها إلى برنامج التحويالت النقدية الجديد بموجب معايير القبول 
يحجب عنها  ،حال ارتأى أن األسرة تستحق فرصة أخرى ويبقيها على برنامج المساعدة المؤقت أو

قضية في السنة  8.000وذلك جميعه بما ال يقل عن  ،المساعدة ويغلقها ويخرجها من البرنامج
برنامج (.على أقصى االحتماالت 2013الواحدة على أقل تقدير كي يتم إنهاء البرنامج في نهاية عام 

  )2009،التحويالت النقدية
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  برامج المساعدات الطارئة 16.2
  

البد من اإلشارة في البداية إلى أن هذا البرنامج تم استحداثه حديثا في وزارة الشؤون االجتماعية 
وذلك لكونه كان يقع تحت إشراف مجلس الوزراء في السابق وكان يتبع له قبل أن  2009عام 

  تتولى الوزارة اإلشراف علية والعمل على متابعة تنفيذه
  

ويستهدف هذا البرنامج األسر أو األفراد الذين يتعرضون لهزات اقتصادية أو اجتماعية بغرض دعم 
ثل احتراق منزل أو هدمة من قبل سلطات هذه األسر وتمكينها من تجاوز الحدث الطارئ م

أو األضرار التي تنجم عن مداهمات االحتالل لمناطق السلطة الوطنية الفلسطينية وأهمها ، االحتالل
الحرب على غزة ويقدم من خالله مساعدات نقدية وغذائية وتحسين المسكن ويغطي برنامج 

  .ضفة فهو غير واضحفرد في غزة أما في ال 900.000المساعدات الطارئ حوالي 
  

تحدد لجنة المساعدات قيمة المساعدة بناء  :معايير االستحقاق وقيمة المساعدة للمساعدات الطارة 
  على المعايير التالية 

  
  )شيكل (الحد األقصى لقيمة المساعدة   الحالة  الرقم

  4000 مساعدة طارئة لألسر الفقيرة  1

مساهمة في ترميم وتأهيل سكني  2
  للعائالت الفقيرة 

20000  

  80000 مساهمة في موائمة مساكن المعاقين  3

مساهمة في نفقات سفر وإقامة  4
داخل الوطن للمرضى / خارج 

  ومرافقيهم الفقراء 

 50عن كل يوم خارج الوطن وبمعدل 200بمعدل
عن كل يوم داخل الوطن مع صرف بدل مواصالت 

 50سب النظام فان قيمة المواصالت عالج وح
  أيام  10تحسب لمدة 

المساهمة في شراء األجهزة  5
  المساندة لألشخاص المعاقين 

بالتنسيق مع وزارة الصحة أو الهالل األحمر 
  الفلسطيني 

مساعدات مالية طارئة عن  6
األضرار في المنازل والممتلكات 

  والتي يتسبب بها االحتالل  

يتم تحديدها من خالل زيارة ميدانية للباحث المساعدة
االجتماعي بالتنسيق مع المحافظة التي يتبع لها مقدم 

  الطلب 
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  :الطارئة هي الحاالت التي تقدم لها المساعدات اما 
  

الحاالت االجتماعية الطارئة التي ال يمكن تغطيتها من خالل البرنامج الوطني الفلسطيني  .1
 .للحماية االجتماعية 

مساعدات طارئة للمتضررين من إجراءات االحتالل اآلتية كهدم المنازل أو مصادرة  .2
 .األراضي وذلك بالتنسيق مع المحافظات 

 .الجهة المختصة / مساعدات طارئة للمتضررين من الكوارث بالتنسيق مع الوزارة  .3
مواصالت المساعدات اإلنسانية وتذاكر السفر للمرضى ومرافقيهم والتي تحتاج إلى نفقات  .4

 .وبدل إقامة وبالتنسيق مع وزارة الصحة لتحديد عدد أيام العالج المطلوبة
 .تأهيل سكني للفقراء  .5
موائمة أماكن السكن لألشخاص المعاقين بالتعاون مع وزارة األشغال واللجان الشعبية في  .6

 .المخيمات والمجالس المحلية ولجان المشاريع
 .زارة الصحة والهالل األحمر الفلسطينيأجهزة مساندة للمعاقين بالتنسيق مع و .7

  
يستهدف هذا البرنامج األفراد واألسر التي تتعرض آلي هزات : آلية استحقاق المساعدة الطارئة

  :اآللية التالية تباعبإاقتصادية واجتماعية طارئة وعلية تستحق االستفادة من هذا البرنامج 
  

 .مديريات الشؤون االجتماعية في المحافظاتبتم التقدم بطلب المساعدة النقدية الطارئة إلى  .1
 .من ثم بيم توثيق الطلبات واستكمال الدراسة حولها وإرفاقها بكافة الوثائق الالزمة .2
 .يتم إرسال الطلبات التي استوفت الشروط من المديريات إلى لجنة المساعدات في الوزارة .3
 .استوفت الشروط يتم صرف المساعدات من وزارة الشؤون االجتماعية لطلبات التي .4
برنامج .(شيكل للمساعدات الطارئة 500000يتم تخصيص موازنة شهرية بقيمة  .5

  . )2009،المساعدات الطارئة
  

  : برنامج المساعدات التمكينيه 17.2
  

من ابرز المشاريع التمكينية في وزارة الشؤون هو مشروع تمكين األسر : المشاريع الصغيرة
وهو عبارة عن مشروع ممول من البنك اإلسالمي للتنمية يصل  (DEEP)المحرومة اقتصاديا 

وينفذه برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بالشراكة مع السلطة الوطنية ) $30,000,000(تمويله إلى 
  ويعمل البرنامج من خالل مؤسسات أهلية محلية وسيطة ومؤسسات اإلقراض الصغير ، الفلسطينية
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حة الفقر في األراضي الفلسطينية المحتلة من خالل التمكين الهدف العام للبرنامج هو مكاف
: أما الغاية التي يسعى البرنامج لتحقيقها هي.االقتصادي وتحسين الوصول إلى الخدمات المالية

العمل على تمكين األسر الفلسطينية التي تعاني من فقر مزمن وصعوبات شديدة ومساعدتها على 
تصادية على استقبال المساعدات لتصبح قادرة على توفير الدخل الخروج من حالة االعتمادية االق

  .بشكل مستقل
  

وتمارس السلطة دورها من خالل ، وتعتبر السلطة الوطنية الفلسطينية المالك الرئيسي لهذا البرنامج
مجلس أمناء البرنامج الذي يعتبر أعلى سلطة للبرنامج والذي ترأسه وزارة الشؤون االجتماعية 

من وزارة العمل والتخطيط والتنمية اإلدارية إضافة إلى ممثلي البنك اإلسالمي للتنمية  وعضوية كل
وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي أما من ناحية الرقابة الفنية فقد تشكلت لجنة الضمان الفني التي يمثل 

ات السلطة فيها كل الشركاء والتي تحمل مسؤولية متابعة تنفيذ البرنامج وضمان تماشيه مع سياس
  .وأهدافها

  
  المرحلة األولى للمشروع 

  
تمكن البرنامج من تنفيذ تدخالت  2009حتى نهاية تشرين ثاني : مكون التمكين االقتصادي .1

أسرة ومن المتوقع أن يصل العدد الكلي لألسر التي ستستفيد من  2457اقتصادية مع 
أسرة وجميع هذه األسر ستتمكن من  4100إلى أكثر من  2010البرنامج حتى نهاية أيار 

 .وتقليل اعتماديتها، إنشاء مشروع خاص مدر للدخل يساهم في تحسين وضعها االقتصادي
يدعم البرنامج تقديم تدخالت لتوفير خدمات تمويل : مكون التمويل اإلسالمي الصغير .2

مؤسسات  إسالمي صغير لألسر الفقيرة ويعمل البرنامج على تنفيذ هذه التدخالت من خالل
التمويل الصغيرة القائمة في فلسطين وقد قام البرنامج بإقراض هذه المؤسسات 

أسرة فقيرة استهدفت يناء  1603مليون دوالر مكنتها من منح تمويالت ل ) 5,804,000(
على معايير البرنامج اشترط في تقديم التمويل اإلسالمي الصغير أن يستخدمه المستفيد في 

 .وع اقتصادي خاص يساهم في إدرار الدخلإنشاء أو تطوير مشر
 

ارتكزا إلى الخبرة المتراكمة من تنفيذ المرحلة األولى : المرحلة الثانية خطة البرنامج القادمة
للبرنامج فانه يتم التحضير للمرحلة الثانية ستهدف المرحلة الثانية من برنامج التمكين االقتصادي 

لألسر الفلسطينية التي تقف على عتبة التخرج من االعتماد  لألسر المحرومة إلى التمكين االقتصادي
على التحوالت النقدية بما يمكنهم من الخروج من دائرة الفقر وستستمر المرحلة الثانية من 
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أسرة من قوائم وزارة  12,000- 9000المشروع لمدة أربع أعوام وسيتم خاللها استهداف ما بين 
نح رغم أن هذه األسر تقع تحت خط الفقر إال أن العديد منها الشؤون االجتماعية حيث سيقدم لها م

تمتلك موارد تمكنها من االنخراط في أنشطة اقتصادية تشكل ركيزة في محاولة الخروج من دائرة 
سيكون حجم االستهداف في هذا البرنامج اكبر من أي مشروع آخر تم تنفيذه في مجال . الفقر

  .أسرة   20,000ية المحتلة حيث من المتوقع أن تستفيد منه مكافحة الفقر في األراضي الفلسطين
  

كما سيتم في المرحلة الثانية بناء قدرات المؤسسات التي ستشارك في تنفيذ البرنامج لموائمة قدراتها 
إضافة إلى تقديم الخدمات اإلرشادية ، وعلى رأسها وزارة الشؤون االجتماعية، مع أهداف البرنامج
لمساعدة األسر على تجاوز المشكالت التي تعوق استفادتها من البرنامج وسيتم ، لألسر المستهدفة

من اجل استخدام القروض المستردة  وطنية،) وقفية(يل هذا المشروع إلى صندوق دوار تحو
  . والتمويل المقدم له الستهداف اسر جديدة

  
، لزيادة األسر المستهدفةإن هذا النموذج التنموي ونجاحه يشجع على اتخاذ التدابير المناسبة 

بهدف تعزيز اتجاه التنمية على اإلغاثة في نظام الحماية االجتماعية ، والتفتيش عن موارد إضافية
  ). 2009،برنامج التمكين االقتصادي للعائالت المحرومة(
  

  برامج المساعدات الغذائية في فلسطين 18.2
  

الغذائي ضروري لكل البشر، ويتحقق عندما يتمكنون وفي جميع األوقات من النواحي المادية  األمن
واالقتصادية الحصول على غذاء كافي، وسليم ومغذي ويلبي احتياجاتهم الغذائية كي يتمكنوا من 

  .حياة موفورة النشاط والصحة، ويتحقق انعدام األمن الغذائي عند تعرض أي مما سبق للخطر
  

جزء كبير من الشعب الفلسطيني يفقدون األمن الغذائي، والسبب األساسي لذلك ضعف الدخل  هناك
نتيجة الفقر والبطالة، وتراجع دور الزراعة ومحدودية إنتاجها بفعل االستيطان، والجدار ومصادرة 

ار والتغيرات المناخية الناتجة عن االنحباس الحراري، إضافة إلى ارتفاع أسع األراضي والمياه،
% 49من أسر الضفة تعاني من انعدام األمن الغذائي، % 25. المواد الغذائية والمحروقات عالميا

من األسر تشتري مواد غذائية بالدين ولم تسدد فواتير الماء والكهرباء لعدة أشهر، أما في غزة فان 
  .الشرائية بسبب انتشار الفقر المدقع وضعف القوة من األسر ينعدم لديها األمن الغذائي% 75

  ). 2009والزراعة، لألغذيةالمتحدة  األممتقرير برنامج الغذاء العالمي ومنظمة (
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األسر التي تفوق  :يعرف الجهاز المركزي لإلحصاء األسر األسوأ من حيث مستويات المعيشة هي
من نفقاتها الكلية، ففي الضفة بلغ نسبة إنفاق األسرة على الغذاء % 44نسبة إنفاقها على الغذاء 

جم عن الفقر ا، إن سبب ذلك هو انخفاض الدخل الن%56من الدخل، بينما في غزة وصلت % 49
  .والبطالة

  
يقوم برنامج الغذاء العالمي بتقديم مساعدات غذائية لألسر المحتاجة من خالل وزارة الشؤون 

قدمت وزارة حيث  .نروا والمؤسسات األهلية وخاصة لحاالت العسر الشديداالجتماعية، واال
 )من غير الالجئين(ألف أسرة من األسر الفقيرة  50الشؤون االجتماعية مساعدات غذائية لحوالي 

إضافة إلى  2009وذلك في سنة  $مليون  45ومرة كل شهرين، وذلك بقيمة $ 100 التوزيعوقيمة 
  .$620.000 مساعدات لوجستية بقيمة

  
العمل مقابل الغذاء والتدريب مقابل الغذاء، وذلك بهدف : تقوم وزارة الزراعة بتنفيذ برنامجين هما 

لعدم  2008وانتهى عام  2005توفير الغذاء للفئات المحتاجة وال تمتلك مصدرا للدخل بدأ عام 
استمرارية التمويل من منظمة األغذية العالمية وعدم القدرة على االستمرار بهذه البرامج من موازنة 

ساعة تدريب مقابل الغذاء في  20أما برنامج التدريب مقابل الغذاء فان المستفيد يتلقى .السلطة
وقد استفاد من هذا  .النحل، التربية الحيوانية التعاوني، تربيةالشهر ولمرة واحدة مثل العمل 

ومع .ت خاصة من الفقراءئاوهذه البرامج موجهة إلى ف ،2008-2007أسرة بين  2284البرنامج 
  .أن لهذه البرامج طبيعة اغاثية وتنموية إال أنها في الجوهر اغاثية من أجل توفير الغذاء

  
واستفاد  والتعليم،التغذية لألطفال في المدارس مع وزارة التربية  بدعم برنامج الغذاء العالمي يقوم
  .،2008طفل في الضفة عام  55,000 منه
  

إضافة إلى ما تقدمه في  $ 250000أما لجان الزكاة فقدمت طرودا غذائية لألسر المحتاجة بقيمة 
  .المشاريع الموسمية من األضاحي، إفطار الصائمين الرغيف الخيري وزيت الزيتون

  
االنروا تقوم في إطار برنامج شبكة األمان االجتماعي بتقديم مساعدات غذائية وبشكل دوري 
وبرنامج المساعدات الطارئة يقدم المساعدات الغذائية لألسر التي تواجه ظروفا صعبة يقع دخلها 

 ألف 58000أسرة في غزة و 125000تحت خط الفقر، ومن المتوقع أن تقدم مساعدات غذائية إلى 
مؤسسة أهلية تقدم مساعدات نقدية وغذائية ولكن من غير الواضح  111وهناك  .أسرة في الضفة

  )2009،قطاع الحماية االجتماعية(.حجم الخدمات التي تقدمها، والفئات المستهدفة وحجم المنفعة
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  :برامج المساعدات االجتماعية للفئات االجتماعية المهمشه والضعيفة في فلسطين 19.2
  

تقوم وزارة الشؤون االجتماعية واالنروا والمؤسسات األهلية، بتقديم الرعاية االجتماعية بمختلف 
أشكاله للفئات الضعيفة والهشة والمهمشة في المجتمع الفلسطيني، حيث تقدم لهم الحماية 

  .والمساعدات والتأهيل واإليواء لبعضهم
  

  :اإلعاقة ذوي األشخاص 1.19.2

  
، بأنه الشخص المصاب بعجز كلي أو جزئي 1996لسنة  4 لقانون المعاقين رقميعرف المعاق وفقا 

، خلقي أو غير خلقي، بشكل مستقر في إحدى حواسه أو قدرته النفسية والجسدية أو العقلية إلى 
ولذلك  .المدى الذي يحد من إمكانية تلبية متطلبات حياته العادية في ظروف أمثاله من غير المعوقين

  .حمايتهم ودمجهم في المجتمع إلىام بهم وتقديم الخدمات لهم يهدف فان االهتم

  

بأن نسبة اإلعاقة  2007تشير بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني وفقا لبيانات التعداد لعام 
 1996،بينما كانت نسبتهم في عام شخص ذو إعاقة 200181أي  ،%5.5ى في فلسطين تصل إل

، وهنا نجد بأن النسبة قد تضاعفت خالل عشرة سنوات بينما 54000، أي %2.1حسب اإلحصاء 
وهي من أعلى النسب في العالم وذلك بسبب اإلصابات الناجمة عن  ،%370.70زاد العدد المطلق 

إعاقة في النظر، % 2.9ممارسات االحتالل اإلسرائيلي، وقد توزعت النسب حسب اإلعاقة إلى 
إعاقة % 0.7إعاقة في الفهم واإلدراك، % 0.7، في الحركة إعاقة% 2.1إعاقة في السمع، % 1.4

  .في الفهم والتواصل
  

إحصاءات أسباب اإلعاقات بمختلف أنواعها متعددة وهي نتيجة لعوامل وراثية ، حيث بلغت حسب 
مواطن  33000من اإلعاقات، االحتالل اإلسرائيلي حيث أصيب خالل االنتفاضة % 30 2006

اقات المتنوعة، اإلعاقات الناتجة عن إصابات العمل في ظل غياب تطبيق تسببت بالكثير من اإلع
 %.29.5قانون العمل، واألمراض المهنية على اختالف أنواعها، حيث بلغت نسبة المعافين بسببها 

سنوات فأكثر هم خارج  10الذين أعمارهم  ذوي اإلعاقةمن % 76.6إلى أن  إحصائياتكما تشير 
مما يزيد من أعباء الحماية االجتماعية لهم  القوى العاملة، وذلك بسبب عدم قدرتهم على العمل،

أكبر من احتياجات  ذوي اإلعاقةسواء من أسرهم أو من المجتمع والسلطة، خاصة وأن احتياجات 
ة متدنية لغياب مؤسسات سبق لهم وأن التحقوا بالتعليم وهي نسب% 55.1نظرائهم األصحاء، وأن 

تلعب و .في المؤسسات التعليمية القائمة ذوي اإلعاقة، وقلة برامج دمج ذوي اإلعاقةتعليمية تعنى ب
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 ذوي اإلعاقةوزارة الشؤون االجتماعية كجهة رسمية دورا هاما في تقديم مختلف أشكال الخدمات ل
  :حيث استطاعت تنفيذ العديد من بنود القانون وأهمها

  
حيث قدم لهم  أسرة، 5693الذين تم مساعدتهم في الضفة الغربية  ذوي اإلعاقةأسر  بلغت •

 .وطبيةمساعدات نقدية وعينية 
كما تقوم الوزارة باإلشراف على عدد من المراكز اإليوائية والتعليمية والتأهيلية لألشخاص  •

  :وأهمها ذوي اإلعاقة
  .طفل 22 فيهو ليا،عقمركز الدار البيضاء الذي يقدم خدماته للمتخلفين  .1
  .متدرب 56مركز الشيخ خليفة الذي يقدم التدريب المهني ل  .2
  .مكفوف 30المدرسة العالئية للمكفوفين حيث توفر المدرسة تعليم أكاديمي ومهني ل  .3
  .باإلضافة إلى التأهيل المهني ذوي اإلعاقةمركز تأهيل الشبيبة ويهدف إلى دمج األطفال  .4
 .متدربا 60المهني ليستوعب ب للتدري 2010فاطمة في شباط  سيتم افتتاح مركز الشيخة .5

  
من القانون تم تقديم اإلعفاء الجمركي الخاص بسيارات خاصة لالستعمال  6وتطبيقا للمادة 

  .إعفاء 788/  2009الشخصي بلغت حتى مطلع ديسمبر 
ن المعوقين م% 5عملت الوزارة على الحث على تطبيق البند الخاص بتشغيل  10وتطبيقا للمادة 

  .من موظفيها% 6وزت النسبة في الوزارة إلى افي الوزارات حيث تج
  

 ستةكما تقوم الوزارة ومن خالل مشروع تأهيل األشخاص بتقديم قروض بدون فوائد وبفترة سماح 
 1.006.200دوالر  آالف شهور وهذا المشروع ممول من الهالل األحمر اإلماراتي ب مليون وستة

قامت و.ورعايةمن ذوي اإلعاقة تدريبا مهنيا  137يتلقى اآلن و.مشروع 48حيث تم تنفيذ  $
تشرف الوزارة على خمسة مراكز كما .شخص سنويا 300الوزارة بتوفير اإلرشاد الحركي لحوالي 

 تخصص الوزارة موازنة شهرية طارئة لدعم الحاالت المستحقة لألدواتهذا و.ذوي اإلعاقةنهارية ل
لتنفيذ المرحلة األولى لبطاقة المعاق $ 238000لس الوزراء مبلغ كما خصص مج .المساعدة
  .الحكوميةعلى حقوقهم من كافة المؤسسات  ذوي اإلعاقةلحصول 

  
لصالح ذوي قامت الوزارة وبالتنسيق مع الجمعيات الخيرية بشراء خدمات من جمعية اإلحسان 

شيكل لشراء خدمات  1.500.000وبناء القدرات كما تم رصد مبلغ  اإلعاقةمسح  اإلعاقة، وتشمل
وتسعى الوزارة .شيكل لدعم الجمعيات الخيرية 1.500.000من الجمعيات كما قدمت الوزارة مبلغ 

  توقيع المزيد من االتفاقيات لشراء الخدمة من مختلف الجمعيات  إلى
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 همالالجئين وغير الالجئين أحيانا، وتقدم الخدمة ل ذوي اإلعاقة منتقوم االنروا بتقديم خدمات لو
من خالل الباحث  همذويهم وبالتنسيق مع اللجان المحلية في المخيمات والعمل المباشر معلو

كما ) تربية خاصة،زيارات بيتيه،تأهيل( بتقديم خدمات حسب كل حالة اللجان تقومواالجتماعي 
المسجلة كحاالت عسر وتقوم فلسفة العمل على دمج  يغطي برنامج االنروا ذوي اإلعاقة في األسر

المعاقين في المجتمع المحلي من خالل تقديم الرعاية والتأهيل لهم، والمساهمة في تمويل األدوات 
كما وان هناك .تستخدمها االنروا في تقديم الخدمات لهم ذوي اإلعاقةهناك مراكز خاصة ل. المساعدة

دف إلى تأهيل المعاقين وزيادة فرصهم باالندماج في المجتمع برنامجا لألشخاص ذوي اإلعاقة يه
وذلك من خالل مجموعة من مراكز التأهيل المجتمعي، حيث تقدم هذه المراكز خدمات التأهيل 
الوظيفي كخدمة النطق، اإلعاقة الحركية،اإلعاقة البصرية، اإلعاقة العقلية، كما يقدم البرنامج 

  .هيل حركتهم وتحسين إمكانية تلبية احتياجاتهمالوسائل المساعدة للمعاقين لتس
  

لتحليل  2000هناك دراسة وحيدة في األراضي الفلسطينية نفذتها وزارة الشؤون االجتماعية عام 
مؤسسة موزعة في الضفة الغربية  134حيث أشارت إلى وجود  ذوي اإلعاقةالخدمات المقدمة ل

هذه المؤسسات كثيرا في طبيعة الخدمات المقدمة  وقطاع غزة تعنى بكافة تصنيفات اإلعاقة وتتشابه
الخدمات الطبية، الخدمات التعليمية، الخدمات التدريبية، الخدمات القانونية، الخدمات : وأهمها

لجمعيات األهلية التي تقدم خدمات االتأهيلية، والخدمات الثقافية، وفي دراسة للوزارة حول عدد 
مجموعة منها في قطاع غزة  إلى إضافةجمعية في الضفة  65هناك إشارة إلى وجود  ذوي اإلعاقةل

الذين  ذوي اإلعاقةحصرها إضافة إلى عدم وجود دراسات جدية حول هذه الجمعيات وعدد  يتملم 
  . تخدمهم وطبيعة الخدمات المقدمة لهم

  
وهي متمركزة  غير كافية،اإلعاقة  التي تقدم خدمات لذوي مؤسساتالمن الجدير ذكره بأن عدد و

في المدن كما أن هناك غياب لمسح إحصائي يحدث البيانات المتوفرة إضافة إلى غياب لدليل 
  .المقدمةيوضح طبيعة الخدمات 

  
يعتبر تبني السلطة لقانون المعاق عام ملزما لكافة الوزارات والمؤسسات الرسمية الفلسطينية إال أن 

  :يق القانون والمؤسسات هي من تطببعضها ال يقوم بتنفيذ ما يتعلق به 
  

المجلس التشريعي ودوره الرقابي على تطبيق قانون المعاقين، وزارة األشغال العامة ودورها في 
كالطرق واألرصفة وأماكن وقوف العربات، وزارة التربية  ذوي اإلعاقةتنفيذ أشغال متعلقة ب

الصحة ودورها في توفير العالج ، وزارة في المدارس ذوي اإلعاقةوالتعليم ودورها في عملية دمج 
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تشغيل، وزارة اإلعالم ودورها الوالتأهيل، وزارة العمل ودورها بالنسبة إلصابات العمل وعملية 
، إضافة إلى ادوار وزارات الشباب والرياضة والثقافة في إعداد برامج لتوعية المجتمع

  .والمواصالت واالتصاالت وتكنولوجيا المعلومات ووزارة المالية
  

مستقبال من خالل تنفيذ  األشخاص ذوي اإلعاقةتسعى جميع الجهات ذات العالقة إلى تطوير وضع 
القانون الخاص بهم وتوفير الخدمات الضرورية لعالجهم وتعليمهم وتأهيلهم ليصبحوا منتجين 

قانون اللياقة الصحية يتناقض وروح هذا  أن إال وزيادة التنسيق بين مختلف المؤسسات ومأسسته
للياقة في الوظيفة العمومية بسبب عدم ا شخص ذو اإلعاقةقانون إذ سرعان ما يتم  رفض الال

  الصحية
  

وتبذل وزارة الشؤون االجتماعية حاليا جهوداً لتطبيق القانون في الوزارات والمؤسسات الحكومية 
  )2010إستراتيجية الحماية االجتماعية، (.كنوع من المسؤولية العامة المجتمعية لهذه الفئة

  
  :المسنون 2.19.2

  
عاما، تبلغ نسبة المسنين  60وهو  التقاعد،في المجتمع الفلسطيني بسن  ينالمسننسبة يرتبط تحديد 

ألف  166من عدد السكان، أي % 4.4_  2007 لإلحصاءز المركزي افي فلسطين حسب الجه
الرتفاع معدالت البقاء على قيد الحياة  اآلونة األخيرةمسن ومسنة وقد ارتفعت نسبة المسنين في 

سنوات وانخفاض معدالت الخصوبة إال أنها منخفضة قياسا للبلدان المتقدمة التي تزيد نسبة  6_5
  .%15المسنين فيها عن 

  
مسن ومسنة  5792تقدم وزارة الشؤون االجتماعية خدمات طبية ومساعدات عينية ونقدية لحوالي 

مسن ومسنة في المحافظات الجنوبية وهناك ضعف في  7000والي في المحافظات الشمالية، وح
مسن  70000الجانب التاهيلي رغم توفير الوزارة تامين صحي لهذه الحاالت وهذا يعني أن هناك 

وفقا لسجالت وزارة الشؤون االجتماعية  نوع من المساعدات النقدية والرعاية أيفقير ال يتلقون 
في الضفة ومؤسستين في غزة  وجميع هذه المؤسسات  21سنين مؤسسة لرعاية الم 23هناك وان 

أهلية تقوم بتقديم الخدمات االجتماعية والصحية للمسنين وتفتقد للبرامج التنموية باستثناء واحدة 
نزيال بعد اكتمالها  60تتسع ل  أننزيل ويتوقع  20حكومية تتبع لوزارة الشؤون االجتماعية، بها 

 لرعاية المسنين تشرف عليها مؤسسات دينية تتبع اإلرساليات األجنبية مؤسسات إيوائية 5وهناك 
مسن ومسنة، وعالقة وزارة الشؤون  314مؤسسة وتأوي  16بلغ عدد المؤسسات اإليوائية 
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االجتماعية بها عالقة إشرافية للتأكد من جودة الخدمات المقدمة لهم أما المؤسسات النهارية فيبلغ 
خاصة باإلناث وواحدة  3و 19مسن ومسنة عدد المؤسسات المختلطة  722ويستفيد  7عددها 

  .خاصة بالذكور
  

تقدم االنروا خدمات للمسنين من خالل برنامج حاالت العسر الخاصة حيث يقدم لهم مساعدات نقدية 
  .وعينية كما يقدم للمسن إرشاد نفسي وصحي ومعالجة مشاكله مع أسرته

  
يجري و خدمات االجتماعية والصحية وتفتقر للبرامج التنمويةتقدم هذه المؤسسات مجموعة من ال

تقديم الخدمات إما مجانا كما هو الحال في بيت األجداد لرعاية المسنين الحكومي بأريحا أو بأسعار 
  .رمزية من خالل المؤسسات التابعة للجمعيات الخيرية، أو بأسعار عالية فيما تبقى منها

  
ية دورا هاما في رعاية قطاع المسنين من خالل إشرافها على تلعب وزارة الشؤون االجتماعو

جنة الوطنية العليا لرعاية المسنين في لالجمعيات األهلية التي تقوم بخدمتهم إضافة إلى تشكيل ال
، حيث يعتبر من مهامها دعم وتعزيز دور األسرة وتشجيعها على احتضان المسنين فلسطين

ين ودورهم في المجتمع، والعمل على تشجيع استمرار المسنين وترسيخ الوعي الوطني بمكانة المسن
في عطائهم لوطنهم ودورهم في األسرة والمجتمع والعمل على تنسيق الجهود الحكومية والغير 
حكومية العاملة في خدمة المسنين والنهوض بمستوى الخدمات التي تقدم لهم، وتقدم الوزارة 

الصحي والمساعدات العينية الموسمية ومساعدات تتعلق  المساعدات النقدية والعينية والتأمين
 18، كما رممت 2006حاالت عام  103بالتأهيل الطبي حيث قدمت مثل هذه المساعدات لحوالي 

  منزال بالتعاون مع مجلس اإلسكان الفلسطيني خاص بالمسنين كما أسست بيت األجداد في أريحا
  

ال تتناسب مع حجمهم وال تغطي كل الفقراء  الخدمات المقدمة للمسنين،كما هو واضح فان 
والمهمشين منهم، إضافة إلى إشكالية تعزيز حمايتهم في كنف العائلة الممتدة لتراجع التماسك 
االجتماعي عما كان لدى األسرة الفلسطينية وستسعى الحكومة ووزارة الشؤون االجتماعية إلى 

قادمة خاصة وان هناك نقصا في الخدمات التي تطوير الخدمات المقدمة لهذا القطاع في الفترة ال
تقدم لهذا القطاع الذي يقع نصف أفراده تحت خط الفقر، سواء كان على صعيد الوجبات الساخنة أو 

الغذائية أو األدوات الطبية المساعدة أو اإلشراف الطبي الدوري أو االهتمام بخصوصية  لالسال
منهم أمراضا مزمنة مثل السكري % 65من  األمراض التي تصيب المسنين حيث يعاني أكثر

كما أن المؤسسات التي تقدم خدمات تعاني من نقص الموارد .القلب وغيرهاووهشاشة العظام، 
من الواضح غياب برنامج وطني  .المالية والكادر المدرب ، وقلة أعداد المتطوعين المتخصصين
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بهم وغياب سياسات توفر لهم الخدمة  فعال لرعاية المسنين وغياب قوانين وتشريعات ولوائح خاصة
المطلوبة، وتؤدي إلى تغطية أوسع لهم، إضافة إلى عدم وجود قاعدة بيانات حول المسنين 
وخصائصهم في المجتمع الفلسطيني لتسهيل تحديد احتياجاتهم وحقوقهم والخدمات التي يجب أن 

   )2010إستراتيجية الحماية االجتماعية، (.متقدم له
  

  :يتاماأل 3.19.2
  

األيتام فئة مهمشة تحتاج إلى الكفالة والرعاية، وهم األطفال الذين فقدوا أبائهم أي معيلهم وخاصة 
تقوم مختلف المؤسسات الوطنية الرسمية واألهلية واالونروا باالهتمام باأليتام وهناك و.الفقراء

تبدي وزارة الشؤون اهتمامها بهذه الفئة وتقديم الخدمات لها منذ فترة ليست  .برامج خاصة بهم
تقدم  وأسرهمطويلة حيث وقعت الوزارة اتفاقية مع جمعية الهالل األحمر اإلماراتي لكفالة األيتام 

متفق عليها مما أدى إلى استحداث برنامج خاص باأليتام في  وآلياتبموجبها الجمعية للوزارة مبالغ 
من تعليم وصحة ورعاية، وإعداده مهنيا وتعليميا حتى ال يكون  اليتيمزارة وذلك لالهتمام بقضايا الو

تقوم و عالة على مجتمعه، ويساهم في التنمية االقتصادية واالجتماعية ويتم اندماجه في مجتمعه
  .2009يتيم عام  2093ل $ مليون  2لليتيم شهريا وقد صرفت $  50الوزارة بصرف 

  
لجان الزكاة ومن خالل برنامجها بكفالة األيتام بتقديم الخدمات المادية والعينية والصحية تقوم و

 14850والتعليمية لليتيم الفقير الذي فقد المعيل حيث قدمت في إطار برنامج كفالة اليتيم كفاالت ل 
حد البرامج الرئيسية لصندوق الزكاة حيث بلغت أويعتبر هذا البرنامج $  11.279.850يتيم بتكلفة 

ما يوازي أكثر من ثلث قيمة مجمل  31/8/2009-4/12/2007النفقات عليه خالل الفترة ما بين 
  %).35(ساعدات التي قدمتها في هذه الفترةمال
  

العسر الشديد، حيث تقدم مجها لحاالت االنروا أيضا تهتم باليتيم في صفوف الالجئين قي إطار برنا
لكن من غير الواضح عدد األيتام ).عام 18أقل من (اليتيم  أسرةالمساعدات النقدية والعينية لرب 

  .وقيمتهاالذين تقدم لهم المساعدات 
  

تقوم برعاية األيتام الذين لهم أوضاع خاصة في مؤسسات لرعايتهم وتقدم لهم  :الجمعيات الخيرية
لأليتام في الضفة وغزة عام  إيوائيةمؤسسة  24الخدمات اليومية والصحية والتعليمية، حيث يوجد 

يؤكد تقرير وزارة الشؤون االجتماعية و .يتيم 2800 ، منها بيتان في غزة، تقدم الخدمة ل2006
عدة بيانات موحدة وشاملة خاصة باأليتام وغياب التنسيق ما بين الوزارة ولجان الزكاة عدم وجود قا
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والجمعيات الخيرية التي تعمل على كفالة اليتيم ورعايته مما يؤدي إلى حدوث ازدواجية في تقديم 
تحتاج هذه الفئة االجتماعية الضعيفة وخاصة والكفاالت  وحرمان بعض األيتام من هذه الخدمات

وتعليمي، إضافة إلى تشريعات خاصة  وتأهيليفقراء منهم إلى حماية ورعاية واهتمام صحي ال
لحمايتهم وتطوير العالقة ما بين الشركاء وخاصة بين الوزارة والجمعيات الخيرية التي تقدم 
( .الخدمات لهم، إضافة إلى ضرورة ايالء الوزارة االهتمام بهذه الفئة وتقديم الخدمات لها

  ) 2010، جية الحماية االجتماعيةإستراتي
  

  :األطفال 4.19.2

  
األطفال فئة اجتماعية هامة يعتمد عليها مستقبل الوطن، ولذلك أعارت األسرة الدولية اهتماما  يعتبر

خاصا بهذه الفئة االجتماعية وطورت ميثاقا عالميا يتعلق بحقوق الطفل حيث وافقت عليه فلسطين 
  .ويعتبر ملزما لكافة الدول التي وقعت عليه

  

مليون نسمة، شكل األطفال دون سن الثامنة عشرة ما  3.77_  2007بلغ تعداد سكان فلسطين عام 
طفل، ومن المالحظ انخفاض في معدل المواليد خالل  1.967.940من السكان أي % 52.2نسبته 

في عام  36بينما أصبحت  ،1997نسمة عام  1000مولود لكل  42.7العقد الماضي حيث بلغت 
جتمع الفلسطيني، نتيجة لتراجع معدالت مما يدل على اتجاه انخفاض نسبة األطفال في الم 2007

بينما األسر التي ليس % 82.8الفلسطيني تبلغ نسبة األسر التي لديها أطفال في المجتمع .الخصوبة
) 1(في المادة  2007لسنة  96وقد جاء ضمن قرار مجلس الوزراء رقم  %.17.2لديها أطفال 

ة الشؤون االجتماعية من الرسوم المدرسية، إعفاء أبناء األسر الفقيرة المعتمدة أسماؤهم لدى وزار
   .وفقا لآلليات المتبعة في وزارة التربية والتعليم العالي

  
حيث أن  الفلسطينية،يتأثر األطفال بطبيعة الظروف االقتصادية االجتماعية السائدة في األراضي و

في % 57.3سبة للدخلهناك فئة واسعة من األطفال الفقراء نتيجة لفقر أسرهم بلغ معدل الفقر بالن
% 47.2بين األسر التي لديها أطفال مقابل % 59.3بواقع  2007األراضي الفلسطينية خالل العام 

لألسر التي ليس لديها أطفال، حيث كلما ازداد عدد األطفال باألسرة أصبحت معرضة للسقوط في 
ر الفقر بصورة واسعة في وبالتالي فانه ونتيجة النتشا األسردائرة الفقر بشكل اكبر من غيرها من 

فلسطين فان ضحيته األولى هم األطفال، وإذا كان خط الفقر يحسب على أساس األسرة المكونة من 
ستة أفراد وبالغين فان ثلثي الفقراء في فلسطين هم من األطفال، األمر الذي يتطلب اهتماما خاصا 

لسطين وتوفير كل ما يتطلب من صانعي القرار وراسمي السياسات تجاه األطفال الفقراء في ف
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لحمايتهم ونموهم وتطورهم التعليمي والصحي واالجتماعي، خاصة وان الفقر يعتبر عامال حاسما 
في تعريض األطفال إلى انتهاك حقوقهم فان األطفال المعاقين والذين في نزاع مع القانون 

معظمهم من الفقراء وان والمتسربين من المدرسة، واألطفال في سوق العمل واأليتام والمشردون 
مساعدة األسر الفقيرة على تلبية احتياجاتها واحتياجات أطفالها سيجعل األطفال اقل عرضة لسوء 

  .المعاملة واإلهمال
  

تقوم وزارة الشؤون االجتماعية والمؤسسات األهلية بالتعامل مع مجموعة من الفئات المستهدفة 
النسب،  مجهوليناألطفال  األيتام، :وهذه الفئات هيوالتي تصنف بأنها أطفال في ظروف صعبة، 

ن، حاالت التسول، عمالة األطفال، ضحايا اإليذاء الجسدي والجنسي ياألطفال المرضى، المعاق
واإلهمال، التسرب المدرسي، التشرد، األسر الحاضنة، األطفال المتضررين من الظروف الطارئة، 

بالنسبة لحماية األطفال فانه ال يوجد أرقام دقيقة  وأماواألطفال الذين يعانون من مشاكل أسرية، 
حالة سنويا من األطفال الذين يتعرضون  3500وزارة الشؤون االجتماعية تتعامل مع  ومع ذلك فان

حالة  60الحرمان، والعنف، وتشرف على مركز لحماية الطفولة يتعامل مع واالستغالل، ولإلساءة، 
ائية واالجتماعية والنفسية والتربوية والترفيهية والصحية إضافة إلى سنويا وتقدم فيه الخدمات اإليو

أنشطة أخرى تهدف إلى إزالة التهديد الذي يتعرض له األطفال، وإعادة دمجهم في أسرهم ويتم 
العمل على تطوير نظام لشبكات حماية الطفولة ما بين الحكومة والقطاع األهلي بهدف تنظيم 

ويشكل . حماية ورعاية األطفال الذين يتعرضون للعنف، واإلساءةالخدمات والجهود في مجال 
وتعمل الشبكة  قانون الطفل الفلسطيني واالتفاقية الدولية لحقوق الطفل المرجعية القانونية للشبكة،

إضافة إلى وجود المجلس .باقي المحافظات إلىمحافظات، ويجري العمل على تعميمها  5حاليا في 
وتتعاون مع قسم حماية األسرة لدى مديريات  ولة والذي يحتاج إلى المأسسةاألعلى لألمومة والطف

مؤسسة لرعاية األطفال في األراضي الفلسطينية وفقا لسجالت وزارة الشؤون  27الشرطة يوجد 
ويتم إيواء األطفال في هذه المؤسسات لألسباب  في غزة 4ومؤسسة في الضفة  23ة االجتماعي

  أطفال 10اإلساءة  ،359،التأهيل المهني 406، التفكك األسري 2008ية عام نها 243 اليتيم :التالية
حدث سنويا، كما تدير مؤسستين لألحداث واحدة  1500تتعامل وزارة الشؤون االجتماعية مع 

وتقدم لهم الخدمات اإليوائية والتأهيل المهني ، واإلرشاد والتعليم األكاديمي   للذكور وأخرى لإلناث،
وال يتوفر مركز لألحداث خاص بالفتيات في قطاع .19واإلناث  291وبلغ عدد األحداث الذكور 

وتقدم الوزارة خدمات الحماية والرعاية  .غزة،إضافة إلى ضعف التأهيل في مراكز األحداث
نسب والعمل على خلق بيئة آمنة وسليمة للطفل، مع أن هذه الظاهرة غير المجهولي لألطفال 

وتقوم الوزارة وبالتنسيق مع الشرطة والمؤسسات األهلية .منتشرة في بالدنا وهي محدودة جدا
  .بتوفير األسر الحاضنة لهؤالء األطفال وهناك نجاح جيد على هذا الصعيد
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مرخصة حضانة  80وزارة الشؤون االجتماعية على حضانات األطفال حيث أن هناك  تشرفو
، وهناك العديد من والخاصة تديرها المؤسسات األهلية) الضفة(حضانة قيد المتابعة والترخيص 30و

هذا ومن  .هج عمل سليمةاالحضانات تعمل بدون ترخيص، وال يوجد بها مربيات مؤهالت وال من
ان كافة األطفال تحت سن الثالثة يتمتعون بالتامين الصحي المجاني، ولكن ماذا عن الجدير بالذكر ب

التامين الصحي بعد ذلك خاصة وان ثلثي األسر الفقيرة ال يصلها مساعدات، وغير مؤمنة صحيا 
مما يترك عددا كبيرا من األطفال أبناء الفقراء بدون تامين صحي مما يتطلب التغطية الصحية لهذه 

  .وأبنائها على األقلاألسر 
  

ويتمتع كافة طلبة المدارس بالتعليم المجاني سواء في المدارس الحكومية أو في مدارس غوث 
  ). 2010، إستراتيجية الحماية االجتماعية( .وتشغيل الالجئين

  
  :المرأة 5.19.2

  
في مراحل  المرأةتنفذ وزارة الشؤون االجتماعية الحماية والتمكين للنساء ضحايا العنف وتوعية 

الحمل واإلنجاب والطفولة المبكرة واإلرشاد النفسي والقانوني واالجتماعي، وبرامج توعية وتثقيف 
النساء بالحقوق المدنية واالقتصادية، كما تنفذ أنشطة للحد من الزواج المبكر، وتشرف الوزارة على 

، حيث يقدم ء واإلهمالمركز محور الذي يقدم الحماية للنساء اللواتي يتعرضن للعنف واالعتدا
امرأة كما يضم المركز حضانة  30خدمات نفسية واجتماعية وقانونية ويضم القسم الداخلي حوالي 

ألطفال النساء المعنفات كما يتم العمل حاليا مع مركز المرأة لإلرشاد القانوني على تأسيس برنامج 
النساء في أريحا إضافة إلى  وإنشاء مركز طوارئ لحماية، للحد من العنف األسري في المجتمع

  .تشغيل مركز نابلس لحماية النساء

  

هناك برنامج خاص بالمرأة في االنروا يهدف إلى تعزيز دورها ومشاركتها في األسرة والمجتمع 
حيث يوفر البرنامج مجموعة من الخدمات الهادفة إلى زيادة معرفة النساء وقدرتهن من خالل توفير 

ائح والتعليم، ويجري تقديم هذه الخدمات من خالل شبكة من المراكز الخبرات والتدريب والنص
حيث تساعد هذه المراكز في تعزيز الدور االقتصادي واالجتماعي للنساء وتعزيز اعتمادهن  ةالنسوي

. الجمعيات الخيرية تقوم بدور هام في حماية النساء، وتعزيز دورهن في المجتمعو. على الذات
لجوانب القانونية المتعلقة بالمرأة، وحسب تقارير وزارة الشؤون االجتماعية وهناك مؤسسات تعنى با

تتعاون .توفر معلومات حول غزةتمؤسسة أهلية تعنى بقضايا المرأة في الضفة وال  140يوجد 
الوزارة وتنسق هذا العمل مع المؤسسات الحكومية والمؤسسات األهلية ذات االختصاص وقد تم 
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من المنظمات الحكومية واألهلية ذات االختصاص،  المرأةسياسات حماية تشكيل مجلس استشاري ل
والوزارة عضو في اللجنة الوطنية العليا لمناهضة العنف ضد النساء حيث ستعمل اللجنة على بلورة 

  .إستراتيجية وطنية لمناهضة العنف ضد النساء
  

در المدرب واإلمكانيات، خاصة على الوزارة االهتمام بموضوع المرأة وخاصة المعنفة وتوفير الكا
وان تمويل المراكز الخاصة بالمرأة سواء كان بالنسبة للوزارة أو المؤسسات األهلية هو تمويل 

  .محاوالت تدخل الجهات الممولة ببرامج عمل هذه المراكز خارجي، مع
  

سيق يتضح مما سبق وجود برامج عديدة ولكنها مبعثرة وتنفذ من قبل مؤسسات متنوعة بدون تن
جدي فيما بينها، إن كان على صعيد رسم السياسات، أو تحديد األولويات أو على صعيد قياس أثر 
هذه الخدمات على المستفيدين منها، إضافة إلى غياب قاعدة بيانات حول هذه الفئات مما يضعف 

  ) 2010، إستراتيجية الحماية االجتماعية. ( العملية التخطيطية
  

  أهم التحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية في فلسطين  20.2

  
   :أهمهاومن تواجه المساعدات االجتماعية تحديات سياسية واقتصادية  هناك

  
  :االحتالل 1.20.2

  
الذي افقده القدرة على بناء  وجود االحتاللاالجتماعية تحديات نتيجة المساعدات يواجه قطاع 

نتيجة وذلك ألفراد المجتمع،  المتزايدةقادرة على مواجهة الظروف واالحتياجات وبرامج مؤسسات 
 من يقوم به ما خالل مناالحتالل في األراضي الفلسطينية، التي يقوم بها  واإلجراءاتالممارسات 

 مصادر من الفلسطينيين وحرمان السكان المياه، مصادر على واالستيالء، األراضي مصادرة
 االقتصاد تهميش شأنها اقتصادية من وإجراءات سياسات بإتباع إسرائيل يامق وكذلك دخلهم،

 باإلضافة االقتصادية، عملية التنمية وإعاقة المختلفة، قطاعاته وتشويه تطوره وإعاقة الفلسطيني،
 كبيرة فئات إفقار على األثر لها بالغ كان والتي والتشريد، واالقتالع ألقصري التهجير عمليات إلى
 واإلجراءات وقد تركت الوسائل .عرضة للفقر األخرى الفئات بعض وترك الفلسطيني، الشعب من

 على واضحة أثار سلبية الفلسطيني، الشعب بحق اإلسرائيلي االحتالل سلطات قبل من القمعية
 االحتياجات لتلبية الدخل الكافي توفر عدم من ذلك ويظهر. الفلسطينيين للسكان المعيشية األوضاع
 ملحوظ بشكل األراضي الفلسطينية في الدخل تراجع كما الفلسطينية، األسر من للكثير األساسية
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 العمال بوجه اإلسرائيلية العمل لسوق المتكررة اإلغالق سياسة تطبيق نتيجة إتباع إسرائيل
 العمل عن لعاطلين وتحويلهم األمنية، التصاريح الفلسطينيين، وإصدار

  
  :المستقلة الفلسطينية الدولة غياب 2.20.2

  
الوطنية  سلطته اختيار من الفلسطيني الشعب بحرمان، المستقلة الفلسطينية الدولة غياب يتمثل
 والبشرية، والتخطيط بالموارد االقتصادية والتحكم والسيطرة االقتصادي، القرار اتخاذ على القادرة

 اقتصادية وبرامج سياسات وصياغة والبشرية االقتصادية التنمية بعملية والنهوض االقتصادي
وكان لغياب الدولة الفلسطينية  .عليه القضاء ثم ومن الفقر، حدة من التخفيف شأنها من اجتماعية

الذي  االجتماعي، قانون الضمان موضوعات تشكل التي القوانين وتطوير تشريع على أثرها المباشر
  .رزقهم  مصدر تهدد التي األخطار للمواطنين من توفير األمان غايتها هو وسيلة

  
  :لمؤسسات القطاع االجتماعي التي تقدم المساعدات البناء المؤسسي 3.20.2

  
في العمل واالهتمام  خيري تغيب عنه المأسسة اغاثيفي فلسطين بطابع المساعدات يتسم قطاع 

ببناء مؤسسات قوية، وتقدم خدمات ذات نوعية رفيعة المستوى مبنية على منهج الحق في تقديم 
وغياب مؤسسات الدولة قبل  االحتاللالخدمة لمستحقيها لكن هذا الواقع المرير يعزى إلى وجود 

م أو غياب أو دة من حيث قوضعفها بعد قيام السلط 1994قيام السلطة الوطنية الفلسطينية في العام 
عدم نفاذ رزمة التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في قطاع الحماية االجتماعية، كرافعة أساسية 

وغياب توفر معاش تقاعد وتامين صحي  قانون الضمان االجتماعي للقطاع االجتماعي مثل
أزمات أخرى وباألخص ومخصصات بطالة أو عجز أو دخل في حالة المرض أو الفقر أو الشدة أو 

ومجموع القوانين التي لها عالقة بالفئات االجتماعية غياب التشريعات التي تنظم التأمينات 
يؤدي بحيث  والمسننين، واألحداث، والنساء المعنفات، األسرى المحررين كاألشخاص ذوي اإلعاقة،

ئحة ها بالوالتحاقالة انكشاف هذه الفئات عند تعرضها لالزمات والصدمات وتعرضها للفقر والبط
باإلضافة إلى أن الهياكل واألنظمة المعمول . ات االجتماعيةالحاالت االجتماعية المستحقة للمساعد

يعتريها الضعف من منطلق فلسفة تقديم الخدمات المعاصرة المساعدات بها في مؤسسات قطاع 
والوصول إلى المستحقين حيث ال تخدم منهج تقديم الخدمات االجتماعية المبني على أساس الحق 

كما تعاني من قصور في الموارد البشرية العاملة  نتيجة ضعف معايير االستهداف الفعليين لها
بمستوياتها المختلفة، وضعف أو غياب أنظمة المتابعة والتقييم مما يعني غياب المساءلة والمحاسبة 

وقت نالحظ كذلك، غياب قواعد ويظهر ذلك في ازدواجية تقديم الخدمات وعدم تكاملها في نفس ال
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البيانات حول الفئات االجتماعية وأنظمة المعلومات التي تعتبر جزء من األرشفة والتوثيق والتراكم 
القرارات، وعدم تضارب السياسات  التخاذباعتبارها مصدراً قوياً ) الذاكرة المؤسسية(في العمل 

ضوح في األدوار والمسؤوليات داخل عالوة على ذلك هناك عدم و .المعمول بها داخل القطاع
، وزارة المهام والدور بين وزارة الشؤون المؤسسة الواحدة، وبين المؤسسات بحيث هناك خلط في

وزارة األوقاف، وزارة شؤون األسرى والمحررين، ومؤسسة رعاية األسرى والجرحى في  العمل،
كذلك المؤسسات الغير حكومية الجانب الحكومي، ويغلب عليها الدور التنافسي فيما بينها، 

والمؤسسات الخاصة على السواء، إلى جانب غياب عملية التنسيق فيما بينها،واقتصار التنسيق 
  ) 2010 ،إستراتيجية الحماية االجتماعية.( ألغراض محددة وفي فترات متقطعة

  
  :لمؤسسات القطاع االجتماعية التي تقدم المساعدات الموارد المالية والبنية التحتية 4.20.2

  
تعتمد المؤسسات الحكومية وغير الحكومية الفلسطينية على المساعدات الخارجية لتمويل مشاريعها 

في تطوير مورد بديل ذاتي خاص وأنشطتها حيث مواردها المالية الذاتية شحيحة، أو شبه معدومة 
عليه في حالة توقف الدعم الخارجي مما يعمل على توقف معظم بالسلطة الوطنية يمكن االعتماد 

بالرغم من االنعكاسات االيجابية المعروفة و، برامج المساعدات المقدمة للفئات الفقيرة المحتاجة
للدعم الخارجي، إال أنه قد أدى إلى بروز مظاهر سلبية كثيرة فقد أدى إلى زيادة التنافس بين 

كالية في تحديد أولوياتها التنموية وسياساتها االجتماعية، باإلضافة إلى ، وإشالفلسطينيةالمؤسسات 
عدم ثبات حجم التمويل وضآلته مقارنة باالحتياجات المجتمعية المتزايدة وارتباط استمرار تدفقه 
 .بالظروف السياسية والذي من جهته ساهم في إرباك عمليات التخطيط والتنفيذ في هذه المؤسسات

من ضعف في البنية التحتية المتمثلة في المراكز والمؤسسات التأهيلية المساعدات يعاني قطاع و
واإليوائية للمسنين واألشخاص ذوي اإلعاقة واألحداث والنساء المعنفات، ومراكز التدريب والتأهيل 
فهي غير كافية وال تتالءم مع االحتياجات المتزايدة، إضافة إلى تمركزها في المجمل في المدن 

  ) 2008 ،المالكي( .ثنية الريف والمخيمات والمناطق البعيدة والمهمشةمست

  
  :ضعف االقتصاد الفلسطيني أمام الهزات سواء كانت اقتصادية أو سياسية 5.20.2

  
تأثر االقتصاد الفلسطيني بشكل كبير في األزمة العالمية وان كان تأثره بصورة غير مباشرة نتيجة 

والمساعدة لالقتصاد الفلسطيني عن طريق خفض قيمة المساعدات المقدمة تأثر الدول الداعمة 
وكذلك التأثر في النكسات ، للسلطة الفلسطينية نتيجة تأثر هذه الدول بشكل كبير في األزمة العالمية

  التي تحدث في أسعار العمالت وهبوط القيمة الشرائية للعمالت هذا في الجانب االقتصادي
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والعدوان ، اسي فهناك العديد من الهزات منها االنقسام السياسي بين فتح وحماسأما في الجانب السي
والتي أدت إلى التدمير والتخريب ، الذي قامت به إسرائيل في الفترة األخيرة بشن الحرب على غزة

وزيادة األعباء الملقاة على قطاع المساعدات االجتماعية في فلسطين وحشد المساعدات الدولية من 
  )2008 ،المالكي( لسلطة من اجل إعادة  األعمار في غزة نتيجة الحرب قبل ا

  
  تحديات اجتماعية  21.2

  
  المساعدات االجتماعية هي  تواجهالتحديات االجتماعية التي  أهمومن 

  
  :الزيادة السكانية 1.21.2

  
معدل النمو  وان 2007\12\1مليون فرد في  3.77حيث بلغ عدد سكان األراضي الفلسطينية 

سنويا خالل % 2.5ومن المتوقع أن تستمر الزيادة بنسبة تزيد عن ، في السنة% 2.7السنوي مقداره 
السنوات المقبلة وتشير الدراسات أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي وسوف تالزمه هذه السمة 

األعباء المجتمعية وهو ما يشكل تحديا تنمويا مهما ينعكس في زيادة حجم  2012إلى ما بعد عام 
ويشكل ضغطا على شبكات الحماية ، المطلوبة لتوفير الخدمات واالحتياجات الرئيسية المتزايدة

تشكل فئة السن حتى سن و) 2009، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني(االجتماعية الضعيفة  
سد حاجاتها  وهي فئة غير منتجة وتعتمد على الفئة المنتجة في، عام حوالي نصف السكان 15

وهو ما ينعكس في معدالت إعالة اقتصادية كبيرة ، المختلفة وبذلك تنخفض نسبة الفئة النشطة إنتاجيا
حيث يؤثر ذلك على مستوى رفاه السكان خاصة في ظل األزمات االقتصادية وفي ظل عجز 

  ) 1998،هالل( المجتمع عن توفير نظام رعاية اجتماعية فعال يستجيب لالحتياجات المتزايدة للسكان
  

  :ارتفاع معدالت الفقر والبطالة 2.21.2

  
  اعداً في معدالت الفقر والبطالةيشهد الوضع الفلسطيني تص

  
ل ألسرة كشي 2.375فقد بلغت نسبة األسر الفلسطينية التي تقع تحت خط الفقر الوطني لإلنفاق 

وبلغت نسبة السكان الذين يقعون تحت هذا الخط )  أثنين بالغين وأربع أطفال (أفراد  6مكونة من 
في الضفة % 23.6مقابل % 55.7وارتفع ليصل في قطاع غزة إلى 2007في العام % 34.5
من األسر في األراضي الفلسطينية تعاني من الفقر الشديد % 23.8كما تبين أن حوالي . الغربية



59 
 

غزة في حين كانت معدالت فقر في قطاع % 43في الضفة الغربية و% 13.9بواقع ) المدقع(
في الضفة الغربية و % 14.5، وقد سجلت %20.3في األراضي الفلسطينية  1998اإلنفاق في العام 

وهناك ارتباط بين زيادة نسب الفقر وازدياد عدد أفراد األسرة، فقد بلغت . في قطاع غزة% 32.8
% 18، وتقل نسبة الفقر لتصل إلى فأكثر 10بين األسر التي يبلغ عدد أفرادها % 58.5نسبة الفقر 

  أفراد  3إلى  2لألسر التي يبلغ عدد أفرادها 

  
ممارسات وسياسات لنتيجة وذلك  البطالة،معدالت في ترافق مع ارتفاع يصاعد معدالت الفقر وت

االحتالل التي تهدف إلى تدمير البنية االقتصادية واالجتماعية للمجتمع الفلسطيني، والحد من 
أضرار  عليها يترتب والتي االقتصاد، في المعطلة االقتصادية الموارد حجم البطالة وتعكس. تطوره

 من عناصر مهما وعنصرا للدخل المهمة المصادر أحد العمل ويعتبر جسيمة، واجتماعية اقتصادية
وهناك ارتفاع متزايد في ، عام بشكل الفقر وبالتالي الدخل انعدام مع تترافق، فالبطالة اإلنتاج
 على القيود المفروضة في التشدد إلى ذلك في السبب ويرجع الفلسطينية، األراضي في البطالة معدالت

 العمال وصول على تلك المفروضة وخاصة اإلسرائيلي، االحتالل سلطات قبل من الفلسطينية المناطق

معدالتها خالل فقد بلغت أعلى والمستوطنات إلسرائيلية،  إسرائيل في عملهم أماكن إلى الفلسطينيين
في قطاع غزة مقابل % 26وفي الضفة الغربية % 19في حين بلغت % 23.8بنسبة  2008العام 

% 12.1في األراضي الفلسطينية موزعة % 14.1حيث بلغت  2000معدالت منخفضة خالل العام 
العاملين  عدد ارتفاع اإلحصائية إلى النتائج وأشارت في قطاع غزة% 18.7في الضفة الغربية و 
 20 بمقدار 2010 واألول 2009 الرابع الربع بين الفلسطينية األراضي في الذين يعانون من بطالة

 ،2009 الرابع الربع في ألف 724 مع مقارنة 2010 األول الربع في ألف 744 عامل، ليصبح ألف
 غزة قطاع في ارتفاع مقابل) عامل آالف 4( بمقدار الضفة الغربية في العاملين عدد ارتفع حيث
  ) 2010، الجهاز المركزي لإلحصاء().عامل ألف 16( بمقدار

  
  الدراسات السابقة  22.2

  
  أدناه ملخص ألهم الدراسات السابقة ذات العالقة 

  
، شلبي(المعاير الحالية واقتراحات تحسينها للباحثين ، دراسة بعنوان استهداف الفقراء في فلسطين

وهدفت الدراسة إلى تطوير معايير واليات االستهداف الخاصة ببرامج  2009في عام ) لدادوة
وذلك من خالل مراجعة ، المساعدات االجتماعية المقدمة لألسر الفقيرة في األراضي الفلسطينية

 حيث أظهرت، المعايير واآلليات القائمة والمعتمدة في برامج المساعدات االجتماعية المختلفة
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منها تذهب % 56.6وان  اجتماعية يتلقون مساعدات الفلسطينيين ال الفقراء من% 26.6 أندراسة ال
وآليات االستهداف في برامج المساعدات االجتماعية  واستعرض الباحثان معايير. لغير الفقراء

 واستعرضا جوانب القوة والضعف فيها،. وغير حكومية ودولية المقدمة من جهات مختلفة، حكومية
عن وجود  مسئولةوآليات االستهداف المعمول بها في معظم البرامج  عاييروأكد الباحثان أن م

 االستهداف ورصد الباحثان وجود اتجاه عام لالنتقال من االستهداف المبني على الدخل األخطاء في

إيصال  ودراسة الحالة، والذي تزيد فيه احتماالت الخطأ رغم رخص تكاليفها النسبي وسرعتها في
 للفقراء، إلى االستهداف المبني على مؤشرات الفقر، وهو الذي يعتمد علىماعية المساعدات االجت

إليصال  معايير موضوعية تقل فيها احتماالت الخطأ، لكنها مكلفة نسبيا، وتستغرق وقتا طويالً
  للمحتاجين االجتماعية المساعدة 

  
ينية تعتمد المؤشرات األراضي الفلسط واقترح الباحثان بناء قاعدة بيانات موحدة للفقراء في

وزارة الشؤون االجتماعية، وهي مؤشرات غنية  المستخدمة في برنامج الحماية االجتماعية في
خصائصهم االجتماعية واالقتصادية والموارد  تسمح بتصنيف الفقراء حسب درجة فقرهم وحسب

استحقاق األسر الفقيرة على المعادلة التي تستخدم لتحديد  واقترح الباحثان إضفاء مرونة. المتاحة لهم
كذلك ضرورة بلورة . هامش للباحث الميداني في هذا المجال من خالل إعطاءاالجتماعية للمساعدة 

وتدعيمها باالستهداف المجتمعي، وإشراك مؤسسات المجتمع المحلي  آلية شفافة لالعتراض،
 .االستحقاق والفقراء في تقييم

  
دراسة بعنوان شبكات األمان االجتماعي وبرامج المساعدات االجتماعية وعالقتها باألمن الغذائي 

وتسعى هذه الدراسة إلى مراجعة وتقييم  2009" الفاو"قامت بالدراسة منظمة األغذية والزراعة 
ير برامج المساعدات االجتماعية الموجودة في األراضي الفلسطينية من زاوية مساهمتها في توف

وذلك من خالل حصر برامج المساعدات االجتماعية القائمة  ،األمن الغذائي للمواطن الفلسطيني
وكذلك تسعى إلى تقديم اقتراحات لتطوير فاعلية هذه البرامج من زاوية توفير األمن  ،وتقييمها

جتماعية في الغذائي في األراضي الفلسطينية وبينما تؤكد الدراسة على أهمية دور برامج الحماية اال
 ،حماية نسبة كبيرة من األسر الفلسطينية بعدة أوجه إال أن فعاليتها في زيادة األمن الغذائي محدود

 ،)قراء المستهدفين ضمن هذه البرامجعدد الف(محدودية التغطية : سببين األول ويرجع ذلك إلى
فعلى  ،المقدمة للمستفيدين) النقدية والعينية والخدمات (محدودية المساعدات االجتماعية : والثاني

وأكدت الدراسة  المستوى الكلي نرى أن جزءا فقط من فجوة الفقر يتم جسرها عبر هذه البرامج
  على انه بالرغم من الجهود المبذولة من قبل كل من وزارة االجتماعية والمؤسسات الدولية في هذه 
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إال أن هناك غيابا إلستراتيجية واضحة لتطوير وتطبيق نظام حماية اجتماعية منتظمة وفعالة  اإلطار
تمد فان الجهود الحالية ارتجالية وغير منتظمة وتع ،في األراضي الفلسطينية على العكس من ذلك

 وتتصف بعدم الدقة في االستهداف مما يحد) الخارجي بشكل أساسي(بشكل كلي على توفر التمويل 
  من انجازاتها 

  
وعلقت الدراسة على انه وبسبب كثرة البرامج المطبقة من جهات متعددة محلية ودولية في الضفة 
الغربية وقلة التنسيق الفعال بين هذه الجهود تسود الفوضى في هذا القطاع ويؤدي ذلك إلى تبديد 

ة لمثل هذا التبديد تكرار الموارد المتاحة ويحد من فرص التوظيف الناجع لها ومن المظاهر الواضح
وتكرار استفادة الحالة الواحدة من عدة برامج وفي المقابل حرمان فئات أخرى من  ،البرامج

المساعدات أو تركيز المساعدات في مجال معين مثل المساعدات الغذائية مما يخلق فائض في مجال 
التعليم أو (ي مجال أخر مثل دة االحتياجات فمقابل زيا) مثل بعض أنواع المواد الغذائية(معين 

وانسجاما مع التشخيص لبرامج المساعدات ).عينة من األدوية أو نوعية الطعامالسكن أو أنواع م
  االجتماعية في األراضي الفلسطينية 

  
  قدمت هذه الدراسة مجموعة من االقتراحات بهدف تعزيز فاعلية هذه البرامج 

  
يمثل خطوة متقدمة قياسا ببرنامج ) ءحماية أفقر الفقرا( رغم أن برنامج الحماية االجتماعية: أوال

مساعدات الحاالت الصعبة المعمول به حاليا في وزارة الشؤون االجتماعية من حيث معايير 
لكن يجب الحذر من إحالل البرنامج الجديد على حساب  ،االستهداف وسلم المساعدات وفاعليته

االستمرار في البرنامجين على المدى المنظور فقد تبين أن البرنامج السابق وتدعوا هذه الدراسة إلى 
أكثر من ثلثي المستفيدين من البرنامج القديم ال يحققون معايير البرنامج الجديد بسبب تركيز 

وعلى ذوي الفقر المزمن وفي الوقت ذاته ال تستطيع هذه  ،البرنامج القديم على التهميش االجتماعي
اعدات المقدمة ويعتبر التوقف عن تقديم المساعدات لنحو ثالثين ألف الحاالت االستغناء عن المس

  .أسرة ضرب من المغامرة غير المحسوبة
  

ومن حيث  ،االنطالق في تصميم البرامج من تنوع الفقراء من حيث األسباب المولدة للفقر: ثانيا
وتحسين  ،قدرات ومهارات الفقراء وإعطاء مساحة أوسع للبرامج التي تهتم بتنمية مهارات الفقراء

 ،فرص وصولهم للمصادر المختلفة بهدف تعزيز اعتمادهم على أنفسهم للخروج من حالة الفقر
ودعم ذلك والرعاية االجتماعية وبرنامج القروض لألسر الفقيرة  ،وتحديدا تفعيل صندوق التشغيل

 .باألنشطة المساعدة مثل برامج التدريب وتسويق منتجات الفقراء ورعاية مشاريعهم
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ولتحسين فاعلية برامج الدعم االجتماعي واستغالل أفضل للموارد المتاحة لهذه البرامج تقترح هذه 
الق في ذلك الدراسة تطوير آليات التنسيق والتنظيم فيما بين األطراف العاملة في هذا المجال واالنط

  من اإلقرار بالدور القيادي لوزارة الشؤون االجتماعية على مستوى التخطيط والمتابعة وتحديدا 
  

تفعيل اللجنة الوطنية العليا لمكافحة الفقر واضطالعها بدورها في مجال رسم السياسات  •
 . ومتابعة تنفيذها والقيام بالمراجعات الدورية فاعلية وعدالة هذه السياسات

شبكة من التنسيق متعدد األطراف والثنائي على أساس قطاعي وماسسة أشكال التنسيق  بناء •
المساعدات ( هذه ويناط بها مهام التخطيط والتنفيذ والمتابعة وإعادة التقييم في مجال عملها 

) رعاية وتنمية قدرات النساء الفقيرات  ،اإلقراض ،التدريب وتنمية قدرات الفقراء ،االغاثية
 ذلك على توظيف أكثر فاعلية للموارد المالية المتاحة ويساعد 

وقد يساعد بناء نظام معلومات وطني حول الفئات الفقيرة والمهمشة يحدد توزيعها  •
واحتياجاتها والخدمات المتوفرة لها في خلق أرضية مناسبة للتنسيق الفعال بين األطراف 

وتتوفر حاليا أرضية . ولزيادة فعالية التخطيط لتطوير هذا القطاع ،المختلفة ذات العالقة
مناسبة لبناء مثل هذا النظام والعمل على أيجاد صندوق وطني برئاسة وزارة الشؤون 

وانسجاما مع هذا االقتراح فمن  ،االجتماعية لتقديم المساعدات للفقراء على المدى البعيد
ه الجهود للحصول على بيانات دقيقة عنها ونشرها المهم جدا أن يتم إجراء مسح لكافة هذ

 .على قاعدة بيانات متاحة عبر الشبكة العالمية بهدف توفير المعلومات لمتخذي القرار
  

 قام بالدراسة مركز أوروبا أكبر المانحين للسلطة الوطنية والمنظمات غير الحكوميةبعنوان  دراسة
) 2008(الترتير  وعالء ،ديفوير جوزيف لباحثانا أعدها الفلسطينية األهلية المؤسسات تطوير

 للسلطة مانحة جهة أكبر هي فردية، دولة أم مجموعة كانت سواء أوروبا أن وأظهرت الدراسة،
 التمويل مجموع من% 70 توفر إذ الحكومية، غير الفلسطينية المنظمات ولقطاع الفلسطينية،
 أكثر زادت والقطاع للضفة الخارجية المساعدات الدراسة، أن وأظهرت .المنظمات لهذه المخصص

 أن الدراسة في وجاء .دوالر مليار 3.25 قيمتها ووصلت ،2008و 1999 عامي بين% 600 من
 257 إلى قيمته ووصلت ،%500 من أكثر زاد الحكومية غير الفلسطينية للمنظمات المقدم الدعم
  .1999 عام دوالر مليون 48بـ مقارنة ،2008 عام دوالر

  
 معدلها حول ظلت لكنها المنظمات، هذه تلقتها التي المساعدات مستوى تقلب إلى الدراسة وأشارت
 أن والحظت .الماضية العشر السنوات مدى على الخارجية المساعدات إجمالي من% 10 بنسبة
  السياسية لألوضاع وفقا اختلفت الخارجية المساعدات ونوع مبالغ
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 تغطيها التي الفترة خالل مطرد، بشكل تناقصت المتحدة الواليات من المساعدات أن وبينت الدراسة
 عام في الحكومية، غير الفلسطينية للمنظمات المساعدات مجموع من% 12 حوالي من الدراسة
  .2008 عام% 5 إلى 1999

  
 الخارجية المساعدات مصادر تفوق الحكومية غير المانحة الجهات مساعدات وبينت الدراسة أن

 من تأتي الدولية، الحكومية غير المنظمات عبر الممنوحة المساعدات معظم أن رغم الحكومية،
 السلطة من لكل حيوية الخارجية المساعدات فإن الدراسة، نتائج وحسب الوطنية، حكوماتها خالل

 من% 60 من أكثر تشكل الخارجية المساعدات وإن الحكومية، غير الفلسطينية وللمنظمات الوطنية
 وضوحا اشد االعتماد هذا أن الدراسة وترى .غزة وقطاع الغربية للضفة اإلجمالي القومي الدخل
 على االعتمادية هذه وتواكبت إيراداتها، من% 78 إلى تصل حيث الحكومية، غير للمنظمات بالنسبة

 الضفة في الحكومية غير الفلسطينية للمنظمات المحلي التمويل تناقص مع الخارجية المساعدات
  .غزة وقطاع الغربية

  
دراسة بعنوان مشكالت المسنين في المجتمع الفلسطيني للباحث قصي عبد اهللا محمود إبراهيم 

وكانت الدراسة تدور  2008الضفة الغربية وتمت الدراسة في عام :أجريت الدراسة في فلسطين
سطيني ونظرا حول مشكله ترجع إلى إن فئة المسنين وتعد من الفئات ألهامه في المجتمع الفل

الذي يعاني من وضع اقتصادي صعب تتمثل في ارتفاع معدالت  يلخصوصية المجتمع الفلسطين
البطالة وضعف موارد السلطة الوطنية الفلسطينية إضافة إلى األعداد المتزايدة من المسنين حيث 

ة إلى توفير ينعكس كل ذلك على أوجه الرعاية والمساعدات االجتماعية  المقدمة لهم وهدفت الدراس
سياسة اجتماعيه لرعاية المسنين وحفظ كرامتهم وتحقيق احتياجاتهم الصحية والنفسية ووضع خطط 
قصيرة وبعيده المدى للبرامج الخاصة برعايتهم وتحفيز دور ألدوله ومؤسسات التي تقدم المساعدات 

قبال وكانت أهم النتائج االجتماعية بوضع حد للمعاناة التي يواجهها أو التي سيواجهها المسنين مست
التي توصلت لها الدراسة إن اعلي نسبه من المشكالت التي تتعلق في التقاعد كانت انخفاض 
مستوى المعاشات وكشفت نتائج الدراسة طبيعة المشكالت أالقتصاديه التي تواجه المسئولين عن 

اعدات االجتماعية مؤسسات الرعاية االجتماعية للمسنين والتي تمثلت بانخفاض ميزانيه المس
للمسنين وأوضحت الدراسة أيضا قصور المساعدات ألمقدمه من قبل وزاره الشؤون االجتماعية 
لمؤسسات الرعاية االجتماعية العاملة في مجال رعاية المسنين وقصور المساعدات الصحية والطبية 

ى رعاية المسنين ألمقدمه من وزاره الصحة وأظهرت النتائج عدم وجود قوانين وتشريعات تنص عل
وخدماتهم في المجتمع الفلسطيني سواء من ناحية توفير الضمان االجتماعي للمسنين أو توفير 

  .التامين الصحي 



64 
 

دراسة بعنوان أثر جدار الضم والتوسع على األوضاع االجتماعية واالقتصادية لألسر في التجمعات 
وقد  )2006ركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز الم(قام بالدراسة . التي يمر الجدار من أراضيها

أسرة،  3.410أسرة، وبلغ حجم العينة لألسر التي اكتملت مقابلتها  3.910بلغ حجم العينة الكلي 
، إذ تأتي هذه الدراسة كخطوة 2006أيلول  24 آب حتى 12حيث تم جمع البيانات خالل الفترة من 

مكملة لألنشطة ضمن نظام المراقبة االجتماعية واالقتصادية آلثار اإلجراءات اإلسرائيلية على 
  . المجتمع الفلسطيني

  
من أسر التجمعات التي تأثرت بجدار الضم والتوسع قد % 19.2وقد أشارت النتائج إلى أن  •

بلغت  ، فيما)خارج الجدار% 19.3الجدار و داخل% 16.6بواقع (تم مصادرة أراضيها كليا 
داخل الجدار % 26.9بواقع % (28.5نسبة األسر التي تم مصادرة أراضيها بشكل جزئي 

ويالحظ من خالل النتائج أن معظم األراضي التي تمت ). خارج الجدار% 28.4و
غت مصادرتها في التجمعات التي تأثرت بالجدار كانت تستخدم ألغراض الزراعة حيث بل

  %.87.5نسبتها 
بواقع % (32.0وان نسبة البطالة بلغت في التجمعات التي تأثرت بجدار الضم والتوسع  •

هذا وتغلب صفة المستخدمون بأجر ). خارج الجدار% 32.3داخل الجدار و% 23.4
 فيما بلغت نسبة أصحاب%. 69.5لألفراد في التجمعات التي تأثرت بالجدار، حيث بلغت 

من العاملين في % 17.1كما تشير النتائج إلى أن %. 24.7العمل والذين يعملون لحسابهم 
التجمعات التي تأثرت بالجدار، يعملون في إسرائيل والمستوطنات، حيث بلغت هذه النسبة 

  .ممن يقيمون خارج الجدار% 16.8ممن يقيمون داخل الجدار % 24.6
ات التي تأثرت بالجدار اعتمدت في صمودها تشير النتائج إلى أن األسر في التجمعو •

من األسر بأنها اعتمدت على دخلها % 86.9طرق، فقد أفادت / االقتصادي عدة مصادر
% 74.5من األسر بأنها لجأت لتخفيض نفقاتها الشهرية، و% 83.0الشهري، بينما أفادت 

من األسر أفادت % 53.9من األسر أفادت بأنها قامت بتأجيل دفع الفواتير المستحقة عليها و
  .بأنها استدانت من أفراد آخرين

من األسر في التجمعات التي تأثرت بالجدار أظهرت % 47.4أشارت النتائج إلى أن و •
، )خارج الجدار% 39.8وداخل الجدار % 47.7 بواقع(الحاجة للعمل كأولوية أولى 

% 23.4بواقع (ع أظهرت حاجة التجمع لتطوير البنية التحتية كحاجة أولى للتجم% 23.4و
أظهرت حاجة التجمع للخدمات الصحية % 12.0و) خارج الجدار% 24.5داخل الجدار و

حاجة التجمع لألمن % 7.2، بينما أظهرت )خارج الجدار% 15.8داخل الجدار و% 11.9(
  ).خارج الجدار% 12.2داخل الجدار و% 7.0بواقع (واالستقرار كأولوية أولى 
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من األسر في التجمعات التي تأثرت بالجدار أظهرت % 50.5أشارت النتائج إلى أن  •
% 11.1من األسر أظهرت حاجاتها للعمل والنقود، و% 23.7حاجاتها للغذاء كأولوية، و
  .أظهرت حاجاتها للعالج% 9.8أظهرت حاجاتها للتعليم و

بعض / من األسر أو أحد% 6.4إلى أن : أشارت النتائج بما يتعلق بالمساعدات االجتماعية •
رادها في التجمعات التي تأثرت بالجدار تلقوا مساعدات اجتماعية خالل شهر تموز أف

% 6.3في التجمعات الواقعة داخل الجدار، و% 7.2وقد توزعت هذه النسبة بواقع  2006
  .في التجمعات الواقعة خارج الجدار

نها كانت م% 70.6أما فيما يتعلق بنوع المساعدات المقدمة لألسر، فتشير النتائج إلى أن  •
  .منها كانت مبالغ نقدية% 23.9مواد غذائية، وأن 

  
قام بالدراسة  ،الفلسطيني للشعب المقدمة الخارجية للمساعدات أنجع توظيف دراسة بعنوان نحو

 مجموع بأن الدراسة وقد أظهرت ،2005عام " ماس"معهد أبحاث السياسات االقتصادية الفلسطيني 
 بمتوسط ،2004-1994 من للفترة دوالر مليار 7,5 بلغ المانحة الدول من المقدمة المساعدات

 ،2004- 2001 لألعوام سنوياً دوالر مليار إلى ارتفع ،2000-1994 للفترة مليون 500 سنوي
 أما .سنوياً دوالراً 250 نحو بلغ المساعدات من الواحد الفرد نصيب متوسط فإن السكان لعدد ووفقاً
 تصدرت واحدة كمجموعة األوروبية الدول بأن الدراسة بينت فقد المساعدات مصادر صعيد على
 المتحدة الواليات تالها المساعدات إجمالي من% 30 نحو مساهمتها بلغت حيث المانحين، قائمة

- 2001 من للفترة% 30 بلغت حصتها فإن العربية بالدول يتعلق فيما أما%. 15 بنسبة األميركية
 سنوي كمتوسط% 7 بلغت حصتها فإن اليابان أما لها السابقة الفترة في% 8 كانت أن بعد 2004
  ).الخ...والصين كندا( األخرى الدول على الباقي وتوزع

  
 القطاعات استأثرت بحيث المختلفة واالجتماعية االقتصادية القطاعات على المساعدات وتوزعت
 مليار 1,5% (20 بنحو التحتية البنية مرافق تالها ،)دوالر مليار 4.3% (57 نحو على االجتماعية

 األهلية المنظمات على الباقي وتوزع) دوالر مليون 450% (6 اإلنتاجية والقطاعات) دوالر
 من% 85 وإن. والخبراء واالستشارات الدراسات إلى باإلضافة المدني المجتمع ومنظمات
 بشروط قروض شكل على% 15 والباقي مستردة غير وهبات منح شكل على كانت المساعدات

  .منخفضة وبفوائد ميسرة
  

 واالجتماعية االقتصادية القطاعات استفادة درجة لمعرفة واسعة تقييم عملية بإجراء الدراسة وقامت
  :أهمها نتائج مجموعة اتضح وقد. المساعدات من المختلفة
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 المتوقعة من المنافع تعظيم من حد مما المدني المجتمع ومنظمات السلطة أجهزة بين التنسيق ضعف
 التنفيذ في ازدواجية أوجد مما المساعدات إدارة في االرتجالية من حالة سيادة وأيضا المساعدات،

  .التمويل في الحاالت بعض وفي
  

 السلطة منها تعاني كانت التي السلبية والظواهر األزمات معالجة من الدولية المساعدات تمكن عدم
 االحتالل قوات به تقوم الذي السلبي الدور أهمها لعل كثيرة ألسباب الماضية السنوات خالل الوطنية
 الدراسة وخلصت. الفلسطينية اليومية والحياة واالجتماعية االقتصادية البنية مرافق ضد يومي بشكل
 والسالم االستقرار تحقيق دون وأغراضها أهدافها المساعدات تحقق أن المتوقع غير من انه إلى

  .اإلسرائيلي الفلسطيني منه المقدمة وفي اإلسرائيلي العربي الصراع وتسوية
  

 ورواتب أتعاب لتغطية خصصت إليها المشار المساعدات من% 20 نحو بأن الدراسة وأظهرت
 نجم وقد. والبحوث الدراسات تكاليف إلى باإلضافة نفسها المانحة الدول من والخبراء المستشارين

 عملياً، أحد منها يستفد لم األدراج في المحفوظة والملفات التقارير من أطنان وإنجاز إعداد ذلك عن
 من الفلسطيني االقتصاد تحرير في المساهمة من تتمكن لم الدولية المساعدات أن أظهرت كما

 ببناء القيام عدم خالل من الربط في عملياً ساهم بعضها أن بل اإلسرائيلي، لالقتصاد القسريه التبعية
 االقتصاد في اإلسرائيلي والتدخل الهيمنة عن بعيداً للفلسطينيين المستقلة والمطارات الموانئ

 تبقى ولن األبد إلى تستمر لن الدولية المساعدات لكون نظراً انه إلى الدراسة وخلصت .الفلسطيني
 إستراتيجية لوضع المبادرة الفلسطينيين واجب فإن لذا الذكر، سالفة للسنوات وتيرتها نفس على

 وكفاءة حكمة بكل التنموية الخيارات وتحديد لالقتصاد الكفء اإلدارة على تقوم واضحة تنموية
  .واقتدار

  
للباحث عبد اهللا ) محافظة جنين(دراسة بعنوان الفقر في فلسطين وسياسات مكافحته حالة علمية 

 ظاهرةمكافحته  وسياسات فلسطين في الفقر الدراسة هذه وتناولت 2005صادق أمين حسن في عام 
 تعايش وسائل على ركزت حيث الفقر ظاهرة وهي ،الفلسطيني االقتصاد على الخطرة الظواهر من

 الوسائل على التعرف إلى الدراسة وهدفت جنين محافظة في المعيشة مستوى تدني مع الفقيرة األسر
 مع التعايش أجل من وذلك جنين محافظة في الفقيرة األسر عليها اعتمدت التي والخارجية الذاتية
 إلى أدت التي األسباب أهم من الفلسطينية الدولة وغياب اإلسرائيلي االحتالل أن تبين حيث الفقر
 مكافحة في الفلسطينية السلطة دور على الضوء إلقاء تم وقد الفلسطيني الشعب من كبيرة فئات إفقار
  :النتائج أبرز من كان الشؤون، ووزارة الفلسطينية، التنمية وبرامج خطط خالل من الفقر

  



67 
 

 أو الحكومية المؤسسات من كانت سواء الفقيرة األسر تتلقاها االجتماعية التي المساعدات .1
 بحيث األساسية األسرة احتياجات لتلبية تكفي ال واألقارب األهل من أو األجنبية أو األهلية
 المتوسط أن كما%) 21( حوالي الفقيرة األسرة احتياجات في المساعدات هذه مساهمة كانت

 أموال لجنة ومن شيكل) 132( بلغ االجتماعية الشؤون وزارة من المساعدات لهذه الشهري
  .شهريا شيكل) 17( يعادل ما الغوث وكالة ومن شيكل) 55( الزكاة

 للفئات أساسي بشكل موجهة البطالة ومكافحة المساعدات المقدمة للتشغيل برامج تكن لم .2
 هذه من تستفد لم العينة في الفقيرة األسر من%) 79( أن بحيث للفقر والمعرضة الفقيرة
  .البرامج

 منخرطات وغير بيوت ربات يعملن العينة في الفقيرة األسر يعلن اللواتي النساء معظم .3
  نساء تعيلها التي األسر من%) 22.6( أصل من%) 19.6( أن حيث العمل بسوق

  
قام بالدراسة الجهاز المركزي  2004دراسة بعنوان واقع الفقر في األراضي الفلسطينية للعام 

االجتماعية  أن المساعدات :وجاء في الدراسة 2004وتمت الدراية في عام , لإلحصاء الفلسطيني
 ألنماط وفقاً أنه إلى النتائج قليل حيث تشير بمقدار الفقر خفضت الطارئة المقدمة للفقراء قد

االجتماعية  المساعدات من المقدار ذلك متضمناً% 25.6 األسر بين الفقر نسبة بلغت االستهالك،
 الشهري االستهالك من الطارئة المساعدات قيمة استثناء تم ما إذا. عليها الحصول تم التي الطارئة
 المساعدات االجتماعية ساهمت لقد آخر، بمعنى% (28.7 إلى ترتفع الفقر نسبة أن نالحظ لألسر،
 فقد الشديد، بالفقر يتعلق بما أما%). 3.1 مقدارها بنسبة الوطني الفقر معدالت بتخفيض الطارئة
 إلى المساعدات تلقي قبل% 19.4 من النسبة بتخفيض االجتماعية الطارئة المساعدات ساهمت

 حين في ،%47.9 الفقر لنسب التضمين نسبة بلغت وقد هذا. المساعدات هذه تلقي بعد% 16.4
 كما. المساعدات تتلقى ال المحتاجة الفئات من% 47.2 أن أي ،%47.2 التغطية نقص نسبة بلغت
 حجم أن كما. المحتاجين غير منها يستفيد االجتماعية الطارئة المساعدات إجمالي من% 37.3 أن

 مستواهم لرفع الالزمة الموارد من% 81.1 تغطي المحتاجون منها يستفيد التي المساعدات إجمالي
  .الفقر خط إلى المعيشي

  
% 26.7 بواقع المصدر حسب توزعت الفلسطينية لألسر المساعدات االجتماعية المقدمة وان توزيع

 و الغوث، وكالة من% 16.6 و ،%18.2 واألقارب األهل قدم بينما الوطنية، السلطة مؤسسات من
 بشكل الدولية الهيئات من االجتماعية المقدمة المساعدات شكلت فيما العمالية، النقابات من% 10.6
 واإلسالمية الوطنية الفصائل مجمل قدم وقد. المقدمة المبالغ مجمل من% 4.2 بمقدار مباشر

 موضوع دراسة أجل المساعدات االجتماعية ومن إجمالي من% 4.9 مجمله ما السياسة واألحزاب
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 إلى يشير والذي التغطية عجز مؤشر تم قياس المستهدفة الفئات المساعدات االجتماعية إلى وصول
 الغربية الضفة في% 70.2 النسبة هذه بلغت حيث مساعدة، أي تتلقى لم التي الفقيرة األسر نسبة
تم  الفقيرة، لألسر الوصول في الكفاءة مدى ولقياس أخرى ناحية من. غزة قطاع في% 22.7 مقابل
اجتماعية  مساعدات تلقت والتي المحتاجة غير األسر نسبة إلى يشير والذي التضمين مؤشر قياس

 2004 عام خالل مساعدات اجتماعية طارئة تلقت التي األسر أن إلى النتائج أشارت حيث طارئة،
 الوصول نسبة تباينت وقد الفقر، لخط الوطني للتعريف وفقاً محتاجه أو ،فقيرة أسر جميعها ليست
 تلقت التي األسر جميع بين فمن. المساعدة تقديم جهة باختالف المساعدات توزيع في الفقراء إلى

% 35 هناك ،)االجتماعية الشئون وزارة باستثناء( الوطنية السلطة مؤسسات من مساعدات اجتماعية
 ،%50 االجتماعية الشئون وزارة من المقدمة للمساعدات النسبة هذه وبلغت فقيرة، غير أسر

  %.  48 الدولية وللمؤسسات ،%67 السياسية ولألحزاب
  

 المساعدات الغذائية األولوية للمساعدات االجتماعية فقد احتلت الفقيرة األسر أما عن احتياجات
 توفير ثم ومن المادية، يليه المساعدات الفلسطينية، األراضي في األسر احتياجات حيث من األولى
 األسر من% 47.0 أن إلى النتائج أظهرت فقد التعليم، تكاليف مساعدات لتغطية وتوفير عمل فرص
 للمال حاجتها أظهرت% 12.8و أولى، كأولوية للغذاء حاجتها أظهرت الفلسطينية األراضي في

 أظهرت% 11.5 مقابل التعليم، تكاليف وتغطية لتوفير حاجتها أظهرت% 12.3و أولى، كأولوية
 عن ،)االستهالك ألنماط وفقاً المحتاجة( الفقيرة، األسر احتياجات تختلف وال للعمل، حاجتها

 المحتاجة األسر من% 48.4 أن تبين  فقد االحتياجات، أولوية حيث من عام بشكل األسر احتياجات
 للمال حاجتها أظهرت% 15.4و أولى، كأولوية  للغذاء حاجتها أظهرت الفلسطينية األراضي في

 نفقاتها تغطية الفلسطينية األسر تستطيع ولكي .للعمل حاجتها أظهرت% 13.3و أولى، كأولوية
 أو ،الفواتير دفع تأجيل حول فقد تتمحور بها تمر التي والسياسية االقتصادية األوضاع نتيجة

 خالل من أو االستدانة، أو شهري، دخل من األسرة أفراد عليه يحصل بما االكتفاء أو األقساط
 األسر من% 89.5 أن النتائج أظهرت حيث. إضافي عمل عن البحث أو النفقات، تخفيض

 قامت% 69.1و الشهرية، نفقاتها لتغطية المتاح الشهري األسرة دخل على اعتمدت الفلسطينية
 قامت% 40.2و النفقات، لتخفيض لجأت% 60.6و المستحقة، واألقساط الفواتير دفع بتأجيل

  . األسرة لدى المتوفرة المدخرات استخدمت منها% 31.2و باالستدانة،
  

فلسطين وقد قام بإجراء هذه الدراسة كل  في والثقافية واالجتماعية االقتصادية دراسة بعنوان الحقوق
وقد تم نشر الدراسة لدى مركز  2001من الباحث حمدي الخواجا وكامل المنسي وذلك عام 

 الحقبعنوان  الثالث فصول جاء الفصل عدة إلى الدراسة تقسيم الديمقراطية وحقوق العاملين وقد تم
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 ال الفلسطينية المناطق في االجتماعي الضمان أن الدراسة اعتبرت حيث االجتماعي، الضمان في
 الشمولية إلى افتقاره بسبب دولياً عليها المتعارف االجتماعي الضمان نظم مستويات إلى يرتقي
 فقط اغاثي نظام هو فلسطين في المتوفر االجتماعي الضمان نظام فإن كذلك. إجباريا كونه وعدم
 من مختلفة طبقات وحرمان االستمرارية ، إلى النظام هذا يفتقر حيث الفقر، من التقليل بهدف وجد

. الفقيرة األسر االجتماعية لحاجات المساعدات تغطية وضعف المساعدات االجتماعية ، من المجتمع
 مستوى فيها ويغيب واالدخار التقاعد لصناديق صارمة أنظمة إلى الفلسطينية المناطق تفتقر كما

 الفصل الخاصة أما الفلسطينية المؤسسات في التقاعد صناديق نسبة تدني إلى باإلضافة الرقابة،
 اآلثار الفصل هذا ناقش حيث والقطاع، الضفة في واالجتماعي االقتصادي الرفاه تناول فقد الرابع

 مجال في الفلسطينيين للمواطنين واالجتماعية االقتصادية الحقوق انتهاكات على المترتبة االقتصادية
  :في اآلثار هذه وتركزت االجتماعي، والضمان العمل

  
% 20.3 إلى 1998 عام في الفقر معدل وارتفع ملحوظ بشكل الفقر انتشر حيث الفقر .1

 الرتفاع نتيجة اإلعالة، نسبة ارتفاع إلى يعود وهذا المخيمات في للفقر نسبة أعلى وتركزت
 االحتالل سلطات تفرضه الذي والحصار المتكررة االغالقات بسبب البطالة نسبة

 ملحوظ بشكل الظاهرة هذه انتشرت األطفال، عمالة .2

 الحقيقية باألجور مقارنة الرسمية األجور ارتفاع المالحظ من المعيشة، ومستويات األجور .3
 والقطاع الضفة في المستهلك أسعار تعتبر حيث التضخم، معدل في ارتفاع يعكس مما

 في المعيشة مستويات سجلت المقابل وفي. إسرائيل في الموجودة األسعار لتلك مماثلة
 ربط وعدم جهة، من الفقر مستويات ارتفاع بسبب ملحوظاً انخفاضاً الفلسطينية المناطق
وكانت أهم التوصيات التي توصلت لها الدراسة هي .أخرى جهة من المعيشة بغالء األجور
 الضمان وخاصة االقتصادية للحقوق األولوية وإعطاء جارية،ال النفقات تخفيض ضرورة

  .االجتماعي
  

دراسة بعنوان نحو نظام ضمان اجتماعي في الضفة الغربية وقطاع غزة  للباحث جميل هالل 
وقد قامت بهذه الدراسة معهد أبحاث السياسات االقتصادية  1998تمت الدراسة في  ،وآخرون 
وهدفت هذه الدراسة إلى رصد الواقع الفلسطيني في الضفة الغربية وقطاع غزة ) ماس (الفلسطيني 

من حيث أنظمة المساعدات االجتماعية الممأسس وغير الممأسس ورصد واقع الضمانات المتوفرة 
وكانت  ،يشة وظاهرة الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة في أماكن العمل ورصد مستويات المع

أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة هي ضرورة توسيع عدد المشاركين في أنظمة التقاعد وأنظمة 
التأمينات الصحية من خالل فرض نظام إلزامي لتامين التقاعد ونظام التامين الصحي وان تكون من 
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السلطة الوطنية الفلسطينية لضمان سالمة اإلدارة واالستثمار خالل صندوق وطني خاضع لرقابة 
واقترحت الدراسة أيضا تأسيس صندوق صحي إلزامي موحد حكومي في ظل الوضع الراهن مع 
تطور التنسيق بين الجهات المزودة للخدمات الصحية ورفع درجة التكاملية فيما بينها وفي حين يتم 

مين صحي وطني شامل يمكن للمشتركين فيه شراء خدمات االنتقال تدريجيا لتأسيس صندوق تا
الصحية من أي جهة يرغبون بها وخلصت النتائج أيضا إلى استصدار تشريعات خاصة بالفئات 
ذات االحتياجات الخاصة تضمن المشاركة في الحياة االجتماعية وعلى قدم المساواة مع اآلخرين 

واقترحت الدراسة أيضا تطوير  ،سية والمناسبة لهم وأحيانا بتمييز ايجابي وتوفير الخدمات األسا
أو ذوي الدخل المتدني جدا وان يعمل هذا  ،صندوق المساعدات االجتماعية لمعدومي الدخل 

  .الصندوق بإدارة وإشراف وزارة الشؤون االجتماعية 
  

قطاع في الضفة الغربية و) غير الممأسس(دراسة بعنوان نظام التكافل االجتماعي غير الرسمي 
من قبل معهد أبحاث  1997غزة للباحث جميل هالل وآخرون وقد تمت هذه الدراسة في عام 

وكان هدف الدراسة هو استكشاف مجاالت وأشكال التكافل  ،)ماس(السياسات االقتصادية الفلسطيني 
ي االجتماعي غير الرسمي أو غير الممأسس والفعل التكافلي على أسس ومعايير وقيم المجتمع المحل

كما هدفت إلى استكشاف  ،والتي تختلف اختالفا نوعيا على تلك التي تسود في اقتصاد السوق الحر
ابرز االستراتيجيات التي تعتمدها األسر المحدودة الموارد لتحسين فرص حياتها أو وقف تقويضها 

يعة في واقع اقتصادي سياسي يتسم بالتقلقل وعدم االستقرار بآفاق مستقبل غير امن بحكم طب
والسياسات اإلسرائيلية المعتمدة تجاه هذه  ،المرحلة االنتقالية التي تمر بها المناطق الفلسطينية

هي أن أنظمة الدعم غير الرسمي القرابة : المناطق وكان من أهم النتائج التي توصلت لها الدراسة
السلبية النخفاض  وتحديدا في مجال التخفيف من بعض اآلثار ،وغير القرابة تقوم بدور أغاثي مهم

مستويات المعيشة وقد اكتشف البحث أن دور أنظمة الدعم غير الرسمي هذه يبقى محدودا من حيث 
والمحرزة التي يشملها ومن حيث حجم الدعم المنظم الذي يوفره وان كان  ،دائرة الفئات المعوزة

لعوز المزمن أو الطارئ هاما وضروريا إال أنه ال يستطيع تولي مسؤولية منع أو إزالة الحرمان وا
قصور هدف وحجم هذا الدعم  ،أو الحد منة راهنا أو مستقبال ألسباب منها  ،في المجتمع الفلسطيني

وتناقص  ،عن توفير مستوى معيشي الئق بسبب اتساع ظاهرة الفقر والبطالة التامة والجزئية
الفلسطينية والسبب األخر المدخرات في ظل الظروف السياسية واالقتصادية التي تعيشها المناطق 

أن الفعل التكافلي غير الرسمي يقوم على أساس طبقي يقوم بين األغنياء والفقراء وان هذا الفعل 
وان خفف من وطأة الفقر الشديد عند بعض األسر إال انه يشمل الضغط من اجل صياغة سياسية 

  .ة واقعية لتوزيع الدخل والموارد تستند إلى مبدأ العدالة االجتماعي
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 لمالكي ومجدي هالل جميل  غزة وقطاع الغربية الضفة في االجتماعي الدعم مؤسساتدراسة بعنوان 
االجتماعية  للمساعدات المتلقية الفئات خصائص على الدراسة هذه ركزت1997 أجريت الدراسة عام 

 تخفيف في المساعدات هذه كفاية مدى إلى باإلضافة تقدمها، التي المساعدات المؤسسات ونوع هذه من

وشروط  آليات حيث من المحتاجين حول االجتماعي الدعم مؤسسات تصورات بينت الفقر كما شدة
الفلسطينية  السلطة عهد في المؤسسات هذه لواقع تطرقت كما المساعدة االجتماعية على الحصول
  .الفلسطينية المناطق في وانتشارها

  
  دراسات حول قطاع المساعدات االجتماعية في الدول العربية 

  
 في سلطنة إليهم المقدمة الخدمات نحو المساعدات االجتماعية من المستفيدين دراسة بعنوان اتجاهات

ألحبسي أجريت الدراسة في كانون الثاني  مسقط للباحث سلطان محافظة على ميدانية دراسة" عمان
 إلى الدراسة هذه وهدفت ،في الجامعة األردنية بكلية الدراسات العليا قسم علم االجتماع 2007عام 
عمان  سلطنة في إليهم المقدمة نحو الخدمات المساعدات االجتماعية من المستفيدين اتجاهات معرفة

 نأ يدل على وهذا الذكور نسبة أضعاف ثالثة تشكل اإلناث نسبة أن الدراسة نتائج وقد أظهرت ،
 العينة عدد إجمالي من%)  61.7( أن النتائج وأظهرت ،الدولة رعاية من وافرا حظًا نالت قد المرأة

 ال مساكن في يعيشون العينة أفراد أكثر وأن ،غير المساعدات التي يتلقونها آخر دخل لديهم يوجد ال
 إلى تقدم عديدة خدمات وهناك ،المساعدة طريق عن أو مستأجرة تكون إما أن فهي يملكونها

البطاقة  تجديد رسوم من اإلعفاء خدمة بلغت حيث الشهرية المالية المساعدات إلى جانب المستفيدين
 والمنح تجديد الجواز خدمة كانت بينما ،المستفيدين إلى المقدمة الخدمات من نسبة أعلى الصحية
 فإنها المساكن بناء خدمة أما ،المستفيدينإلى  المقدمة الخدمات أقل هي النقدية والمساعدات الدراسية

 أن إلى أشارت قد للمستفيدين الديمغرافية بيانات الخصائص أن من بالرغم %) 9.1( تتعدى لم
 من%) 29.1( نسبة وأن مساعدة شكل على لهم مقدمة منازل يسكنون في المستفيدين ثلث حوالي

 في ساهمت المقدمة لهم قد الخدمات أن النتائج السكن وأظهرت مقابل يدفعون إيجارا المبحوثين
 ضمان في تسهم لم الشهرية المساعدات المالية أن إال المستفيدين المعيشي لغالبية الوضع تحسين
 يصرفون المستفيدين أكثر أن إلى البيانات وقد أشارت العينة أفراد أغلب عند للمعيشة األدنى الحد
  الشهرية المساعدة قيمة من أكثر

  
 يقرب المساعدة ويوافق ما على الوظيفة يفضلون المستفيدين من األعلى النسبة أن النتائج وأظهرت

المساعدات  على الحصول من بدال موارد الرزق مشاريع في االشتراك على العينة عدد نصف من
  .االجتماعية
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المساعدات  لصندوق المساعدات المنفذة من المستفيدة االجتماعية لألسر دراسة بعنوان الخصائص
بمحافظه تعز باليمن  2007\6\6االجتماعية للباحث عبدا هللا الذيفاني أجريت الدراسة في الفترة 

لمحاولة التخفيف  توتهدف الدراسة للوصول إلى نتائج في كيفيه التوصل إلى إجراءات واقتراحا
من األعباء الملقاة على كاهل المساعدات االجتماعية والرعاية االجتماعية الخاصة بالفقراء وقد 

لنقل  استثمارية ومشروعات برامج القتراح الملحة توصلت الدراسة إلى أهم النتائج التالية الحاجة
 اإلعالة من حالة للفقراء يقيالراعي الحق وضع إلى الداعم وضع المساعدات االجتماعية من صندوق

اإلنتاج في ضل عدم تغطيه كافيه للمساعدات االجتماعية والرعاية االجتماعية للفئات  حالة إلى
فعالً  تم ما وهذا الجدوى ذات والحرف المهن خالل تحديد من اإلنتاج إلى التحويل آلية الفقيرة وتحديد

 وبوعي المأمون االنتقال من المستهدفين تمكينتدريبيه تسهم في  برامج تحديد مهنة ٥٤ وتم تحديد

المالية  مثل اإلدارة المختلفة العمل مستويات في لهم المقترحة المشروعات إلدارة وتطبيقي نظري
للمنتج المتصل  الجودة مهارات واكتساب والترويج التسويق مهارات واكتساب للمشروع واإلجرائية

 تقويم ومتابعة آلية لنفسه وضع وارتضاه له حدد االختصاص الذي في كل لهم المقترحة بالمشروعات

  المأمولة األهداف وتحقيق التحول سالمة على لالطمئنان
  

ض في منطقة الريا ةاالجتماعيالمساعدات تقديرات خط الفقر لفئات نظام معاشات دراسة بعنوان 
الدراسة في وضع تقديرات لخط تحددت مشكلة  2006في عام  الدراسة تمت الشبيكي جازيه للباحثة

بأنه تحت خط الفقر  بمدينة الرياض ةاالجتماعيالمساعدات نظام  اتالمشمولة بمخصصة الفقر لألسر
لية لتقصي أحوال األسر ممحاولة الوصول آللية مهنية ع ،أهداف منهالتحقيق وقد سعت الدراسة 
واالستفادة من مقومات  اتصالمخص لكتوالمتقدمين للحصول على المساعدات  المشمولة بمخصص

تزايد وتوصلت الباحثة في دراستها إلى أهم النتائج وهي .مهنة الخدمة االجتماعية في هذا المجال
العاجزين ، ومن أهمهم كبار السن على العمل في المجتمع السعودي، نغير القادريأعداد الفقراء 

ومحدودي الدخل من  المؤهالت،والنساء غير القادرات وغير  واأليتام من األطفال، والمرضى
في مثل ظروفهم فهؤالء بحاجة مستمرة للحماية االجتماعية إما من خالل  األسر كبيرة الحجم وممن

 . أو من خالل معاشات التقاعد والتأميناتاالجتماعية وبرامجه المختلفة  مساعداتال
  

 العربية اإلمارات ا فيمنه المستفيدين أحوال على االجتماعية المساعدات أثر"دراسة بعنوان 
التعرف على  إلى الدراسة وقد هدفت 2000وقد جرت الدراسة عام  ،الحسن للباحث يوسف".المتحدة
 وإلى ألهمية المساعدات المواطنين إدراك وإلى تقدير المستفيدين على المساعدات االجتماعية آثار

 احتلت:أبرزها نتائج إلى الدراسة توصلت وقد المساعدات من منها المستفيدون يعاني التي المشكالت
 عدد ثلثي تبلغ نسبتهن تكاد إذ االجتماعية المساعدات على الحاصلين أعداد في مهما موقعا المرأة
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 أفراد من العظمى العينة والغالبية ألفراد الوحيد الدخل مصدر تعتبر وان المساعدات ال ،المستفيدين
 كبيرة نسبة وأبدت %10 تتجاوز ال المستأجرين للسكن ونسبة ،يقنطونه الذي المسكن يملكون العينة
 نسبة أن الدراسة وأظهرت ،األسر احتياجات بعض لتوفير كافية المساعدات أن العينة أفراد من

 مال برأس إنتاجية مشاريع إقامة مثل عن المساعدات بدائل على عدة يوافقون العينة أفراد من كبيرة
 مبادرات وتشجيع االجتماعي الضمان قانون تعديل :أهمها بتوصيات الدراسة خرجت حكومي وقد

  .المواطنين المستحقين للمساعدة  إقراض يتولى لالقتراض صندوق وتأسيس المنتجة األسر
  

  تعقيب الباحثة على الدراسات السابقة  23.2

  
تناولت الدراسات السابقة دراسة المساعدات االجتماعية في فلسطين ومن خالل عرض هذه 
الدراسات التي تمكنت الباحثة من الوصول لها كانت كل دراسة توضح حجم الفئات المستحقة للدعم 

وتوضح حجم األعباء الملقاة على كاهل نظام وبرامج المساعدات من حيث الزيادة في  ،والمساعدة
  أعداد المستحقين للرعاية والمساعدات بسبب الزيادة في أعداد الفقراء 

  
زيادة عدد الفئات المستهدفة التي تحتاج إلى مساعدات نتيجة للعدوان وأوضحت الدراسات 

والممارسات اإلسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني واثر هذه اإلجراءات على الزيادة في 
وان األسر ضعيفة أمام الهزات  ،حجم األعباء الملقاة على نظام الرعاية والمساعدات االجتماعية

سية التي تتعرض لها في ظل معايير استهداف غير واضحة وغير موحدة لدى االقتصادية والسيا
وان مستوى تغطية الفئات المستهدفة  ،مختلف الجهات التي تقدم مساعدات نقدية وعينية وغذائية

حيث ال تغطي جميع األسر التي تحتاج إلى مساعدة وأوضحت  ،لبرامج المساعدات غير كافي
مساعدات يعتمد على الدعم والمساعدات الخارجية وتميز هذه البرامج الدراسات أن تمويل برامج ال

بطابع اغاثي وليس تنموي إال انه ضروري لتخفيف الفقر عن األسر المستفيدة حيث انه يلعب دور 
وقد كان من فوائد االطالع على الدراسات السابقة أنها    في توفير االحتياجات الرئيسية لهذه األسر 

  .األدب النظري للدراسة التي قامت بها الباحثة وطريقة تعقيبهم على النتائج  ساهمت في إثراء
  

وقد اختلفت الدراسات للدول العربية السابقة مع دراسة الباحثة بان الدارسة الحالية ركزت على 
واقع المساعدات االجتماعية في ظل وجود احتالل وزيادة مستمرة في أعداد الفقراء بينما ركزت 

للدول العربية على أهمية تطوير نظم المساعدات االجتماعية لديها وقياس اثر برامج  الدراسات
المساعدات االجتماعية على المستفيدين لديها وذلك للوقوف على أهم المشكالت التي تواجه برامج 

  المساعدات االجتماعية لعالجها وتطويرها 
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  الفصل الثالث

______________________________________________________  

  الطريقة واإلجراءات
  

  تمهيد 1.3

  
يستعرض هذا الفصل منهج وأدوات الدراسة التي اختارتها الباحثة إلجراء دراستها، وكذلك مجتمع 
الدراسة الذي أجرت عليه الباحثة الدراسة، وعينه الدراسة وخصائصها، والطريقة التي اتبعتها 

التي الباحثة للتأكد من صدق أداة الدراسة، وكيفية التحقق من ثبات األداة والحدود والمحددات 
  .تحددت بها الدراسة، والتحليل اإلحصائي لخصائص العينة

  
  منهج الدراسة  2.3

  
بعد دراسة األدب المتصل من كتب ومراجع ومصادر مختلفة استخدمت الباحثة المنهج الوصفي 

ويهدف إلى وصف الظاهرة كما هي في الواقع ومن ثم . وهو المنهج المالئم ألهداف هذه الدراسة
رها وربطها بالظواهر األخرى، وذلك للوصول إلى المعرفة الدقيقة حول مشكلة تحليلها وتفسي

  .الدراسة ولتحقيق فهم أفضل وأدق للظواهر المتعلقة بها والوقوف على دالالتها
  

  الدراسة  داةأ 3.3

  
استخدمت الباحثة االستبانة في جمع البيانات من المبحوثين حيث تم بناء استبانه لتفي بغرض هذه 

  الدراسة من خالل االطالع على األدب المتصل بموضوع البحث 
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  :وقد تكونت االستبانة من أربعة أجزاء على النحو التالي
  

في مجال المساعدات يحتوي على البيانات األولية الخاصة بالعاملين : الجزء األول •
، العمر الفئة )الجنس(النوع االجتماعي : االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية وهي

العمرية التي ينتمي لها، وسنوات الخبرة الفعلية والمؤهل العلمي ومكان السكن والتخصص 
 .في أعلى مؤهل علمي والمسمى الوظيفي واإلدارة التي يعمل فيها الموظف

فقرة، وهدفت هذه الفقرات إلى التعرف  29ويتكون من مجال واحد مقسم إلى : يالجزء الثان •
 .على واقع المساعدات االجتماعية من وجهة نظر العاملين في وزارة الشؤون االجتماعية

فقرة، وهدفت هذه  22ويتكون من مجالين المجال األول منة مقسم إلى : الجزء الثالث •
التي تواجه المساعدات االجتماعية أما المجال الثاني  الفقرات إلى التعرف على التحديات

 .فقرة، وهي مقترحات لتطوير المساعدات االجتماعية 13مقسم إلى 
وقد تكون سلم االستجابات على الجزء الثاني والجزء الثالث من خمس درجات حسب سلم  •

  )موافق بشدة، موافق، محايد، غير موافق، غير موافق بشدة : (ليكرت وهي
وهي مقترحات يقدمها العاملون في وزارة الشؤون االجتماعية لتطوير : ء الرابعالجز •

 .المساعدات االجتماعية
  

  صدق وثبات األداة  4.3

  
ذوي الخبرة سعيا للوصول إلى درجة  لمعرفة صدق االستبانة تم عرضها على عدد من االكاديمين

عالية من المصداقية في قياس الهدف الذي اختيرت وصممت من اجله، أال وهو واقع المساعدات 
االجتماعية الحكومية في فلسطين وآفاق تطويره، وقد كان لمالحظاتهم وتعديالتهم أثرا إيجابيا في 

غة بعض الفقرات واختزال عدد من الفقرات تحسين بناء محاور وفقرات االستبانة فقد تم إعادة صيا
العاملين على برامج  من مجموعة األداة على جربت كما .وإعادة ترتيب وتسمية بعض المجاالت فيها

 الصياغة، من حيث مناسبتها مدى من المساعدات االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية للتأكد

ولفحص صدق االستبانة إحصائيا تم  .الالزمة يالتالتعد إجراء وتم للمبحوثين، والمفهوم والشكل،
  . احتساب معامل كرومباخ ألفا لتقدير درجة التجانس وانسجام مجاالت الدراسة

  
بان الدرجة الكلية لمعامل االتساق الداخلي لالستبانه ) 1.3(وتظهر المعطيات في جدول رقم 

، وهي درجة عالية جدا وتدل على وجود اتساق داخلي مرتفع جدا %90.5كرمباخ ألفا قد وصلت 
ولهذا تم توزيع االستبانة على كافة المبحوثين، كما جاءت أعلى درجة من االتساق الداخلي للمجال 
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تحديات تواجه المساعدات ، تاله المجال الثاني %90.5بنسبة واقع المساعدات االجتماعية األول 
% 88.6بنسبة  مقترحات تطوير المساعدات االجتماعيةثم المجال الثالث % 89.1بنسبة  االجتماعية

وجميع هذه الدرجات مرتفعة جدا ودلت على وجود اتساق عالي جدا لالستبانة ولذا تم توزيعها على 
  كافة المبحوثين 

  
  .قيم معامل كرومباخ ألفا لالتساق الداخلي لمحاور االستمارة: 1.3جدول رقم 

  
  كرمباخ ألفا المجاالت  الرقم

 %90.5 واقع المساعدات االجتماعية  1

  %89.1 تحديات تواجه المساعدات االجتماعية  2

  %88.6  مقترحات تطوير المساعدات االجتماعية  3

 %90.5 الدرجة الكلية  

  
  تحليل البيانات  5.3

  
، حيث تم استخراج المتوسطات Spss)(تم تحليل البيانات حاسوبيا باستخدام البرنامج اإلحصائي أل 

لمعرفة الفروق في المتوسطات الحسابية لمتغيرات ذات معيارين ،  T- testالحسابية ، واختبارات 
لمعرفة الفروق في المتوسطات الحسابية للمتغيرات ذات  One Way Anovaوالتباين األحادي 

  .األكثر من معيارين، واختبار شيفيه للمقارنات البعدية
  

  د ومحددات الدراسة حدو 3.6

  
  :تتمثل حدود ومحددات الدراسة فيما يأتي

  
أجريت هذه الدراسة بوزارة الشؤون االجتماعية باعتبارها المسئول األول : الحدود المكانية •

 . والمباشر عن قطاع المساعدات االجتماعية الحكومية في فلسطين، رام اهللا

   2010حتى نهاية عام  2009بدأت الدراسة في كانون ثاني : الحدود الزمنية •
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شملت عينة الدراسة جميع الموظفين في برامج المساعدات االجتماعية : الحدود البشرية •
وكيل، ونائب وكيل، ومدير عام، ومدير، ونائب مدير، ورئيس قسم : ( واإلنسانية من

 .في وزاره الشؤون االجتماعية) ودائرة، ومساعد إداري، ومنسق مشروع، وموظفين 
اقتصرت الدراسة على موظفي برامج المساعدات االجتماعية المتواجدين : ت الدراسةمحددا •

على رأس عملهم في الوزارة واستثنت الدراسة موظفي الخدمات، وشؤون الموظفين، 
  . والدائرة المالية، ودائرة الموارد البشرية، في الوزارة

  
  مجتمع الدراسة  7.3

  
  ) موظف 80(لمساعدات االجتماعية في الوزارة، مثلت الموظفون العاملون على برامج ا

  
  عينة الدراسة  8.3

  
  .برامج المساعدات االجتماعية في الوزارةللعاملين على هي عينة قصديه تمثل كافة مجتمع الدراسة 

  
  . عينة الدراسة: 2.3جدول 

  
  نسبة العينة إلى مجتمع الدراسة استبانه تم تحليلها استبانه موزعة  عدد الموظفين

80  80  80  61.5%  
  

  خصائص عينة الدراسة الديمغرافية  1.8.3

  

   .توزيع عينة الدراسة حسب الجنس: 3.3جدول 
  

  توزيع عينة الدراسة حسب الجنس

  النسبة العدد المتغيرات
  46.3  37 أنثى

  53.7  43 ذكر

  
  نسبة الذكور أعلى من نسبة اإلناث وترى الباحثة إن هذا الفرق ال يوجد له  أن) 3.3(يبين الجدول 
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تفسير محدد إذ انه ال توجد قيود قانونية على التوظيف بالنسبة للجنس في الوزارة كما أنه ال يوجد 
موظف  151قيود اجتماعية على عمل اإلناث أما العدد الكلي لجميع العاملين في الوزارة كان 

  موظف  80جميع اإلدارات أما العاملون في برامج المساعدات االجتماعية هم  يعملون في
  

   .يبين الفئة العمرية التي ينتمي إليها المبحوثين: 4.3جدول 
 

  الفئة العمرية التي ينتمي لها المبحوثين
  النسبة العدد المتغيرات

  43.8  35 سنة35اقل من_  25

  26.3  21 سنة45اقل من_  35

  26.3  21 سنة55اقل من_  45

  3.8  3 سنة فأكثر 55

  
سنة هي النسبة األعلى بين  35اقل من  25أن الفئة )  4.3( أظهرت النتائج الواردة في الجدول 

سنة  55اقل من  45سنة والفئة  45اقل من  35تلتها الفئة من %  34.8الفئات العمرية حيث بلغت 
سنة فأكثر حيث بلغت  55وكانت أخر الفئات هي الفئة %  26.3حيث بلغت النسبة لكل منهم 

وهي أفل الفئات العمرية الموجودة في الوزارة ويتضح أن معظم الفئة العمرية التي تعمل % 3.8
سنة وترى الباحثة  35اقل من  25على برامج المساعدات هي من الفئة العمرية التي تتراوح بين 

سنة هي الفئة األعلى وهذا له عالقة مباشرة بتقاعد الموظفين القدامى قبل  35اقل من  25أن الفئة 
  .وتوظيف فئات جديدة 1996تسلم السلطة الوطنية الفلسطينية لوزارة الشؤون االجتماعية في عام 

  
   . يبين عدد سنوات الخبرة للمبحوثين :5.3جدول 

 

  عدد سنوات الخبرة
  النسبة العدد المتغيرات

  16.3  13 سنوات5اقل من 

  33.8  27 سنوات10سنوات اقل من 5

  27.5  22 سنة15سنوات اقل من 10

  22.5  18 سنة فأكثر 15
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خبرتهم بالعمل  كانت% 33.8أن غالبية المبحوثين وبنسبة )  5.3(أظهرت النتائج في جدول رقم 
 10سنوات اقل من  5على برامج المساعدات االجتماعية في وزارة الشؤون االجتماعية تتراوح بين 

سنة وان  15سنوات اقل من  10كانت خبرتهم في مجال المساعدات االجتماعية  27.5سنوات تلها 
سنة وان اقل نسبة في سنوات الخبرة للعاملين على  15كانت خبرتهم تزيد عن % 22.5ما نسبته 

سنوات وترى الباحثة أن هناك عالقة مباشرة  5وهي التي تقل عن %16.3برامج المساعدات هي 
سنة وبين سنوات الخبرة  35اقل من  25بين الفئة العمرية التي تراوحت النسبة األعلى لها بين 

ة وسنوات الخبرة بدرجة كبيرة وهذا له عالقة مباشرة وهذه يدلل أن هناك عالقة بين الفئة العمري
بعملية التوظيف لموظفين جدد، وتقاعد معظم الذين كانوا يعملون أيام اإلدارة المدنية إلسرائيل، 

  .وقبل تسلم صالحيات السلطة الوطنية لوزارة الشؤون االجتماعية
  

  .يبين المؤهل العلمي للمبحوثين : 6.3جدول 
 

 المؤهل العلمي
  النسبة العدد المتغيرات
  0  0 اقل من دبلوم

  10.0  8 دبلوم

  63.8  51 بكالوريوس

  26.3  21 ماجستير فأعلى

  
أن الغالبية العظمى للعاملين على برامج المساعدات االجتماعية في ) 6.3(يوضح لنا الجدول رقم 

من مجموع العينة تلها مؤهل الماجستير % 63.8الوزارة يحملون مؤهل بكالوريوس وذلك بنسبة 
فقط من مجموع العينة % 10وكانت نسبة الذين يحملون مؤهل دبلوم % 26.3فأعلى وبلغت النسبة 

وترى الباحثة إن ارتفاع نسبة حملة مؤهل البكالوريوس أعلى، الن التوظيف في وزارة الشؤون 
  كالوريوس للعمل في الوزارة، االجتماعية ال يشترط حصول الموظف على مؤهل أعلى من ب

  
أما بخصوص حملة مؤهل الدبلوم فهي نسبة قليلة جدا وترى الباحث وان هذه الفئة لها عالقة بعملية 
التوظيف قبل استالم السلطة صالحياتها لوزارة الشؤون االجتماعية وذلك ألنها تشترط في جميع 

ات الوزارة من قبل السلطة أن ال يكون الموظفين الجدد أو الذين تم تعينيهم بعد استالم صالحي
  . المؤهل العلمي للموظف اقل من بكالوريوس
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  . يبين مكان السكن للمبحوثين : 7.3جدول 
 

 مكان السكن
  النسبة العدد المتغيرات
  58.8  47 مدينة

  38.8  31 قرية

  2.5  2 مخيم

  
% 38.8من أفراد العينة يسكنون في المدينة وان %  58.8أن نسبة ) 7.3(يوضح جدول رقم 

هم من يسكنون المخيم، ربما ترجع النسبة األكبر للذين يسكنون % 2.5يسكنون في القرية وان 
  . المدينة بسبب القرب من العمل، والحواجز العسكرية على مداخل المدن

  
   . يبين التخصص العلمي في أعلى مؤهل علمي للمبحوثين: 8.3جدول 

 

  التخصص في أعلى مؤهل علمي
  8.8  7 كمبيوتر

  26.3  21 إدارة أعمال

  12.5  10 تربية وعلم نفس

  13.8  11 خدمة اجتماعية

  30.0  24 علم اجتماع

  8.8  7 ديمقراطيا وحقوق إنسان

  
التخصص في أعلى مؤهل علمي هو  إن) 8.3(ئج كما هو واضح في جدول رقم تظهر النتا

أما % 26.3تلها تخصص إدارة إعمال وذلك بنسبة % 30تخصص علم االجتماع وذلك بنسبة 
وبلغت نسبة الحاصلين على مؤهل التربية وعلم النفس % 13.8الخدمة االجتماعية فكانت بنسبة 

بة كل منهم أما باقي التخصصات من ديمقراطية وحقوق إنسان وحاسوب فقد بلغت نس% 12.5
يتبين لنا أنا تخصص علم االجتماع كان بنسبة عالية وهذا يرجع . من مجموع أفراد العينة% 8.8

أما إدارة اإلعمال فهي نسبة عالية ويرجع السبب أن الدارسة كانت تتركز . لطبيعة عمل الوزارة
 على وزارة الشؤون االجتماعية نفسها، وهي تتطلب حملة شهادة إدارة اإلعمال الن جميع الوظائف
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تقريبا تأخذ نهج إداري ولو كانت الدراسة على مديريات الوزارة الختلفت النسبة وكانت الغالبية 
  . العظمى منهم الخدمة االجتماعية

  
  .يبين المسمى الوظيفي للمبحوثين : 9.3جدول 

 

 المسمى الوظيفي
  النسبة العدد المتغيرات

  33.8  27 مدير عام ومدير و نائب مدير

  15.0  12 موظف

  31.3  25 رئيس قسم أو دائرة

  5.0  4 مساعد إداري

  5.0  4 وكيل أو وكيل مساعد

  10.0  8 منسق مشروع

  
أن المسمى الوظيفي للمدير العام والمدير ونائب مدير في وزارة الشؤون )  9.3(يبين لنا جدول رقم 

أعلى نسبة وهي % 33.8االجتماعية والعاملين على برامج المساعدات االجتماعية قد تراوحت 
وبلغ عدد الموظفين العاملين في مجال % 31.3للمبحوثين تلتها رئيس قسم أو دائرة وذلك بنسبة 

أما وكيل وزارة أو % 10ومنسق مشروع بنسبة % 15المساعدات االجتماعية من أفراد العينة 
ميات من أفراد العينة تتوزع المس% 5وكذلك مساعد إداري بنسبة % 5وكيل مساعد كانت النسبة 

الوظيفية في الوزارة حسب حاجة الوزارة لها آما بخصوص مسمى الوكيل فلكل وزارة وكيل واحد 
ومساعد وكيل وبالرجوع والسؤال عن عدد الوكيل في الوزارة تبين للباحث أن هناك وكيل ووكيل 
وا مساعد ووكيل منوط بأعمال الوزارة في غزة نتيجة االنقسام السياسي أما باقي الوكالء جاء

  .لمقتضيات التحليل اإلحصائي
  

اإلدارة التي يعمل فيها الموظف وبلغت نسبة العاملين باإلدارة العامة ) 10.3(ويوضح الجدول رقم 
ثم إدارة مكافحة % 11.3بنسبة ) مدراء مكاتب، محاسب(، تلتها اإلدارة %15للرعاية والتأهيل 

لكل منهم ثم تلتها إدارة الحماية % 10الفقر والموارد البشرية وإدارة الشؤون األسرية وذلك بنسبة 
% 6.3ثم إدارة الطفولة بنسبة % 7.5، وتلتها اإلدارة العامة للمعاقين بنسبة %8.8والرقابة بنسبة 

لكل منهم واإلدارة  3.8طارئة بنسبة ، وإدارة األرشيف والمساعدات ال%5.0ودائرة الشكاوى بنسبة 
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لكل منهم % 2.5العامة للدراسات والتخطيط ونظم المعلومات وإدارة البرامج والمشاريع بنسبة 
  من أفراد العينة %  1.3وإدارة العالقات العامة بنسبة 

  
   .يبين اإلدارة التي يعمل فيها الموظف :10.3جدول 

 

  اإلدارة التي يعمل فيها الموظف

  النسبة العدد المتغيرات
  2.5  2 اإلدارة العامة للدراسات والتخطيط

  6.3  5 الطفولة

  10.0  8 مكافحة الفقر

  10.0  8 الموارد البشرية

  1.3  1 العالقات العامة

  3.8  3 المساعدات الطارئة

  10.0  8 شؤون أسرية

  15.0  12 اإلدارة العامة للرعاية والتأهيل

  7.5  6 اإلدارة العامة للمعاقين

  11.3  9 )مدراء مكاتب، محاسبة(اإلدارة 

  3.8  3 األرشيف

  5.0  4 الشكاوي

  8.8  7 الحماية والرقابة

  2.5  2 نظم المعلومات

  2.5  2 برامج ومشاريع
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  الفصل الرابع
______________________________________________________________  

  النتائج
  

  مقدمة 1.4

  

يعرض هذا الفصل ويناقش نتائج الدراسة بعد إجراء عملية التحليل اإلحصائي إلجابات المبحوثين 
ولمعرفة واقع المساعدات االجتماعية في فلسطين وآفاق تطويره فقد ) (SPSSباستخدام برنامج أل 

 اعتمدت الباحثة قيم المتوسط الحسابي لهذا الغرض، باستخدام مقياس من خمس درجات حسب سلم
  ليكرت وتم توضيح ذلك في الفصل الثالث

  
  عرض ومناقشة النتائج 2.4

  
  .اناقش نتائج دراستهة وتعرض الباحثت يأتيي ما فو
  

ما هو واقع المساعدات االجتماعية الحكومية في :  عرض النتائج المتعلقة بالسؤال األول 1.2.4
  فلسطين ؟ 

  
فقرة ) 29(الذي احتوى على ) 1.1(رقم لإلجابة على السؤال األول تظهر البيانات في ملحق 

ومن خالل النتائج تبين أن المتوسط الحسابي الكلي لجميع " واقع المساعدات االجتماعية " لمعرفة 
  وهذا يدل على أنها درجة متوسطة ) 3.00(هذه الفقرات كان 
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الدعم والتمويل تعتمد في تنفيذ البرامج على "  )22(للفقرة ) 4.14(أما أعلى المتوسطات فكانت 
وهي درجة مرتفعة جدا، ويتبين لنا من خالل اإلطار النظري أن الدول تمول برامج "  الخارجي

) 1997منصور،(المساعدات االجتماعية من الموازنة العامة للدولة، وهذا ما يؤكده لنا كل من 
فع عبر ضرائب لوجود ضمان اجتماعي يعود على الخزينة العامة للدولة بالن) 2001عبد العال،(و

استثمار احتياطي إيداعات التامين من جهة، ومن جهة أخرى تشغيل األيدي العاطلة عن العمل في 
مشاريعها وبذلك يخفف أعباء الخزينة الخاصة بتمويل المساعدات االجتماعية، ويؤكد على ذلك 

  ) .2001دهيم،(
  

وطنية الفلسطينية في توفير وترى الباحثة في ظل غياب ضمان اجتماعي وعجز متراكم للسلطة ال
قادرة على مواجهة وبرامج مساعدات اجتماعية بناء مؤسسات مقومات استدامة تمويل موازنتها، و

المؤسسات الحكومية وغير الحكومية ، جعل ألفراد المجتمع المتزايدةالظروف واالحتياجات 
حيث مواردها المالية الذاتية وبرامجها الفلسطينية تعتمد على المساعدات الخارجية لتمويل مشاريعها 

، وهذه النتيجة تتفق مع ما تم تحليله في اإلطار النظري لبرامج المساعدات شحيحة أو شبه معدومة
االجتماعية لوزارة الشؤون االجتماعية، ومن خالل التحليل اتضح للباحثة أن جميع البرامج القديمة 

ات تعتمد اعتمادا كامال على الدعم والمساعدات الخارجية والحديثة التي تم تطويرها لبرامج المساعد
  ). 2005ماس،( ،)2008ديفوير، والترتير،( وتتفق هذه النتيجة مع نتائج دراسة 

  
تعتمد قاعدة بيانات توضح خصائص الفقراء " التي تنص) 2(للفقرة ) 3.90(تالها المتوسط الحسابي 

ة أن بناء قاعدة بيانات حول األسر تخدم واقع وهي فقرة مرتفعة، وترى الباحث"  واحتياجاتهم
المساعدات االجتماعية بأنها تعمل على توزيع أفضل للبرامج على الفئات الفقيرة، وتساهم في تعزيز 

وبالرجوع للمبحوثين لمعرفة طبيعة قاعدة البيانات . كفاءة هذه البرامج في التخفيف من حدة الفقر
ل من خالل البرامج القديمة على قاعدة بيانات بسيطة جدا تشمل تبين للباحثة أن الوزارة كانت تعم

المعلومات األساسية فقط عن األسرة المستفيدة، ولكن من خالل التطوير الدائم للوزارة على 
برامجها تمكنت من بناء قاعدة بيانات خاصة بالفقراء المستفيدين من برامجها تشمل معلومات 

هم الديمغرافية واالجتماعية واالقتصادية، ومستوى المعيشة مفصلة حول األسر الفقيرة وخصائص
ومصادر دخلها والمساعدات التي تتلقاها وتصنيفهم حسب أسر الجئة أو أسر ترأسها امرأة أو أسرة 
مسنة وغيرها من التصنيفات، كما أوضح المبحوثين أن هذه القاعدة التي طورتها الوزارة بمحصلة 

علومات لجميع المؤسسات الشريكة التي تعمل على تقديم الدعم جهودها الخاصة أصبحت مصدر م
والمساعدة للفقراء، وتتفق هذه النتيجة مع ما تم تحليله في اإلطار النظري لبرامج وزارة الشؤون 

وهذه  2009من خالل تطوير قاعدة البيانات الخاصة في برنامج التحويالت النقدية الجديد لعام 
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عدة بيانات الدراسات التي كانت تطالب بأهمية وجود قا النتيجة جاءت لتأكد نتائج
  ).2009الفاو،(،)2009شلبي،لدادوة،(
  

تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر  "التي تنص على ) 8(للفقرة ) 3.85( يثم تالها المتوسط الحساب
وبالرجوع إلى اإلطار النظري والنظر لإلستراتيجية الجديدة التي طورتها الوزارة " للفئات المستفيدة

إستراتيجية الحماية ( تقع تحت خط الفقر الشديد يتضح أنها تستهدف فقط األسر التي 2009في عام 
تعتمد سياسة ذات ) " 3(للفقرة ) 1.1(وبالرجوع إلى النتائج الواردة في ملحق ) 2010االجتماعية،

وهو أعلى من المتوسط الحسابي ) 3.70(فقد كان المتوسط الحسابي لهذه ألفقره هو " بع أغاثيطا
والذي كان المتوسط الحسابي لها " تعتمد سياسة ذات طابع تنموي ) " 1.1(ملحق ) 4(للفقرة 

وترى  )1997هالل،والمالكي،) (2001،المنسي،الخواجا(وتتفق هذه النتيجة مع دراسة ) 3.23(
الباحثة من خالل هذه النتائج والدراسات السابقة أن المساعدات االجتماعية تميل أكثر إلى الطابع 

  .االغاثي في تقديم المساعدات وبالتالي يكون الهدف منها هو التخفيف من حدة الفقر
  

غير مرهونة بحجم ) "20(وهي درجة منخفضة جدا للفقرة ) 1.70(أما أدنى المتوسطات فكانت 
ال ) "25(للفقرة رقم ) 2.11(ثم تاله المتوسط الحسابي " التمويل المتوفر لتنفيذ البرامج واستمرارها

للفقرة رقم ) 2.30(ثم المتوسط الحسابي " يوجد تدني في مستوى المساعدات بسبب محدودية التمويل
  ".ةال تستثني فئات كثيرة من المساعدة بسبب شروط االستحقاق المشدد"التي تنص ) 18(
  

ترى الباحثة من خالل النتائج المذكورة أعاله والتي كانت تمثل ادني المتوسطات الحسابية لواقع 
المساعدات االجتماعية، أن واقع جميع برامج المساعدات االجتماعية بقاؤها مرهون بحجم التمويل 

وقف تام لمعظم وهذا يؤدي إلى ت) 20(المتوفر لتنفيذ البرامج، واستمرارها كما اتضح في الفقرة 
هذا البرامج التي تعمل في مجال المساعدات االجتماعية في حال لم يتوفر لها التمويل الالزم وان 

التي مثلت ) 22(التمويل مرهون بالدعم والتمويل الخارجي كما اتضح لنا من خالل النتيجة للفقرة 
مصادر متنوعة من وهي درجة مرتفعة كذلك غياب االعتماد على ) 4.14(أعلى المتوسطات 

وانسجاما مع هذه النتائج يصبح واقع ) 21(التمويل الداخلي كما اتضح ذلك من خالل الفقرة 
تخفيف من حدة الفقر للفئات المستفيدة، كما اتضح ذلك من خالل المساعدات االجتماعية هدفه هو ال

عية كما اتضح ذلك من وتبقى برامج المساعدات عاجزة عن تغطية كافة المخاطر االجتما) 8(الفقرة 
إلى وضع شروط استحقاق مشددة لتقديم المساعدات وكل هذه النتائج تدفع الوزارة ) 9(خالل الفقرة 

االجتماعية للفئات الفقيرة وهذه الشروط تعمل على وضع معايير استهداف الختيار األكثر استحقاقا 
كس على تدني مستوى المساعدات وبتالي تنع )18(، كما اتضح من خالل الفقرة من بين المستحقين
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وجميع هذه النتائج لواقع  )25(االجتماعية بسبب محدودية التمويل، كما اتضح ذلك من خالل الفقرة 
المساعدات االجتماعية مرتبط بأهم مورد وهو التمويل الكفيل ببقاء واستدامة جميع البرامج 

الفقرات الواردة أعاله هي من محور  جميع. ( والمؤسسات العاملة في مجال المساعدات االجتماعية
وهذه النتائج تتفق مع نتائج دراسة ) 1.1مساعدات االجتماعية ملحق رقم واقع ال

 )2005ماس،(،)2009الفاو،(،)2004المركزي لإلحصاء الفلسطيني، الجهاز(،)2009شلبي،لدادوة،(
  . )2008ديفوير،الترتير،(
  

  ما هي التحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية ؟:  النتائج المتعلقة بالسؤال الثاني 2.2.4
  

والذي احتوى على ) 2.1(ويمكن اإلجابة على السؤال الثاني من خالل النتائج الواردة في ملحق رقم 
ومن خالل " بالتحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية " فقرة ويمثل المحور المتعلق ) 22(

وهذا يدل على أنها درجة ) 4.09(سابي الكلي لجميع الفقرات كان النتائج تبين أن المتوسط الح
  .مرتفعة جدا

  
الجدار الفاصل الذي ساهم بزيادة نسبة الفقر ) " 4(للفقرة ) 4.44(أما أعلى المتوسطات فكانت 

ممارسات االحتالل تزيد أعداد " التي تنص) 5(للفقرة ) 4.43(تاله المتوسط الحسابي " والبطالة 
، ويتضح ذلك من خالل انعكاس ممارسات االحتالل والجدار "الذين يحتاجون للمساعدة  المتضررين

موارد الطبيعية من األرض والمياه المصادرة الفاصل على زيادة الفقر والبطالة، من خالل 
تجريف وقامت المستوطنات إو، األراضي ومصادرةاالعتقاالت وهدم البيوت واقتالع األشجار، و

مناطق أمنية و بالتالي حرمان  إلىالمزروعة و تحويلها  األراضيالدونمات من  آالفعشرات 
العمال  آالفحرمان مئات و المزارعين من لقمة العيش التي كانوا يعتمدون عليها آالفعشرات 

وخلق ، تدمير البنى االقتصادية في المناطق الفلسطينيةو األخضرالفلسطينيين من العمل داخل الخط 
منع والمئات من المشاريع الصناعية  تدميرو، يني مشوه تابع لالقتصاد اإلسرائيلياقتصاد فلسط

ظروف التوفير يؤدي إلى  كل ذلك .خارج فلسطين إلىاستيراد المواد الخام و منع التصدير 
 القي بظالله، وترى الباحثة أن هذه الظروف والتحديات ت)والبطالةالفقر ( االقتصادية واالجتماعية

الفقراء مما  في ظل زيادة أعداد الخدمات المطلوبة منها خاصةالمساعدات االجتماعية وواقع على 
اوجب على وزارة الشؤون االجتماعية وضع شروط استحقاق مشددة لتقديم المساعدات الختيار 

، وجميع )18(للفقرة رقم ) 1.1(األكثر استحقاق من بين المستحقين كما هو واضح في ملحق رقم 
هذه الظروف تشكل تحدي حقيقي لواقع المساعدات االجتماعية في ظل بقاء برامج المساعدات 
االجتماعية واستمرارها واستدامتها مرهون بحجم التمويل المتوفر لتنفيذ البرامج كما هو واضح في 
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ضح في ، وهذا التمويل مرهون بالدعم والتمويل الخارجي كما هو وا)1.1(ملحق ) 20(الفقرة 
الجهاز المركزي لإلحصاء (وهذه النتيجة تتفق مع ما جاء في دراسة ) 1.1(ملحق ) 22(الفقرة 

  ).2005حسن،(،)2006الفلسطيني،
  

غياب التشريعات التي تنظم الضمان "التي تنص على ) 8(للفقرة ) 4.34( يثم المتوسط الحساب
التأمينات العائلية وتامين التقاعد وتامين العجز ترى الباحثة أن غياب نظام " االجتماعي في فلسطين

سب كبيرة وعائالتهم والتامين الصحي وتامين البطالة يعني أن تترك هذه الفئات من المجتمع، وبن
وعلى ) هذا إن وجدت( حيث يتعين عليهم االعتماد على مدخراتهمبدون تغطيه الضمان االجتماعي، 
وذلك يؤدي إلى انكشاف هذه الفئات والتحاقها بالئحة الحاالت  .مساندة العائلة والمجتمع المحلي لهم

، ويؤدي ذلك لتوسيع دائرة عند فقدان العمل أو التعرض للصدماتات االجتماعية المستحقة للمساعد
المساعدات مما ينعكس ويشكل تحدي حقيقي على واقع المساعدات االجتماعية، ويتضح ذلك من 

حيث تؤكد هذه الدراسات ) 1998هالل،آخرون،(،)2001،المنسي،االخواج( خالل الدراسات السابقة
  .على أهمية نظام الضمان االجتماعي في فلسطين

  
عدم وجود قاعدة بيانات على المستوى الوطني ) " 19(للفقرة ) 3.61(أما أدنى المتوسطات فكانت 

ل على تعظيم ترى الباحثة أن وجود قاعدة بيانات تعم" تتضمن خصائص الفقراء واحتياجاتهم 
فاعلية برامج المساعدات االجتماعية، وتساعد في تقليص الفقر وذلك بالوصول إلى الفئات الفقيرة 
ومنع االزدواجية في تقديم المساعدة، للفقراء والتنسيق والتكامل في العمل بين جميع المؤسسات 

ما تؤكده نتائج دراسة  وفي ظل التمويل المحدود وهذا) الفقر والبطالة(وخاصة في ظل زيادة نسبة 
إن نظام المعلومات الوطني حول الفئات الفقيرة والمهمشة يساعد ويحدد توزيعها ) 2009الفاو،(

واحتياجاتها والخدمات المتوفرة لها في خلق أرضية مناسبة للتنسيق الفعال بين األطراف المختلفة 
مل على أيجاد صندوق وطني برئاسة ذات العالقة، ولزيادة فعالية التخطيط لتطوير هذا القطاع والع

وزارة الشؤون االجتماعية لتقديم المساعدات للفقراء على المدى البعيد وانسجاما مع هذا االقتراح 
كما جاء في دراسة الفاو فمن المهم جدا أن يتم إجراء مسح لكافة هذه الجهود للحصول على بيانات 

  . شبكة بهدف توفير المعلومات لمتخذي القراردقيقة عنها ونشرها على قاعدة بيانات متاحة عبر 
  

الصفة الفتية المالزمة للمجتمع وانعكاسها على الرفاه ) " 2(للفقرة )  3.74(تاله المتوسط الحسابي 
تشير الدراسات أن المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتي وسوف تالزمه هذه السمة إلى ما . االجتماعي
عام حوالي نصف السكان، وهي فئة غير منتجة  15حيث تشكل فئة السن حتى سن  2012بعد عام 

وتعتمد على الفئة المنتجة في سد حاجاتها المختلفة وبذلك تنخفض نسبة الفئة النشطة إنتاجيا وهو ما 
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ينعكس في معدالت إعالة اقتصادية كبيرة حيث يؤثر ذلك على مستوى رفاه السكان خاصة في ظل 
قتصادية، وفي ظل عجز المجتمع عن توفير نظام رعاية اجتماعية فعال يستجيب األزمات اال

لالحتياجات المتزايدة للسكان وينعكس في زيادة حجم األعباء المجتمعية المطلوبة لتوفير الخدمات 
الجهاز (واالحتياجات الرئيسية المتزايدة ويشكل ضغطا على قطاع وبرامج المساعدات االجتماعية 

  ).2010الحماية االجتماعية،(،)2009حصاء الفلسطيني،المركزي لإل
  

مشاركة الجهات الممولة والمانحة في " التي تنص ) 17(للفقرة ) 3.81(ثم المتوسط الحسابي 
جميع برامج المساعدات االجتماعية تعتمد على "  تصميم البرامج ووضع معايير االستحقاق لها
وضع معايير االستحقاق والياته وبذلك تجد وزارة التمويل الخارجي، ومن هنا فهي تشارك في 

الشؤون نفسها مضطرة إلى التوافق مع الجهات الممولة على كثير من تفاصيل البرامج والفئات 
المستفيدة واليات االستفادة في ظل وجود مشكلة في معايير االستحقاق لبرامج المساعدات 

الجهاز المركزي (،)2009الفاو،( ،)2009لدادوة،شلبي،(االجتماعية وهذا ما يتفق مع نتائج دراسة  
  )2004لإلحصاء الفلسطيني،

  
ما هي المقترحات التي يمكن تقديمها لتطوير المساعدات : النتائج المتعلقة بالسؤال الثالث 3.2.4

  االجتماعية ؟
 

فقرة والذي يجيب على ) 13(والذي اشتمل على ) 3.1(تشير المعطيات الموجودة في ملحق رقم 
وتبين من النتائج " المساعدات االجتماعية بمقترحات تطوير " السؤال الثالث ويمثل المحور المتعلق 

وهذا يدل على أنها درجة عالية جدا، وأن ) 4.41(أن المتوسط الحسابي الكلي لجميع الفقرات كان 
وهذا يؤكد أن أفراد ) 4.21(إلى ) 4.45(المتوسطات الحسابية لجميع الفقرات متقاربة، وجاءت بين 

  . العينة كانت إجاباتهم متقاربة ودلت باإلجماع على اقتراحات الباحثة وبدرجة مرتفعة جدا
  

وضع خطط إستراتيجية بهدف تطوير وزيادة وتنويع ) " 9(للفقرة ) 4.54(كانت أعلى المتوسطات 
ماعية والذي كانت الدرجة الكلية لجميع بالنظر إلى محور واقع المساعدات االجت" مصادر التمويل 

الفقرات متوسطة، وبالنظر ألعلى الفقرات وأدنى الفقرات نجد أنها ذات عالقة مباشرة بالتمويل من 
 على تبقى ولن األبد إلى تستمر لن الدولية هنا تأتي أهمية هذه االقتراح وباألخص لكون المساعدات

باحثة باقتراحها هذا أنه يجب عدم بقاء المساعدات قادمة من هنا ترى ال لسنوات وتيرتها نفس
االجتماعية أسيرة للدعم الخارجي فقط، والعمل على تنويع وزيادة التمويل، وذلك باالعتماد على 
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الموارد واإلمكانيات المتاحة ووضع التمويل المتاح في أنشطة تنموية لها سمة االستدامة 
جتماعية من وجهة نظر الباحثة عبارة عن قناة لتوزيع واالستمرارية وعدم بقاء وزارة الشؤون اال

) 2005اس،م(ط، وتتفق هذه النتيجة مع دراسة الدعم والتمويل الخارجي على المستفيدين فق
  ).2007،الذيفاني(
  

الشراكة بين جميع مقدمي المساعدات في " التي تنص) 3(للفقرة ) 4.52(بي تاله المتوسط الحسا
توسيع التغطية لتشمل كافة الفقراء وذلك بهدف " تحمل المسؤولية بقيادة وزارة الشؤون االجتماعية 

ومنع تكرار تقديم المساعدة من أكثر من طرف لنفس الفئة الفقيرة وبهدف  في المجتمع الفلسطيني
والمخصصة لدعم المساعدات االجتماعية، ومنع توظيف أكثر فاعلية للموارد المالية المتاحة 

االزدواجية في تقديم المساعدة للفقراء، وعدم تكرار تقديم نفس نوع الخدمة من أكثر من جهة للفقير 
  .في البالدللمساعدات االجتماعية باعتبارها أكبر مقدم وان تكون بقيادة وزارة الشؤون االجتماعية 

  
العمل على تعديل دائم على سلم المساعدات وفق التطورات "  التي تنص) 5(ونفس الشيء للفقرة 

وهي درجة مرتفعة جدا حيث أن ) 4.52(بمتوسط حسابي " االقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة 
سلم المساعدات هو قيمة المساعدة المخصصة للحاالت المستحقة وفقا لحجم األسرة، وهو الحد 

تعمل على سلم مساعدات وجدت  2009لوزارة ولغاية نهاية األدنى لدخل الحالة المستحقة، وكانت ا
على زمن اإلدارة المدنية اإلسرائيلية أثناء توليها وزارة الشؤون االجتماعية  ولعل أهم أوجه العجز 

من احتياجات الفئات الفقيرة باإلضافة إلى أن هذا السلم % 10والقصور في هذا السلم أنه ال يلبي 
. ضئيلة تبقي الفقير فقيرا وال تتجه نحو التنمية بأي شكل من األشكال يقتصر على جهود اغاثية

وترى الباحثة ضرورة تعديل سلم المساعدات للفقراء ألنها حق لهم وليست بمنحة وال هبة، وبالنظر 
وجدت الباحثة أنه تم استحداث سلم المساعدات فيها ) التحويالت النقدية( 2010لإلستراتيجية الجديدة 

بجسر فجوة خط الفقر بحيث يتم احتساب المنفعة بناء على مستوى حاجة الفرد أو األسرة  بما يسمى
. األسرة/واحتساب مستوى استهالك الفرد، ومستواه على خط الفقر وعدد األفراد من بالغين وأطفال

ثم  ، بالرجوع إلى مسح اإلنفاق واالستهالك الذي يجريه الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
والفرق بينهما يمثل الفجوة التي ، األسرة/ن هذا المستوى بخط فقر االستهالك الخاص بالفرديقار

  .يجب أن يتم جسرها أو تضييقها
  

المطالبة والضغط على المجلس " التي تنص على ) 1(للفقرة ) 4.51( يثم المتوسط الحساب
ظيم الضمان االجتماعي في إن تن" التشريعي إلقرار تشريعات تنظم الضمان االجتماعي في فلسطين 

فلسطين يعطي المساعدات االجتماعية حقها بأنه نظام مكمل للتأمينات االجتماعية ووظيفته فقط سد 
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الفراغ الناشئ نتيجة عدم شمول التامين لكل فئات المواطنين، وعلى األخص الفئات الفقيرة وذلك 
رة المساعدات االجتماعية ومهما كانت على اعتبار أنه كلما اتسعت دائرة التأمينات كلما ضاقت دائ

قيمة المساعدات االجتماعية التي تقدم للفقراء في ظل غياب الضمان االجتماعي، فهي ال تصل إلى 
الحد األدنى الذي يكفله التامين االجتماعي كما أنها ال تشمل كل من هم في حاجة لها من الفقراء مما 

) 2001عبد العال،(ة االجتماعية وهذا يتفق بما جاء يوجب وجود قوائم لالنتظار لتقديم المساعد
  ).2001،المنسي،الخواجا(،)1997منصور،(،)1986بيومي،(
  

تطوير دور القطاع الخاص من خالل فرض ) " 7(للفقرة ) 4.21(أما أدنى المتوسطات فكانت 
ترى الباحثة من خالل هذه االقتراح أهمية تعميم المسؤولية االجتماعية " ضريبة خاصة للمساعدات 

نحو الفقراء، بأن يتحمل القطاع الخاص المسؤولية من خالل فرض ضريبة عليه لتوفير ودعم 
ن تكون الضرائب على السلع غير األساسية وغير الموارد المالية لبرامج المساعدات االجتماعية، وا

الضرورية لمعيشة المواطن الفلسطيني، وذلك تماشيا مع الظروف االقتصادية والمعيشية الصعبة 
التي يعيشها القطاع الخاص في ظل االحتالل مثل منتجات التبغ والمشروبات الكحولية والمجوهرات 

  . رج وشركات االتصالوالسيارات الفاخرة والفنادق والسياحة للخا
  

تخصيص جزء من أموال المساعدات إلقامة شركات ) " 10(للفقرة ) 4.24(تاله المتوسط الحسابي 
وترى الباحثة أن الهدف من هذه االقتراح " ومؤسسات مساهمة تمنح أسهمها لمستحقي المساعدة 

 ارية لنقل الوزارة استثم ومشروعات تخصيص جزء من أموال المساعدات االجتماعية إلقامة برامج

اإلنتاج وذلك عن  حالة إلى اإلعالة من حالةوللفقراء،  الراعي الحقيقي وضع إلى الداعم وضع من
طريق تكوين رأس مال مقسم إلى حصص متساوية القيمة تسمى أسهما وتكون مسؤولية األفراد في 

أهمية استثمار أموال  هذه المؤسسات بقدر عدد األسهم التي يمتلكها، ومن الدراسات التي تساند
  .المساعدات االجتماعية 

  
تحفيز المستفيدين من المساعدات باالنتساب " التي تنص ) 13(للفقرة ) 4.30(ثم المتوسط الحسابي 

بتضافر  واجتماعيا أعضائها اقتصاديا خدمة وتكون هذه الجمعيات غايتها" إلى الجمعيات التعاونية 
. عاونية، وان يكون هناك تشابها بين الحاجات لدى المستفيدينالت المبادئ ذلك في متبعين جهودهم

وترى الباحثة أن انتسابهم لهذه الجمعيات يكون بمقدورهم إشباع حاجاتهم داخل التجمعات التعاونية 
  . بطريقة أفضل من أي طرق فردية أخرى
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عية فقد كانت أما مقترحات الموظفين في وزارة الشؤون االجتماعية لتطوير المساعدات االجتما
من مجمل المبحوثين، وكانت معظم االقتراحات متكررة % 6نسبة الذين أدلو باقتراحاتهم فقط 

وبصيغ مختلفة وبعضها اآلخر كان تكرارا القتراحات تقدمت بها الباحثة، أما المقترحات المتبقية 
  :فتتلخص بما يلي

  
 .المساعدات عدم تدخل الجهات الممولة في كيفية توزيع وتحديد *
 .وضع البرامج والمشاريع التنموية للمؤسسات الحكومية بعيد عن الممولين والمانحين *
 .االعتماد على الذات والتمويل الداخلي للمساعدات *
 .االنتقال من طابع اإلغاثة إلى الطابع التنموي في المساعدة *
 .إعطاء المرشد االجتماعي الصالحية األوسع في تحديد الفئات المحتاجة *
 .تعزيز دور االعتماد على الذات للفئات المستفيدة *
 .إنشاء صندوق وطني لدعم المشاريع للفئات المهمشه بقروض دون فوائد *
 .إعفاء أبناء الفقراء من الرسوم المدرسية والجامعية *
 .ساعدات لتشمل كافة المحتاجينتوسيع نطاق التغطية للم *
 .تشكيل لجنة وطنية للتخطيط والدراسة والتطوير للمساعدات *

 .توحيد معايير ومنهجيات االستهداف وعدم تدخل المانحين في معاير االستهداف* 
 .توفير ميزانيات دائمة لحاالت الطوارئ* 
 .ةحصول الفقراء على التامين الصحي والعالج في المستشفيات الخاص*
 

  مناقشة فرضيات الدراسة  3.4

  
  ويتناول هذا الجزء مناقشة فرضيات الدراسة بهدف إثباتها أو نفيها وذلك على النحو التالي 

  
  :الفرضية األولى 1.3.4

  
 " المساعدات االجتماعية واقع "حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين 

يتضح من خالل النتائج الواردة في الجدول وتعزى لمتغيرات الدراسة  α =0.05عند مستوى الداللة 
الجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة، المؤهل العلمي، مكان السكن، التحصيل  بأن كال من) 1.4(

العلمي، المسمى الوظيفي ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند 
مما يعني انه ال يوجد . يعزى لهذه المتغيرات وبذلك، الفرضيات قبلت 0.05المستوى اقل من 
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اختالف في اآلراء بين أفراد العينة باختالف المتغيرات وقد كانت إجاباتهم متشابه حول واقع 
  . المساعدات االجتماعية، وأنها جاءت بدرجة متوسطة

  
  . نتائج الفرضية األولى: 1.4جدول 

  
  مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة  المتغير
  0.674  0.175 الجنس

  0.115 2.046 العمر

 0.772 0.374 عدد سنوات الخبرة

  0.053  3.059 المؤهل العلمي

  0.974  0.026 مكان السكن

  0.222  1.435 التحصيل العلمي

  0.200  1.501 المسمى الوظيفي

  
  الفرضية الثانية  2.3.4

  
يات التي تواجه المساعدات التحد "حول ال توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين 

  تعزى لمتغيرات الدراسة  α =0.05عند مستوى الداللة  "االجتماعية 
  

  .نتائج الفرضية الثانية : 2.4جدول 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة  المتغير

  0.247  0.875 الجنس

  0.007 4.347 العمر

 0.060 2.577 عدد سنوات الخبرة

  0.985  0.015 المؤهل العلمي

  0.853  0.159 مكان السكن

  0.620    0.707 التحصيل العلمي

  0.457  0.945 المسمى الوظيفي
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الجنس، عدد سنوات الخبرة  بأن كال من) 2.4(يتضح من خالل النتائج الواردة  في الجدول أعاله 
المؤهل العلمي، مكان السكن، التحصيل العلمي، المسمى الوظيفي ليس لها عالقة إحصائية أو ال 

يعزى لهذه المتغيرات وبذلك  0.05يوجد فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى اقل من 
تغير حيث أن مستوى الفرضيات قبلت أما بنسبة للعمر تبين وجود فروقات إحصائية تعزى لهذا الم

ومن اجل التعرف على .وبذلك نستطيع القول بان الفرضية قد رفضت  0.05الداللة اقل من 
مصادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ويتضح لنا بان الفروق جاءت 

ة مرتفعة وهي درج 4.34سنة بمتوسط حسابي وصل  45اقل من  35لصالح الفئة العمرية الثانية 
وهي درجة مرتفعة  3.95سنة بمتوسط حسابي  35اقل من  – 25جدا، على الفئة العمرية األولى 
هي الفئة التي تشعر أكثر بالتحديات التي تواجه  45اقل من  35وهذا يعني إن الفئة العمرية 

  المساعدات االجتماعية من الفئات العمرية األخرى 
  

  الفرضية الثالثة  3.3.4

  
مقترحات تطوير المساعدات  "حول توجد فروق ذات داللة إحصائية في استجابات المبحوثين  ال

  تعزى لمتغيرات الدراسة  α =0.05عند مستوى الداللة  "االجتماعية 
  

  . نتائج الفرضية الثالثة: 3.4جدول 
  

  مستوى الداللة اإلحصائية F /  Tقيمة  المتغير
  0.387  0.383 الجنس

  0.028 3.215 العمر

 0.054 2.656 عدد سنوات الخبرة

  0.344  1.082 المؤهل العلمي

  0.533  0.635 مكان السكن

  0.564  0.785 التحصيل العلمي

  0.335  1.164 المسمى الوظيفي

  
الجنس، عدد سنوات الخبرة، المؤهل  أعاله بأن كال من) 3.4(توضح النتائج الواردة في الجدول 

العلمي، مكان السكن، التحصيل العلمي، المسمى الوظيفي ليس لها عالقة إحصائية أو ال يوجد 
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يعزى لهذه المتغيرات وبذلك، الفرضيات  0.05فروق ذات داللة إحصائية عند المستوى اقل من 
أو  )ذكر،أنثى(ختالفات الجنسية مما يدل أن إجابات المبحوثين تشابهت بغض النظر عن اال .قبلت 

اختالف الموقع الوظيفي أو المستوى التعليمي الخ، مما يدل على أن جميع المستويات متفقة على 
التحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية أما العمر، فانه يوجد فروقات إحصائية تعزى لهذا 

يع القول بان الفرضية قد رفضت ومن وبذلك نستط 0.05المتغير حيث أن مستوى الداللة اقل من 
اجل التعرف على مصادر الفروق فقد تم استخراج اختبار شيفيه للمقارنات البعدية ويتضح لنا بان 

وهي  4.63سنة بمتوسط حسابي وصل  45اقل من  35الفروق جاءت لصالح الفئة العمرية الثانية 
وهي  4.25سنة بمتوسط حسابي  35اقل من  25درجة مرتفعة جدا على الفئة العمرية األولى 

وهي أعلى من معدل النسبة الثانية % 92.6درجة مرتفعة جدا أيضا غير أن معدل النسبة األولى 
هي الفئة األكثر شعور بالتحديات  45اقل من  35وهذا يظهر لنا أنا الفئة العمرية % 85.0وهي 

وهي أيضا الفئة األكثر توجها نحو التي تواجه المساعدات االجتماعية من الفئات العمرية األخرى 
  .اقتراحات لتطوير المساعدات االجتماعية من الفئات العمرية األخرى 
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  الفصل الخامس 

______________________________________________________  

  النتائج واالستنتاجات والمقترحات 
  

  ملخص النتائج  1.5

  
  : خلصت الدراسة إلى نتائج أهمها

  
  :النتائج المتعلقة بواقع المساعدات االجتماعية: أوال
 

 .اعتماد تنفيذ برامج المساعدات االجتماعية وبدرجة كبيرة على الدعم والتمويل الخارجي  •
اعتماد برامج المساعدات االجتماعية على قاعدة بيانات توضح خصائص الفقراء  •

 .واحتياجاتهم
 .المساعدات االجتماعية تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر للفئات المستفيدةبرامج  •
 .المساعدات االجتماعية مرهونة بحجم التمويل المتوفر لتنفيذ البرامج واستمرارها •
 .يوجد تدني في مستوى المساعدات االجتماعية بسبب محدودية التمويل •
لمساعدة بسبب شروط االستحقاق تستثني برامج المساعدات االجتماعية فئات كثيرة من ا •

 .المشددة
  

  :النتائج المتعلقة بالتحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية: ثانيا 
  

 .تشير النتائج أن الجدار الفاصل اكبر التحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية •
 .تزيد ممارسات االحتالل من أعداد المتضررين الذين يحتاجون للمساعدة •
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تشكل تحدي للمساعدات  غياب التشريعات التي تنظم الضمان االجتماعي في فلسطين •
 .االجتماعية

 .مشاركة الجهات الممولة والمانحة في تصميم البرامج ووضع معايير االستحقاق لها •
الصفة الفتية المالزمة للمجتمع والتي تنعكس على الرفاه االجتماعي وتشكل تحدي لتقديم  •

 .اعيةالمساعدات االجتم
  

  :النتائج المتعلقة بالمقترحات لتطوير المساعدات االجتماعية: ثالثا
  

من قبول % 88.2حازت المقترحات التي تقدمت بها الباحثة لتطوير المساعدات االجتماعية على 
المبحوثين فكانت نسبة من  المبحوثين وبدرجة عالية جدا بينما المقترحات اإلضافية التي تقدم بها

من المبحوثين، وكانت معظم االقتراحات مكررة من قبل الباحثين % 6تقدم باقتراحاتهم ال تتجاوز 
وبصيغ مختلفة كما أن معظم المقترحات كان تكرار لما ورد في اقتراحات الباحثة وعليه، تعتبر 

  .ية في فلسطيناقتراحات الباحثة هي بمثابة آلية لتطوير المساعدات االجتماع
  

أشارت البيانات بعدم وجود فروق بين إجابات المبحوثين بخصوص واقع  :نتائج الفرضيات: رابعا 
عدات المساعدات االجتماعية والتحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية ومقترحات تطوير المسا

علمي، مكان السكن، الجنس، العمر، عدد سنوات الخبرة، المؤهل ال(االجتماعية تعزى لمتغيرات 
ولكن كان هناك فروق في إجابات المبحوثين بخصوص  )الوظيفيالتحصيل العلمي، المسمى 

التحديات التي تواجه المساعدات االجتماعية ومقترحات تطوير المساعدات االجتماعية تعزى لمتغير 
  .العمر

  
  :االستنتاجات 2.5

  
  :لى االستنتاجات اآلتيةبعد عرض ومناقشة نتائج الدراسة، توصلت الباحثة إ

  
تمويل جميع برامج المساعدات االجتماعية يعتمد وبشكل كامل على الدعم والمساعدات  •

الخارجية مما يشكل خطرا كبيرا على الفئات المستفيدة من البرامج في حال توقف هذا 
 .التمويل على اعتبار انه ليس دائم وغير مضمون رسميا

وبرامج تهدف إلى تطوير وزيادة وتنويع مصادر التمويل غياب وجود خطط إستراتيجية  •
 .الخاصة ببرامج المساعدات االجتماعية 
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زيادة حجم الفئات التي تحتاج إلى مساعدات اجتماعية نتيجة اإلجراءات والممارسات  •
 .اإلسرائيلية المتواصلة على الشعب الفلسطيني

اجتماعي أدى لزيادة واتساع قاعدة الفئات وغياب نظام ضمان ) الفقر والبطالة ( زيادة في  •
 .المستهدفة لبرامج المساعدات االجتماعية والطلب عليها

وجود أطراف متعددة تقوم بتقديم المساعدات االجتماعية في ظل ضعف التنسيق فيما بينها  •
مما يؤدي إلى هدر الموارد المالية إضافة إلى تعدد منهجيات االستهداف واليات تقديم 

 .دةالمساع
برامج المساعدات االجتماعية تستهدف الفئات األشد فقرا أي التي تقع تحت خط الفقر  •

 .المدقع الصادر عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
طابع برامج المساعدات االجتماعية في معظمه اغاثي وليس تنموي إال انه ضروري  •

 .ئيسية للفئات المستفيدةللتخفيف من حدة الفقر، ويلعب دورا في توفير احتياجات ر
مستوى التغطية لبرامج المساعدات االجتماعية للفئات المستهدفة غير كافي، حيث انه يغطي  •

 .الفئات التي تعيش تحت خط الفقر المدقع أي األشد فقرا بسبب محدودية التمويل
 ).أفقر الفقراء(قاق بسبب وجود من هم أفقر منهم استثناء فئات فقيرة من دائرة االستح •

عدم تعديل واضح لسلم المساعدات االجتماعية يراعي التغيرات االقتصادية وارتفاع  •
 .مستويات المعيشة

المساعدة "تحويل معظم الفقراء المستفيدين من المساعدات االجتماعية لبرنامج يسمى  •
وذلك تأكيد على طبيعة البرنامج المؤقت وانه ليس دائم وسيتم إغالقه بسبب وضع " المؤقت
 .ط استحقاق جديدة وصعبة لتقديم المساعدةشرو

  
  المقترحات  3.5

  
إلى جانب المقترحات التي تقدمت بها الباحثة وحازت على إجماع وموافقة بدرجة عالية جدا من 
قبل المبحوثين، والمقترحات التي قدمها الموظفون العاملين على برامج المساعدات االجتماعية في 

م الباحثة االقتراح األهم لتطوير واقع المساعدات االجتماعية، والذي وزارة الشؤون االجتماعي تقد
يضمن استمرارية وتحسين البرامج التي اتسمت جميعها بنقص واضح في التمويل، واستمراره 
ولتتمكن هذه البرامج من االنتقال من طابع اإلغاثة إلى طابع التنمية وتحسين واقع المساعدات 

سيع قاعدة الفئات المستفيدة وعدم اقتصارها على الفئات األشد فقرا االجتماعية، وتتمكن من تو
  وباألخص في ظل التزايد المستمر في أعداد الفقراء والتخفيف من شروط االستحقاق المشددة 
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وذلك بالعمل على ضرورة إيجاد إدارة عامة للتمكين االقتصادي في وزارة الشؤون االجتماعية 
االنتقال من اإلغاثة إلى التنمية وان يتم عكس ذلك في الهيكل  تنسجم مع رؤية الوزارة نحو

  التنظيمي للوزارة 
  

  :وأن تعمل هذه اإلدارة العامة للتمكين االقتصادي على
  

للمساعدات االجتماعية على أن يتم تمويله من الدعم والتمويل الخارجي،  )صندوق تنموي (  إيجاد
المساعدات والهبات وضرائب القطاع الخاص وان وتخصيص نسبة له من الموازنة العامة ومن 

  :يقوم هذا الصندوق على
  

خطة تنموية يتم تحديد األهداف التنموية المراد تحقيقها والعمل على تحديد الموارد أالزمة  •
لتوجيه هذه الخطة واالستمرار في عملية متابعه وتقييم النتائج وتعديلها في اتجاه بلوغها 

 .الهدف التنموي 
يقوم باستثمار الموارد المالية المخصصة للمساعدات االجتماعية بشكل مدروس لتحقق أن  •

 .أقصى منفعة ممكنه من الناحية االجتماعية واالقتصادية
 .أن يكون اعتماد هذا الصندوق وبشكل أساسي على المشاريع الصغيرة  •
يتم توزيع المساعدات على الفقراء المستفيدين من جميع البرامج فقط من عوائد  أن •

 .استثمارات هذه الصندوق
أن يصنف الفقراء حسب إمكانياتهم ومواردهم وقدراتهم ومؤهالتهم كي يتمكن من إقرار  •

المشاريع بمشاركة مع المستفيدين حسب االحتياجات المناسبة لهم من المشاريع التي سوف 
 .رها يدي

 .أن يتم توزيع المساعدات االجتماعية على الفقراء المستفيدين الغير قادرين على العمل فقط •
أن يعمل على نقل جميع المستفيدين القادرين على العمل من طابع االتكال والحاجة  •

 .للمساعدة إلى طابع العمل والعطاء واإلبداع عن طريق تشغيلهم بمشاريع الصندوق
وتنمية قدرات المستفيدين وتمكنهم من االعتماد على الذات من خالل  أن يعمل على بناء •

 .تشغيلهم بالمشاريع التنموية التي سوف يديرها هذا الصندوق 
أن يقوم الصندوق بمعاونة المستهدفين بالعمل على إعداد دراسات جدوى لكل مشروع  •

العامل للحرفة لضمان وتمكينهم من الدورات التدريبية لتعليم حرفة ما والتأكد من إتقان 
 ..نجاح المشاريع من ناحية اقتصادية وتحقيق عوائد مالية
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أن يقوم هذه الصندوق بالعمل على تطوير وزيادة وتنويع مصادر التمويل الخاصة  •
بالمساعدات االجتماعية عن طريق وسائل اإلعالم للتوعية بأهمية هذه الصندوق وتعميم 

واطنين بان مساعدة الفقراء هي دين مقدس عليهم المسؤولية االجتماعية على جميع الم
 .وليس بهبة وال منحة منهم 

أن تعمل الدولة على وضع تشريعات لدعم هذه الصندوق ومنح إعفاءات ضريبية للمشاريع  •
التي سوف يديرها، وتقديم تسهيالت لدعم هذه المشاريع لزيادة قدرتها على النمو 

رية لهم وإعطاء هذه المشاريع األولوية في العطاءات واالستمرار، وتقديم الحوافز االستثما
 .التي يتم طرحها في اإلعالنات 

الحكومية وغير (أن يقوم الصندوق بتعزيز الشراكة مع جميع مؤسسات الدعم االجتماعية  •
 .في فلسطين للعمل على تحسين واقع المساعدات االجتماعية ) الحكومية 

 

  من البحثاقتراحات على الباحثين للمزيد  4.5
  

أوصت الباحثة بإجراء المزيد من األبحاث العلمية حول واقع المساعدات االجتماعية في فلسطين 
ليس فقط من وجهة نظر العاملين، بل أيضا من وجهة نظر الباحثين االجتماعيين ومن وجهة نظر 

  .المستفيدين
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  المالحق 

  )1(ملحق نتائج الدراسة رقم 

  واقع المساعدات االجتماعية: المحور الثاني) 1.1(ملحق رقم 

المتوسط 
الحسابي 

غير 
موافق 
  بشدة

غير 
  موافق

ال
ادري 

موافق  موافق 
 بشدة 

 

  واقع المساعدات االجتماعية 

الرقم

  22 تعتمد في تنفيذ البرامج على الدعم والتمويل الخارجي 31.3 58.3 6.3 0 3.8 4.14

تعتمد قاعدة بيانات توضح خصائص الفقراء 21.3 62.5 3.8 10.0 2.5 3.90
  واحتياجاتهم 

2  

  8 تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر للفئات المستفيدة 17.5 63.8 7.5 8.8 2.5 3.85

3.80 3.8 8.8 10.0   17 تعتمد على سياسة توفير احتياجات أساسية عاجلة 18.8 58.8

3.71 0 12.5 16.3   1 تعتمد خطة إستراتيجية في تقديم المساعدة 12.5 58.8

3.70 2.5 10.0 12.5   3 تعتمد سياسة ذات طابع أغاثي 10.0 65.0

  6 تقدم المساعدة بشكل دوري ومنتظم  5.0 71.3 7.5 12.5 3.8 3.61

3.60 2.5 16.3 18.8   27 تعتمد على خط الفقر المدقع كإستراتيجية لالستهداف 18.8 43.8

3.40 1.3 21.3 20.0 يعاد النظر في سلم المساعدات وفق التطورات 6.3 51.3
  االقتصادية

26  

3.23 3.8 26.3 21.3   4 تعتمد سياسة ذات طابع تنموي  7.5 41.3

3.16 7.5 28.8 15.0 استيعاب دائم لجميع المتقدمين لطلب المساعدة من 11.3 37.5
  الفئات التي تنطبق عليها شروط االستحقاق 

28  
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3.15 5.0 30.0 20.0   7 ترتقي إلي مستويات الحقوق والمواطنة 10.0 35.0

3.15 3.8 26.3 27.5   10 تساهم في تنمية موارد وقدرات الفئات المستفيدة 6.3 36.3

3.13 5.0 28.8 21.3 تحد من الحاجة وطلب المساعدة من الغير للفئات 6.3 38.8
  المستفيدة 

14  

3.08 5.0 27.5 30.0   11 تستجيب لتوفير الخدمات واالحتياجات المتزايدة  7.5 30.0

2.91 8.8 38.8 15.0   5 توفر الحماية لجميع الفئات التي تعاني الفقر 10.0 27.5

2.89 5.0 41.3 21.3   9 تغطي كافة المخاطر االجتماعية 7.5 25.0

2.84 3.8 42.5 25.0   21 تعتمد على مصادر متنوعة من التمويل الداخلي 5.0 23.8

2.84 6.3 32.5 32.5 تتعرض الموازنة الخاصة بالمساعدات لإلرباك بسبب 0 28.8
  تقديم مساعدات طارئة أحيانا 

29  

2.69 6.3 45.0 23.8 تغطية جميع الفئات المستحقةبعيدة المنال في  1.3 23.8
  للمساعدة

15  

2.56 8.8 48.8 20.0  تعجز عن تحقيق الحد األدنى من الرفاه 0 22.5

  االجتماعي للفئات المستفيدة

16  

2.40 11.3 57.5 15.0 تعتبر نظام أساسي لسد أوجه النقص في الحماية 3.8 12.5
  واألمان االجتماعي

13  

2.40 12.5 56.3 12.5 تعمل على خط الفقر المطلق الذي يلبي حاجة أساسية 2.5 16.3
  فقط

19  

2.36 18.8 47.5 16.3 تستهدف الفئات األكثر استحقاقا من بين الفئات 3.8 13.8
  المستحقة للمساعدة

12  
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2.36 18.8 45.0 20.0 تستثني فئات كثيرة بحاجة للمساعدة بسبب محدودية   2.5 13.8
  التمويل

24  

2.31 23.8 43.8 12.5 يساهم الممول الخارجي بوضع البرامج ومعايير 2.5 17.5
  االستحقاق لها

23  

2.30 22.5 45.0 15.0 ال تستثني فئات كثيرة من المساعدة بسبب شروط 2.5 15.0
  االستحقاق المشددة

18  

2.11 22.5 55.0 13.8 ال يوجد تدني في مستوى المساعدات بسبب محدودية  2.5 6.3
  التمويل

25  

غير مرهونة بحجم التمويل المتوفر لتنفيذ البرامج 0 3.8 2.5 53.8 40.0 1.70
  واستمرارها 

20  

3.00    الدرجة الكلية 

  

  تحديات تواجه المساعدات االجتماعية: المحور الثالث ) 2.1(ملحق رقم 

المتوسط 
الحسابي 

غير 
موافق 
  بشدة

غير 
  موافق

ال 
ادري 

موافق  موافق 
  بشدة 

 

  تواجه المساعدات االجتماعيةتحديات 

 الرقم

  4 الجدار الفاصل الذي ساهم بزيادة نسبة الفقر والبطالة 47.5 50.0 2.5 0 0 4.45

ممارسات االحتالل تزيد أعداد المتضررين الذين 46.3 51.3 2.5 0 0 4.44
  يحتاجون للمساعدة 

5  

التشريعات التي تنظم الضمان االجتماعي في غياب 37.5 58.8 3.8 0 0 4.34
  فلسطين

8  
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غياب ثقافة الضمان االجتماعي واقتصاره على 35.0 62.5 2.5 0 0  4.33
  التقاعد والتأمينات 

7  

حالة عدم االستقرار السياسي التي يعيشها الشعب 38.8 55.0 6.3 0 0 4.32
  الفلسطيني

6  

4.22 0 1.3 11.3 غياب تطبيق التشريعات العمالية الذي ساهم في زيادة 36.3 51.3
  الفئات المستهدفة 

11  

  14 االعتماد الكامل على التمويل والدعم الخارجي 40.0 48.8 3.8 7.5 0 4.21

محدودية التمويل التي تهدد استمرارية واستدامة 36.3 53.8 5.0 5.0 0 4.21
  برامج المساعدات

15  

4.20 0 2.5 11.3 غياب الضغط والمطالبة بنظام ضمان اجتماعي 36.3 50.0
  يتوافق مع المعاير الدولية لحقوق اإلنسان 

10  

أوجهكنظام أساسي لسداالعتماد على المساعدات 30.0 60.0 3.8 6.3 0 4.14
  للمواطنين االجتماعي واألمان الحماية في النقص

13  

تعرض معظم القوى العاملة إلى بطالة دائمة أو مؤقتة 25.0 63.8 8.8 2.5 0 4.11 3  

4.11 0 2.5 13.8 غياب اإلطار المؤسسي الذي يدير الضمان االجتماعي 30.0 53.8 9  

الزيادة السكانية في ظل الوضع االقتصادي والسياسي 25.0 62.5 7.5 5.0 0 4.08
توفير الخدمات واالحتياجات  السائد والتي تتطلب

  الضرورية المتزايدة 

1  

4.06 0 5.0 10.0 غياب برامج استثمارية للموارد المالية المخصصة 26.3 58.8
  لدعم المساعدات 

18  

غياب إستراتيجية لتطوير وزيادة وتنويع مصادر 28.8 52.5 8.8 10.0 0 4.00 16  
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  التمويل

غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية واألهلية 28.8 52.5 8.8 10.0 0 4.00
  والدولية في تقديم المساعدة للفقراء 

20  

ضعف االستفادة من الموارد المالية المخصصة 26.3 56.3 8.8 7.5 1.3 3.99
للمساعدات بسبب غياب التنسيق بين المؤسسات 

  المعنية 

22  

في تقديم برامج المساعدة بينتضارب وازدواجية 23.8 57.5 8.8 10.0 0 3.95
  المؤسسات المعنية 

21  

ارتفاع رسوم التامين الصحي زادة العبء المالي 26.3 48.8 7.5 17.5 0 3.84
للموازنة في تحمل صرف بطاقة تامين صحي للفئات 

  المحتاجة 

12  

3.81 0 16.3 13.8 مشاركة الجهات الممولة والمانحة في تصميم البرامج 27.5 42.5
  ووضع معايير االستحقاق لها

17  

3.74 0 7.5 21.3 الصفة الفتية المالزمة للمجتمع وانعكاسها على الرفاه 10.0 61.3
  االجتماعي 

2  

عدم وجود قاعدة بيانات على المستوى الوطني 20.0 46.3 8.8 25.0 0  3.61
  تتضمن خصائص الفقراء واحتياجاتهم

19  

4.09     الدرجة الكلية 
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 مقترحات تطوير المساعدات االجتماعية: المحور الثالث) 3.1(رقم  ملحق

المتوسط 
الحسابي 

غير 
موافق 
  بشدة

غير 
 موافق

ال 
ادري 

موافق  موافق
 بشدة 

  

  مقترحات تطوير المساعدات االجتماعية

 الرقم

وضع خطط إستراتيجية بهدف تطوير وزيادة 58.8 37.5 2.5 1.3 0 4.54
  وتنويع مصادر التمويل

9  

الشراكة بين جميع مقدمي المساعدات في تحمل  58.8 36.3 3.8 1.3 0 4.52
  المسؤولية بقيادة وزارة الشؤون االجتماعية 

3  

العمل على تعديل دائم على سلم المساعدات وفق 56.3 40.0 3.8 0 0 4.52
  التطورات االقتصادية وارتفاع مستوى المعيشة

5  

المطالبة والضغط على المجلس التشريعي 57.5 37.5 3.8 1.3 0 4.51
إلقرار تشريعات تنظم الضمان االجتماعي في 

  فلسطين 

1  

دعم المشاريع اإلنتاجية الصغيرة لمستحقي 56.3 38.8 3.8 1.3 0 4.50
  المساعدة 

12  

صندوق تستثمر فيه الموارد المالية وجود 57.5 35.0 5.0 2.5 0 4.47
المخصصة للمساعدات بشكل مدروس يحقق 

 أقصى منفعة من الناحية االجتماعية واالقتصادية

8  

توسيع تغطية المساعدات لكافة الفقراء كحق من 53.8 38.8 3.8 3.8 0 4.42
  حقوق المواطنة

4  

المستوى الوطنيوجود قاعدة بيانات على 55.0 36.3 2.5 5.0 1.3 4.39
  تتضمن خصائص الفقراء واحتياجاتهم

2  
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توفير تامين صحي شامل لجميع الفئات 52.5 36.3 7.5 3.8 0 4.38
المستهدفة وغير المستهدفة من الفقراء كحق لهم 

  من حقوق اإلنسان

6  

إقامة مشاريع إنتاجية برأسمال من أموال 51.3 37.5 6.3 5.0 0 4.35
اربحها على مستحقي المساعدات لتعود 

  المساعدة

11  

تحفيز المستفيدين من المساعدات باالنتساب إلى 46.3 41.3 8.8 3.8  0 4.30
  الجمعيات التعاونية

13  

تخصيص جزء من أموال المساعدات إلقامة 40.0 48.8 6.3 5.0 0 4.24
شركات ومؤسسات مساهمة تمنح أسهمها 

  لمستحقي المساعدة

10  

4.21 0 5.0 10.0 تطوير دور القطاع الخاص من خالل فرض 41.3 43.8
  ضريبة خاصة للمساعدات

7  

4.41    
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  )2(ملحق االستبانة رقم 

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا 

  معهد التنمية المستدامة 

  

  :رسالة ماجستير بعنوان

  فلسطين وآفاق تطويرهواقع المساعدات االجتماعية الحكومية في 

  

  حضرة اإلخوة واألخوات العاملين في وزارة الشؤون االجتماعية المحترمين 

نرجو االطالع على االستبانة المرفقة واإلجابة على األسئلة الواردة فيها وفق رأيكم الشخصي علما 
  بان الدراسة تهدف إلى التعرف على وجه نظرك حول واقع المساعدات االجتماعية وآفاق تطويره 

  

االستبانة أرجو من حضرتكم اإلجابة على أسئلة االستبيان بدقة وعدم ذكر االسم علما بان بيانات 
  ستعامل بسرية تامة ولن يتم استخدامها إال إلغراض البحث العلمي فقط 

  ولكم جزيل الشكر ولعرفان

  

  الباحثة

  إيمان مناصرة

  إشراف الدكتورة فدوى اللبدي
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  )الرجاء وضع رقم اإلجابة في المربع المقابل(بيانات عامة : القسم األول

  :الجنس.  1

                ذكر _  2    أنثى _  1

  :الفئة العمرية التي تنتمي لها .  2

  سنة 55اقل من _  45.  3  سنة 45اقل من _  35.  2  سنة 35اقل من _  25.  1

                    سنة فأكثر  55.  4

  :الحالة االجتماعية.  3

  غير ذلك _  3      ة \متزوج_  2      ة \أعزب_  1

  :عدد سنوات الخبرة .  4

  سنوات  10سنوات اقل من  5_  2      سنوات  5اقل من _  1

  سنة فأكثر  15_  4  سنة  15سنوات اقل من  10_  3

  :المؤهل العلمي .  5

  بكالوريوس _  3      دبلوم _  2      اقل من دبلوم _  1

  دكتوراه _  5        ماجستير _  4

  مخيم _  3    قرية _  2    مدينة_  1  مكان السكن.  6

  

  ..............................................التخصص في أعلى مؤهل علمي .  7

  ...............................................................المسمى الوظيفي.  8

  ................................................اإلدارة التي يعمل فيها الموظف.  9
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  القسم الثاني 

   قمالر
  واقع المساعدات االجتماعية 

موافق 
  بشدة

ال  محايد  موافق
 أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

            تعتمد خطة إستراتيجية في تقديم المساعدة   1
            تعتمد قاعدة بيانات توضح خصائص الفقراء واحتياجاتهم   2
            تعتمد سياسة ذات طابع أغاثي   3
            تعتمد سياسة ذات طابع تنموي   4
            توفر الحماية لجميع الفئات التي تعاني الفقر  5
            تقدم المساعدة بشكل دوري ومنتظم  6
            ترتقي إلي مستويات الحقوق والمواطنة   7
            تهدف إلى التخفيف من حدة الفقر للفئات المستفيدة   8
            تغطي كافة المخاطر االجتماعية   9
            وقدرات الفئات المستفيدةتساهم في تنمية موارد   10
            تستجيب لتوفير الخدمات واالحتياجات المتزايدة   11
            تستهدف الفئات األكثر استحقاقا من بين الفئات المستحقة للمساعدة  12
            تعتبر نظام أساسي لسد أوجه النقص في الحماية واألمان االجتماعي  13
            تحد من الحاجة وطلب المساعدة من الغير للفئات المستفيدة   14
            بعيدة المنال في تغطية جميع الفئات المستحقة للمساعدة  15
            تعجز عن تحقيق الحد األدنى من الرفاه االجتماعي للفئات المستفيدة  16
            تعتمد على سياسة توفير احتياجات أساسية عاجلة   17
            تستثني فئات كثيرة من المساعدة بسبب شروط االستحقاق المشددة  18
            تعمل على خط الفقر المطلق الذي يلبي حاجة أساسية فقط  19
            مرهونة بحجم التمويل المتوفر لتنفيذ البرامج واستمرارها   20
            تعتمد على مصادر متنوعة من التمويل الداخلي  21
            البرامج على الدعم والتمويل الخارجي تعتمد في تنفيذ  22
            يساهم الممول الخارجي بوضع البرامج ومعايير االستحقاق لها  23
            تستثني فئات كثيرة بحاجة للمساعدة بسبب محدودية  التمويل  24
            تدني مستوى المساعدات بسبب محدودية  التمويل  25
            النظر في سلم المساعدات وفق التطورات االقتصادية يعاد  26
            تعتمد على خط الفقر المدقع كإستراتيجية لالستهداف   27
استيعاب دائم لجميع المتقدمين لطلب المساعدة من الفئات التي تنطبق   28

  عليها شروط االستحقاق 
          

تتعرض الموازنة الخاصة بالمساعدات لإلرباك بسبب تقديم مساعدات   29
  طارئة أحيانا 

          

  



113 
 

 القسم الثالث 

   الرقم
  تحديات تواجه المساعدات االجتماعية

أوافق 
  بشدة

ال  محايد  أوافق
 أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

في ظل الوضع االقتصادي والسياسي السائد والتي الزيادة السكانية  1
  توفير الخدمات واالحتياجات الضرورية المتزايدة  تتطلب

          

            الصفة الفتية المالزمة للمجتمع وانعكاسها على الرفاه االجتماعي   2
            تعرض معظم القوى العاملة إلى بطالة دائمة أو مؤقتة   3
            الجدار الفاصل الذي ساهم بزيادة نسبة الفقر والبطالة  4
            ممارسات االحتالل تزيد أعداد المتضررين الذين يحتاجون للمساعدة   5
            حالة عدم االستقرار السياسي التي يعيشها الشعب الفلسطيني  6
            غياب ثقافة الضمان االجتماعي واقتصاره على التقاعد والتأمينات   7
            غياب التشريعات التي تنظم الضمان االجتماعي في فلسطين  8
            غياب اإلطار المؤسسي الذي يدير الضمان االجتماعي   9
غياب الضغط والمطالبة بنظام ضمان اجتماعي يتوافق مع المعاير   10

  الدولية لحقوق اإلنسان 
          

            غياب تطبيق التشريعات العمالية الذي ساهم في زيادة الفئات المستهدفة   11
ارتفاع رسوم التامين الصحي زادة العبء المالي للموازنة في تحمل   12

  صرف بطاقة تامين صحي للفئات المحتاجة 
          

 الحماية في النقص أوجه كنظام أساسي لسد االعتماد على المساعدات  13
  للمواطنين االجتماعي واألمان

          

            االعتماد الكامل على التمويل والدعم الخارجي   14
            محدودية التمويل التي تهدد استمرارية واستدامة برامج المساعدات  15
            غياب إستراتيجية لتطوير وزيادة وتنويع مصادر التمويل  16
مشاركة الجهات الممولة والمانحة في تصميم البرامج ووضع معايير   17

  االستحقاق لها
          

            غياب برامج استثمارية للموارد المالية المخصصة لدعم المساعدات   18
عدم وجود قاعدة بيانات على المستوى الوطني تتضمن خصائص   19

  الفقراء واحتياجاتهم
          

غياب التنسيق بين المؤسسات الحكومية واألهلية والدولية في تقديم   20
  المساعدة للفقراء 

          

            وازدواجية في تقديم برامج المساعدة بين المؤسسات المعنية تضارب    21
ضعف االستفادة من الموارد المالية المخصصة للمساعدات بسبب غياب   22

  التنسيق بين المؤسسات المعنية 
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    الرقم

  مقترحات تطوير المساعدات االجتماعية

أوافق 
  بشدة

ال  محايد  أوافق
 أوافق

ال 
أوافق 
  بشدة

المطالبة والضغط على المجلس التشريعي إلقرار تشريعات تنظم   1
  الضمان االجتماعي في فلسطين 

          

وجود قاعدة بيانات على المستوى الوطني تتضمن خصائص الفقراء   2
  واحتياجاتهم

          

الشراكة بين جميع مقدمي المساعدات في تحمل المسؤولية بقيادة وزارة   3
  الشؤون االجتماعية 

          

            توسيع تغطية المساعدات لكافة الفقراء كحق من حقوق المواطنة  4
العمل على تعديل دائم على سلم المساعدات وفق التطورات االقتصادية   5

  وارتفاع مستوى المعيشة
          

توفير تامين صحي شامل لجميع الفئات المستهدفة وغير المستهدفة من   6
  الفقراء كحق لهم من حقوق اإلنسان

          

            تطوير دور القطاع الخاص من خالل فرض ضريبة خاصة للمساعدات  7
وجود صندوق تستثمر فيه الموارد المالية المخصصة للمساعدات بشكل   8

  مدروس يحقق أقصى منفعة من الناحية االجتماعية واالقتصادية
          

            وضع خطط إستراتيجية بهدف تطوير وزيادة وتنويع مصادر التمويل  9
تخصيص جزء من أموال المساعدات إلقامة شركات ومؤسسات   10

  مساهمة تمنح أسهمها لمستحقي المساعدة
          

إقامة مشاريع إنتاجية برأسمال من أموال المساعدات لتعود اربحها على   11
  مستحقي المساعدة

          

            دعم المشاريع اإلنتاجية الصغيرة لمستحقي المساعدة   12
            المستفيدين من المساعدات باالنتساب إلى الجمعيات التعاونية تحفيز  13

  

 القسم الرابع 

  مقترحات إضافية يمكن تقديمها لتطوير المساعدات االجتماعية 
1    

2    

3    
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  رسالة طلب تحكيم األداة): 3(ملحق رقم 
  جامعة القدس

  كلية الدراسات العليا 
  المؤسساتبناء /معهد التنمية المستدامة

  
  

  بسم اهللا الرحمن الرحيم

  
  

  ة/المحترم............حضرة
  

  :بعد التحية
  :فان الباحثة تعد دراسة بعنوان

  
  واقع المساعدات االجتماعية الحكومية في فلسطين وآفاق تطويره 

  

بناء /وذلك استكماال لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في التنمية الريفية المستدامة 
هذه االستبانة التي بنتها  بتحكيم ونظرا لخبرتكم في هذا المجال ،يرجى منكم التكرم.اتالمؤسس

  .الباحثة كأداة للدراسة ،ومقدرا لكم الجهد والوقت المبذولين في سبيل ذلك
  .شاكرا لكم جهودكم في خدمة البحث العلمي

  
  
  
  

  إيمان مناصرة :الباحثة

  فدوى اللبدي .د: إشراف
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  أسماء محكمي استمارة الدراسة ) 4(ملحق رقم 

  
  

  جامعة القدس احمد أبو دية. د
  جامعة  القدس عبد الوهاب الصباغ. د

  جامعة القدس محسن عدس. د
  جامعة القدس عفيف زيدان. د
  جامعة القدس احمد فهيم جبر. د
  جامعة القدس المفتوحة حسن البرميل. د
  المفتوحةجامعة القدس  محمد فرحات. د
  وزارة الشؤون االجتماعية كوثر المغربي. د
  وزارة الشؤون االجتماعية محمد أبو حميد. د

  وزارة الشؤون االجتماعية أيمن صوالحة
  وزارة الشؤون االجتماعية خالد ألبرغوثي

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



117 
 

  فهرس الجداول 

  

 الصفحة  .......................................................عنوان الجدولرقم الجدول

 76 .............قيم معامل كرومباخ ألفا لالتساق الداخلي لمحاور االستبانة 1.3جدول 

 77 .........................................................عينة الدراسة 2.3جدول 

 77.....................................الدراسة حسب الجنستوزيع عينة 3.3جدول 

 78 ................................الفئة العمرية التي ينتمي لها المبحوثين 4.3جدول 

 78 .........................................عدد سنوات الخبرة للمبحوثين 5.3جدول 

 79 .............................................للمبحوثينالمؤهل العلمي 6.3جدول 

 80 ................................................مكان السكن للمبحوثين 7.3جدول 

 80 ....................التخصص العلمي في أعلى مؤهل علمي للمبحوثين 8.3جدول 

 81 ...........................................للمبحوثينالمسمى الوظيفي 9.3جدول 

 82 .......................................اإلدارة التي يعمل فيها الموظف10.3جدول

  

 فهرس المالحق 

  
 الصفحة عنوان الملحقرقم الملحق

 103..................................................ملحق نتائج الدراسة 1

 110 )..............................................أداة الدراسة(االستبانة 2

 115...............................................رسالة تحكيم االستبانة  3

 116 ..............................................أسماء محكمي االستبانة 4
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  فهرس المحتويات 

  

 الصفحة

 ب ............................................................................إهداء
  ت  .............................................................................أقرار
 ث .............................................................................الشكر

 ج ......................................................................المصطلحات
  خ  ......................................................................المختصرات

 د ...................................................................ملخص الدراسة
 ر ..................................................ملخص الدراسة بالغة االنجليزية

  موضوع الدراسة وخلفيتها: الفصل األول

 الصفحة  الرقم
 1.................................................................المقدمة 1.1

 2 ........................................................مشكلة الدراسة 2.1

 2 ......................................................مبررات الدراسة 3.1

 3 ........................................................أهداف الدراسة 4.1

 3 .........................................................أسئلة الدراسة 5.1

 4 .....................................................فرضيات الدراسة 6.1

 4 .........................................................أهمية الدراسة 7.1

 5 ........................................................هيكلية الدراسة 8.1

  اإلطار النظري والدراسات السابقة: الفصل الثاني

 6 .................................................................مقدمة  1.2

 6 ................................التطور التاريخي للمساعدات االجتماعية 2.2

 8........................................................الثورة الصناعية 3.2

 9 ...............وصوال للضمان االجتماعيةتطور المساعدات االجتماعية 4.2

 9.....................................................الضمان االجتماعي 5.2

  10العناصر الرئيسية التي ينبغي توافرها في نظم الضمان االجتماعي وفقا   1.5.2
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 للمنظور الحقوقي
 11..............................................االجتماعيأهداف الضمان 2.5.2

 12 ..............................................فلسفة الضمان االجتماعي 3.5.2

 13 .............................................وسائل الضمان االجتماعي 6.2

 13 ...................................................االجتماعيةالتأمينات 7.2

 13 ............................................شروط التأمينات االجتماعية 1.7.2

 13 .............................................أنواع التأمينات االجتماعية 2.7.2

 14 ............................................التأمينات االجتماعيةأهداف 3.7.2

 15 .............باعتبارها وسيلة للضمان االجتماعيالمساعدات االجتماعية 8.2

 16..................................................المساعدات االجتماعية 9.2

 16.....................................المساعدات االجتماعية في فلسطين 10.2

 17 ........................................المؤسسات الحكومية الفلسطينية 11.2

 17 .............................................وزارة الشؤون االجتماعية 1.11.2

 18 ..........................................................العملوزارة  2.11.2

 19........................................................وزارة الزراعة 3.11.2

 20 ..................................................األسرىوزارة شؤون 4.11.2

 20 ..................................واألسرىمؤسسة رعاية اسر الشهداء 5.11.2

 20 ........................................................األوقافوزارة  6.11.2

 21 .................................................والتعليموزارة التربية 7.11.2

  21 .........................................................وزارة الصحة  8.11.2

  21  ...................................الحكوميةالمؤسسات الفلسطينية غير  12.2

  21  .....................................................الخيريةالجمعيات  1.12.2

  22  .......................................الفلسطينياألحمرجمعية الهالل  2.12.2

  22  ........................................................الخاصالقطاع  3.12.2

  22  .....................................................الدوليةالمؤسسات  13.2

  22 ................................................................االنروا  1.13.2

  23  ....................................................... االتحاد األوربي  2.13.2

  23  .................................................برنامج الغذاء العالمي  3.13.2

  24  ...........................................................الدوليالبنك   4.13.2

  24  ................................................المتحدةاألمممؤسسات  5.13.2
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  24  ..........................................الدوليوكالة التنمية والتعاون  6.13.2

  25 ...........تحليل برامج وزارة الشؤون الخاصة بالمساعدات االجتماعية   14.2

  26  ..............................القديمةفترة تطبيق البرامج:األولىالفترة   1.14.2

  26 ......................................برامج المساعدات النقدية والعينية  2.14.2

  26  ...............................................الصعبةبرنامج الحاالت  3.14.2

  29  ...............................االجتماعيةشبكة الحمايةإصالحبرنامج  4.14.2

  32 )......................2010(فترة تطبيق البرامج الجديدة:الفترة الثانية  15.2

  33  )......................التحويالت النقدية(توحيد المساعداتإستراتيجية  1.15.2

  34  ..............................................برنامج التحويالت النقدية  2.15.2

  35  ..................التوحيد الجديد للبرامج إلستراتيجيةالعناصر الرئيسية  3.15.2

  39  ...............................االجتماعيةشبكة الحمايةإصالحبرنامج  4.15.2

  39  ...............................................الصعبةبرنامج الحاالت  5.15.2

  41  ............................................برنامج المساعدات الطارئة  16.2

  42  ...........................................برنامج المساعدات التمكينية  17.2

  44  ................................برنامج المساعدات الغذائية في فلسطين  18.2

  46 ...برنامج المساعدات االجتماعية للفئات المهمشه والضعيفة في فلسطين   19.2

  46  ................................................اإلعاقةذوياألشخاص  1.19.2

  49  ...............................................................المسنين  2.19.2

  51  .................................................................األيتام  3.19.2

  52  ...............................................................األطفال  4.19.2

  54  ................................................................المرأة  5.19.2

  55 ............المساعدات االجتماعية في فلسطين تواجهالتحديات التي أهم  20.2

  55 .............................................تحديات سياسية واقتصادية  20.2

  55  ..............................................................االحتالل  1.20.2

  56  .......................................المستقلةغياب الدولة الفلسطينية  2.20.2

  56  ................المساعدات االجتماعية البناء المؤسسي لمؤسسات قطاع  3.20.2

  57 ...الموارد المالية والبنية التحتية لمؤسسات قطاع المساعدات االجتماعية   4.20.2

  57 ..........الهزات االقتصادية والسياسية أمامضعف االقتصاد الفلسطيني  5.20.2

  58 ......................................................تحديات اجتماعية  21.2

  58  ........................................................السكانيةالزيادة  1.21.2
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  58  ..........................................والبطالةارتفاع معدالت الفقر  2.21.2

  59 ......................................................الدراسات السابقة  22.2

 73....................................تعقيب الباحثة على الدراسات السابقة 23.2

  منهجية الدراسة وإجراءاتها: الفصل الثالث
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  نتائج الدراسة: الفصل الرابع
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  النتائج واالستنتاجات والمقترحات: الفصل الخامس
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