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 ملخص
 

مخيم الدهيشـة، مخيم العزة،  وهيتم إجراء الدراسة في مخيمات اللجوء في منطقة بيت لحم 
حسب التقويم األكاديمي  (4102)الفصل الثاني من العام الدراسي وذلك خالل  .خيم عايدةمو 

 .، مخيم عايدةمخيم الدهيشة، مخيم العزة من سكان الالجئينعلى وتم تطبيقها  .لجامعة القدس
الدراسـة على دراسة الدور التنموي للمؤسـسات األهلية في مخيمات اللجوء وانعكاسه وأقتصرت 

من الجئي تلك المخيمات  نظر كالً ، من وجهة على الحد من الفقر في منطقة بيت لحم
 . مؤسسة( 01)المخيمات والبالغ عددها  تلك في والعاملين في المؤسسات األهلية العاملة

 
التعرف على الدور التنموي للمؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء وانعكاسه هدفت الدراسة إلى 

تلك نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها ، و بيت لحم على الحد من الفقر في محافظة
التنموي للمؤســــــــسات  ي تحول دون تطور الدورالمشـــاكل والمعيقات الت والكشف عن. المؤســــسات

المعايير التي تتبعها المؤسسات األهلية في تحديدها لألسر الفقيرة في مخيمات ، ومعرفة األهلية
والمعيقات التي تقف ت كالتساهم في حل المشالتي ليات اآلالتعرف على باإلضافة إلى . اللجوء

مخيمات والتي من شـأنها أن تسـاهم في الاألهلية في في وجه تطور الدور التنموي للمؤسسات 
 .ردفع عجلة التنمية والحد من الفق

 
تم األعتماد على اإلستبانة والمقابلة لجمع البيانات ذات العالقة بموضوع ولتحقيق أهداف الدراسة 

الصفات الديموغرافية لعينة  تمثل في: األول قسمين، القسمالدراسة وتكونت اإلستبانة من 
فقرة وجاءت في أربعة  ( 42)أما القسم الثاني فتكون من فقرات اإلستبانة والبالغ عددها ، الدراسة

المشـــاكل المقدمة، باإلضافة إلى ونوعية البرامج والمشاريع . الدور التنمويمجاالت تناولت 
تمع تكون مج. تالتحديا تلك آليات مواجهةو التنموي  هاوالمعيقات التي تحول دون تطور دور 
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 مخيم الدهيشة،)محافظة بيت لحم والموزعين في ثالث مخيمات وهي  ن فيالجئياالدراسة من 
 فردًا من الالجئين في تلك المخيمات( 011)وبلغت عينة الدراسة  ،(مخيم العزة، ومخيم عايدة

، واعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي، وتم ومدراء المؤسسات األهلية العاملة فيها
 (.SPSS)تحليل بيانات الدراسة باستخدام برنامج الرزمة اإلحصائية 

 

دعم ، وعلى على تنظيم أيام عمل طبية مجانية الجمعيات األهلية تعملخلصت الدراسة إلى أن 
رمزية،  بأجور الصحية الرعاية تعمل على تأمينفي المخيمات، باإلضافة إلى إنها المعاقين 

 . ية مجهزة بكافة اإلمكانياتوتقوم بتمويل إنشاء مراكز صح
 

 المتفوقين الطلبة تكريم تعمل على في المخيمات المؤسسات األهلية العاملةأوضحت الدراسة أن 
واإلبداع، وتعمل على توفير رياض أطفال ومدارس  التفوق مواصلة على قدراتهم تحفيز بهدف

ة المدرسية، والزي المدرسي، في المخيم، باإلضافة إلى أنها تدعم طلبة المدارس كتأمين الحقيب
لألقسام والمختبرات،  كما وتعمل على تأهيل المدارس من ترميم، وتجهيز دفع رسوم مدرسية،
دعم صندوق الطالب )تعمل على ضمان حق الفقراء في التعليم الجامعي، عالوة على إنها 

 .(المحتاج
 

المؤسساتإن  بها تقوم التي إعطاءالبرامج هو  في ة لالجئين في التشغيلألولويااألهلية
 التي للعائالت عمل فرص وتعمل مشاريعها على خلق .ل المخيماتداخ تنفذها التي المشاريع

على دعم التدريب المهني لألفراد بما  المنظمات األهلية تعملو . الفقر الشديد خط تحت تقع
لدراسة بإن أهم المعيقات بينت او  .يمكنهم من االستفادة من قدراتهم ومن التمويل المقترح إلعانتهم

 التمويل هو ارتباط والتحديات التي تقف في وجه تطور الدور التنموي للمؤسسات األهلية
 .البشرية الكفاءات إلى المؤسسات، ثم االفتقارتلك خارجية، الفساد المالي واإلداري في  بأجندات
بحثي والمسحي في جمع تكثيف العمل الهو  اآلليات التي تساهم في تطور العمل التنمويومن 

 .البيانات
 والحكومة الخاص والقطاع األهلية المؤسسات يضم مشترك جسم إنشاءبضرورة أوصت الدراسة 
 وتحسين التنموية جهودها توحيدعلى  األهلية الجمعيات تعملم، وضورة ان بينه لتنسيق األعمال

 الذي التنموي المجال في للرقي بينها فيما التعاون وتفعيل مشتركة برامج تنموية لتوفير أدائها
 .الفقر تخفيف معدالت في يساهم
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Abstract 

 
The study was conducted in the refugees camps if Bethlehem Directorate; Al-Dihisha, 

Al-Azza and Ayda Camps. The study was during the second semester of the year 

2014 according to the academic calendar of Al-Quds University. It was conducted 

with the refugees of the three camps; Al-Dihisha, Al-Azza and Ayda. The study 

focused on investigating the developmental role of the non-governmental 

organizations in the in refugees camps and its reflections on reducing poverty in 

Bethlehem area. On the other hand the study addressed the point of view of the 

refugees residing in the above mentioned refugee camps, and the employees of the 

thirty NGOs working the refugee camps.  

The study was aiming to identify the developmental role of the NGOs in the refugee 

camps and its contribution in reducing poverty on the district level of Bethlehem area 

and the kind of activities the NGOs implements. The study is also aiming on 

identifying the methodologies contributing in solving the problems and obstacles 

facing the developmental role of the NGOs. This may contribute in economical 

development and poverty reduction. 

 

To accomplish the aims of the study, techniques that were used for collecting the data 

were developing the questionnaire and conducting interviews. The questionnaire was 

divided in two sections. The first section investigated the demographic information of 

the sample of the study. The second section , included 54 parts revolving around 4 

aspects related to the developmental role, kind of project or program implemented , 

the problems or the obstacles that block the developmental role and the techniques 

how to face these obstacles. The sample was from the refugees who are from 

Bethlehem district residing in three refugee camps (Diheisha refugee camp, Al Azza 

refugee camp and Aida refugee camp). The sample size was 300 refugees. The study 

depended on descriptive analytical method and the data was analyzed through SPSS 

software. 

 

The summary of the study concluded in the role of the NGOs in organizing free 

medical days for the people residing in the refugee camps, empowering the disabled 
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in the refugee camps and providing health care with low expenses and financing the 

establishment of health care centers supplied with specialized equipments. 

 

The study showed that the NGOs working in the refugee camps work on honoring the 

students with high marks in order to stimulate the students in excelling and being 

creative. Also the NGOs work on providing ideal nurseries and schools inside the 

refugee camps and supporting the students such as providing school bags, uniforms, 

paying tuitions, renovating schools, supplying departments and labs in the schools. 

Also it works on guaranteeing the right of the deprived ones to access to higher 

education. 

 

The programs carried out by the NGOs aims to giving priority to the refugees in job 

opportunities. And the projects focusing on creating job opportunities for the 

households classified beneath the extreme poverty line. Moreover they work on 

vocational training for individuals. The study showed that the biggest obstacle and 

challenging facing the developmental role are the external agendas of the donors, the 

managerial corruption, financial corruption and lack of human expertise. The methods 

that contributes in enhancing the developmental role are intensive research work in 

collecting data.  

 

The study concluded in recommendations about establishing a body that act as 

umbrella organization for civil , private and governmental associations that work on 

coordinating the work between all related actors. And the necessity for the NGOs to 

unify complete their developmental efforts and improving their performance through 

providing joing developmental projects. Also activating the cooperation among the 

related parties to elevate the developmental work that contributes in reducing the 

poverty levels. 
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 (خلفية الدراسة)الفصل األول 
 

 المقدمة 1.1

 
 انسجمت متباينةو  فةلمختوارًا أد الحديثو  المعاصر اهتاريخ مدار ىلعو  يةهلاأل المنظمات لعبت
 فشاركت سطيني،لالف المجتمع اهب مر التي االقتصاديةو  السياسية ضاعو األو  الظروف مع

 بعض اتخذتو  خاص،بشكل  السياسية حياةال في اهينو تك بداية في بارز رو بد يةهلاأل المنظمات
 سطيني،لالف المجتمع حياة نم فةلمخت نميادي تلشم متشعبة وارا  أد الحقة راتفت في المنظمات
 يميةلتع ىأخر  مجاالت في البعض تخصصو  ياإلغاث يالخير  الجانب في اهمن الكثير فتخصص

 .نيةهمو  يةراعز و  صحيةو 
 حياة في امةه ةلمرح اكبتو  صو الخص وجه ىلع خيريةال المنظمات نأ ىإل اإلشارة تجدر ماوم

م األيتا كفالة خاصة اإلغاثة،ن ميادي في أبدعتو  ا،هفي شاركتو  السياسية، سطينيلالف الشعب
 في اً عيو ن الً و تح اً مؤخر  المنظماتت تلك دهشو  ،نالمحتاجيو  المرضى رعايةو  الفقيرة، األسرو 
 .التنمية في ةهمالمسا إلى اإلغاثة مجاالت في العمل من تلانتق حيث الهعم مجاالتو  اهدافهأ
 القضية صيةو خص نم تنبع شديدة صيةو بخص تتميز موماً ع نسطيلف في الفقر رةهظا نأ
 السيما ن،الزم ن من قر  ي طوال مآسو  أحداث نم سطينيلالف الشعب هل تعرض ماو  سطينية،لالف

 إفقار إلى ى ذلكأد قدو  طنية،و ال من الحقوق  واألحتالل والحرمان بو الحر و  التشريدو  عاالقتال
 في حادتزايد   إلى اإلحصاءاتو  ساتدراال تشيرو  سطيني،لالف الشعب نم اسعةو  لفئاتم دائ

وخصوصًا في المخيمات  سطينيةلالف طنيةو ال طةلالس ضيراأ في البطالةو  الفقر معدالت
 .الفلسطينية
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دل انتشار للفقر بين أسرها، فقد تعاني مخيمات الالجئين في األراضي الفلسطينية من أعلى مع
من أسر %( 03.3)أظهرت نتائج أنماط االستهالك بين األسر في األراضي الفلسطينية أن 

ويعتبر هذا االنتشار أعلى من معدل الفقر السائد في المناطق الريفية . المخيمات تعاني من الفقر
مخيمات الالجئين إلى  ، وربما يعود ارتفاع معدالت الفقر في%(42.3)والحضر %( 04.4)

ارتفاع معدالت البطالة وارتفاع معدالت اإلعالة وكبر حجم األسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع 
 كما شكلت األسر التي أربابها من الالجئين. غيرها من األسر في المناطق الحضرية والريفية

من %( 4..2)ه ، إال أنها شكلت ما نسبت(4114 ) من األسر الفلسطينية لعام (20.0%)
أن وضع أسر الالجئين أسوأ %( 02.0)كما يظهر مؤشر نسبة الفقر بين أسر الالجئين . الفقراء

، ويبقى التوزيع على ما هو عليه بغض النظر عن %(0..4)حااًل مقارنة بأسر غير الالجئين 
مماثل  مقياس الفقر المستخدم، حيث تظهر هذه المقاييس أن وضع أسر الالجئين أسوأ حااًل أو

وربما يعود ارتفاع الفقر بين األسر التي أربابها من الالجئين، . لوضع أسر غير الالجئين الفقيرة
 . (04ص: .411، الشرق األدنى) .الفلسطينية إلى ارتفاع نسب الفقر في المخيمات

الجئين ومّما ال شـّك فيه أن المؤسـسات األهلية الفلسـطينية لعبت دورًا بالغ األهمية في حياة ال
الفلسـطينيين اليومية في بؤس المخيمات وظروفها القاسـية مع وجود وكالة الغوث الدولية التي 

ولكن بروز مشـكلة التقلص في خدمات األونروا . يأ نشـئت خصيصًا لهذا الغرض بقراٍر دولـ
في  لحوظبسـبب النقص واإلعسـار المالي الذي يالزم هذه الوكالة والمربوط بشكل مباشر بتزايد م

، أدى إلى ظهور فكرة ضرورة وجود مؤسـسات ومنظمات إنسـانية عدد الالجئين وفي احتياجاتهم
، من أجل مسـاعدة وتلبية احتياجات ـاند بجانب وكالة الغوث الدوليـةأخرى لتلعب دور المس

ومن خالل عمل الباحثة في إحدى المنظمات األهلية  ،الجئين الفلسـطينيين في المخيماتال
الباحثة أن الفئات المهمشة والمحتاجة في مخيمات في مخيمات مدينة بيت لحم الحظت  لعاملةا

 .المدينة قد سجلت تزايدًا رغم الزيادة في أعداد المنظمات األهلية
ولتحقيق أهداف الدراسة تم األعتماد على اإلستبانة والمقابلة لجمع البيانات ذات العالقة بموضوع 

: رف على المشكلة و حلها، وقد استخدمت الباحثة الكثير من المراجع أهمهامن أجل التع الدراسة
 تعزيز التنمية في الفلسطيني المدني المجتمع منظمات دور: (4100) .أبو عدوان، سدراسة 
 األهلية الجمعيات دور (4100. )أ الواوي،و دراسة  ،(دراسة كحالة الغربية الضفة) البشرية

 ،)اإلسالمية الصالح جمعية - حالة دراسة)غزة  قطاع في الفقر التمعد تخفيض في الفلسطينية
في  ن، البنى المؤسساتية في مخيمات الالجئين الفلسطينيي(4111)سعيد،  :باالضافة الى دراسة 

حيث . وغيرها من المراجع والتقارير والقوانين ذات العالقة بالموضوع  الضفة الغربية وقطاع غزة،
الفصل األول و تناول خلفية عامة عن الدراسة ، والفصل : فصول التالية شملت الدراسة على ال

الثاني الذي تناول مادة نظرية من دراسات سابقة ومراجع توضح موضوع الدراسة ، اما الفصل 



3 
 

الثالث فقد تناول إجراءات الدراسة من منهجية ومجتمع و عينة وأداة الدراسة ، والفصل الرابع 
 .الدراسة ، والفصل الخامس تناول نتائج الدراسة و توصياتها تناول تحليل لبيانات 

ندرة الدراسات واالبحاث التي تناولت : ومن أهم المعيقات التي واجهت الباحثة فهي تتلخص ب
واقع المؤسسات االهلية في مخيمات اللجوء ، عدد المؤسسات المرخصة في وزارة الداخلية ال 

ومن هنا جاءت الفكرة للقيام بهذا البحث . اللجوء  تتطابق مع عدد المؤسسات في مخيمات
الحد من الدور التنموي للمؤسـسات األهلية في مخيمات اللجوء، وانعكاسه على "  للتعرف على

 ".الفقر في محافظة بيت لحم
 

 مشكلة الدراسة  0.4
 

 :تتلخص مشكلة الدراسة في 
على الحد من الفقر في مخيمات  ضعف المعرفة بالدور التنموي للمؤسسات األهلية وانعكاسة

 .اللجوء في محافظة بيت لحم 
 

 :أهمية الدراسة ومبرراتها  0.4
 

 : الدراسـة من المنطلقـات التاليـة تنبع أهمية
 
نابعة من ندرة الدراسـات واألبحاث التي تحاول التعرف على الدور التنموي للمؤسـسات  علمية -

وفتح المجال  . على الحد من الفقر في محافظة بيت لحماألهلية في مخيمات اللجوء و انعكاسه 
أمام الباحثين للقيام بالمزيد من األبحاث المتعلقة بالمؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء في 

 .مناطق أخرى 
 
عمليـة تطبيقيـة، للتعرف على المشـاكل والمعيقات التي تقف في وجه تطور المؤسـسات األهلية  -

في محافظة بيت لحم ،والمسـاهمة في تقديم الحلول للنهوض بهذه المؤسـسات في مخيمات اللجوء 
 . وتفعيل دورها والذي من شـأنها ان تسـاهم في تحسـن و تطور وضع المخيمات بشكل عام

 
أهمية نابعة من خصوصية حدود البحث الزمانية والمكانية؛حيث أن الباحثة هي من مخيم  -

على الوضع المؤسـساتي في المخيم في زمن تتزايد فيه أعداد هذه بيت لحم، وشـاهدة / الدهيشـة 
 .المؤسـسات وتتشـابه نوعية الخدمات التي تقدمها 
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 أهداف الدراسة  0.2

 
 :تتمحور أهداف هذه الدراسة حول هدف أساس عام، وأهداف فرعية موضحة على النحو اآلتي 

األهلية في مخيمات اللجوء و انعكاسه التعرف على الدور التنموي للمؤسسات ":  الهدف العام
على الحد من الفقر في محافظة بيت لحم من وجهة نظر كاًل من  الالجئين في مخيمات 

 ."المحافظة ومدراء المؤسسات األهلية العاملة في تلك المخيمات
 
 

 : األهداف الفرعية 
 
ألهلية في مخيمات اللجوء التعرف على نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤســــسات ا -0

 .فـي محافظة بيــت لحـــــم
 
التعرف على المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدورالتنموي للمؤســــــــسات األهلية  -4
 .مخيمات اللجوء في محافظة بيت لحم في
 
ر التعرف على آليات تساهم في حل المشاكل والمعيقات التي تقف في وجه تطور الدو  -0

 .التنموي للمؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء
 
مخيمات التعرف على المعايير التي تتبعها المؤسسات األهلية في تحديدها لألسر الفقيرة في  -2

 .اللجوء في محافظة بيت لحم
 
الكشـف عن وجود فروق ذات داللة إحصائية في إجابات المبحوثين حول الدور التنموي  -4

ة في مخيمات اللجوء وانعكاسه على الحد من الفقر في محافظة بيت لحم من للمؤسـسات األهليـ
نوع المؤهل العلمي، العمر، الجنس، )وجهة نظر الالجئين في تلك المخيمات تعزى لمتغيرات 

 (. الدخل الشهري، عدد أفراد األسرة، الحالة االجتماعيةالعمل، 
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 أســــئلة الدراســــــة   0.9

 : سـة حول سـؤال أسـاسـي مفادهتتمحور هذه الدرا
ما هو الدور التنموي للمؤسـسات األهلية في مخيمات اللجوء وانعكاسه على الحد من الفقر 
من وجهة نظر كالا من الالجئين في مخيمات محافظة بيت لحم، ومدراء المؤسسات األهلية 

 العاملة فيها؟
 :األسئلة الفرعية

من ِقبل الالجئين في مخيمات محافظة بيت لحم، ومدراء لتسهيل اإلجابة على السؤال األساسي 
 : المؤسسات العاملة فيها، قمنا بتجزئته إلى أسئلة فرعية على النحو التالي

يمات اللجوء فـي ما هي نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤســــسات األهلية في مخ -0
 ؟محافظة بيت لحم

 
لتي تحول دون تطور الدور التنموي للمؤسسات األهلية في ما هي المشـــاكل والمعيقات ا -4

 ؟مخيمات اللجوء في محافظة بيت لحم
 
ما هي اآلليات التي تساهم في حل المشاكل والمعيقات التي تقف في وجه تطور الدور  -0

 ؟مؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء في محافظة بيت لحم التنموي لل
 
مخيمات ا المؤسسات األهلية في تحديدها لألسر الفقيرة في ما هي المعايير التي تتبعه -2

 ؟اللجوء في محافظة بيت لحم
 
هل هناك فروق ذات داللة إحصائية في إجابات الالجئين حول الدور التنموي للمؤسسات  -4

األهلية في مخيمات اللجوء وانعكاسه في الحد من الفقر في محافظة بيت لحم تعزى للمتغيرات 
الدخل ، عدد أفراد األسرة، الحالة االجتماعيةالعمل، نوع المؤهل العلمي، العمر، جنس، ال): اآلتية

 ؟(الشهري
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 فرضيـــــات الدراســـــــة  0.1
 

 : تقوم الدراسـة على فرضيـة رئيسـية وهي
 .ليـس هناك أي دور تنموي للمؤسـسات األهلية في مخيمات اللجوء في محافظة بيت لحم

 :تجت الفرضيـات اآلتيـةوبناًء عليها ن
 
نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء فـي محافظة  -0

 .بيت لحم ،ال تساهم في الحد من الفقر
 
هناك عالقة تربط بين المشـاكل والمعيقات التي تقف في وجه تطور المؤسـسات األهلية في  -4

 . ي الداخلي لهذه المؤسـساتالمخيمات وبين الهيكل اإلدار 
 
ليس هناك أي آليات واضحة تساهم في تطور المؤسـسات األهلية في مخيمات اللجوء في  -0

والتي من شـأنها أن تسـاهم  ،ا و تساهم في الحد من الفقر فيهامحافظة بيت لحم وتعزز من دوره
 .في دفع عجلة التنمية إلى األمام 

 
 .في تلك المؤسسات اتس لتحديد األسر الفقيرة في المخيمليس هنالك أي معايير ومقاي -2
 
في متوسط إجابات   (α ≤ 1.14)ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة  -4

وانعكاسه على الالجئين في مخيمات محافظة بيت لحم حول الدور التنموي للمؤسسات األهلية 
العمل، نوع المؤهل العلمي، العمر، الجنس، ): اآلتية تعزى للمتغيرات الديموغرافيةالحد من الفقر 

 (.الدخل الشهري، عدد أفراد األسرة، الحالة االجتماعية
 

 حـــدود الدراســـة 0.7
 

حتى   (4100)ستتراوح مدة إجراء الدراسـة من الفصل الثاني من العام الدراسي  :الحدود الزمانية
 .ة القدسالتقويم األكاديمي لجامع حسب (4102)العام 

من سيتم إجراء الدراسة في مخيمات اللجوء في منطقة بيت لحم والتي تتكون : الحدود المكانية
 .(مخيم عايدة ، و مخيم الدهيشـة، مخيم العزة)
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مخيم الدهيشة ، مخيم العزة ، مخيم ) الالجئين في مخيمات محافظة بيت لحم : الحدود البشرية
 (.عايدة 

 
  محـددات الدراسـة 0.1

قتصر هذه الدراسـة على دراسة الدور التنموي للمؤسـسات األهلية في مخيمات اللجوء وانعكاسه ست
، والمسجلة لدى وزارة (عايدة، العزة ،الدهيشةمخيم )لحد من الفقر في منطقة بيت لحم على ا
مديرة دائرة الجمعيات غير : لطفية،المشني. )مؤسـسة( 30)بيت لحم والبالغ عددها /الداخلية

. لمؤسسات االهلية في مخيم الدهيشةا: بيت لحم/حكومية والشؤون العامة في وزارة الداخليةال
 .( 2011مقابلة شخصية 
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 (اإلطار النظري والدراسات السابقة)   الفصل الثاني

 

 (المنظمات األهلية في فلسطين)المحور األول 2.1 
 

 جمعيات إلى طبيعتها حسب تصنف التي ،األهلية والمنظمات السياسية واألحزاب القوى تعتبر
 بحث ومؤسسات ومراكز تنموية، ومنظمات ومؤسسات جماهيرية، ومنظمات وتعاونية، خيرية
عالم  التي الرئيسية المكونات من مختلفة ومصالح حقوق عن الدفاع وهيئات إنسان وحقوق وا 
 المؤسسات في ينحصر المدني المجتمع نطاق أن والمقصود المدني، المجتمع مفهوم تحت تنضم

 مستقل مجتمع فهو ثم ومن التطوعي، العمل على نشاطها يقوم التي الحكومية غير والمنظمات
 (.04، ص4114شيخ علي، ) المباشر الدولة إشراف عن كبير حد إلى
 

 استمرارية وأشدها المصطلحات أكثر من المدني المجتمع مصطلح أصبح الحديث العصر في
 أحدى هي منظمات من يرافقه وما المدني المجتمع أصبح إذ والسياسة، معالمجت حقل في وبروًزا
 يعتبر الفلسطيني، الصعيد علىأما  الدولة، ورقي حضارة عن تعبر التي األساسية رالصو 

 تحت زال ما المجتمع هذا كون المدنية للمجتمعات خاصة ةحال تحديًدا الفلسطيني المجتمع
 .اإلحتالل

 
 من اآلالف لمئات ةاالحي نوعية لتحسين مباشرة تنموية بنشاطات حكوميةال غير المنظمات تقوم

 الصحية الخدمات تقديم نشاطاتها وتشمل. ةهمشوالم الفقيرة الفئات وخصوصا المواطنين
 ومكافحة العمل فرص لخلق الموجهة النشاطات إلى إضافة ألخ، ..االجتماعية والرعاية والتعليمية

 المجتمع وطبقات شرائح لمختلف األمان شبكات وتشغيل ،جًدا يرالصغ اإلقراض وتقديم الفقر
 عمل مجاالت إلى المنظمات هذه ولوج في نوعيا تطورا األخيرة السنوات وشهدت .الفلسطيني

 المنظمات هذه عملت وقد. والطفل المرأة وحقوق والديمقراطية، اإلنسان، حقوق على تركز جديدة
 الفلسطينية المحافظات جميع مستوى وعلى غزة وقطاع ةالغربي الضفة مناطق أنحاء جميع في
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ويشتمل هذا المبحث على مفهوم (. .02، ص4101ثابت، ) منها المستفيدين أعداد وسع مما
 . ، باإلضافة إلى معيقات عملها، وآليات تفعيلهاوواقع عملها فلسطينالمنظمات األهلية، ونشأتها 

 
 مفهوم المنظمات األهلية 4.0.0

 
ريف المنظمات األهلية صعوبات كثيرة بسبب اختالف الرؤية والمنظور، وكذلك بسبب يواجه تع

الباز، )تعدد الوظائف التي تقوم بها فعاًل المنظمات غير الحكومية في المجتمعات المختلفة 
ولذلك فقد لجأت بعض البحوث الدولية المقارنة إلى األعتماد على عدة معايير (. .، ص0334

 :وهي( Salamon & Anheier, 1992)األهلية  لتعريف المنظمات
أن يكون للمنظمات األهلية شكل مؤسسي محدد يميزها عن مجرد التجمع المؤقت لمجموعة  -0

 .من األفراد
 .أن تكون منفصلة مؤسسيًا عن الحكومة -4
 .أن تكون غير ربحية -0
 أال تعمل في السياسة بالمعنى الحزبي -2
 .يس من قبل قوة خارجيةأن تحكم وتدار ذاتيًا ول -4
 .يجب أن تشتمل على قدر من المساهمة التطوعية -.

ولما كانت المنظمات األهلية العربية تختلف من حيث درجة أستيفائها لهذه "وأكدت شهيدة الباز 
الشروط ومن حيث نوع األنشطة، فقد رأينا أن نعتمد التعريف القانوني، أي المنظمات التي تعتبر 

". وعها للقانون الخاص بهذه الفئة من المنظمات في كل قطر من األقطارأهلية بحكم خض
 (.20، ص.033الباز، )
 شخصية" بأنها الجمعية أو األهلية المؤسسة (٠٢٢٢) لعام ( 0) رقم الفلسطيني القانون عرفي  

 أهداف مشروعة لتحقق أشخاص سبعة عن يقل ال عدد بين اتفاق بموجب تنشأ مستقلة معنوية
 أو لتحقيق األعضاء بين اقتسامه بهدف المالي الربح جني استهداف دون العام الحالص تهم

 (.٠٢٢٢ الفلسطينية، الوقائع )" شخصية منفعة
 ) لسنة (٤٨) رقم القانون من مادته األولى في األهلية اتنظمالم عرف   المصري شرعالم   أن كما

 لمدة مستمر تنظيم ذات جماعةكل  القانون، هذا أحكام تطبيق في جمعية "أنها على (٠٢٢٠
يقل  ال معا منهما أو أشخاص اعتبارية، أو طبيعيين أشخاص من تتألف معينة غير أو معينة
 ،العيسوي)" مادي ربح على الحصول غير لغرض ذلك و عشرة، عن األحوال جميع في عددهم
4100.) 
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 ال ربحية وغير اجتماعية مؤسسات أو منظمات "بأنها الحكومية غير المؤسسات عرفت قد و
 تحقيق إلى أساساً  تهدف التي الخاص القطاع بمؤسسات أو الرسمية، الدولة بمؤسسات لها صلة
 الحريات من قوتها تستمدو   المجموعات أو األفراد المؤسسات تلك بعمل ويقوم المادي، الربح

 هذه كانت واءس آلخر، مكان من الحريات هذه فيه تفيد أو تتاح الذي بالقدرو لإلنسان، الطبيعية
 أهداف لخدمة أو واالقتصادية، السياسية الحقوق لحماية مدني مجتمع إلقامة تسعى المؤسسات

 عامة أغراض لخدمة أو والمعاقين، والنساء واألطفال كاألقليات بعينها مجموعة لحماية أو معينة،
 البيئة حمايةو  الثقافيةو  الصحية المجاالت في كالعمل عامة بصفة المواطنين على بالنفع تعود

 (.٤ص ،٠٢٢٨ شبير،" )ذلك ونحو الفقر ومحاربة
ن إو الخليجي مجلس التعاونل بها في دول تبين الدراسات واالدبيات والتشريعات المعمو

هذه المنظمات هي مؤسسات وسيطة تقع بين  أنعلى ، اختلفت  مسميات المجتمع المدني فيها
أو مجموعة  يةأو قبل يةعشائر بطلى رواإستند تالة واالسرة وتستند على أساس تطوعي وـالدول
عملها  تحكمقواعد قانونية ل ن هذه المؤسسات تتوافق حوإو. ن العصبيات األسرية العائليةـم

ات ـات والمؤسسـوهذه الجمعي. وهي تهدف إلى تحقيق مصالح أفرادها وتحقيق المصلحة العامة
ي ـبها فل فق القوانين والتشريعات المعموتستند إلى الديمقراطية الداخلية فيما بين اعضاؤها و

 (.02، ص0334إبراهيم، ).دولها الخليجية
أن يكون : ، فقد اشار إلى ان المنظمة غير الحكومية هي التي تحوي الشروط اآلتيةأما المالكي

للمؤسسة واقع رسمي م قنن، أن تكون مستقلة، أن ال تستهدف الربح، تتسم بالمشاركة الطوعية، 
 (.42، ص 4114المالكي، )ون مؤسسة إرثية أو تمثيلية أو حزبية وأن ال تك

 
إلغاثة  شطةبأنقوم خاصة ت منظماتعلى أنها ي عرف البنك الدولي المنظمات غير الحكومية و
أو ، االجتماعية األساسيةماتالخد لتوفيرأو ، البيئة لحمايةأو، يرمصالح الفق عايةلرأو ، ئسالبا

 .(World Bank, 2001) لمجتمعفي مجاالت تنمية ا لتعمل
 

 قائمة أو قيةقوح أو ثقافية أو اجتماعيةيطلق تعبير المنظمات األهلية على مجموعات  ما وعادة
 وتقليديًا تؤسس المنظمات األهلية على قيم. العادة في يةغير تجار افهدأ لها ،البيئة نع فاعللد

قى تتل قدو ،المتطوعين ماتخدو  عاتبرالت على ةبيرك جةبدر أو كليةتمد تع فهي لهذاو ،معينة
 .(Ward, 2005) خاصة مصادر مندعمها  غير الحكومية ولو جزءًا من المنظمات

 
تحقيق  إلى نشاطها من تهدف ال التي المؤسسات تلك بإنها األهلية مؤسساتوت عرف الباحثة ال

تصلها  ال يالتو   المهمشة االجتماعية الشرائحو   للفئات الخدمات تقديم إلى تهدف بل األرباح
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لتغطية  الكافية الموازنات لديها ليس الحكومية المؤسسات أن أو الحكومية المؤسسات خدمة
 . الحكومية المؤسسات عملل ، ويعد دورها مكماًل المجتمع شرائح احتياجات جميع

 
 تطور ونشأة المنظمات األهلية في فلسطين   4.0.4 
 

 المدني المجتمع في ةلالفاع القطاعات أهم من نسطيلف في يهلاألالعمل  قطاع يعتبر
وار الح تنشيط إطار في فعاالً و  حيوياً  دورًا  يهلاأل العمل مؤسسات عبلت حيث سطيني،لالف

 تؤسس التي التحتية البنية وهي الشعبية، المشاركة اتو قن أهم  يهف المجتمع، داخل طيراالديمق
(. 00ص ، 2003قطامش،)  المجتمع لتسيير باً لو أسو  حياة،لل ماً نظا طيةراالديمق ونتكن أل
 :اآلتي في مراحل تتمثل  أربع إلى سطينيةلالف يةهلاأل المنظمات رو تطمراحل   تقسيم نيمكو 
 

 (1967 -1917)األولى  المرحلة -

 العثماني مالحك عايشت التي النشأة فترة يوه( 0324-.030) الفترة ماه نفترتي في وتتمثل 
رو بالد اهفي يةهلاأل المنظمات رو د ماتس حيث يلئيراساإل ل واالحتال البريطاني، االنتداب
الفترة فيه و أن إال األمية،و لمح باإلضافة ديةيهو ال جرةلهلي التصدو  ،يالخير و  اإلغاثي اإلنساني

 الغربية الضفة في األردني نالحكمي عايشت التيو  لىو األ ةلالمرح نم ( ..03-0324) الثانية
 فقد ،(..03) معا في نسطيلف ضيأرا  لباقي يلئيسرااإل حتالل واال غزة، قطاع فيي المصر و 
ن النظامي قبضة تشديدو  سطينيلالف المجتمع صفوف فيم العا اإلحباط نتيجة يهلاألالعمل بطه

 التنظيمات،و  بحزااأل إلضعاف ىأد مما ،نسطينييلالف حركةو  حرية ىلع يالمصر و األردني
 عودةال وحق الالجئين  بقضيةواالهتمام  نطيو الت عمشاري مةو مقا على العملتركز بالتاليو 

 (.2010 لإلرشاد، الفلسطيني المركز) اإلغاثي للعمل إضافة


  (0552-0517) الثانية ةلالمرح -
 منظمة اهفي برزت التيو  السبعينيات فترة في يهلاأل العمل صعيد ىلع كبير رو تط رأ ط لقد

 االتحادات نم العديد بإنشاء قامت حيث سطيني،لالف شعبلل شرعيكممثل  سطينيةلالف التحرير
 االحتياجات لبعض استجابةو  ،نسطيلف في عيو التط العمل نلجا ملدع الخارج في الشعبية
 االحتالل  ظل ظروف  فيوي التنم الجانب اعتبر حيث ة،لشام يةو تنم رؤيةون د نلك ية،و التنم
 إال التنمية، ليسو  ةلالمستق لةو الد قامةوا   رتحري هي يةو لو األ نأو  ،نييلئيرااإلس مع تطبيعه أن ىلع
 نظرة إلى التنمية معد في الضيقة السياسية النظرة نم األمر تحول الثمانينيات فترة يوف ه أن
 (.2010  لإلرشاد، الفلسطيني المركز)  التنمية تجاه سعو الت
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العمل  ركز حيث ل،أفض بشكل الثمانينيات فترة في يةهلاأل بالمنظمات يهلاأل العمل رو د وتطور
 سطينية،لالف يةهو ال ىلع المحافظةو  ،اً متعمد االحتالل اهترك التي الخدمية اتو الفج سد ىلع
 االنتفاضة بعد خاصةو  العنصرية هسياستو  االحتالل  أما سطينيلالف الشعب دو صم تعزيزو 
 فةلمخت بأشكال االحتالل مةو قام مدع ىلع اهقدرت المنظمات أثبتت حيث ،(.034) معا لىو األ
 .(2004  علبة، أبو) ميلالتعو  عةراالز و  الصحة قطاع في الخدمات جانب اهمنو 
 

 (4112-0552 )الثالثة   المرحلة -
 حيث ،(0332)ام ع لو سو أ اتفاقية قيعو تو  سطينيةلالف طنيةو ال طةلالس مقيا مع بدأت التيو 

 ازهالج رهأظ حيث ينية،سطلالف يةهلاأل المنظمات عدد في ظو حلم بازدياد ةلالمرح هذه تميزت

 يةهلاأل المنظمات إجمالي نم%( ..04)ه نسبت ما نأ (0333) معا حصاءلألي المركز 
 (هنسبت ما تأسس ماك سطينية،لالف طنيةو ال طةلالس مقيا بعد تأسس غزة قطاع في سطينيةلالف

 ذتأخ قدو  ،أيضاً  طةلالس امقي بعد الغربية الضفة في المنظماتتلك  إجمالين م%(  03.0
 فأصبحت فة،لالمخت بحزالأل السياسي ذو النف يعكس سياسياً  طابعاً  اهمعظم في يةهلاأل المنظمات

 علبة، أبو)  طةلالس ليد المدنية حياتالصال ممعظ النتقال إضافة الحزبي، علصرال خصبة أرضاً 
2004) 

 المنظمات إلنشاء مناسبة تالهيبتس الفترة تلك  تمتع إلى الزيادة تلك  في سبب ويعود أهم 
 ،وتمويلها ودورها ا،لهعم طبيعة نع طةلالس أما ةلمسائ أصبحت اهأنم من الرغ ىلع ية،هلاأل

 (0/4111)م رق يةهلاأل المنظماتو  الخيرية الجمعيات ونقان إصدار الفترة تلك في مت حيث
 2002) الشاللدة،)  الضفةو  غزة في نالسابقي ننيو القان نم بدالً  اعتمدو 

ن م بد ال نكا بحيث الفترة، تلك في سطينيلالف المجتمع حياة فيول نوعي حلت استدعى مما
 رو الد يرو تطو  االجتماعية،و  االقتصاديةو  السياسية تراالتغي مع جمينس قوي يهلأ قطاع دو جو 

 التنميةو  المستدامة، التنميةك الجديدة هيمالمفا ظل في  )التنموي( رو الد إلى( اإلغاثي)التقليدي 
 .2002) الشاللدة،)   المجتمعية المشاركةو  ننسااإل وحقوق االجتماعية الةالعدو  البشرية

 
 ( 4111-4112)الرابعة  المرحلة -

 
 ةلبمرح مرت حيث اهأدائو  سطينيةلالف يةهلاأل المنظمات ىلع فةلمخت تيراتأث ةلالمرح ذههلن كاو 

 الحصار في رمراستاال مع غزة قطاع ىلع الحرب اً حديثو  ر،رااالستق دمعو  يةلالداخ المشاكل
 (.2006  سرحان،)ليه ع ضو المفر 
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 المنظمات تلعم هناك، نالسكا ىلع الإلنساني الحصار فرض عدو م ، 2006 العام بداية منذو 
مجال  في تحديداً و  الناس،ن م أكبر أعداد خدمة أجل نم اهر و د تنمية ىلع سطينيةلالف يةهلاأل

 (.2011يونس،) غاثيةاإل ادو الم زيعو تو  جتماعيةاال كالرعاية التنمية
 
 (2009 -2013  )الخامسة  المرحلة -
 
 رهو تد بعد رو الد ذاه تنامى حيث ، يةهلاأل مؤسساتلل مهماً  دوراً  ةلالمرح هذه دتهش قدو 
 تداعياتو  يلئيرااإلس الحصار ررااستم ظل في بخاصةو  غزة قطاع في اإلنسانية ضاعو األ

 المجتمع ىلع خيمةو  آثار نم اهأعقب ماو  غزة قطاع ىلع (4114) معا يةلئيرااإلس الحرب
 المنظمات اهتقدم التي المساعدات ىلع اعتمدت التي األسر نسب ارتفعت حيث سطيني،لالف

 عن الدور الذي قامت به تلك المنظمات في إغاثة المتضررين جراء فضالً  لية،و الدو  يةلالمح
 .(2010 رمضان، أبو)الحرب 

 

 فلسطين في نيالمد واقع منظمات المجتمع 4.0.4
 

، الرسمية وغير والرسمية، والعلمانية، الدينية، باطيافها المدني، المجتمع منظمات شكلت لطالما
        عامي سرائيلاإل لاالحتال منذ خاصة غزة، وقطاع الغربية الضفة في للمجتمع الصلبة القاعدة

 التي المنظمات هذه لىإ ويعود. التسعينات أواسط في الفلسطينية السلطة إقامة ثم، (..03)
 في يبقوا لكي للفلسطينيين الالزمين والخدمات البنية توفير في الفضل المتطوعون، عادة يديرها
 اإلنسان لحقوق والمناصرة اإلنسانية، واإلغاثة والتعليم، الصحية، الرعاية توفر وهي. أرضهم

 حركات قبل من تدار ما، حد إلى زالت وما الحكومية غير المنظمات كانت .ةالدولي والعالقات
 عادة، الحكومات بها تقوم التي األعمال من الكثير تؤدي وهي ، سياسية دوافع تملك اجتماعية
 مثل كبيرة، إنجازاتها تعتبرو ، المجتمعية المشاركة من المواطن تمكين في دورها إلى باإلضافة
 بكافة تقوم المحلية نيةالفلسطي المنظمات كانت .المدنية الحياة في والشباب النساء إشراك

 ف،.ت.م من بدعم وذلك والتنمية، االجتماعي التغيير تحقيق نحو تسعى التي األعمال
 يتلقى لم ولكن الغربيين، المانحين من صغير عدد ومن العربي، والعالم الشتات، وفلسطينيي
 .(040-012، ص4112تقرير التنمية البشرية، ) التنمية أجل من مساعدات الفلسطينيون
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ن الحال قبل دخول السلطة الفلسطينية وبعد دخولها لم يتغير كثيرًا على مستوى و ترى الباحثة بأ
التنمية فقبل دخول السلطة الفلسطينية لم تقدم المنظمات الدولية أي مساعدة لها عالقة مباشرة 

نما كانت مساعدات بعيدة كل البعد عن التنمية في المجتمع الفلسطيني  .بالتنمية وا 
 إلى الموجهين والتمويل الدعم تقويض إلى أدى الفلسطينية، بالسلطة الدولي االعتراف نإ

 إلى االجتماعية الحركات من الدعم من الكثير ف.ت.م حولت فقد . ةاالجتماعي الحركات
 للسلطة الناشئ الحكومي للدور الدعم العربي والعالم الدولي المجتمع قدم كما الفلسطينية، السلطة
 المنظمات أصبحت. الحكومية غير المنظمات حساب على تمويلها خالل من وذلك نية،الفلسطي
 القطاع إلى (87%) مقابل فقط، الدولية المساعدات من( 8%) أوسلو تتلقى بعد الحكومية غير
 .(4114معهد ماس، ) الفلسطينيين الالجئين وتشغيل غوث وكالة إلى( 5%) و العام
 

 تشكيل أخرى حركات أعادت االجتماعية، بينما الحركات بعض عم الفلسطينية السلطة تعاونت
 من المنافسة وقلل من زاد مما المانحين، أموال من تستفيد لكي حكومية غير كمنظمات نفسها
 غير والمنظمات الفلسطينية السلطة بين عدم التعاون ىأد لقد. المدني المجتمع بين فيما التعاون

 القاعدة أمام ساءلينم   كونهما حقيقة تجاهل إلى نفسها، ماتالمنظ بين الحكومية، والمنافسة
 .(4114معهد ماس، ) الفلسطينية الشعبية

 
وترى الباحثة بإنه على الرغم من زيادة حجم الدعم إلى السلطة الفلسطينية إال أن نسبة الفقر 

لممول هو بقيت على حالها، بل وعلى العكس من ذلك فقد زادت نسبة الفقر الموجودة، حيث أن ا
 .نفسه واجندته هي نفسها ولم يتغير في النهج أي شيء سواء قبل دخول السلطة أو بعدها

 
 وأن اسرائيل، على االعتماد عن يتوقفوا أن الفلسطينيين على إنه الكثيرون روج أوسلو عمليةبعد 
مع في المجت تشوه خلق إلى أدى مما أوسلو، إطار ضمن مجتمعهم على بناء بالتركيز يبدأوا

 من المناصرة أنشطة توجيه وأعيد .القدرات وبناء بالتنمية المقاومة فاستبدلت .المدني الفلسطيني
 األنشطة حجم وتضخم. الفلسطينية السلطة المطالبة بمساءلة إلى االحتالل بإنهاء المطالبة
 لقياداتوا العالجي، والالعنف، والتعليم الديمقراطية على التدريب مثل المانحين، لدى المفضلة
 قيود عليه تفرض لشعب أولوية تشكل ال أهميتها، قد على مواضيع وهي المرأة، وتمكين الشابة،
 إغاثة برنامج ألي يمكنمتجاهلين بإنه ال . ومستقبله حاضره على التأثير على قدرته تكبل شديدة

 الدولي، سانياإلن للقانون والمنهجية الخطيرة االنتهاكات تستمر فيما النجاح يحقق إنسانية أن
 .(04، ص.411مؤسسة دالية، )ه تخفيف إلى اإلغاثة تسعى الذي  والكرب األذى تلحق والتي
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وترى الباحثة بإن المشاريع التي كانت تطرحها الجهات المانحة والتي كانت المنظمات األهلية 
إلى  تقوم بتنفيذها من اجل الحصول على النفع المادي ما كانت إال أدوات تهدف في مجملها

تمكين الفرد الفلسطيني من التكيف والتعايش مع اإلحتالل، بحيث كانت تعمل على بلورة فكرة 
ن المقاومة تندرج تحت مسمى اإلرهاب  عند الشباب الفلسطيني، وهي ثقافة التعايش السلمي وا 
شغال الشباب الفلسطيني بأمور أخرى  لى تلطيف وتهذيب وتجميل اإلحتالل اإلسرائيلي وا  وا 

 . فكير في القضية الفلسطينيةتدهم عن الت بع
 الطارئة، اإلغاثة التمويل باتجاه انتقل فقد، (2000) عام الثانية االنتفاضة اندالع أعقاب فيأما 
معهد ماس، ) المدى بعيدة التنموية األنشطة حساب على الموازنة، ودعم العمل، فرص وخلق
 ثم ، (7:1) االنتفاضة قبل الطارئة داتإلى المساع التنموية المساعدات نسبة بلغت (.4114
 المنظمات هذا دفع وقد(. Alpher, 2005, 154-162) (4114) عام في (5:1) أصبحت

 عن واالبتعاد اإلغاثية المساعدات مزودي مع الباطن من المتعاقد لعب دور إلى الفلسطينية
 المدني المجتمع منظمات من العديد فقدت كما .المحلية الفلسطينية للتنمية كقيادة الحقيقي دورها
 األمر السياسي، واستقاللها القاعدة صالتها مع الدولية، المساعدات على اعتمادها تزايد التي
 .داخلها الديمقراطية تقويض إلى أدى الذي

، قد تحول نهجهم في تقديم (م4111)ترى الباحثة بإن المانحين بعد االنتفاضة الثانية عام
إغاثية، وكأن البلد أصبحت منكوبة، وقد تأقلمت وتكيفت المنظمات المساعدات إلى مساعدات 

األهلية مع هذا النهج، وابتعدت عن نهج التنمية، حتى يتسنى لها مجاراة التيار، وهذا يعتبر من 
 .المآخذ على عملها

 التنموية األنشطة بتنفيذ تقوم الدولية الحكومية غير المنظمات جعلعلى   المانحين كما عمل
 الحكومية غير المنظمات عبر المساعدات توجيه لكن. الفلسطينية األراضي في عليها شرافواإل

 المنظمات أما. التمويل على الحصول الوطنية الحكومية غير المنظمات على يصعب الدولية
 التمويل حصولهاعلى يكون فيكاد الرسمية، غير القاعدية والمنظمات المجتمع إلى المستندة
مؤسسة دالية، )الوسيطة  الحكومية غير المنظمات إحدى رعاية تحت تكن لم إن مستحيال،
 .(04، ص.411

 وهذا المشاريع، تنفيذ في نشًطا دوًرا تلعب الدولية الحكومية غير المنظمات من العديد أن كما
 غير المنظمات بين الدولية-الوطنية الشراكات نجاح إن. بالمساءلة االهتمام تزايد إلى جزئًيا يعود

 هذه التزام وعمق مدى على وكذلك المحلية، للقيادة احترامها مدى على يعتمد الحكومية
لى البيروقراطية، المتطلبات حجم على يعتمد كما . ةالفلسطيني بالتنمية الدولية المنظمات  أي وا 

 إضافة الفلسطينية، الحكومية غير للمنظمات المؤسسية القدرات بناء عملية تدعم أو تيسر حد
 سلًبا يؤثر الدولية المنظمات دور تزايد فإن األحوال أفضل وفي ذلك، ومع أخرى عوامل عدة إلى
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مؤسسة دالية، ) يالتنمو  المجال في دوره تهميش ناحية من الفلسطيني المدني المجتمع على
 .(04، ص.411
 مما الفلسطيني، للشعب التمويل بوابة جعلها الفلسطينية السلطة تأسيس فإن ،(2005) عام حتى
 االجتماعية الحركات إلى .ف.ت.م عبر تتدفق كانت التي األموال منابع تجفيف إلى أدى

 الدولي التمويل مصادر نفس على معتمًدا المدني المجتمع بدوره جعل مما المدني، والمجتمع
 .(04، ص.411مؤسسة دالية، ) .السياسية أجندته عبر يتحرك وبالتالي الفلسطينية، للسلطة
 المدني المجتمع وتعلم، المدني المجتمع منظمات دعم عن السياسية الفصائل توقفت لكذل نتيجة 
 والتي الشديدة، والقيود المعقدة الهيكليات ذات  التنموية البرامج عبر األموال على يحصل كيف
 تقوض إنما الحكومات هذهو  .تنفيذها يتم التي المشاريع نوعية تحديد من األجنبية الحكومات تمكن

 ،اإلسرائيلي الجيش بها يقوم التي التدميرية لألعمال دعمها عبر المدى بعيدة المستدامة تنميةال
 المانحة الدول إلى األموال تدوير ويعيد المحلية، والقيادات األجندات تطوير عملية يعيق مما

 يمولون ال الدوليين المانحين أن حيثسرائيلي، اإل االقتصاد إلى المساعدات أموال ويضخ نفسها،
 بناء المدني المجتمع في العاملين من الكثيرون أعاد فقد  المسجلة، الحكومية غير المنظمات إال

 المجتمع فقد ،  ولذلكالتنموي التمويل على الحصول أجل من حكومية غير كمنظمات أنفسهم
دالية، مؤسسة ) .مواالنقسا التنافس محله فحل به، يتسم الذي والتنوع والعمق االتساع، المدني
 (04، ص.411

ترى الباحثة بإن المنظمات األهلية الفلسطينية قد تحولت إلى مشاريع استثمارية خاصة لمجموعة 
من المستثمرين، ويعود السبب في ذلك إلى المعيقات والقيود التي حدت من فاعليتها وعلى رأس 

أجل الحصول  هذه المعيقات التمويل، حيث عملت تلك المنظمات على تغيير نهج عملها من
  . على التمويل

 
   سطينيةلالف يةهلاأل المنظمات هتواج التي الصعوبات 4.0.2

 
، وقد أشارت الدراسات إلى سطينيةلالف يةهلاأل المنظمات هاجو ت التي باتو الصع نم العديد جدو ت

حيث أن جميع الدراسات . من خالل وجهة نظر القائمين على تلك المؤسسات الصعوباتتلك 
نستعرض  يلي فيماعلى أن جميع المؤسسات تعاني بشكل أساسي من مشكلة التمويل، و أجمعت 

 :هذه المعيقات مهأ
 

 ميةو حكال غير المنظمات التمويل من أهم العوامل التي تعرقل عمل ةلمشك تعتبر: التمويل -0
 ظماتالمنعمل  اتهاتجا تحديد في اً ريو مح اً ر و د المادية المساعدات عبلتو  ا،هنشاط نموتقلل 
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 واألهداف اتهجيو التو  النشاط ةعيو بنالتمويل  ىلع الحصول فرصة تتأثرو  مية،و الحك غير
ذلك  إلى باإلضافة لية،و د وأ يةلمح ةهج نمويل التم نكا اءو س المنظمات ذهه ِقبل نم نةلالمع
 فيو  ،مز الال التمويل ىلعول الحص فيرًا كبي اً عائق التمويل يشكل مصادر ىلع التنافس نفإ
 امكانيةو  اً تقني سةو المدر و  المقدمة المشاريع دةو ج اهمن عديدة طو بشر  يرتبط ناألحيا نم ثيرالك

 ومنها التمويل  اتهج إلى المقدمة المشاريع تلك لتنفيذي الالزم البشر  الكادر دو جو  اهمنو  هاتنفيذ
 2004 ،يادهال عبد( هات  الممولة الج ياتو لو أأهداف و  مع المقترحةو  المقدمة األنشطة مطابقة

 (.00-01، ص :
 

 إثارة من فلسطين في المدني المجتمع مؤسسات قدرة ضعف، إلى ان (4114)أشار سعد وجودة 
 :اآلتية لألسبابيعود  الالزم التمويل تجنيد أو المصادر

 
 تمويلل مصادر أهم احد الحكومي الدعم يعتبر إذ "الحكومي"الرسمي الدعم مصادر غياب -

 عن فضال التضييق وهو تماما العكس نشهد الفلسطينية الحالة في ناولكن األهلية المؤسسات
 .المالي الدعم

 
حيث اشار أبو  .معينة أجندة يفرضون الممولين أن بمعنى خارجية، بأجندات التمويل ارتباط  -

 هذه تربط حيث المانحة الدول ومشاريع لبرامج عالي ، إلى أن هناك تسييس(4114)سيف 
 ومن السلمية، للتسوية بالتأييد يتعلق فيما للتمويل المتلقية تمويلها للمؤسسات بين المانحة الدول
 وقطاع الغربية الضفة في األهلية المؤسسات دعم برنامج "البنك الدولي مشروع المشاريع هذه
 يشترط والذي األوروبي االتحاد من الممول لشعب شعب دوالر، وبرنامج مليون 20 بقيمة "غزة

ابو سيف، . )Usaidالدولي  للتنمية األمريكية الوكالة المشروع، وبرنامج تنفيذ فيإسرائيلي  شريك
 (...0-0.0، ص 4114

 
 وأيضا التمويل مصادر على المدني المجتمع مؤسسات بين القائم الصحي غير التنافس -

 في (االزدواجية بها تقوم التي األنشطة نوع من يمتد التنافس وهذا السلطة، وبين بينها التنافس
 (...0-0.0، ص 4114ابو سيف، ) .(التمويل مصدر على تنافس إلى الخدمات تقديم مجال

 
حجام الفلسطيني، الشعب يعيشها التي الفقر حالة بسبب الذاتي التمويل ضعف -  المؤسسات وا 

 .المدني المجتمع منظمات دعم عن الفلسطينية المالية
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 الوضع هذا في الممولة المشاريع إتمام بإمكانية تهاوثق الممولة للجهات اآلمن المناخ توفر عدم -
   .الفلسطينية لألراضي المادي الدعم لضخ المتردي األمني

 
 يلو لتم استعداد لديها المانحة والمؤسسات الدول أن المالحظ من المشروط األجنبي التمويل -

 وثيقة على توقيعال الشروط هذه ومن، هي بشروطها ولكن أهلية جهة ألي والنشاطات  البرامج
 االنتفاع من يحرمها مما ، فلسطين في العاملة المؤسسات بعض ترفضه ما وهذا اإلرهاب، نبذ
 (...0-0.0، ص 4114ابو سيف، ) .فلسطين في القطاع لهذا التمويل مصادر أهم من
 

وترى الباحثة بإنه يجب علينا آال نغالي في نقد المنظمات األهلية، والسبب في ذلك هو أن 
ما أن تتبع جندة رغم أنف القائمين عليها، فإصدر تمويلها الرئيس هو ما يفرض عليها تلك األم

ال فأنت محروم من التمويل، باإلضافة إلى أن اعتمادها على التمويل  ما يريده الممولين وا 
بل بتلك الداخلي  ال يكفي للقيام بمهامها على الوجه المطلوب، فهي بين فكي كماشة، فإما أن تق

 .ما التوقف عن العملالتوجهات لدى المانحين وا  
 

 توسيع يعني والذي التمكين ماهية تعي ال المنظمات من كثير: التمكين فكرة وضوح عدم -4
 القدرات بناء يتخطي وان النفس على االعتماد على قدراتهم وزيادة واألفراد المجتمع خيارات
 مفهوم إلى والرعاية المباشرة الخدمات تقديم مفهوم يتخطي كما المعرفية القدرات بناء إلى المهارية
  .(01، ص  4114سعد وجودة، ) المجتمع في والتغيير التنمية

 
 تنمية تحقيق خالل من هو رمشكلة الفق ولحل للتنمية الحقيقي المحرك إن Belshaw) )أكد 

، فالتعليم ةمؤقت حلول خالل من وليست ق،الرز  لكسب دائمة ووسائل سبل تأمين تضمن مستدامة
والتدريب للفقراء ومساعدتهم في كيفية التخلص من الفقر هو افضل من المساعدات والمعونات 

 . Belshaw, 2006)) المباشرة والتي سرعان ما تنضب
 

وترى الباحثة بإن إنعدام وضوح فكرة التمكين ناتج عن طبيعة المشاريع التي تقدمها لها الجهات 
رامج وتعمل على تنفيذها وتمويلها وتكون المنظمات األهلية المانحة فهي التي تفرض الب

 .الفلسطينية هي أداة للتنفيذ
 
 رؤية إلى المدني المجتمع مؤسسات بعض نجرافأ: التنموية اإلستراتيجية الرؤية غياب -4

أشارت دراسة كل من  .واإلغاثة الخدمات وتقديم الصمود بقضايا انشغالها بسبب مدفونة تنموية
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القطامي، )و (4113أبو دقة، )، ودراسة (.411مقداد والهندي، )، (4101الكفارنة، شتات و )
 واضحة، ورؤى عمل برامج إلى أن أهم نقاط ضعف هذه المنظمات هو االفتقار ، على(4114
 ضمن محددة وبرامج شاملة تنموية إلى خطط عام بشكل التطوعي العمل منظمات تفتقر حيث
 في نوعي تطوير تحقيق أو تحقيقها يمكن التي  واألهداف طالنشا مدى تعكس زمنية جداول

 .نشاطاتها
 

 ميةهبأ عيو ال وضعف ءو س نإ :الحكومية غير المنظمات بين والتنظيم التنسيق ضعف -4
 وأن اإلنسا وحقوق كالبيئة معينة قضية في دهو الج حيدو ت مدوع المنظمات، نبي فيما نسيق الت

 ويضعف ة،و المرج هدافاأللتحقيق  زمةالال دهو الج تشتت إلى ناألحيا نم كثير في ييؤد الفقر،
 مةاالع السياسات ىلع تأثيرلل ضاغطة تهاجو  ميةو الحك غير منظماتلل المرتقبالفعال  رو الد
 (.00-01، ص4112ي، ادهال عبد(
 

 إال المدني المجتمع منظمات بين وشراكة تشبيك يوجد ال، إنه (4114)كما أشار سعد وجودة 
 ضعيف فلسطين في العاملة المنظمات بين التنسيق كذلك ضعيفة، فعالية ذو أو ودمحد بشكل
 صعيد على مبرمج تنسيق هناك وليس .المناسبات بعض في المشاركة يتجاوز ال انه حيث جدا،

 عدم خطورة وتظهر  .ندر فيما إال المساعدات تقديم أو الدورات عقد حتى أو اليومية النشاطات
 المنطقة واستهداف منظمات عدة قبل من الخدمة وتكرار والجهود الطاقات إهدار في التنسيق
 عدم كذلك .المنظمات هذه خدمات من ىأخر  مناطق خلو مع منظمة من أكثر قبل من الواحدة
 طغيان عن الغالب في ينتج وهذا المؤسسة مستوى على الفردية الكيانية حالة يعمق التنسيق
 األخرى المؤسسات إمكانيات توظيف من المؤسسة ويحرم ق،الفري روح على والفردية الذاتية
 (.01، ص 4114سعد وجودة، ) بينها المشتركة األهداف لتحقيق

 
،  إدارية معوقات منها الجمعيات بين التنسيق لعملية متعددة وجود معوقات وأشار العمري إلى

التكنولوجية،  دواتاأل باستخدام مرتبطة جتماعية، ومعوقاتاال بإدارة الشئون مرتبطة ومعوقات
 والعاملين، الجمعيات بمديري مرتبطة ومعوقات الجمعيات إدارة مرتبطة بمجالس ومعوقات
 ( 381 ، ص4114العمري، ) .تنسيق سياسة تمويل، ومعوقات ومعوقات

 
دراكها بإن مصالحها واحدة   هليةاأل الجمعيات وعى أنوبين صادق  معًا هو األسلوب  وتعاونهاوا 

 (.3.4، ص4114صادق، . )تحقيق أهدافهااألمثل ل
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وترى الباحثة بإن غياب التنسيق والتشبيك بين المنظمات األهلية الفلسطينية يعود إلى طبيعة 
 .العالقة التنافسية بين تلك المؤسسات، فقد تحولت من عالقة تكاملية إلى عالقة تنافسية

 
 وبناء طواقمها تدريب إلى لمؤسساتا تحتاج: البشرية القدرات ونقص المؤسسي البناء ضعف -4

 أن تستطيع ال المنظمات من الكثير أن حيث يجب، كما بدورها القيام تستطيع حتى قدراتها
قناع المشاريع كتابة على أفرادها قدرة عدم بسبب لنشاطاتها الالزم التمويل على تحصل  وا 
 (.01ص  ،4114سعد وجودة، ) .تنفيذها على وقدرتهم برامجهم بجدوى الممولين
 

 بنشاطات امقيلل ناإلدارييو  نالفنييو  براءالخو  راتاهالمو  ادرو الك في النقص نإوأشار حماد، 
 نذاوه المؤسسي، البناء ضعف إلى باإلضافة اهر و تط نم يعوق قد ميةو الحك غير المنظمات

، حماد(  مةو الحك مع كةراالشو  ميةو الحك غير المنظمات رو د تنشيط في نأساسيا النعام
 (...ص  ،4110

 
 المنظمات تلك لقيادة المؤهلة غير اإلدارية الشخصيات بعض اختيار إنوبين الدكتور مالوي 

عداد بانتظام اإلدارية االجتماعات عقد أهمية الشخصيات تلك تعي ال حيث أداءها، يضعف  وا 
 وعدم ،للتمويل المقدمة للجهات الدقيقة البيانات توفير بهدف والموازنات والمشروعات التقارير
وترى الباحثة بإن (. ..4ص: 4114مالوي، ) .العالقة ذات المؤسسات مع والتنسيق التواصل

عدم أشراك المجتمع المحلي في أختيار الشخصيات هو ما ترك أصحاب تلك المؤسسات يقومون 
بالتوظيف بناء على مصالحهم الشخصية دون النظر إلى مصلحة الؤسسة وبالتالي مصلحة 

 .تمعالمواطن والمج
 
 نقل في اإلعالم وسائل أهمية تعاظم من الرغمب: لألنشطة اإلعالمية التغطية ضعف -.

أن  إال المجتمع، أو المؤسسة أو الفرد عن محددة صور وتشكيل العام الرأي وصياغة المعلومات
 وفعالياتها ونشاطاتها أخبارها تغطية في المدني المجتمع منظمات لدى ملموس أداء ضعف هناك
 . (01، ص 4114سعد وجودة، )ًا ميإعال

 
 أو حركات أو أحزاًبا تتبع ما عادة المدني المجتمع منظمات من العديد نإ :الحزبي العائق -.

 مساحة تفقد مث  ومن النفوذ، أصحاب أو األعمال لرجال أو والعشائر للعائالت واجهات تكون
 أو العائلة أو الحزب لرؤية رسالتها في أسيرة وتبقى والمالي، اإلداري القرار استقاللية من واسعة
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 عن تخرج والعشيرة القبيلة في والمحصورة عائلي أساس على المبنية المؤسسات إن. العشيرة
 .(Abdel Samad, 2007) .المدني المجتمع منظمات إطار

 
 أو أحزاب تتبع ما عادة المدني المجتمع مؤسسات من العديد فهنالك وبالنسبة للحالة الفلسطينية

 المؤسسة أن إذ العمل، منهجية في مجيةاوالبر  اإلدارية لإلشكاليات مناًخا يوفر ما وهذا حركات،
 دافعة تنموية رافعة ماإ االنتماء هذا يشكل الحالة هذه مثل وفي. المرجعيات مطب في تقع

 الرسمية المرجعيات قبل من المفروضة التعقيدات إلى يضاف جديدا إداريا عائقا ماا  و  لألمام،
 (.01، ص 4114سعد وجودة، ) والحكومية

 
وترى الباحثة بإنه في الحالة الفلسطينية شكلت الحزبية عائقًا أمام الدور التنموي للمنظمات 
األهلية، حيث كان لكل حزب رؤيته وأجندته الخاصة، باإلضافة إلى أن المؤسسات التي كانت 

 . تها ألفرادها على حساب اآلخرينمرجعيتها الحزب، كانت تعطي األولوية في تقديم مساعدا
  
 المتبادلة الثقة بانعدام م العالقة بينهماتتس: األهلية والمؤسسات السلطة بين العالقة طبيعة -4

 القرار اتخاذ لعملية واحتكارها للمواطنين المنظمة المبادرات في السلطات تشكيك في ذلك ويتضح
 إلحاق كذلك ،ىأخر  ناحية من السلطة مع المواجهة من خوفا المواطنين وانسحاب ناحية من

 منظور وهذا المختصة، للوزارات وليس الداخلية لوزارة والمدني األهلي العمل ومنظمات الجمعيات
 (.01، ص 4114سعد وجودة، ) القطاع هذا مع التعامل في صرف نيأم
 

 في ةلعامال يةهلاأل الجمعيات نبي يقالتنس عف فيضعلى أن هنالك  ،وأكد مقداد والهندي
 الخاص القطاعو  يهلاأل القطاع نبي ضحةوا ةقعال دم وجودعو  ،سطينيةلالف طةلالسن و سطيلف
 (..411مقداد والهندي، )
 

 البلدان في المدني المجتمع بمنظمات المتعلقة والقوانين األنظمة معظم، إلى أن Elbayarويشير 
 المنظمات هذه أهمية فهم مدى تعكس وال الغموض، يسودها واضحة، غير قديمة، العربية
 بالسيطرة الحكومات رغبات سوى يعكس ال القوانين هذه معظم نإ  ذإ .ةالتنمي في رئيسي كشريك
 .Elbayar,  2005)) مراقبته مجرد وليس المدني المجتمع قطاع على
 

في وترى الباحثة إنه في حالة المجتمع الفلسطيني كان ال بد من الرقابة والمساءلة، ويعود السبب 
ذلك إلى أن هناك بعض المنظمات غير الحكومية الفلسطينية كانت تنفذ أجندة خارجية داخل 
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ن هناك بعض  المجتمع الفلسطيني والذي بدوره ينعكس على أمن وأستقرار المجتمع، كما وا 
 . المنظمات التي كانت تتسم بالفساد المالي واإلداري

 
 من االجتماعي العمل عن العزوف ظاهرة ودووج وعطالت ثقافة ضعف  :وعطالت ثقافة ضعف -3
 والمؤسسات المدرسية والمناهج األعالم وسائل خالل من تعزيزها وعدم ،عالمجتم أفراد قبل

 الصعيدين على الغربية المجتمعات في التطوعية المنظمات دور يتعاظم الذي الوقت في الدينية،
 أتى االجتماعي العمل ألبعاد مدرًكا لمواطنا وأصبح التطوع ثقافة ازدادت فكلما والدولي، الداخلي
 المستقرة المجتمعات في تزداد هذه التطوع ثقافة إن . وحقيقية إيجابية بنتائج االجتماعي العمل
 القبلي النظام عليها يسيطر التي المجتمعات في تضعف حين في القانون، يسودها التي

 (.2ص: 4114سقف الحيط، . )الحكومة توفره مما أكثر وأمًنا استقراًرا يوفر قد الذي والعشائري
 

وتشير الباحثة إلى أن مجتمعنا الفلسطيني تلعب فيه العشائرية دورًا كبيرًا، ويعود السبب في ذلك 
إلى أن العشائر هي التي كانت تراعي أمور المواطنين وتهتم بقضاياهم كل حسب موقعه قبل 

مة الفلسطينية لم توفر للمواطن األمن دخول السلطة الفلسطينية، باإلضافة إلى أن الحكو 
واألستقرار السياسي واألمني، األمر الذي قوى من العشائرية والقبلية وبالتالي كان الوالء للعشيرة 

 .أو القبيلة اكثر من الوالء للحكومة، األمر الذي أدى إلى غياب ثقافة التطوع عند المواطنين
  

 ة أهميته ودوافعهالتشبيك بين المنظمات غير الحكومي 4.0.9
 

ي عرف باركر التشبيك بإنه وصف لعملية نمو وزيادة الموارد ألي منظمة من خالل دخولها عضوًا 
في إحدى الشبكات المرتبطة، مما يسهل لها عملية تبادل الموارد والمعلومات والمهارات والخبرات 

 (.Barker, 1999)مع باقي أعضاء الشبكة 
 

جمع من المنظمات واألفراد الذين قرروا العمل سويًا بصورة طوعية ويعرف جمعة الشبكة بأنها ت
لتحقيق أهداف ومصالح مشتركة  اليمكن تحقيقها بدون هذا التحالف، وتتمحور الشبكة حول 

 (.00، ص4112جمعة، )مجال محدد كالبيئة أو التعليم أو المرأة 
 

واضحة ات األهلية له أهمية ك بين المنظمإلى أن التشبي( .44، ص .411 أبو النصر،)وأشار 
 :على النحو التالي
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 .التشبيك آلية لألتصال والتواصل بين المنظمات األعضاء -0
 .التشبيك يمثل مصدرًا إضافيًا للقوة والتأثير لدى المنظمات األعضاء -4
 .التشبيك أحد استراتيجيات بناء وزيادة قدرات المنظمات األعضاء في تحقيق أهدافها -0
 .يك صيغة تعاونية لتفعيل دور المنظمات األعضاء سواء فرادى أو جماعاتالتشب -2
  

األسباب التي قد تدفع أي منظمة أهلية إلى الدخول في ( 03، ص4112جمعة، )لقد رصد 
 :شبكة وهي

 
 سيرفع التشبيك من قيمة المنظمة، ومن قيمة القضية. 
 يوفر التشبيك المعلومات القيمة لخدمة أهداف المنظمة. 
  سخ التشبيك الدعم لوضع المنظمة األهلية ويضيف شرعية لهاير. 
 موارد ال تستطيع المنظمة توفيرها يوفر التشبيك. 
 أن  تكون القضية أكبر من أن تتصدى لها منظمة واحدة بمفردها. 
  يوفر التشبيك تعميق للنقاش حول القضية بما يتيح الفرصة إلجابات مقنعة للرد على

 .ارضةاألطراف المؤيدة والمع
 ال، إنه ني الفلسطيني فقد أشار سعد وجودةأما فيما يتعلق بالتشبيك بين منظمات المجتمع المد

 كذلك ضعيفة، فعالية ذو أو محدود بشكل إال المدني المجتمع منظمات بين وشراكة تشبيك يوجد
 في المشاركة يتجاوز ال انه حيث جدا، ضعيف فلسطين في العاملة المنظمات بين التنسيق
 الدورات عقد حتى أو اليومية النشاطات صعيد على مبرمج تنسيق هناك وليس .المناسبات بعض

 (4114سعد وجودة، ) ندر فيما إال المساعدات تقديم أو
تتفق الباحثة مع سعد وجودة على إنه ال يوجد تشبيك وتنسيق بين منظمات المجتمع المدني 

 .تنافسية بين تلك المنظمات على مصادر التمويلالفلسطيني ويعود السبب في ذلك إلى العالقة ال
 

 2000 لعام الفلسطيني األهلية والهيئات الجمعيات بقانون العالقة ذات اإلشكاليات 4.0.1
 للقانون التنفيذية بالالئحة المتعلقة واإلشكاليات

 
م في سلسلة تقارير شبكة المنظات األهلية الفلسطينية والصادر عا( 04)أورد التقرير رقم 

جاء  (4111) لسنة (0) رقم الفلسطيني األهلية والهيئات الخيرية الجمعيات قانون، أن (4114)
 لكن .ىأخر  جهة من الفلسطينية الوطنية بالسلطة وعالقتها من جهة، الجمعيات عمل لينظم
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. اإلشكاليات تلك حدة من الالئحة غياب وزاد .المذكور تطبيق القانون اعترت اإلشكاليات بعض
 :التالية المسائل في صاوخصو 

 
 األجهزة في العليا المراكز أصحاب إنضمام دون تحول ضوابط أية القانون يتضمن لم -0

 الدولية، المواثيق به جاءت لما خالفا األمن إلى عضوية المنظمات األهلية، الحكومية وأجهزة
 . ةوالسياسي المدنية الخاص بالحقوق الدولي العهد من (44/4)المادة  وخصوصاً 
 

 في األساسي، نظامها أحكام خالفت إذا الجمعية حلّ  صالحية الداخلية وزير القانون أعطى -4
 حل يجوز ال إذ الجمعية، بحل للمطالبة القضاء الى اللجوء حق الوزير إعطاء يجب حين كان
 قضائي، بقرار إال جمعية أي إغالق القانون منع ثانية، جهة ومن  .قضائي إال بقرار الجمعية

 .القانوني وجودها إنهاء من خطورة أقل إغالق الجمعية أن رغم
 

 الداخلية وزير (4111/ 00/0)من  اعتبارا المفعول ساري أصبح الذي الجمعيات قانون ألزم
 غير جاءت قد الداخلية وزارة بلمن قِ  التي أ عدت المسودةإن  الالزمة، التنفيذية اللوائحبوضع 
 :التالية موراأل في هذا التناقض وتجلى. القانون وروح نص مع متناقضة، وأحياًنا منسجمة،

 
 يجوز التي العمل ميادين التنفيذية الالئحة مسودة من األولى والثانية دتاناالم حصرت -0

 تلك غير أخرى ميادين في العمل للجمعيات يجوز ال أنه يعني هذا .افيه  اإلنخراط للجمعيات
فقد . الجمعيات عمل ميادين يحدد لم الذي القانون ألحكام ةمخالف هذا وفي .ةالالئح في المحددة
 األهلية، والهيئات الجمعيات تشكيل في ّحقهم للمواطنين القانون من األولى المادة ضِمنت
على  فعرفته الجمعيات، به تقوم أن يمكن الذي األهلي النشاط تعريف في الثانية المادة وتوسعت

 تطوعا يقدم غيره أو تنموي أو أهلي أو ثقافي أو إقتصادي أو اجتماعي نشاط أو خدمة أية: "إنه
 أو مهنيا أو صحيا أو إجتماعيا المجتمع في المواطنين مستوى تحسين شأنه من اختيارًيا أو

 . "تربويا أو ثقافيا أو رياضًيا أو فنًيا أو روحيا
 
 طلبا تقدم أن لها عفرو  فتح في ترغب التي الجمعيات على التنفيذية الالئحة مسودة اشترطت -4

 تسجيل عند المتبعة اإلجراءات بذات الفرع فتح إجراءات تمر أن على الداخلية، بذلك لوزارة
 تسجيل إجراءات بنفس للجمعية فرع فتح مع التعامل يتم ال أن األجدر وكان .جديدة جمعية
 نشاط طبيعةو  أهداف عن نشاطه وطبيعة أهدافه في الجمعية فرع اليخرج إذ .ةالجديد الجمعية
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 الجمعية بإلزام الالئحة مسودة تكتفي أن الواجب وكان. الداخلي في نظامها المذكورة األم الجمعية
 .بذلك الوزارة بإبالغ جديدا فرعا لها تفتح التي

 
 األموال على الجمركية والرسوم الضرائب دفع من الجمعيات القانون من (02) المادة أعفت -0

 بشرط وذلك األساسي، نظامها في الواردة أهدافها تنفيذ لغاية تتملكها التي المنقولة المنقولة وغير
 التصرف أرادت فإذا .األولى سنوات الخمس خالل أخرى لغايات األموال هذه في ال تتصرف أن
 عليها يتوجب األساسي، نظامها في المذكورة غير أخرى لغايات الفترة تلك خالل تلك األموال في

 الالئحة مسودة من (40) المادة أن غير. منها أعفيت وأن سبق التي وموالرس دفع الضرائب
 هذا. والرسوم الضرائب استرداد إلى إضافة للوزارة، المسبقة الموافقة  على إشترطت الحصول

، 04تقرير رقم )الوزارة  موافقة تشترط لم التي القانون من (02) المادة يخالف أحكام األمر
 .(4، ص 4114

 
 ة تفعيل دور المجتمع المدني آلي 4.0.7 

 
 :إلى اآلليات التي يمكن من خاللها تفعيل دور المجتمع المدني( 4114كامل، )أشار 

 
أعتماد رؤية شاملة ومحفزة للتنمية وذلك بالقيام بخطوات في بناء إجماع وطني وقومي حول . 0

لحكومة والقطاع الخاص اجتماعي جديد بين ا فلسفة التنمية الشاملة في الدولة، عبر صياغة عقد
دارة أكثر رشادة  والقطاع المدني، في إطار شراكة ثالثية بهدف تعبئة أفضل لقدرات المجتمع وا 

الحكومة  لشؤون الحكم، وينطوي هذا المفهوم على إعادة تحديد مجاالت العمل والنشاط لكل من
قتصادي النمو االشريطة صياغة سياسات تمكن الربط بين . المجتمع المدنيو والقطاع الخاص 

دارة ذكية لهذه السياسات من جهة  .والتنمية االجتماعية من جهة ثانية وا 
 
اعتبار منظمات المجتمع المدني شريكًا أساسيًا مع الحكومة على قاعدة الحوار والتشاور . 4

والتنسيق والتعاون، وعلى أساس قيام الحكومة بمسؤولياتها في رفع مستوى الخدمات وتوسيع 
التدخلي والمركزي كما تقتضي إستراتيجية إعادة الهيكلة  من دورها وفعاليتها وليس الحد نطاقها

  .االقتصادية
 
تحسين األداء الداخلي لمنظمات المجتمع المدني والعمل على تطوير الممارسات المؤسسية . 0

تاحة الفرصة لظهور عناصر جديدة ومشاركة الفئات في  المستهدفة في تحديد األحتياجات، وا 
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إدارة شؤون المنظمات، وتكثيف الجهود نحو التنسيق القطاعي فيما بينها على قاعدة العمل 
العلمية، ومشاركة المرأة والشباب في العمل األنمائي والدفاعي كمدخل  المتخصص والمنهجية

 .للتنمية المتكاملة
 
 :المجتمع المدني، ويتحقق ذلك من خاللو عمل شراكة بين الحكومة  .2
األسس السليمة لبناء الشراكة، عبر توفير الجو السياسي والتشريعي الذي يسهل على  وضع -

 .المدني القيام بدورها في ظل احترام األستقاللية المؤسسية منظمات المجتمع
 
إنجاز قانون جديد بالتعاون مع منظمات المجتمع المدني يعزز من دور الجمعيات ومن  -

اعتماد معايير واحدة، في التعامل مع  .وحرية الرأي وحرية التعبيرالتنظيم  استقالليتها ومن حرية
 .منظمات المجتمع المدني، وتطوير أجواء الثقة المتبادلة

 
تيسير تبادل وتفاعل الخبرات والتجارب مع منظمات المجتمع المدني وتهيئة المناخ لدور أكثر  -

 .عملها التنموي فعالية لها في
 
صدار قانون حرية الحصول على المعلوماتتزويد منظمات المجتمع  -  .المدني بالمعلومات وا 
 
تحديد الدور التكاملي لكل من الحكومة ومنظمات المجتمع المدني واشتراك ممثلي المجتمعات  -

المحلية والناس، أصحاب الشأن عبر آليات تعزز المشاركة المجتمعية وتطور مفاهيم الديمقراطية 
اإلنسان في التعبير، الصحة، التعليم، العمل، السكن، الغذاء،  يكون في أساسها توفير حقوق

صنع القرار، وخلق فرص أمام الشباب،  البيئة، وتعزيز وتفعيل دور المرأة بهدف إشراكها في
 .والتركيز على الفئات المهمشة اجتماعياً 

 
من خالل ويكون ذلك تفعيل المجتمع المدني التنموي والدفاعي عبر الشراكة مع الحكومة  -4

 :األمور اآلتية
 
  وعي من قبل بنى المجتمع المدني للقضايا المطروحة وبلورة رؤية واضحة ومحددة حول

المطلوبة على الصعيد الوطني على أساس أن الحكومة هي المسؤولة عن شؤون  الحلول
ن الهيئات ة من األهلية وبنى المجتمع المدني لها دور مشارك وتكاملي وقوة ضاغط المواطنين، وا 

 .أجل تصويب السياسات العامة
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  في إطار الشبكات وتوزيع المهام على األعضاء من خالل اختصاص كل جمعية، العمل
كل جمعية قيادة البرامج والنشاط على صعيد مشترك في المجال الذي تبرع فيه  على أن تتولى

 .ويشكل اهتمامها األول
 
 توعية المجتمع والعاملين في المنظمات  القيام بتنفيذ برامج قصيرة وطويلة المدى من أجل

والقيام بوظيفة الرقابة  والتدريب على المشاركة الشعبية الفاعلة في إدارة المجتمع، غير الحكومية
 .الشعبية والمؤسسية على الدولة وهي تؤدي دورها وتقوم بوظيفتها

 
 ية للمنظمات التوجه نحو تدبير مصادر التمويل الذاتي لتوفير أكبر قدر من األستقالل

غير الحكومية، وتوفير نماذج رائدة في مجاالت مكافحة الفقر والبطالة واألمية وتوفير فرص 
 .العمل

 
  ق طاقات عمل ومبادرات المنظمات غير الحكومية بتحريرها من قيود البيروقراطية إطال

تطوير مفاهيم األهتمام نحو المنظمات القاعدية والشعبية ودعمها بالخبرات والطاقات، و  وتوجيه
 .وأداء بنى المجتمع المدني لممارسة شراكة متكافئة ومتفاعلة مع الحكومة

 
  تشجيع المؤسسات األهلية الرعائية ألعتماد برامج تنموية تؤدي إلى تمكين الفئات

البناء المؤسسي للمنظمات األهلية، وتطوير برامج التدريب لكوادر هذه  المستهدفة، ودعم
يجاد آل تمويل  ية لضمان الشفافية والمساءلة المتبادلة المحلية، وتعزيز الثقة بمصادرالهيئات، وا 

 .هذه الهيئات، وتأمين استقاللية عن الهيئات المانحة
 
  تعزيز العالقات مع قوى الضغط ومختلف بنى المجتمع المدني من أجل مكافحة الفساد

وتمكينها، واألهتمام بالطفولة،  بكافة صوره، ودعم التعددية والديمقراطية، وتعزيز دور المرأة
 .وحرية التعبير وأحترام حقوق اإلنسان

 
   توسيع قاعدة العضوية في منظمات المجتمع المدني، وتعميق المشاركة والممارسة

وتعزيز األستقاللية في التمويل للقطاع المدني وخلق أنماط متعددة للتكامل فيما . الديمقراطية
 .والخاصةالرسمية  بينها ومع القطاعات
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   أن تعي منظمات المجتمع المدني دومًا إلى أن دورها يكتمل بمشاركة الناس ال بالحلول
يكون الدور غير تمثيلي، قوامه المصداقية واأللتزام بالمسار التنموي من موقع  محلهم، أي أن

 .الناس غير محايد، ويعبر عن مصالح
 
 حكومية والمؤسسات المانحة قائمة أن تكون العالقات المتبادلة بين المنظمات غير ال
التنسيق المشترك وعالقة مشاركة على أساس من التساوي والندية، دون طغيان قوى  على

المنظمات غير الحكومية، وذلك بأن تكون األولوية لمراعاة المتطلبات  المؤسسات الغنية على
 . إطار من التنمية العادلة والمتوازنة المحلية والفعلية في

 
لباحثة بإن المجتمع المدني  الفلسطيني يعاني كثير من المشكالت التي تحول دون تطوره، وترى ا

، ألنه يحد من عمل وفعالية (4111)ويجب تعديل قانون الجمعيات والمؤسسات األهلية لعام 
 بحيثبة من ِقبل الحكومة الفلسطينية على تلك المؤسسات، اقتلك المؤسسات، باإلضافة زيادة الر 

بهدف المنافسة وزيادة القيود، وانما من أجل زيادة الشفافية والمساءلة، وكذلك دراسة  ال تكون
المشاريع التي تقوم بها تلك المؤسسات والعمل على تقييمها واخذ ما يناسب ويلبي أحتياجات 

 .  المجتمع ورفض المشاريع التي من شأنها ان تزيد من التبعية للجهات المانحة
 

 (الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني): الثاني المحور 4.4
 

من أخطر ما يواجه المجتمع الفلسطيني من تحديات على الصعيد األستراتيجي في الوقت 
البشري والثقافي  –الحالي، هي التجزئة الجغرافية وتفتيت النسيج األجتماعي الفلسطيني 

اء يتسم بالتعقيد السياسي واالقتصادي فقد عملت مؤسسات المجتمع المدني في فض. والحضاري
وعملت هي األخرى في المقابل، على تكييف الفضاء ليتجاوب مع مسؤولياتها . واالجتماعي

وفي ظل عدم األستقرار المترتب على مثل هذه الحالة  والتي تواجه . المجتمعية ويخدم أهدافها
ع عملية تحديث المجتمع، ودور المجتمع الفلسطيني، تبرز قضايا مهمة منها، آلية التعامل م

مؤسسات ومنظمات المجتمع المدني  في هذا السياق، ومشكالتها مع المناخ العام، وعلى 
الصعيد البنيوي والسلوكي تواجه مؤسسات المجتمع المدني مشكالت عدة، مثل مشكلة تنامي 

إلى مقاولين  ضبعالالفساد في بعض منها، ومشكلة تراخي العديد منها أمام المانحين، وتحول 
ألجندتهم األجتماعية والسياسية، ولذلك كان دورها التنموي محدودًا، بل وكان هناك غياب 



29 
 

وطنية، للمنظور التنموي  يقوم على العالقة التكاملية بين  مؤسسات المجتمع المدني والسلطة ال
  .بعض أعمال منظمات المجتمع المدني في مجاالت عدة حوروسوف نستعرض في هذا الم

 
 الدور التنموي للمنظمات األهلية الفلسطينية 4.4.0

 
مع أحتدام أزمة الفصائل السياسية وانقطاع المصادر المالية من الخارج بعد حرب الخليج 
أحتجب التمويل عن محترفي العمل السياسي في الداخل فنشأت الحاجة إلى مصادر تمويل 

ق الدعم المالي، والتنمية الغربية التي وقد عرضت هذه المصادر ذاتها عن طريق صنادي. أخرى
أقتصر نشاطها في الماضي على األنشطة األهلية والخيرية المباشرة وامتد ليشمل منظمات غير 

واصبح هذا المتنفس األساسي لفئة من محترفي العمل السياسي خاصة . حكومية ومشاريع تنموية
هاية الثمانينات  والتسعينات عملية فشهدت ن. من الفصائل اليسارية والتقدمية ومن حركة فتح

انتقال كوادر من العمل في الفصائل السياسية إلى المبادرة إلى إقامة منظمات غير حكومية 
 (.03، ص.033بشارة، )بحثية وتنموية والعمل فيها 

 
إن التحول الذي طرأ على عمل المنظمات غير الحكومية الفلسطينية كان ما ينظر إليه على إنه 

بعد عملية من المهننة والمأسسة فيما يتعلق بازدياد دخولهم في . ى نمط مدني من العملتحول إل
شركات التنمية، اتخذت المنظمات غير الحكومية اشكااًل جديدة من الممارسات على شكل تثقيف 

أصبحت المنظمات غير الحكومية الفلسطينية تتبنى . مدني، برامج تدريب ونشاطات رفع الوعي
مية البشرية، وأصبحت تركز على النهج الشمولي للتنمية التي محورها اإلنسان والتي مفهوم التن

تتضمن وال تنحصر فقط في التنمية االقتصادية واالجتماعية والسياسية واحترام حقوق اإلنسان، 
بل تأخذ أبعادًا أكثر تقدمية  وسياسية من النموذج التقليدي لتعريفها، الذي يقتصر على الغذاء 

 (.04، ص4112عبد الهادي، . )عليم والخدمات الصحية التقليديةوالت
 

وبالتالي تكون البرامج الموجهة للشعب الفلسطيني هي تلك التي تركز على تقوية وتمكين 
المجتمع الفلسطيني وتزويده بالمعارف والمعلومات الالزمة والمهارات وتحديد القضايا 

الفعالة في صنع القرار وعمليات التغير والموضوعات األساسية التي تخصه للمساعدة 
، 4112عبد الهادي، " )االجتماعي بما ينسجم ويتفق مع أحتياجاته وأولوياته التنموية والمجتمعية

 (..0ص
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أما بالنسبة لمشاريع البنية التحتية التي تنفذها المنظمات غير الحكومية أو الدولية فيبدو إنها 
ظهار تأتي ضمن رغبتها ليس في وضع أسس ت نموية في فلسطين بقدر ما تهدف إلى بيان وا 

مكاسب عملية السالم وألنها موجهة بأهداف سياسية خارجية وليس تطوير حاجات المجتمع 
ذلك يتم تنفيذها كمشاريع بي متطلبات المجتمع المحلي، ومع الفلسطيني فإنها كثيرًا ما كانت ال تل

حيث يتحمل المجتمع المحلي الكلفة التشغيلية استعراضية ذي حجم يفوق القدرة االستيعابية ب
 (. 0.3ص ،.411حنفي والطبر، )العالية 

 
ومن األمثلة على المشاريع التي تأخذ أولوية في التمويل مشاريع تعليم  الطفولة المبكرة، تنظيم 
األسرة الصحة اإلنجابية، بالرغم من عدم كونها على هذه الدرجة من األولوية بالنسبة للمجتمع 

، أضافة إلى المشارع المدرة للدخل ومشاريع (0.، ص.411حنفي والطبر، )الفلسطيني 
القروض الصغيرة، خاصة للنساء، آثار هذه البرامج كانت أكثر فردية، ولم تترك اثرًا يذكر على 
المجتمع عدا عن بناء اعتمادية زائدة في المجتمع على هذه البرامج كمصدر للدخل، دون أي 

 ".النساء"ضع البنيوي للمجتمع أو حتى الفئة المستهدفة منها تغيير في الو 
 

ترى الباحثة بإن طبيعة المشاريع المقدمة هي عبارة عن مشاريع خدماتية تهدف إلى خدمة فئات 
وقطاعات معينة من األفراد بغض النظر عن األحتياجات الحقيقة لهؤالء األفراد، وليس هنالك في 

حول تنمية أقتصادية حقيقية في المجتمع، كالمشاريع اإلنتاجية أجندة هذه المنظمات أي طرح 
وذلك خوفًا من أن يصبح هناك نوع من األكتفاء الذاتي لدى المجتمع الفلسطيني، والذي بدوره 

 .يقلل من التبعية ألجندة هذه المنظمات
 

ة الثانية إن البرامج التي نفذتها المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في ظل ظروف اإلنتفاض
هي تلك اإلغاثية مثل برامج التشغيل الطارىء، وبرامج المساعدات العينية والنقدية، وكذلك بعض 
البرامج في القطاع األجتماعي، كالصحة والتعليم، والتعليم المبكر وتأهيل المساكن واإلرشاد 

تنفيذ البرامج   النفسي واألجتماعي وغيرها، إال إن بعض الجهات المانحة أهتمت أيضًا باستمرار
والمشاريع التي تم تصميمها خالل فترة ما قبل  اندالع   االنتفاضة وأصرت على عدم تغيير 

نتيجة لعدم مالئمة هذه . مخرجات هذه البرامج، مما جعل التنفيذ في بعض األحيان صعباً 
ين ببرامج من جهة أخرى كان أهتمام المانح. البرامج ألولويات المجتمع المحلي في هذه المرحلة

الطواريء في بعض األحيان على حساب اولويات التنمية، مما ترك أثرًا سلبيًا على عمليات 
 .(01، ص4112عبد الهادي، )التنمية المستدامة وعمليات التحول الديمقراطي 
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تعمل المنظمات غير الحكومية على برامج تخفيف الفقر والتي تعطى أحيانًا في السياق المحلي 
رى مثل تعزيز الصمود في وجه ممارسات اإلحتالل، مثل هذه البرامج نراها تحت مسميات اخ

، والذي يوصف في تقرير إحدى "برامج األمن الغذاني والزراعة المستدامة"مسميات مثل 
يهدف إلى تثبيت المزارع "المنظمات غير الحكومية الفلسطينية  العاملة في هذا المجال، على إنه 

وده وتحسين مستوى األمن الغذائي في المستوى األسري والمجتمعي في أرضه، وتعزيز صم
 .(.04، ص 4101كتاب وآخرون، . )والوطني، وتوفير الغذاء الصحي واألمن

 
وبالرغم من أن مثل هذه البرامج تتميز بإنها تلبي احتياجات عملية لقطاعات معينة من الشعب 

إمكانيات أن يكون لها آثار دائمة على هؤالء الفلسطيني، كما إنها في الكثير من الحاالت تحمل 
األفراد الذين استفادوا منها، إال إنها تبقى تمتاز بالجزئية التي تميز العمل التنموي الذي تقوم به 
المنظمات غير الحكومية كما إنها تبقى تحت إطار التكيف مع واقع اإلحتالل، والعمل 

فرص العمل فتسير ضمن األجندة الدولية القائمة اإلحساني، أما برامجها التي تقوم على توفير 
على الليبرالية الجديدة، حيث ال يتم حل مشكلة البطالة إال على أسس مؤقتة، ال يمكنها أن تكون 
ضمن مشروع لتنمية  مستدامة، وللتخلص من الفقر، لكنها تبقى ضمن مفاهيم التخفيف من حدة 

وضاع االقتصادية التي أدت إلى زيادة نسبة الفقر، وليس القضاء عليه، أو التعامل مع األ
البطالة، والتي في الحالة الفلسطينية ترتبط ايضًا بالوضع السياسي  األستعماري الذي يعيشه 
الفلسطينيون، والذي تهمله المنظمات غير الحكومية في تنفيذها لمثل هذه البرامج التنموية إال في 

وع بشكل كامل، أو في مقترحها للحصول على مزيد من تقاريرها لمموليها لتبرير عدم تنفيذ مشر 
كتاب وآخرون، . )التمويل لمساعدة الفلسطينين على التأقلم مع الوضع الذي يفرضه االحتالل

 .(.04، ص 4101
 

وبما أن مقاومة االحتالل ليست هدف المنظمات والجهات الممولة فإنه يكون على الفلسطينين 
ه المشاريع أن يبررها بما هو مقبول لدى الممولين، مثاًل التأكيد عندما يطلبون تموياًل لمثل هذ

هدف خلق فرص عمل ال يقتصر على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني واستمرار "على أن 
استمرار "مقاومته لإلحتالل فقط، بل يرتبط أيضًا بإحداث تأثير تنموي مستدام أو على األقل 

ف .ت.تبلورت بعد توقيع إتفاق إعالن المباديء بين م الجارية حاليًا، والتي" عملية التنمية
سرائيل بإدارة اإلنتقال من اإلغاثة إلى التنمية  (. 43، ص4112عبد الهادي، " )وا 

    
ترى الباحثة بإن المنظمات الدولية أصبحت تكيل بمكيالين، ففي الدول الغربية تعمل المنظمات 

فراد على كيف ان يكونوا منتجين، أما في رؤيتها األهلية على مبدأ أن ت علم وت درب وتمول األ
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حول المجتمع الفلسطيني  فبداًل من أن ت حضر سنارة وشبكة وتعلم الفرد كيفية أصطياد السمك 
عملت على تزويده بقوته اليومي من السمك، لكي يبقى تابعًا ألجندتها، فكانت مساعدتها أغاثية 

اب الحقيقة للفقر ومحاولة معالجتها بل أعتبرت قصيرة األمد وال تعمل على البحث عن األسب
 . الفقر حالة وقامت بالتخفيف من تلك الحالة دون محاولة معالجة اسباب هذه الظاهرة

 
 المهام التي قامت بها مؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني  4.4.4

  
نتيجة   سعتنوعت الخدمات التي قدمتها المؤسسات األهلية، فقد شملت قطاعات اجتماعية أو 

حرية حركتها واندفاعها للمساهمة في عملية البناء، كما انفتحت أيضًا على مهام جديدة أو تطور 
جراء األبحاث  اهتمامها بها مثل الدفاع عن حقوق اإلنسان والدفاع عن حقوق المواطن وا 

 ، إلى هذه المهام على(.-4، ص4112ابو عبلة، )وأشارت  .والدراسات النظرية والميدانية
 :النحو التالي

  
اشارت أبو عبلة إلى إنه تم إنشاء مراكز لتطوير المشاريع  :في مجال التنمية القتصادية. 0

كذلك تم إنشاء (. أريحا وغزة)الصغيرة ولتنظيم عملية اإلرشاد الزراعي ومنح القروض الزراعية 
قراض إسكاني مراكز لصّحة الحيوانات والحفاظ على الثروة الحيوانية، ومشاريع إقراض ل لنساء، وا 

نشاء مراكز تعليم الكمبيوتر، وتبادل الوفود الشبابية، والمشاركة في  لترميم المنازل وتجديدها، وا 
قامة دورات تدريب للصيادين  ابو عبلة، " )قطاع غزة"المعارض التجارية العربية والعالمية، وا 

 (.4، ص4112
 

األهلية في التنمية االقتصادية والسبب في ذلك وتشير الباحثة بإنه ال يوجد دور فعال للمنظمات 
نما تعمل على يهو ان الجهات الممولة، ال تنظر إلى االحتياجات الحقيق ة للمجتمع المحلي، وا 

ربط التمويل للمنظمات الفلسطينية بمدى التزامها بتفيذ المشاريع التي تطرحها هي بغض النظر 
ل يعمل على تقويض جميع الجهود المبذولة من عالوة على أن اإلحتال. عن احتياجات المجتمع

 .ِقبل تلك المنظمات من خالل أعمال التخريب والدمار التي يلحقها بالبنية التحتية
 

ترميم مباني صحية وشبابية وعقد دورات التأهيل المهني، إنشاء  :في مجال التأهيل والتدريب. 4
يم برامج تعليم لغات أجنبية، العناية رياض أطفال موزعة على أنحاء الضفة الغربية وغزة، تنظ

بالمعوقين وتأهيلهم، تدريب متطوعين لمحو األمّية، تعزيز القدرات المؤسسية تنظيم رحالت لمدن 
وقرى الوطن، إنشاء مكتبات، تنظيم دورات تقنية، تنظيم برامج لتعليم األمهات وتدريبهن على 
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مؤسسي وتنظيم األسرة، إنشاء مدارس لتدريب كيفية التعامل مع أبنائهن، تنفيذ برامج البناء ال
 (4، ص4112ابو عبلة، . )الفنون لألطفال في غزة والضفة

 
نشاطات واسطة للتثقيف البيئي والحّد من التلوث ونشر   :في مجال المحافظة على البيئة. 4

ا أريح  ، تطوير نماذج زراعية حديثة في كل من(غزة)مطبوعات عن الزراعة والبيئة البحرية 
وغزة، تنمية المشروعات الصغيرة الزراعية والمساهمة في حل مشاكل التسويق الزراعي وبرامج 

 (..، ص4112ابو عبلة، )اإلقراض واالدخار وحمالت تشجير في غزة وبيرزيت 
 

تشكلت فرق موسيقية وغنائية ومسرحية عديدة ونظمت : في مجال الثقافة الوطنية والتراثية. 2
عادة صناعة األزياء، باإلضافة . التشكيلي والرسم عشرات الدورات للفن كذلك تم تنظيم معارض وا 

نشاء  لتطوير تصاميم الطوابع الفلسطينية والعمالت بما يتناسب وتاريخ فلسطين قديمًا وحديثًا، وا 
قامة مهرجانات تراثية وتنظيم برامج اتصال مع أطفال  مكتبات حديثة وعقد مؤتمرات علمية وا 

 (..02، ص4101ثابت، . )والعالم إجماالً العالم العربي 
وترى الباحثة بإن هنالك  إحتياجات أكثر اولوية من هذه البرامج، فالمجتمع المحلي الفلسطيني 

ة، بداًل من التركيز على التنمية البشرية، ألن جهات التمويل يبحاجة إلى تنمية اقتصادية حقيق
هو نهج التنمية البشرية، بعيدًا عن التنمية الخارجية حولت نهج التنمية إلى نهج واحد فقط و 

 .االقتصادية
  
، إلى أن المنظمات األهلية الفلسطينية قد شاركت في ،أشار ثابت: اإلنسان في مجال حقوق. 9

الحمالت الدولية ضد انتهاكات حقوق اإلنسان ومتابعة قضايا المعتقلين في سجون االحتالل 
لك إصدار نشرات منتظمة حول االنتهاكات باللغتين كذ. والسلطة والدفاع عن حقوق العمال

العربية واإلنجليزية ونشر الوعي بحقوق اإلنسان على نطاق شعبي واسع وتنظيم زيارات أهالي 
نشاء روضات ألبناء  نشاء مكتبات قانونية متخصّصة وتنظيم ورش عمل قانونية وا  المعتقلين وا 

 (024، ص4101ثابت، . )األسرى
 

 الحقوق النساء، المعاقين، األطفال، حقوق إلى إنها عملت ايضًا على دعم وأورد ابو ناهية
 العمل في الجميع حق الرأي، بحرية السماح االنتهاكات، توثيق واالجتماعية والتعليمية، االقتصادية

 طبًقا اإلنسان حقوق واحترام حماية ذويهم، من السجناء زيارة الحق في والتوظيف الحكومي،
 والطفولة األمومة كرعاية الصحية الرعاية في الحق انتهاك الدولية، عدم وانين واللوائحوالق للمعايير
 والمراكز والعيادات والمستشفيات الدواء وتوفير األغذية واألوبئة وسالمة األمراض المعدية ومكافحة
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 يةواالجتماع الصحية التأمينات في الحق التلوث، من نظيفة خالية على بيئة الحفاظ الصحية،
 (.40، ص  4101أبو ناهية، )االجتماعي  والضمان

 
وفي هذا المجال ترى الباحثة بإن المنظمات األهلية الفلسطينية تحولت من النهج الذي تميزت به 
قبل دخول السلطة وهو مكافحة اإلحتالل إلى نهج مساعدة الناس على التكيف مع إنتهاكات 

ة تنظم ورش عمل وأجتماعات ولقاءات حول كيفية اإلحتالل، ونرى اليوم بعض المؤسسات األهلي
 .التعايش السلمي ونبذ العنف ونشطاء السالم ولجان مقاومة الجدار

 
 اهتمامها أولت التي المدني المجتمع منظمات من العديد ظهرت : في المجال الصّحي. 1

 فلسطينيال للمجتمع الصحية الخدمات تقديم على هذه المنظمات عملت إذ الصحية، بالقضايا
 التي الصحية واألنشطة البرامج خالل من واسعة شرائح اجتماعية إلى الوصول واستطاعت

 توفير سبيل في رؤيتها المنظمات هذه صاغت حيث الشعب الفلسطيني، تمكين سبيل في تنفذها
 وذلك التنموية، والمجتمعية الصحية الخدمات وتعزيز دون تمييز وتطوير للجميع النوعية الصحة

 لتقوم وتمكينها المحلية المجتمعات ومشاركة األولية، مبادىء الرعاية الصحية على عتمادباال
 ونظم سياسات تبني نحو الوطنية السياسات في الصحية، والتأثير حل مشكالتها في فاعل بدور
ابو عدوان، )للجميع  النوعية الصحة وتوفير االجتماعية والعدالة تحقيق المساواة تكفل عمل

 (..01ص، 4100
 على خالل العمل من الصحية القضايا في بارًزا دوًرا الفلسطيني المدني المجتمع منظمات لعبت
 قدمت ذلك، حيث بتحقيق الرسمية الجهات قدرة عدم ظل في للمجتمع الصحية الخدمات توفير
 مدينة تواجده من أماكن بمختلف الفلسطيني للمجتمع الصحية وبرامجها خدماتها المنظمات هذه
 للصحة، وتعتبر الوطنية الخطة إعداد في المدني المجتمع منظمات ساهمت كما ومخيم، وقرية
 األمثلة على أبرز من الفلسطينية الطبية االغاثة وجمعية الصحي، العمل لجان مؤسسة من كل

 تعتبر هذه إذ الصحي، الجانب على إهتمامها ركزت التي الفلسطيني المدني المجتمع منظمات
ابو عدوان، )الفلسطيني  الديموقراطي المدني للمجتمع والفاعلة األساسية المكونات من المؤسسات

 (..01، ص4100
كما عملت على تقديم خدمات صحية عالجية ووقائية منتشرة في أنحاء الضفة وغزة، تنفيذ برامج 

طر تأهيل المعاقين جسديا، برامج الصّحة النفسية لألطفال والنساء، برامج التوعية بمخا
المخدرات، إنشاء مراكز للعالج الطبيعي ورعاية األم الحامل، إقامة ورش وندوات صّحية واسعة 

 (.023، ص4101ثابت، )وعديدة 
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 أشار ابو عدوان كما ورد في التقرير السنوي الصادر عن اإلغاثة الطبية الفلسطينية، إلى إن هذه
 في برز الحالي الوقت وفي اليوم،حتى  الصحية الخدمات تقديم تعمل على ما زالت المنظمات
 برامجها خالل من استطاعت الفلسطينية التي الطبية االغاثة مؤسسة دور الفلسطيني المجتمع
 وقطاع الضفة في فلسطيني مليون ونصف من ألكثر الصحية الخدمات تغطية من وأنشطتها

 يتوزعون مركز (231) من في أكثر الفلسطينية الطبية االغاثة مؤسسة برامج تعمل كما غزة،
 بما السليم الصحي للعمل تقديم نماذج سبيل وفي الفلسطينية، والمخيمات والقرى المدن على

الصحية  البرامج تتنوع حيث(. 014، ص4100ابو عدوان، )الفلسطينية  الظروف مع يتناسب
لتثقيف وا والطوارىء، الطفل، صحة وبرامج تأهيل برامج من الطبية االغاثة مؤسسة تقدمها التي

 الطبية االغاثة. )المدرسية الصحة وبرامج والشباب، المرأة وصحة والمختبرات، الصحي،
 (.4114/4113السنوي  التقرير الفلسطينية،

 
طورت المؤسسات األهلية الخاّصة بالنساء واألطفال كثيرًا : في مجال تمكين المرأة والطفل. 7

دت لتشمل النساء في المخيمات والقرى واألحياء من برامجها المتعلقة بحقوق المرأة والطفل وامت
ولّعل برامج القروض النسائية والمشاريع الصغيرة قد حظيت باهتمام واسع نتيجة . الفقيرة

كما نظمت . المسؤوليات الكبيرة واالستثنائية التي تتحملها النساء الفلسطينيات في إعالة األسر
سطينيات وشاركت المؤسسات النسوية في إنشاء عشرات ورش العمل الخاصة بأوضاع النساء الفل

وتوّجه اهتمام النخب النسوية نحو . شبكات نسائية عربية وفي عضوية مؤسسات نسوية عالمية
 (.023، ص4101ثابت، ) .التوعية بالحقوق وضرورة تطوير مشاريع قوانين لالحوال الشخصية

 
 أو يدخل بالمرأة الخاصة المجتمعية المنظمات من العديد الفلسطيني المدني المجتمع في يوجد
المرأة  قضايا في المنظمات هذه اهتمت إذ االجتماعي، والنوع المرأة قضايا أنشطتها ضمن

 على قادرات النساء الريفيات بأن الجمعيات هذه تؤمن حيث المهمشة، المناطق في وخصوًصا
والعدالة  على المساواة قائم وديمقراطي، مستقل فلسطيني مجتمع تنمية في الفاعلة المشاركة

 حيث .والسياسية واالقتصادية االجتماعية المراكز إلى الوصول وفي الفرص، وتكافؤ االجتماعية 
 السياسية واالقتصادية المجاالت مختلف في النساء مكانة لتطوير المنظمات هذه تهدف كانت

 مقدرة خالل تنظيم من لكوذ تواجدهن، أماكن في لهن وممكنة مساندة بيئة بناء عبر واالجتماعية
 المرأة وتطوير لتأهيل والسعي حقوقهن، على للحصول النساء ودعم وبنائها، النسوية األندية

 قضايا في الفلسطيني المدني المجتمع منظمات كما تعمل. ودخلهن انتاجهن وزيادة مهارتهن
 كافة في يدخلو  والتدريب التوعية مستوى هي وهذه المستويات مستويات، ثالثة ضمن المرأة

 حسب الحرفي التدريب فهو اآلخر المستوى أما واالجتماعية واالقتصادية، السياسية المجاالت
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ابو عدوان، ) .للمرأة عمل فرص خلق على يعمل فهو المستوى األخير أما المرأة، احتياجات
 (..01، ص4100

ت هدف تنموي فاعل وترى الباحثة بإن البرامج  التي كانت تطرحها هذه المنظمات لم تكن ذا
وطويل األمد، بل كانت قصيرة األمد، وجعلت من المساعدات النقدية والعينية مصدر للرزق 
لبعض النساء، ولكن كانت هذه المساعدات سرعان ما تنقطع فهي غير مستمرة، باإلضافة على 

ع، أي إنها كانت جزئية تختص بفئات معينة من النساء، وهي فئة النساء المهمشات في المجتم
أن هذه المؤسسات عملت على تجزئة المجتمع إلى فئات وقامت مقام الدولة في محاولة تحسين 

 الوطنية السياسات في أوضاع هذه الفئة  من النساء بداًل من أن تعمل بشكل ممنهج على التأثير
 .االجتماعية لهذه الفئات والعدالة تحقيق المساواة تكفل عمل ونظم سياسات تبني نحو
 
 تعيشه الذي االستثنائي الوضع ظل في :الجتماعي والتهميش الفقر مجال مكافحة في .4

 لم االقتصادية، الموارد على السيطرة القدرة على وعدم االحتالل تحت الفلسطينية األراضي
 برز حيث الظواهر، هذه لمحاربة فاعل دورب بالقيام الفلسطيني المدني المجتمع منظمات تستطع
 الدور هذا والبطالة، الفقر ظاهرتي في محاربة الفلسطيني المدني المجتمع نظماتلم إغاثي دور

 منظمات عملت إذ والبطالة، الفقر من برامج تحد وضع على قادر تنموي لدور يصل لم اإلغاثي
 لبعض عمل فرص لتوفير تشغيلية استحداث برامج على األحيان بعض في المدني المجتمع
 األهداف كانت إذ الظاهرتين، مدروسة لمحاربة الغير بالخطوات سمتات البرامج هذه األفراد،
 االقتصادي، والنمو التشغيل على البرامج العمل هذه من المدني المجتمع لمنظمات المركزية
نعاش  الموارد وتنمية االجتماعية تحسين األوضاع إلى إضافة الفلسطيني، الريف وتطوير وا 
 تخفيض على ينص وواضح هدف صريح يوجد ال أنه افاألهد هذه من يالحظ حيث البشرية،
 فمحاربة ذلك، من شيء على األهداف تنطوي هذه أن من الرغم على والبطالة الفقر معدل
يجاد البطالة ابو عدوان، )مكافحته  عملية ويسهل وطأة الفقر، يخفض أن شأنه من عمل فرص وا 
 (.013، ص4100

 بعض األحيان في والبطالة الفقر محاربة في لسطينيالف المدني المجتمع منظمات دور تركز لقد
المدني  المجتمع منظمات لعبت حيث وفقًرا، تهميًشا أكثر باعتبارها الريفية المناطق على

 لم يصل الدور هذا لكن البشرية، الموارد وتنمية االجتماعية األوضاع تحسين في دوًرا الفلسطيني
 المجتمع المدني منظمات دور من تحد التي المعيقات نم للعديد نظًرا المطلوبة والدرجة للطموح

 الفقر، وتحسين مكافحة من نوع هنالك كان أنه إال المعيقات هذه من على الرغم الفلسطيني،
 لهذه االجتماعية، إضافة الخدمات مستوى وتطوير المعيشة، مستوى ورفع االجتماعية األوضاع
 المواطنين تعزز مشاركة التي السياسات من موعةمج المدني المجتمع منظمات تبنت لقد األدوار
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 لتوفير لهم، إضافة األساسية الحاجات توفير على وتعمل اإلنتاجية، العملية في الفلسطينيين
كتاب )دورها االجتماعي  وتعزيز المرأة دور وتطوير تعليم وصحة، من الالزمة الخدمات
 (.044، ص 4101وآخرون، 

 
 مبني يكون أن البد والبطالة الفقر محاربة في المدني المجتمع منظمات دور ترى الباحثة إن

للتنمية  برامج خلق البرامج هذه أبرز ومن الظواهر، هذه  معالجة على قادرة سليمة على برامج
االجتماعي،  والرفاه والتعليم الصحة مجال في الخدمات تقديم على تعمل االجتماعية والرعاية
الندوات  خالل من المجتمعية التوعية ثقافة نشر وبرامج غاثية،واإل التنموية للخدمات إضافة

 خالل االنتقال من وذلك والمؤسساتية البشرية الموارد وتطوير التنمية لبرامج إضافة والمهرجانات،
 بين القطاعات الشراكة من نوع خلق على والعمل التنموية، البرامج إلى االغاثية البرامج من

 .والبطالة الفقر على للقضاء والخاص والرسمي األهلي الثالثة
 

بمناسبة اليوم " بكدار"في تقرير صادر عن المجلس األقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمار
ألف أسرة ( .0)العالمي للفقر، أشار إلى أن  المؤسسات األهلية قدمت مساعدات لحوالي 

توزيع طرود غذائية واصالح مساعدات نقدية باإلضافة إلى الخدمات األخرى التي تقوم بها من 
 (01، ص.411بكدار، . )البيوت المتضررة وبرامج تنموية أخرى

 
وترى الباحثة إنه ال يمكن إحداث تنمية ما دام الجهد منصبًا على الطابع اإلغاثي، مع األعتراف 

ويتعزز هذا الرأي مع ضعف التنسيق القطاعي  . بتحقيق بعض األختراقات التنموية المحدودة
ناطقي بين المنظمات األهلية من ناحية وبينها وبين مؤسسات السلطة الوطنية من ناحية والم
  .ثانية
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 (الفقر في المخيمات الفلسطينية): المحور الثالث 4.4
 
 من مختلفة أنواع من البالد له تعرضت لما التطرق دون فلسطين في الفقر ظاهرة دراسة صعبت

 القطاعات وتدمير األصليين، السكان وتهميش قتصادية،اال الموارد استخدام وسوء االحتالل،
 اإلسرائيلي، االحتالل مارسها التي والتبعية اإلفقار سياسات إلى باإلضافة المختلفة، اإلنتاجية
 الفلسطينية، األراضي من (%80) على إسرائيل سيطرة عنها نتج والتي م (1948) فحرب
 اقتصادية أوضاع خلق إلى أدت قد قتصادية،اال البنية وتمزيق الجغرافية الوحدة وتجزئة

 (..0ص ، 1989 قطامش،) الفلسطينيين السكان على صعبة واجتماعية
 

 سكان عدد ارتفع ،(1948) عام في إسرائيل احتلتها التي األراضي من اللجوء لعمليات نتيجة 
 لىع الضغط إلى ذلك أدى وقد ،(0344-0324) خالل فترة%( 43) بنسبة الغربية الضفة
( 0342) عام في البطالة نسبة بلغت حيث العمل، عن العاطلين عدد وزيادة االقتصادية الموارد
( 80%) حوالي فقدان واالحتالل الحرب عن نتج وقد الفلسطينية، العمل قوة من %(41) حوالي
 على الواضح تأثيرها والحرب االحتالل لسياسات كان وقد. رزقهم مصادر غزة قطاع سكان من

 (.4112األحصاء الفلسطيني، مركز ) فلسطين في المعيشة اتمستوي
 

وسوف يتناول هذا المحور مفهوم الفقر واشكاله ومؤشراته في فلسطين وفي المخيمات على وجه 
 .التحديد واثر المساعدات في تخفيض نسبة الفقر في فلسطين

 
 مفهوم الفقر واشكاله 4.4.0

 
لك تعريف موحد للفقر، وذلك ألرتباطه بجوانب كثيرة هناك أختالف حول مفهوم الفقر، وليس هنا

قد ينعكس الفقر من خاللها، كما يبقى الفقر مسألة نسبية تختلف بأختالف الزمان والمكان 
 عبد" ) المعيشة مستوى من األدنى الحد تحقيق على القدرة عدم"بأنه،  الفقر وي عرف. والثقافات

 (.03ص ، 2001 الرزاق الفارس،
مستوى  من األدنى الحد تحقيق على القدرة عدم فقط ليس أنه على الفقر الدولي كالبن ي عرف

 وللمخاطر  للمعاناة التعرض والصحة، التعليم في المنخفض التحصيل أيضاً  يشمل بل المعيشة،
 ,The World Bank, 2000/2001)وانعدام حيلته  صوته إسماع على المرء وعدم قدرة

p15.) 
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 إلى أو الناقص الغائب الشيء إلى الحاجة باعتباره الحديث العصر في رالفق مفهوم تطور ولقد
 مستوى حسب الفقر عتبة بتحديد الدولية الهيئات قامت ولقد الحاجة، تحقيق على القدرة غياب

 دون أما اليوم، الدوالين في يتجاوز ال فردي دخل بمعدل العتبة هذه وقدرة بلد، كل في المعيشة
  .(0ص ، 2008 البكوش،( المدقع  الفقر على عالمة فهو الواحد الدوالر
نه إ على عرفي   والذي الفقر، أوجه أحد هو المادي الحرمان أن االقتصاديون عتبرأو  كما

 السلع المعمرة تملك وعدم المسكن ووضع والتعليمي الصحي المستوى وتدني االستهالك انخفاض
 كالمرض واإلعاقة الصعبة الحاالت لمواجهة االحتياطي وفقدان األخرى المادية واألصول
 .(22ص ، 1999 األسكوا،)واألزمات  والكوارث والبطالة

 دخل أقل على تحصل المجموعة التي إلى الفرد انتماء" إلى يشير فهو النسبي الفقر مفهوم أما
 غير الفرد يكون وقد". المجتمع في % 20 أو % 10 أفقر من الفرد يصنف كأن المجتمع في
 .(78 ص 2000 عطية، القادر عبد)النسبي  بالمعنى وفقير المطلق نىبالمع فقير

 الفقراء بأنهم، (0334 ) لقد عرف تقرير الفقر الصادر عن الفريق الوطني لمكافحة الفقر في عام
أولئك الذين ليس بمقدورهم الحصول على سلة السلع األساسية التـي تتكـون مـن الغـذاء والمالبـس "

األدنـــى مـــن االحتياجـــات األخـــرى مثـــل الرعايـــة الصـــحية والمواصـــالت  والســـكن إضـــافة إلـــى الحـــد
 (. 0334تقرير الفقر " )والتعليم

 :وحتى تسهل دراسة الفقر فقد تم وضع مستويات للفقر، وهي على النحو
 
نسان اإلتطيع ال يسالتي  رحاالت الفق نهي حالة م (:Abject Poverty)المدقع  رالفق -0

الحد ل على واألساسية الالزمة للحصالحاجات الغذائية  نمى دناألالحد على الحصول معها 
المعهد العربي للتخطيط، )االعتيادية نشاطاته اول زيالحرارية لبقاءه حيًا ات رالسع نمنى األد

4114.) 
 
الفقر التي ال يستطيع حاالت  نهي حالة م :(Absolute Poverty)المطلق  رالفق -4

معا وغير الغذائية ئية لغذاجات األساسية امن الحاالحصول على الحد األدنى معها اإلنسان 
 (.4114المعهد العربي للتخطيط، )
 
هو الحالة الذي يميز صنفًا من الفقراء الذين  (:Disruptive Poverty)الفقر المزري  -0

التي  المراحل في حتى عارض نحو على أو مؤقت بشكل يعملون أو العمل عن يظلون عاطلين
المدقع  الفقر من يقترب النوع وهذا مزرية، حالة في يعيشون لذلك الكاملة فيها العمالة تتحقق

 (.4114المعهد العربي للتخطيط، )
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المعوقات  بسبب الناتجة الحالة هو :(Configuration Poverty) التكوين فقر -4
لعوق ا مقدمتها في والتي الفسيولوجية / البيولوجية كالعوامل االفتراضية أو الواقعية والصعوبات

 ).لألفراد الشخصية القدرات في قصوًرا تمثل والتي المختلفة بأشكاله والعقلي والنفسي البدني
 .(4114المعهد العربي للتخطيط، 

 
في  نقص عن يفصح مؤسسي، فقر هو :(Empowerment poverty) التمكين فقر -4

وحثهم  الممكنة أو احةالمت قدراتهم تفعيل أو الناس احتياجات تلبية على المجتمع ؤسساتمقدرة 
المعهد العربي ) المجتمع بها يمر التي واقتصادية سياسية ظروف نتيجة على استثمارها،

 .(4114للتخطيط، 
 

 (Measuring Poverty)قياس الفقر  4.4.4
 

تكمن أهمية قياس الفقر في التعرف على الفقراء ومعرفة أماكن تواجدهم وحجمهم نسبة إلى 
خصائصهم الديموغرافية ومستوياتهم التعليمية والصحية وذلك من خالل المجتمع والتعرف على 

المسوح األسرية المتخصصة بهدف وضع الخطط والسياسات الرامية إلى انتشال هؤالء الفقراء 
 ومن أجل تصنيف أو فرز األسر الفقيرة من األسر غير الفقيرة يجب. من حالة الفقر إلى الالفقر

لمؤشرات التي تساعدنا في الحكم على فقر أو عدم فقر األسرة، ومن أن نستخدم بعض األدوات وا
 :األساليب التي اتبعت في قياس الفقر

 
تعتمد بعض هذه األساليب على مجموعة من الباحثين المدربين الذين :  أساليب غير علمية

العهم على يقومون بدورهم بزيارة األسر، حيث يتم الحكم على األسرة بالفقر أو عدم الفقر بعد اط
الجوانب المختلفة من حياة األسرة، وتتميز هذه الطريقة بعدم الدقـة الختالف الحكم من باحث 

محاضرات الدكتور عبد الوهاب الصباغ، ) .آلخر ولمحدودية حجم اآلسر التي يتم زيارتها
4100 .) 

 
تمع الى فئتين، وتكمن فكرة هذا األسلوب بتقسيم المج: ويمثلها أسلوب خط الفقر :أساليب علمية

فئة الفقراء وفئة غير الفقراء باالعتماد على خط الفقر ومنها يتم تقدير مؤشرات الفقر كنسبة 
 . الفقراء وشدة فقرهم وحجم الفجوة بينهم وبين خط الفقر
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 (Poverty Line)خط الفقر 
ا اذا كان هو الحد الفاصل بين دخل أو استهالك الفقراء عن غير الفقراء، ويعتبر الفرد فقير 
تقرير الفقر، )استهالكه أو دخله يقع تحت مستوى الحد األدنى للحاجات األساسية الالزمة للفرد،

فاألفراد أو األسر التي . ويعرف الحد األدنى لحاجات الفرد األساسية على أنه خط الفقر (8991
د التي يكون يكون إنفاقها أو دخلها تحت خط الفقر تصنف على أنها فقيرة واألسر أو األفرا

وهناك نوعان (. 4114بدران، )إنفاقها أو دخلها فوق خط الفقر تصنف على أنها غير فقيرة 
 :رئيسيان من خطوط الفقر هما

 
  (Abject Poverty Line)خط الفقر المدقع . 0
 

يعرف خط الفقر المدقع على أنه مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمين الحاجات 
غذائية األساسية التي تؤمن له السعرات الحرارية الالزمة لممارسة نشاطاته االعتيادية اليومية ال
 .(4114بدران، )
 
 (:Absolute Poverty Line)خط الفقر المطلق . 4
 

يعرف خط الفقر المطلق على أنه مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمين 
غذائية األساسية، والحاجات غير الغذائية األساسية هي التي تتعلق الحاجات الغذائية وغير ال

  (.8991برنامج االمم المتحدة االنمائي، ) بالمسكن والملبس والتعليم والصحة والمواصالت
 
وهناك خط فقر يدعى بخط الفقر النسبي الذي يعتمد على أن من يقل دخله عن قيمة محددة . 0

ختلف على هذه القيمة حيث اعتبرها البعض الوسيط والبعض في سلم الدخل يعتبر فقيرا، وا
ويختلف خط . اآلخر اعتبرها العشير الرابع، وتعتبر هذه القيمة المحددة هي خط الفقر النسبي

الفقر النسبي عن خط الفقر المطلق بأن خط الفقر النسبي يختلف أو يتغير مع التغيرات في 
 مطلق بأنه قيمة حقيقية ثابتة في زمان ومكان معينينمستوى المعيشة بينما يعتبر خط الفقر ال

 (.4100محاضرات الدكتور عبد الوهاب الصباغ، )
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 أساليب قياس خط الفقر 4.4.4
 

تختلف أساليب تقدير خط الفقر باختالف نوع خط الفقر المراد تقديره، وتنقسم طرق تقدير خط 
الطرق المباشرة لتقدير  :االول ن،لى نوعيالفقر من حيث نوع البيانات المستخدمة في التقدير ا

 .الطرق غير المباشرة لتقدير خط الفقر ي،الثانو  .خط الفقر
وما يميز النوع االول عن الثاني هو استخدام بيانات االنفاق االستهالكي لتقدير خط الفقر في  

ات الدخل كمتغير النوع االول، أما النوع الثاني من أساليب تقدير خط الفقر فيميزه استخدام بيان
وتمتاز الطرق المباشرة بدقتها عن الطرق غير المباشرة وذلك . بديل لبيانات االنفاق االستهالكي

الن بيانات االنفاق واالستهالك أكثر مصداقية من بيانات الدخل، ونعرض بعض أساليب التقدير 
 : (8991برنامج االمم المتحدة االنمائي، )ألهم خطوط الفقر 

 
 : هناك أسلوبان رئيسيان لتقدير خط الفقر المطلق، وهما: الفقر المطلق خط: أولا 

 
يعتمد هذا االسلوب على سلة غذائيـة متوازنة ومالئمـة : أسلوب النمط الغذائي المقترح -0

لحاجة الجسم وتكون عادة مقترحة من قبل أخصائيين في التغذية، ثم تحسب قيمـة تكلفة تلك 
ولحساب خط الفقر المطلق نضرب تكلفة السلة الغذائية المقترحة . رجةالسلة بأقل األسعار الدا

معامل انجل، حيث )بمقلوب نسبة االنفاق على السلع الغذائية الى اجمالي االنفاق االستهالكي 
(. يعرف معامل انجل على أنه مقلوب نسبة االنفاق على المواد الغذائية الى اجمالي االنفاق العام

على السلع الغذائية فتأخذ باالعتماد على بيانات انفاق االسر كافة أو باالعتماد أما نسبة االنفاق 
على بيانات انفاق الفئة التي يكون انفاقها على السلع الغذائية هو االقرب لتكلفة السلة الغذائية 

 .(4104محاضرات الدكتور عبد الوهاب الصباغ، ) المقترحة
 
مد هذا االسلوب على متوسط حصة الفرد الفعلية من يعت : أسلوب النمط الغذائي الفعلي -4

السعرات الحرارية المحسوبة من خالل بيانات االستهالك الفعلي للفرد ويتم تقدير خط الفقر 
المطلق بهذا االسلوب من خالل حساب متوسط حصة الفرد االجمالية من السعرات الحرارية 

لدخل المقابلة أو االقرب لما يحتاجه الفرد من لفئات دخل يتم تحديدها مسبقا، ومن ثم تعتمد فئة ا
السعرات الحرارية وأخيرا يحدد متوسط االنفاق االجمالي المقابل لفئة الدخل ليكون تقديرا لخط 

ويرى الباحث أن حساب متوسط حصة الفرد االجمالية من السعرات الحرارية . الفقر المطلق
االقرب لما يحتاجه الفرد من السعرات واعتبار لفئات االستهالك الغذائية ومن ثم تحديد الفئة 

متوسط االنفاق االجمالي لهذه الفئة هو خط الفقر المطلق، حيث يرى الباحث ان تقدير خط 
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الفقر المطلق باستخدام فئات استهالك المواد الغذائية سيكون أكثر دقة من استخدام فئات الدخل، 
الرتفاع في متوسط حصة الفرد من السعرات وذلك الن االرتفاع في فئة الدخل قد ال يعني ا

 (.4100محاضرات الدكتور عبد الوهاب الصباغ، ) .الحرارية
 

يعتبر من الطرق غير المباشرة ويتم تقدير خط الفقر النسبي من خالل : خط الفقر النسبي: ثانياا 
الفقر  بيانات الدخل وحسب التعريف الذي يتفق عليه للفقر النسبي، فمن الممكن أن يكون خط
بدران، )النسبي الوسيط أو أي مئين يعتقد بأنه القيمة الفاصلة بين دخل الفقراء ودخل غير الفقراء

4114. ) 
 

، ويعتمد (Leyden Poverty Line)ويسمى بخط فقر ليدين : خط الفقر الجتهادي: ثالثا  
خلهم أو تقدير هذا الخط على اجابات المستجوبين أنفسهم حيث يطلب منهم تصنيف مستوى د

استهالكهم ان كان أعلى أو أقل أو مطابقا لمستوى الدخل أو االنفاق الذي يرونه مناسبا ومقبوال 
ويقدر خط الفقر من خالل اجابات االسر أو االفراد الذين يعتقدون بان دخلهم أو . اجتماعيا

أخرى لتحديد  وهناك طرق. انفاقهم مساويا لمستوى الدخل او االنفاق المناسب والمقبول اجتماعيا
خط الفقر االجتهادي كاالعتماد على الحد االدنى للرواتب واالجور أو على الحد االعلى لمستوى 

 (8991تقرير الفقر، )الدخل المعفي من الضريبة 
 

 (Poverty Indicators)مؤشرات الفقر  4.4.2
 

لرتابة وبديهية هناك ميزتان يجب توافرهما في مؤشرات الفقر، وهاتان الميزتان هما بديهية ا
التحويالت، أما الميزة االولى فتعني أن أي انخفاض في دخل الفقير يؤدي الى زيادة فقره عند 

أما الميزة الثانية فتعني أن تحويل أي جزء ...( مثل أسعار السلع،)ثبات جميع المتغيرات االخرى 
فقر بشرط ثبات من دخل فرد فقير الى فرد اخر أكثر دخال ال بد وأن تؤدي الى زيادة ال

هناك عدة مؤشرات للفقر وأهمها مؤشر خط الفقر الذي تم الحديث عنه . المتغيرات االخرى
سابقا، وتكمن أهمية مؤشر خط الفقر لكون العديد من مؤشرات الفقر تعتمد عليه عند تقديرها 

 :ومن هذه المؤشرات
 
  مؤشر نسبة الفقر(Indicator  Headcount Index) 

داد الرؤوس ويعرف بأنه النسبة الناتجة عن قسمة عدد السكان الفقراء على ويسمى بمؤشر تع
الكلي، ويمكن حسابه من خالل قسمة عدد االسر الفقيرة على أعداد جميع االسر   عدد السكان
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وهو من أكثر مؤشرات الفقر شيوعا واستخداما مع أنه ال (. الفقيرة وغير الفقيرة في المجتمع)
ويتم حساب (. بديهية الرتابة وبديهية التحويالت)وبتان في مؤشرات الفقر يعكس الميزتان المطل

  : مؤشر نسبة الفقر كاآلتي
 
  مؤشر فجوة الفقر(Poverty Gap Indicator) 

حيث يعكس هذا المؤشر حجم الفجوة النقدية االجمالية الالزمة لدخول الفقراء لوضعهم على خط 
المقارنة يتم حساب هذه الفجوة كنسبة مئوية من القيمة الفقر أي ليصبحوا غير فقراء، وألغراض 

نالحظ أن . االجمالية الستهالك كافة السكان عندما يكون مستوى استهالكهم مساو لخط الفقر
مؤشر فجوة الفقر يحقق ميزة من الميزات المطلوبة في مؤشر الفقر وهي ميزة الرتابة، فعندما 

 .(4114بدران، )الفقر ينخفض الدخل ألي من الفقراء ترتفع فجوة
 
  مؤشر شدة الفقر(Poverty Severity Indicator) 

يقيس هذا المؤشر مدى التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسهم وبنفس الوقت يقيس فجوة 
ويرى . الفقر، ويتم حسابه باعتباره يساوي الوسط الحسابي لمجموع مربعات فجوات الفقر النسبية

بدران، )اس التباين على دخول الفقراء سوف يعكس مؤشر شدة الفقرالباحث أن تطبيق مقي
4114.) 

 
هناك مقاييس أخرى من الممكن استخدامها كمؤشرات للفقر تعنى بعدالة توزيع الدخول بين 

 :االفراد أو االسر، ومن هذه المقاييس
 
االسر من خالل  من المقاييس التي تعنى بقياس عدالة التوزيع بين االفراد أو :منحنى لورنز - 

رسم منحنى بياني المحور السيني فيه يمثل المجموع التراكمي لنسب االسر أو االفراد والمحور 
وتأخذ هذه النسب بعد ترتيب . الصادي يمثل المجموع التراكمي لنسب الدخل لالفراد أو االسر

ى دخل االسرة أو تصاعديا نسبة ال( عدد أفرادها، دخلها ومتوسط دخل الفرد بها)بيانات االسرة 
وكلما زاد انحناء منحنى لورنز كلما قلت عدالة التوزيع، ويعتبر توزيع الدخل متساو . دخل الفرد

( 0،0)بين جميع أفراد المجتمع اذا شكل منحنى لورنز خطا مستقيما بين نقطة االصل والنقطة 
 (.4100محاضرات الدكتور عبد الوهاب الصباغ، ) في الرسم البياني للمنحنى

 
يعتبر معامل جيني من المقاييس الهامة واالكثر شيوعا في قياس عدالة توزيع : معامل جيني -

الدخل، وتعتمد فكرته على منحنى لورنز، ويمتاز معامل جيني بأنه يعطي قياسا رقميا لعدالة 
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الخط )التوزيع، وتتلخص فكرته بحساب المساحة المحصورة بين منحنى لورنز وبين خط المساواة 
وقسمة هذه المساحة على ( في الرسم البياني( 0،0)قطري الواصل بين نقطة االصـل والنقـطة ال

، وذلك ألن مساحة المثلث المحصورة بين خط التساوي واالحداثيين االفقي والعمودي تساوي 1.4
، لذا فأن معامل جيني ينحصر بين الصفر والواحد، حيث يكون صفرا عندما ينطبق منحنى 1.4

لى خط التساوي وتكون المساحة مساوية للصفر ويكون عندها توزيع الدخل متساويا لورنز ع
، بينما يكون معامل جيني مساويا للواحد عندما (التوزيع االمثل للدخل)لجميع أفراد المجتمع 

ينطبق منحنى لورنز على الخط االفقي والخط العمودي وتكون المساحة بين خط التساوي 
وتكون عندها قيمة معامل جيني مساوية للواحد الصحيح وفي هذه  1.4ومنحنى لورنز تساوي 

اذن كلما كانت قيمة معامل جيني صغيرة كلما كانت . الحالة يكون توزيع الدخل في أسوأ أحواله
 (.4100محاضرات الدكتور عبد الوهاب الصباغ، ) .عدالة توزيع الدخل أفضل

 
 مؤاشرات الفقر في فلسطين 4.4.9

 
ن سطينييلالف نالسكا ربع نبأ، (4104) ي للعامسطينلالف حصاءلألي المركز  ازهالج نتائج تشير
 فراداألن بي الفقر نسبة غتلب حيث ،(4100) معا "اً فرد مليون ونح"ي أ الفقر نمون يعان
 "(25.8%)هرالش اإلستهالك ألنماط وفقاً  (4100) مالعا لخالن سطينييلالف
 و الغربية الضفة في" داً فر  (470000) وحن" (%03.4) اقعو ب" اً فرد ((1100000%ونح"

 فراداأل نم (%...2(ن أ نحي في. غزة قطاع في" فرداً  (630000) ونح"( (%38.8
 اقعو ب، طنيو ال الفقر خط نع هريالشلهم دخ ًا يقلفرد( 2000000)ونح"ن سطينييلالف
 قطاع في "داً فر  (1100000ونحو " الغربية، الضفة في" فرداً  (900000%)ونح"( %..04)

 (4104 سطيني ،لالف حصاءلأل يالمركز  ازهالج. )غزة
 

ن بي" فرداً  ((550000ونح"( 12.9%) غتلب المدقع الفقر نسبة نأ إلى تشير النتائج نأ كما
 الغربية الضفة في%( 4..) عاقو ب(ي ر هالش اإلستهالك ألنماط فقاً و  (4100) مالعا فراد خاللاأل
 درااألفمن  "فرداً  (1550000)و نح" " (36.4%)ن أ نحي في"(. غزة قطاع في( 21.1%)و

في ( 55.9%)و الغربية الضفة في (%42.0) اقعو ب) الشديد، الفقر خط نع هريالش لهمدخ يقل
 (4104 سطيني ،لالف حصاءلأل يالمركز  ازهالج"(. )قطاع غزة
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 مؤشرات الفقر في مخيمات اللجوء في فلسطين 4.4.1
 

 األفراد الالجئين وفقا ألنماط استهالك األسرة الشهري الحقيقيأظهر مؤشر نسبة الفقر بين 
في فلسطين ويبدو أن وضع األفراد الالجئين أسوأ حااًل مقارنة ( 4100)للعام   (31.2%)

 .(4100 سطيني ،لالف حصاءلأل يالمركز  ازهالج) %(.(21.8  الالجئين باألفراد غير
 

ان مخيمات الالجئين في فلسطين هي االكثر فقًرا الى  (4100)وأشارت البيانات المتوفرة لعام 
مقارنة مع سكان الريف والحضر، فقد أظهرت بيانات أنماط االستهالك الشهري الحقيقية بين 

( %03.2)من األفراد في المخيمات يعانون من الفقر مقابل (%04.2) االفراد في فلسطين أن
وقد يعود ارتفاع معدالت الفقر في في المناطق الحضرية،  %(0..4)وفي المناطق الريفية 

مخيمات الالجئين إلى ارتفاع معدالت البطالة وكبر حجم األسرة بين أسر المخيمات مقارنة مع 
 سطيني ،لالف حصاءلأل يالمركز  ازهالج)غيرها من األسر في المناطق الحضرية والريفية، 

4100.) 
 

المشاركة في القوى العاملة بين بأن نسبة  (4104)أظهرت نتائج مسح القوى العاملة لعام 
سنة فأكثر المقيمين في فلسطين أقل مما هي لدى غير الالجئين، إذ بلغت النسبة  04الالجئين 

كما يالحظ من خالل تلك النتائج   .لالجئين وغير الالجئين على التوالي%( ..22)و %(24)
ي عليه لدى غير مشاركة اإلناث الالجئات والمقيمات في فلسطين تقل عما ه أن نسبة

 .على التوالي (%4..0)و (%4..0) في فلسطين (4104)الالجئات، حيث بلغت للعام 
 (.4100 سطيني ،لالف حصاءلأل يالمركز  ازهالج)
 

أشارت  ،كنالس نكام إلى نسبة الفقر معدالت لحونى دألق اشر لا سسةمؤ عندر صاتقرير في 
 المدن في (%..) لمقاب الفقر خط تتح يعيشون المخيمات نكاس من (%3.) أن إلى الدراسة
 (.411الشرق األدنى،). القرى في النسبة ونفس
 يصل  المخيمات الفلسطينية في الفقراء مجموع أن (4114) عام P.C.B.S" "دراسة  أشارت
 من وهي الفلسطينية، األراضي في الفقراء مجموع من  %(4..4) ويشكلون ، %(04.4)إلى 
 حجم ارتفاع يالحظ ماك أخرى، سكانية تجمعات مع قورنت ما إذا فلسطين في النسب أعلى
 Special الشديد  العسر برنامج وضمن العام، المتوسط في( 4..) إلى يصل الذي األسرة

Hard ShipCases "SHC "  والذي المسجلين، الالجئين من( 5.5%ـ) لِ  فقط يوفر الرعاية 
 عمره يزيد ركذ وجود عن الحديث عند وخصوصا الفلسطينيين، الالجئين حق في مجحفا يبدو
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 العمل فرص فيه أغلقت وقت في يأتي وهذا ، الدعم توقف إلى يؤدي األسرة في عاما (04) عن
 في مقابلتها تم التي العائالت وضع على ينطبق وهذا ، المخيمات أبناء من بيرك قطاع أمام

 يزيد العائالت وهذه، األمعري وفي ، الفارعة وفي ، بالطة في الغربية الضفة في مختلفة مناطق
 ضمن فقيرة عائالت إلى تحولوا وقد ، حياتها طوال المخيم وتسكن أشخاص (.) عن أفرادها عدد

 ظاهرة وهذه ، تعمل ال األم ونكو  ، للعائلة الرئيس المعيل وفاة بسبب الشديد العسر حاالت
 تتلقى . نفسها العائلة في بديل معيل وجود وعدم المعيل وفاة عن ناتجة المخيمات في واضحة
 يلوكو  ، الحليب من يلوغرامكو  ، الدقيق من غرام يلوك (04) الواحد للفرد الشديد العسر حاالت
 (1.) إلى تصل نقدية ومساعدات أشهر، ثالثة لك الزيت من ولتر األرز ذلككو  السكر من غرام
  (.4-.،  ص4112المغربي، )ىسنويا للفرد دوالر

 
متوفرة إلى أن مخيمات الالجئين في األراضي الفلسطينية تعاني من أعلى أشارت البيانات ال

معدل انتشار للفقر بين أسرها، فقد أظهرت بيانات أنماط االستهالك بين األسر في األراضي 
ويعتبر هذا االنتشار أعلى من . من أسر المخيمات تعاني من الفقر( %..04) الفلسطينية أن

الجهاز المركزي )( %43.0)والحضر (%43.4)اطق الريفيةمعدل الفقر السائد في المن
  . (.411لإلحصاء الفلسطيني، 

من األسر ( %..22)كما شكلت األسر التي أربابها من الالجئين في األراضي الفلسطينية 
كما يظهر مؤشر . من الفقراء%( 20.0)إال أنها شكلت ما نسبته  ،(.411)الفلسطينية لعام 

الالجئين أسوأ حااًل مقارنة بأسر غير  أ سرأن وضع %( 00.0)الالجئين نسبة الفقر بين أسر 
، وربما يعود ارتفاع الفقر بين األسر التي أربابها من الالجئين، إلى ارتفاع %(43.0)الالجئين 

فقد أظهرت النتائج أن غالبية األسر الفقيرة . نسب الفقر في المخيمات وقطاع غزة بشكل عام
في المناطق %( ...0)تسكن داخل المخيمات مقابل %( 24.0)الجئين التي أربابها من ال

   (.411الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني، )في الحضر%( 20.4)الريفية و
    

، 1020، 1002)الشهري لألعوام  األسرة إلستهالك  وفقا   األفراد بين الفقر نسب(: 1.2)جدول 

1022) 

 العام نوع التجمع الفقر فجوة الفقر شدة الفقر الفقر المدقع
 4115 حضر 26.2 6.3 2.2 13.8

 ريف 26.6 6.5 2.5 13.0
 مخيم 26.2 6.3 2.1 14.4
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 (4104 –4100جهاز اإلحصاء المركزي، )  
 4115عدد الفقراء حسب التجمع للعام  (:4.4)جدول 
 نسبة الفقر عدد الفقراء في المخيم  عدد األفراد في المخيم المخيم

 %40.4 0421 .424 الدهيشة
 %...44 4.4 4404 عايدة 

 %40.44 .02 02.4 العزة
 بتنفيذ الباحثة( 4100أطلس الفقر، : المصدر)
 

ترى الباحثة إلى إنه من خالل الجدول نجد أن نسبة الفقر كانت في مخيم العزة أعلى ما يمكن 
يليه مخيم عايدة، وأخيرًا مخيم الدهيشة، ويعود السبب في ذلك إلى أن مخيم الدهيشة يقع على 

المحالت التجارية، ، وبالتالي هي منطقة تجارية زاخرة ب"شارع القدس الخليل"الشارع الرئيس 
 .األمر الذي خفف من تلك النسبة

 
 الفلسطينية األراضي في الفقر نسب في تخفيض المساعدات أثر 1.3.2

 

 ىلعرًا تأثي مساعداتلل نأ (4104)  سطينيلالف حصاءلألي المركز  زهاالج بيانات رتهأظ
 ألنماط اً فقو  المساعدات ذهه دو جو  ونبد الفقر نسبة نأ رتهأظ اهأن حيث الفقر، معدالت

( 25.8%) إلى اهصتلق المساعدات أن  نحي في.  (31.5%) إلى تصل الحقيقي اإلستهالك
 المدقع، بالفقر يتعلق فيما أما(. 18.1%)ه مقدار  بنسبة طنيو ال الفقر معدالت تخفيضي تم  أ

 ) إلى المساعدات قيلت قبل (18.2%)ن م النسبة بتخفيض الطارئة المساعدات متهسا فقد

      
 4101 حضر 25.8 6.7 2.5 14.6
 ريف 21.9 5.1 1.7 12.1
 مخيم 32.4 7.1 2.5 13.9

      
 4100 حضر 26.1 6.3 2.2 13.7
 ريف 05.4 3.8 1.3 7.4
 مخيم 49.2 7.2 4.9 01.4
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 نبي المدقع الفقر بتخفيض متهسا قد المساعدات نأ يأ .المساعدات قيلت بعد( %12.9
 (4104 سطيني ،لالف حصاءلأل يالمركز  ازهالج)29.1%.هامقدار  بنسبة فراداأل
 

 %(00)االستهالك من المساعدات قيمة اقتطاع بعد الحضر في األفراد بين الفقر نسبة بلغت
 تخفيض في المساعدات مساهمة ان نجد وعليه لمخيم،ا في%( 20.4) و الريف، في  %(44)و

 المخيمات في أما الريف، في%( 04.2)و الحضر، في%( 4..0) بلغت قد األفراد بين الفقر
 وهذا ، 21.4%مقدارها نسبة بلغت قد األفراد بين الفقر تخفيض في المساعدات مساهمة ان نجد
 .المساعدة لتقديم مصدر من أكثر فيه طعيتقا الذي للمخيمات المقدم المساعدات حجم على يدل
 (4100 سطيني ،لالف حصاءلأل يالمركز  ازهالج)

إلى ( 4114-4112)وتشير البيانات المتوفرة من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني للعامين
ان المساعدات اإلنسانية كانت أكثر فعالية في تقليص الفقر في أوساط الالجئين مما هي بين 

أدت المساعدات اإلنسانية إلى تخفيض العدد الكلي للذين  (4112)ففي عام . ينغير الالجئ
، (4114)في عام  (%42.0) ، فيما بلغت هذه النسبة(%4..0)يعانون من فقر مدقع بنسبة 

أما في اوساط غير الالجئين فقد أدت المساعدات إلى تقليل عدد الذين يعانون من فقر مدقع 
وبناء على ذلك فقد . (4114)في عام  (%4..0)، وبنسبة (4112)في عام  (%...0) بنسبة

في تخفيف الفقر بين الالجئين مقارنة  (%41)كانت فعالية المساعدات اإلنسانية أعلى بنسبة 
 (. 4114، 00المراقب االقتصادي واالجتماعي، العدد )بغير الالجئين 

 
 األفراد بين المدقع الفقر خفيضت في المساعدات مساهمة كانت المدقع، الفقر مؤشر مستوى على
%( 04.4) و الحضر، في %(..42) قابلم( (45.5%بلغت حيث األكبر، هي المخيمات في
 (4100 سطيني ،لالف حصاءلأل يالمركز  ازهالج) .الريف في
 

، بينما كانت هي الحصة االكبروترى الباحثة بإن حصة المخيمات من تلك المساعدات كانت 
على مؤشرات الفقر كانت المخيمات هي األعلى نسبة في الفقر وهذا  األقل في الريف، ولكن

يتعارض مع حجم المساعدات المقدمة، ويعود السبب في ذلك إلى ان تلك المساعدات ال تقدم 
نما هي مشاريع إغاثية ال عالقة لها بالتنمية، اما فيما يتعلق  مشاريع تنموية حقيقية، وا 

 .تعتبر مؤشرات حقيقة على عملية التنميةباإلحصائيات فهذه اإلحصائيات ال 
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 الدراسات السابقة 4.2
 

 الحد في يةهلاأل المنظمات ودور الفقر رةهظا لتو تنا التي التطبيقيةو  النظرية ساتدراال تعددت
لك ت تكلش قدو  لية،و الد وأ العربية وأ يةلالمح ياتو المست ىلع واءس رةهالظا ذهه معدالتن م
ه  إليتوصل   ما ةلبحصيها أفادتو  ةالباحث ىلد ماتلو المعو  تاالخبر  نم معرفية ةو ثر  ساتراالد

 في المتباينة ءرااآل نم كبير كلبش ةالباحث دتاستفا قدو  السابقة، همساتراد في قبل نم ونالباحث
 كما الفقر، رةهظان م حدللتصورات   ضعو ل اهمساعي في ساتراالد لكت اتوجهتو  تماماتها

 ضعو  في هميس كلبش اهفرضيات تحديدو  اهبوم قت التي راسةالد عو ضو م معالجة ىلعها أعانت
 ،هليةاأل المنظمات المخيمات الفلسطينية من خالل في الفقر رةهظا نم الحد في يةلعم لولح

وقد قسمت الدراسات السابقة إلى دراسات عربية ودراسات أجنبية، وتم ترتيبها من األحدث إلى 
 .األقدم

 ةالدراسات العربي 4.2.0
 

 (4104)دراسة شهاب  -0
قطاع  فيإلى التعرف على دور المنظمات األهلية في الحد من معدالت الفقر  هدفت الدراسة

غزة، وقد أجريب الدراسة التطبيقية على المنظمات الخيرية في قطاع غزة، و لتحقيق أهداف 
مختلفة، وقد اعتمد الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات الالزمة من مصادرها ال

حيث تكون . الباحث المنهج الوصفي التحليلي إلجراء الدراسة واألستبانة كأداة لجمع المعلومات
( 430)مجتمع الدراسة من اإلدارة العليا للمنظمات األهلية الخيرية في قطاع غزة والبالغ عددها 

 .مؤسسة (0.)يعملون في فردًا ( 400)منظمة، وتم توزيع اإلستبانة على عينة عشوائية عددها 
ت الفقر في قطاع الوقد أظهرت نتائج الدراسة وجود تأثير ذا داللة إحصائية بين الحد من معد

نوعية البرامج والمشاريع المنفذة، القدرة التمويلية، الشراكة بين )وكل من المتغيرات المستقلة  غزة 
كما تبين أن غالبية (. اإلهلية منظماتلقات الخارجية ليعمالمنظمات اإلهلية بالحكومة، وال

المنظمات األهلية تلعب دورًا في مكافحة الفقر عبر تقديمها خدماتها للفقراء واأليتام، وتبين أن 
المشاريع التنموية التي تنفذها المنظمات األهلية تهدف إلى جني األرباح وتعزيز مقدرتها المالية، 

ت الظمات األهلية لتنفيذ برامجها التي تحد من معدكما تبين عدم كفاية الموارد المالية لدى المن
 .الفقر في قطاع غزة

 
 



51 
 

وقد خلصت الدراسة إلى عدة توصيات أهمها العمل على تبني استراتيجيات تنموية تسهم في 
كتفاء الذاتي والتنمية المستدامة وتعمل على الحد ألإيجاد فرص عمل حقيقية، وتسهم في تحقيق ا

لحفاظ على برامج الحماية األجتماعية للفقراء الذين يعانون من الفقر من معدالت الفقر، مع ا
 .المدقع

 
 (4104 ،الواوي)دراسة  -4
 
 قطاع في الفقر معدالت تخفيض في ميةاإلسال حالصال جمعية رو د نبيا إلى سةراالد ذهه دفته

 لخال كوذل  الفقيرة، فئاتلل صحيةو  يميةلتعو  اقتصادية خدمات نم هتقدم ما لخال نم غزة
 ركزت حيث، الكمي يليلتحوال  صفيو ال جهالمن امباستخد الباحث مقا. 2004-2012 ) )ة الفتر 
 الغرض، ذاهل ةاستبان متصميالل خ نم الجمعية نم نالمستفيديراء أ عاستطال ىلع سةراالد

 .سةراالد عينة ىلع استبانة (444) زيعو ت متو  ائيةو العش العينة طريقة الباحث دماستخ حيث
 
 خدمات على المستفيدين نظر وجهة قد بلغت من الرضا  إلى أن نسبة الدراسة توصلت قدو 

(  66.75%، 69.02%،65.60%)بمتوسط  والصحة التعليم والكفاالت في المتمثلة الجمعية
 .التوالي على
 

 في أدائيها وتطوير بتحسين اإلسالمية الصالح جمعية الدراسة توصي السابقة النتائج ضوء وفي
للفئات  الفقر معدالت تخفيض في اكبر بشكل تساهم لكي والكفاالت والتعلم الصحة التمجا
 المهمشة للفئات الدعم من المزيد توفير في الفعلي دورها  ألخذ الحكومة تدعو كما دفة،هالمست
 صاحبة الجهات وكافة االجتماعية شؤونال كوزارة المعنية الوزارات خالل من المجتمع في والفقيرة

 .ختصاصاال
 

 ( 4104 ،رضوان)دراسة  -4
 

 المجتمعية التنمية في الالجئين لخدمات الشعبية اللجان دور إلى للتعرف الدراسة هذه هدفت
 الباحث قام ذلك ولمعرفة المتغيرات من بعدد وعالقتها الغربية الضفة مخيمات في كحاله دراسية

  .والجئة الجئ (  ( 516من نهمكو  عشوائيةة طبقي عينه تم توزيعها على استبانه بإعداد
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التنمية  في الالجئين لخدمات الشعبية اللجان لدور الكلية الدرجة بأن الدراسة نتائج أظهرت وقد
على  المبحوثين استجابات لمتوسط الكلية المئوية النسبة بلغت حيث متوسطة كانت المجتمعية

 على المجال الشعبية اللجان ردو  درجة كانت وقد .(% 62.9 ) المجاالت لجميع جميع الفقرات
ومجال  والمجال االجتماعي االقتصادي المجال على متوسطة ودرجة كبيرة، السياسي والوطني

  .والتربوي والتعليمي الثقافي المجال على قليلة ودرجة والبيئة الصحة
 

 لجنس،المحافظة، ا لمتغيرات تعزى إحصائية داللة ذات فروق وجود عدم الدراسة نتائج بينت كما
اللجان  دور تقييم في ، المهنة الشهري، الدخل االجتماعية، الحالة العلمي، المؤهل العمر،

 الدراسة وصتأ  .الغربية الضفة مخيمات في المجتمعية التنمية في الالجئين الشعبية لخدمات
 يمللمخ البنى التحتية بتطوير تهتم خدماتية كلجان الشعبية اللجان دور على التأكيد ضرورةب

 حلها والمساهمة  في الالجئين وأبنائه المخيم يواجهها التي واألزمات المشاكل على والوقوف
 مصادر تمويل على الشعبية اللجان اعتماد وضرورة . الشاملة المجتمعية التنمية إلى للوصول

 .خارجية وليس ذاتية
  
 (4100بهاء  جرار وأبو)دراسة  -2
 

ت األهلية الفلسطينية فع المموليين من تقديم الدعم للمنظماإلى التعرف على دوا هدفت الدراسة
وسبل تحفيزهم لتمويل المنظمات، والتعرف على معيقات تمويلها، كما هدفت إلى قياس أثر 
التمويل الخارجي على أداء المنظمات األهلية، ولتحقيق هذه األهداف تم أستخدام المنهج 

ن خالل أستبانة وزعت على مجتمع المنظمات الوصفي التحليلي واسلوب المسح الميداني م
 .منظمة( 002)األهلية في محافظة رام اهلل والبيرة في الضفة الغربية والبالغ عددها 

أظهرت النتائج أن دوافع تمويل المنظمات األهلية الفلسطينية كانت إغاثية إنسانية بالدرجة 
سة غير البناّءة بين المنظمات األهلية األولى، وأظهرت وجود معوقات كبيرة للتمويل أهمها المناف

وتوصلت الدراسة إلى إنه بأستثناء التمويل األمريكي، فإن . وكثرتها باإلضافة إلى ضعف أدائها
وأوصت . التمويل األوروبي والعربي واإلسالمي ذو أثر إيجابي على المنظمات األهلية الفلسطينية

لسطين وضبطه، وأقترحت وسائل لتحفيز الدراسة بضرورة إعادة تنظيم العمل األهلي في ف
الممولين، وضرورة إقامة مشاريع مدرة للدخل وعمل تحالفات إستراتيجية واندماجات فيما بينها 

 . بهدف التخفيف من أعتمادها على التمويل الخارجي
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 (.4101، شتات والكفارنة)دراسة  -9
 

حد لاني في مدلالمجتمع ت امانظم جههاتوالتي ت اباصعولاعلى ف رلتعالى اسة هذه الدرا تهدف
ل الحتالا لقب نموض رلمفر الحصااجه اوية الذي زغقطاع الة في بطلوا رلفقانسبة  نم
اب رخر وماود لقت نمع اقطلء ابناأعلى ة رألخيب ارلحالى ما خلفته اباإلضافة ، ئيليارإلسا
قطاع ة في ليهألت امانظلماجة في شبكة مدرلت امانظلماسة في الدراعينة لت تمث، رتهجيو
لتحليلي على اصفي ولالمنهج ب اوسلن ألباحثاخدم استا قدو. مةمنظ (0.)عددها بلغ ة، وزغ
سة توصلت الدرا دقت، ومامنظلمدراء تلك ا ظرجهة نو نسة مالدرالعينة  للشامالمسح س اساأ
 :فيما يليأهمها لى رة اإلشاا نيمكت صياولتوالنتائج ا نمعديد لالى ا
 

 نم، عملية ريطوتو زيزتعت لى آلياج ايحتايف وضعزال لية ماهألت امانظملا نبي قلتنسيأن ا
ضحة في رة واوبص قمعي رلمعابق اغالإ رعتبا.  ةزغقطاع في  رلفقواالة بطلانسبة يص تقل لجأ
ارد ولمايع زوبتن لباحثااصى أو دق، ولمهمشةوالمحتاجة ت امة للفئازلالت االحتياجال اوصو
يضًا ألية هألت امانظلموامية كولحت الجهاا نبي قلتنسيووجد أن ا .لةدعاويقة شفافة بطرلمتاحة ا

ن لباحثااصى أو دق، ولمهمشةوالمحتاجة ت الفئاندة امسا لجأ نم ريطولى تج ايحتايف وضع
لك تندة مسا لجا نمة رثؤلمالية هألت امانظلمامع  قمية بالتنسيولحكت الجهادرة امباورة ربض
 .قطنية فولقانواية دارإلا اءاترإلجاعلى  ركيزلتت وعدم الفئاا
 

 (4115ابو دقة، )دراسة  -1
 

 في األهلية العاملة للمؤسسات األداء تقييم و الفاعلية و الكفاءة تحديد إلى الدراسة هذه هدفت
 لتحقيق التحليلي الوصفي المنهج استخدام تم األموال، جلب عملية نجاح لضمان غزة قطاع
 مصادرها من البيانات جمع في أداة االستبانة خداماست على استند الذي و الدراسة، أهداف
 الجمعيات من جمعية (41) من مكونة عينة عشوائية على اإلستبانات توزيع تم حيث األولية،
 .غزة قطاع في العاملة الفلسطينية األهلية

 
عن  الفعالية و الكفاءة قياس بأهمية كبير وعي الجمعيات لدى أن البحث نتائج من تبين وقد
وجود  أهمية الدراسة خالل من تبين كما األموال، جلب بعملية الوثيق ارتباطه ومدى الهاأعم
 العامة، إال و الخاصة أهدافها لتحقيق عمل خطة رسم على تساعدها للجمعيات إستراتيجية خطة
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 في الجمعيات العاملين و اإلدارة مجلس أعضاء و المستفيدة الفئة مشاركة في ضعف نجد أننا
 بالخطة تلك األطراف انتماء و االلتزام مدى من يقلل مما اإلستراتيجية الخطة إعداد عملية في

 العمل على ضرورة على الجمعيات إدارة حث بضرورة الدراسة وأوصت .للجمعية االستراتيجة
 األموال، وحث جلب على قدرتها من يزيد بدوره الذي أعمالها، عن الفاعلية و الكفاءة قياس

 جلب األموال على قدرتها يعزز مما الموحد المحاسبي النظام استخدام عزيزت على الجمعيات
 .برامجها و أنشطتها لتنفيذ الالزمة

 
 (.4111 ،دةوجسعد و )دراسة  -7 

 
على آليات نشر ، وفي التنميةألهلية االمنظمات التعرف على مدى مساهمة هدفت الدراسة إلى  

المنظمات األهلية اء التعرف على أد، وهدفةالبرامج والنشاطات ووصولها للفئات المست
أعتمدت الدراسة على األستبيان كأداة لجمع البيانات ذات العالقة بموضوع الدراسة من . اوتقيمه

مصادرها، وأستخدم الباحثان المنهج الوصفي التحليلي، تمثل مجتمع الدراسة في  المؤسسات 
  : األهلية في قطاع غزة، خل صت الدراسة إلى

 
وتوجهها نحو تقديم ، بالجانب اإلغاثي والخيريًا األهلي تاريخيل نشأة مؤسسات العمطت أرتب

كفل ألن يكون هناك قوانين للرعاية االجتماعية تسعى ت، كما والمحتاجيناء المساعدة للفقر
تعتمد بمنهجيتها على التنمية ل الحصار واالحتالل المتضررة بفع لألسرةل توفير مصدر دخ

 . لوضع برامج واستراتيجيات تنموية للحد من الفقرسعى تمياء، كما بعيدا عن اإلغاثة الع
 

إشراك و. المتوفرل عداد الخطط وفقا ألهداف المؤسسة وليس وفقا للتمويوأوصت الدراسة بإ
على مبدأ الرقابة الصارمة على المؤسسات كيد التأو. لحقيقي وفاعل القاعدة المجتمعية بشك

وضع الخطط واآلليات التي تتناسب مع اإلمكانيات ومراقبة ، وفي تنفيذ البرامج و متابعتها
 .شفافيةل تنفيذها وتقييمها بك

 
 (4111 ،مالوي)دراسة  - 1
 

 مختلف التنمية من في المدني المجتمع منظمات أهمية على الضوء إلقاء إلى الدراسة هدفت هذه
لى بيان أوجه القصور والتعرف على معيقات عملها، . وغيرها واالقتصادية االجتماعية جوانبها وا 

 :وخل صت الدراسة إلى. في عملها
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المالية  المساعدات تقديم خالل من سواء الفقر ظاهرة مكافحة في تسهم أن هذه المنظمات -

تنمية  خالل من مباشر غير أو مباشر بشكل للفقراء الخدمات تقديم طريق عن أو المباشرة
 .التأهيلو  والتثقيف التعليم طريق عن الفقراء مهارات

 
 الخيرية الصحية البرامج خالل من الصحية الخدمات إن هذه المنظمات تعمل على تدعيم -

 هذا اإلنجابية والصحة األولية الصحية الرعاية مشاريع والعمل في الريفية المناطق في والسيما
 أو رمزية بأسعار إما  لذلك الوسائل وتقديم النسل تنظيم بأهمية المجتمع أفراد فضاًل عن توعية
 .والطفولة األمومة ومراكز األسرة تنظيم جمعيات مثل بصورة مجانية

 

 على الحصول وأشارت الدراسة إلى أن من أهم  معيقات عمل هذه المنظمات هو صعوبة -
 أن وخاصة هذه المشكلة تواجه العالم أنحاء مختلف في المدني العمل منظمات إذ إن التمويل،
 المادية من إمكانياتها بكثير أكبر عادة تكون المنظمات هذه مثل على القائمين طموحات
 .المتاحة

 

 ورؤى عمل برامج إلى وبينت الدراسة إلى أن أهم نقاط ضعف هذه المنظمات هو االفتقار -
 محددة وبرامج شاملة تنموية إلى خطط عام بشكل التطوعي العمل منظمات تفتقر حيث واضحة،
 نوعي تطوير تحقيق أو تحقيقها يمكن التي  واألهداف شاطالن مدى تعكس زمنية جداول ضمن
 .نشاطاتها في
 

 (4117يوسف، )دراسة  -5
 

 وكانت عينة التنمية، على وأثره الشبابية المؤسسات في الشباب دور تقييم هدفت الدراسة إلى
 نرك ضمن مشروع واإلنماء، للبحوث بيسان لمركز التابعة الشبابية المؤسسات متطوعي الدراسة
تمثل مجتمع . للتنمية الكندية الوكالة من وبتمويل كويبيك أوكسفام مع بالشراكة المنفذ الجوار،

الدراسة في متطوعو المؤسسات الشريكة لمركز بيسان للبحوث وأعتمدت الدراسة على المنهج 
 .الوصفي التحليلي، وعلى األستبيان كأداة لجمع البيانات ذات العالقة بموضوع الدراسة
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  ت،المؤسسا داخل السياسات رسم الشباب في مشاركة في ضعف هناك خل صت الدراسة إلى أنو 
 الكلي شبه المحلية واالعتماد الموارد نقص أو التمويل، ضعف المؤسسات سواء إمكانيات نوا  

 ويرون  .لتحقيق احتياجاتهم الشباب أمام حقيقي عائق خلق على تعمل الخارجي،الدعم   على
 قبل من المقدمة ووصفوا البرامج . قدراتهم من الرفع في ساعد الجوار ركن عمشرو  أن أيضا

 هذه أن ويرون الشباب وهواياتهم، تماماتهأل الجاذبة البرامج لوجود تفتقر أنها المؤسسات،
 لكن .الفلسطيني الواقع بعيدة عن فهي الممول رؤية تنفذ وكونها باالرتجالية، تتصف البرامج
 وفرض الهيئات اإلدارية، في أكبر تمثيل لهم ليكون الشباب مساعدة الجوار ركن مشروع استطاع
 بالتخطيط إلكسابهم مهارات باإلضافة .المؤسسة داخل واإلداريين الشباب بين ما تشاركي عمل

 مستوى ورفع بالحقوق والواجبات، والتمسك المواطنة وزيادة الذات وتقوية وتمكين للمستقبل
 .واالنتماء الوطني اإلحساس

 
 (4111، هنديالمقداد و )دراسة  -01

 
هدفت هذه الدراسة إلى تقييم دور المنظمات األهلية في عملية التنمية في فلسطين، والتعرف 

وأستخدمت الدراسة المنهج الوصفي . على معيقات الدور التنموي للمنظمات األهلية في فلسطين
 المنظمات في العاملين من الدراسة مجتمع من ( 150 ) على الدراسة عينة التحليلي، واشتملت

أما أداة الدراسة فهي األستبانة التي تم توزيعها على . غزة قطاع في غير الحكومية الفلسطينية
 :الباحث إليها توصل التي النتائج أهم ومن .عامل وعاملة في المنظمات األهلية (041)
 
 .هودهاج تشتيت إلى أدت يةو تنم خطة بال المنظمات اهب ومتق التي مجراالب يةو عف. 0
 
 طةلالسو  يةهلاأل لجمعياتوا  نسطيلف في ةلالعام يةهلاأل الجمعيات نبي يقالتنس عفض. 4
 .التنمية يقتحق في الجمعيات شلف أسباب نم سبب سطينيةلالف
 
 إلى ىأد السياسية ألحزابل غزة قطاع في ةلالعام يةهلاأل الجمعيات نم كبير عدد انتماء. 0

 .الهعم وهرج نع اهأبعدت حزبية عاتصرا في اهلو دخو  لىو األ بالدرجة اهتسيب
 
 .دهو الج تبديد إلى دىأ الخاص القطاعو  يهلاأل القطاع نبي ضحةوا ةقعال دم وجودع. 2

 يةو تنم مجرابب نسطيلف في ةلالعام يةهلاأل المنظماتمل ع يرتبط نأ يجبوأوصت الدراسة بإنه 
 .الاألفع دو ردو  بةو العق نع بعيداً  يةو التنم هاحتياجاتو  المجتمع باتلطلمت اً فقو  اهإعدادم يت منظمة
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 (.4111، قنديل)دراسة  -00
 

هدفت الدراسة إلى التعرف على دور المنظمات األهلية العربية والجمعيات الخيرية في التعامل 
ييم الدور الفقر، كما هدفت إلى التعرف على واقع العمل األهلي في هذه البلدان، وتق مع مشكلة

وتمثلت عينة الدراسة على دليل لدراسة .تقوم به لمكافحة الفقر، لدعمه وتطوير فعاليته  الذي
دولة عربية، إحداهما تنجز العمل األهلي بتوجه رعائي، بينما  حالة جمعيتين أهليتين في كل

  : األهلي بتوجه تنموي، وقد رصدت الدراسة عدة نتائج منها تنجز األخرى العمل
خالل  صدت الدراسة دور فعال ومؤثر للمنظمات األهلية العربية في مكافحة الفقر منر  -

الفقراء في الدول  المشروعات الصغيرة التي تؤسسها، والقروض الصغيرة التي استفاد منها ماليين
 (.األردن ألف مواطن في( 0.1)مليون مواطن في مصر،  (4))العربية 

 
لمؤسسات  يطة توزيع الفقر مع خريطة التوزيع الجغرافيكشفت الدراسة عن عدم اتفاق خر  –

الرغم من  المجتمع المدني، حيث تتركز المنظمات األهلية في الحضر مقارنة بالريف، على
 . ارتفاع نسبة الفقراء في الريف

 
كان اهتمام  كشفت الدراسة عن ارتباط الفقر بتدني مستوى التعليم وباعتالل الصحة، ومن هنا-

على التنمية البشرية  األهلية العربية بهذين المجالين الرتباطهما المباشر وتأثيرهماالمنظمات 
المنظمات األهلية  والنهوض بالفقراء، أما الرعاية الصحية فهي أحد المجاالت التي تنشط فيها

بناء وتأسيس المستشفيات  العربية من خالل توفير الكوادر الصحية، األدوية، المعدات الطبية،
ورصدت الدراسة استمرار التوجه اإلنمائي في بعض الدول  .ستوصفات والمراكز الصحيةوالم

 (.فلسطين، السودان)االحتالل أو بسبب الحرب األهلية والظروف البيئية  العربية نتيجة لظروف
 

 ( 4110مهنا، )دراسة  -04
 

لي في مخيمات هدفت هذه الدراسة إلى استعراض وتقييم العمل المؤسساتي األهلي وشبه األه
لى قياس مدى األرتباط بين البنى المؤسساتية المختلفة  الالجئين الفلسطينين في األردن، وا 
واألوضاع المعيشية، ويهدف أيضًا إلى قياس مدى األرتباط ما بين اإلمكانيات المتاحة 

تشخيص بالمسؤليات واألولويات التنموية وأحتياجات المخيمات وسكانها، كما تسعى الدراسة إلى 
 .المشكالت التمويلية للمؤسسات األهلية وشبه األهلية
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تكون مجتمع الدراسة من المؤسسات األهلية وشبه األهلية القائمة في ثالثة عشر مخيمًا لالجئين 
مؤسسة كعينة للدراسة، وتم أستخدام األستبانة  (.4)الفلسطينين في األردن، وقد تم أختيار 

ات، واستخدمت الدراسة المنهج المسحي الوصفي، وخل صت الدراسة والمقابلة كأداة لجمع البيان
إلى أن الدور التنموي الذي تقوم به غالبية المؤسسات ما زال بسيطًا وال يرتقي إلى ما يمكن 

 .تسميته دورًا تنمويًا، إذ ينحصر في عقد دورات تدريب على الخياطة والحياكة وفن التجميل
افة القطاعات في المجتمع، ما عدا قطاعي العمال والطالب، تستهدف المؤسسات بنشاطاتها ك 

لم تؤسس أي منظمة للعناية بهذين القطاعين، ما عدا ما تعلنه بعض  (4111)حيث حتى عام 
 .المؤسسات من إنها تقدم مساعدات وقروض لبعض الطلبة المحتاجين

 
أداء وسياسات المؤسسات  أظهرت الدراسة أن المؤسسات األهلية لم تستطع التأثير بفعالية على

بينت  .الدولية مثل األونروا، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية المعنية بشؤون المخيمات
من المؤسسات طرأ تغيير على برامجها وخدماتها، وتبين أن أكثر  (%2.)الدراسة أن ما نسبته 

. لمنتسبين إليهامن نصف المؤسسات قد شهدت تغيرات سلبية وتراجعت خدماتها وأنخفض عدد ا
لى تردي أوضاعها واإلحباط  ويعود السبب إلى تدني مستوى الخدمات التي قدمتها المؤسسات وا 

 .الذي أصاب بعض نشطائها
 

 (.4111)سعيد دراسة  -04
 

هدفت هذه الدراسة إلى تقييم العمل المؤسساتي في المخيمات الفلسطينية في الضفة الغربية 
إلى التعامل مع مجموعة من المحاور التي تشكل جوهر العمل وقطاع غزة، كما يسعى البحث 

المؤسساتي من حيث الرؤى التنموية للقائمين على هذه المؤسسات، وتقييمهم ألهم التحديات التي 
تواجه الالجئين وخصوصًا في مجال األحوال المعيشية، باإلضافة إلى البحث في إمكانيات 

أما مجتمع وعينة الدراسة فقد . في وجه تحقيقها ألهدافهاالمؤسسات والمعيقات التي تقف عائقًا 
( 00)مؤسسة موزعة على ( 040)شمل جميع المؤسسات العاملة في المخيمات والبالغ عددها 

مؤسسة في الضفة الغربية، واستخدم ( 34)مؤسسة في قطاع غزة ( 0.)مخيم فلسطيني بواقع 
وخل صت الدراسة . ذات العالقة بموضوع الدراسةفريق البحث اإلستمارة والمقابلة لجمع البيانات 

والمؤسسات ( الحكومية واألهلية)إلى أن هناك موقف عام ناقد لدور كافة المؤسسات الوطنية 
 .الدولية بالنسبة ألدائها من حيث تقديم الخدمات للمخيمات ومن حيث خدمتها لقضايا الالجئين
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 الدراسات األجنبية 4.2.4
 (4104)وروبية دراسة اإليكو األ  -0
 

غاثة الالجئين في العالم، وقد توصلت ة هدفت الدراس الى التعرف على دور المنظمة في دعم وا 
العالم يعيشون في مناطق مدنية وذلك  يمن الالجئين ف (%41)الدراسة الى ان هناك اكثر من 

م والتنسيق بفضل دعم المنظمات االهلية ومنظمات المجتمع المدني في دعم الالجئين حول العال
مع الدول المستضيفة، كما وتوصلت الدراسة الى ان منظمة اإليكو تقوم بتقديم مساعدات متنوعة 

، وتقديم الغذاء، ومواد غذائية وخدمات صحية عديدة كالتطعيم من المأوىلالجئين مثل تامين 
 .األوبئة والتعليم، وتقديم الدعم النفسي للسكان الالجئين حول العالم

 

 (Ferguson, 2011) دراسة -4
 

: والمجتمع المدني في الحد من ظاهرة الفقر ANGOsتعزيز دور منظمات ال "وهي بعنوان 
التحديات والفرص، وقد أوضحت الدراسة ان المجتمع المدني بحد ذاته ال يمكنه القضاء على 

كون ان يعمل في شراكة مع الحكومات والمؤسسات األخرى باإلضافة الى ان ي الفقر، بل يجب
واحدا من الشركاء وليس مجرد خادم لتنفيذ مخططات من الحكومات والشراكات الخاصة، 
وناقشت هذه الدراسة التوسع في دور المنظمات األهلية والمجتمع المدني على ثالث محاور 

كما وناقشت الدراسة . التقنية والمالية والسياسية: محددة ذات العالقة بالقضاء على الفقر، وهي
اجل القضاء على الفقر يجب مشاركة األطراف الذين تتأثر حياتهم بالقرارات ويمكن ان  انه من

 .يحدث هذا فقط عندما يكون هناك بيئة تمكينية تهدف الى تعزيز هذه الشراكة

 
 (Hashem& Montesquiou, 2011)دراسة  -4

  BRACبنيها سلطت هذه الدراسة الضوؤء على الدروس المستفادة من المنهجية التي قامت بت
(Bangladesh Rular Advanced Committee)  ن متتالية مكونة من خمس عوهي عبارة

مكانية  مراحل للمساعدة في خروج عدد كبير من األسر في بنغالدش من دائرة الفقر المطقع، وا 
حيث تم استهداف عشر برامج في ثملنية دول . تطبيق عمل هذه المنهجية خارج بنغالدش

وقد كان البرنامج مبني على خمس مراحل . تها اإلقتصادية والثقافية واإلجتماعيةتختلف في بيئ
تتمثل في اإلستهداف الجيد لألسر الفقيرة جدا، وتوفير األمن الغذائي، وتشجيع المشاركين على 
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اإلذخار، ونقل األصول للمشاركين للمساعدة في البدء  بأنشطة اقتصادية مستدامة، وتدريب 
ومن اهم النتائج التي . المهارات اإلدارية وعقد جلسات توعوية صحية واجتماعية المشاركين على

توصلت اليها الدراسة ان نسبة األمان الغذائي زادت بمقدار النصف، كما وزادت كمية األصول 
التي يمتلكها المشاركون، كما وزادت ثقة النساء بأنفسهن وقدرتهن على رعاية ابنائهن وتوفير 

 .ألساسية واصبحن أكثر ايجابيةاحتياجاتهم ا

 
 (Sample, 2011)دراسة  -2
 

هدفت الدراسة الى بيان تطور ونمو مجال اإلقراض متناهي الصغر ومدى نجاحه في خروج 
األسر من دائرة الفقر المدقع على مستوى عالمي، باإلضافة الى تحديد التحديات واالنتقادات 

سنوات إلخراج مائة مليون أسرة  (01)حملة مدتها  كما أنها دعت الى. التي واجهت هذا المجال
وكان من اهم النتائج التي توصلت اليها الدراسة ان . من دائرة الفقر المدقع على نحو مستدام

العديد من مؤسسات اإلقراض متناهية الصغر تفتقر الى الشفافية الكاملة، كما أنها ابتعدت عن 
المنافسة مع المؤسسات الشبيهة هي أولى هدفها الرئيس في مساعدة الفقراء وأصبحت 

 .اهتماماتها

 
 (Mihaly, 2009)دراسة  -9
 

تناولت هذه الدراسة دور ومساهمة المنظمات غير الحكومية في الحد من الفقر من خالل الدور 
الذي لعبته المنظمات األهلية في التنمية في منطقة شمال رومانيا، حيث شاركت تلك المنظمات 

تها في مجال الخدمات اإلجتماعية، وانعكس هذا من خالل االستجابة للمنظمات من خالل أنشط
غير الحكومية من الفئات المهمشة اجتماعيا واقتصاديا كاألطفال وكبار السن وذوي االحتياجات 
الخاصة، ومن خالل البحث وجد ان المنظمات غير الحكومية الناشطة في مجال تمكين 

كل خاص في تلبية احتياجات الفقراء، وتحقق تنمية ملحوظة في المهمشين تلعب دورا قويا بش
المنطقة الجغرافية التي شملتها الدراسة شمال رومانيا، وقد لوحظ بشكل عام ان المنظمات غير 
الحكومية ال تزال تعاني من عدم وجود موارد مالية كافية وتوفر الدولة فقط دعما محدودا لها، 

األجانب، والذين انسحبوا تدريجيا من المنطقة الجغرافية المستهدفة، ويتم االعتماد على المانحين 
ان : وقد توصلت الدراسة الى مجموعة من النتائج أهمها. مما ادى الى تعقيد الوضع بشكل أكبر

هنالك مشاركة هامة وفاعلة للمنظمات غير الحكومية غير الربحية في توزيع الخدمات 
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ال أنها ال تزال هذه المنظمات تعاني من قلة الدعم المالي، االجتماعية على شريحة الفقراء، ا
وشح الموارد المالية، وتوصلت الدراسة كذلك الى ان المنظمات غير الحكومية تقوم بتنفيذ العديد 
من المشاريع التي من شأنها ان تساعد في القضاء على الفقر، من خالل دعم الفقراء مباشرة من 

 .خالل مشاريع ايجاد فرص عمل
 

 (Suharko, 2007)دراسة  -1
 

تناولت هده الدراسة دور ومساهمة المنظمات غير الحكومية في الحد من ظاهرة الفقر الريفي 
ين هذه الدراسة ان التدخل الذي تقوم به المنظمات غير دراسية في الهند واندونيسيا، وتب كحالة

قراء في البلدان النامية، وذلك من الحكومية في الحد من ظاهرة الفقر أدى الى تغير في حياة الف
لفقراء، ويسرت للفقراء خالل تصميم وتنفيذ البرامج المبتكرة، كما انها عززت من جودة حياة ا

موطئ القدم األول على سلم التنمية، وتوصلت الدراسة في نتائجها الى ان هذه  التوصل الى
 . سين مستوى حياتهم بشكل جيدالمنظمات تساهم والى حد كبير في الحد من ظاهرة الفقر، وتح

 
 التعقيب على الدراسات السابقة 4.2.4

 
واألجنبية،  العربية المجتمعات في والدارسين الباحثين من عدد به قام لما مكملة الدراسة هذه تأتي
هذه  ستركز حيث دراسات نتائج من عنه الحديث سبق عما مختلفة وأبعاد بمجاالت تهتم أنها كما

مخيمات اللجوء للحد من ظاهرة الفقر في هذه  في للمنظمات األهلية  التنموي دورال على الدراسة
 .، من وجهة نظر الالجئين أنفسهمالمخيمات

 

 :ما يلي مالحظة يمكن الدراسة بموضوع والمتعلقة السابقة الدراسات على االطالع خالل من
 
شتات )، (4110مهنا، )، (4104سعيد، )، و(4101مالوي، )أكدت دراسة كل من  -

على موقفها الناقد لدور  (Sample, 2011)ودراسة ( 4104 ،شهاب)، (4101والكفارنة، 
والمؤسسات الدولية بالنسبة ألدائها من حيث تقديم ( الحكومية واألهلية)كافة المؤسسات الوطنية 

 .الخدمات للمخيمات ومن حيث خدمتها لقضايا الالجئين
 
شهاب، )، (4101شتات والكفارنة، ) ،(4111ندي، مقداد واله)أجمعت دراسة كل من  -

  ،(Mihaly, 2009)، ودراسة (4117يوسف، )، (4100جرار وابو البهاء، )، (4104
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 إذ إن التمويل، على الحصول أن من أهم  معيقات عمل هذه المنظمات هو صعوبةعلى 
 طموحات أن وخاصة هذه المشكلة تواجه العالم أنحاء مختلف في المدني العمل منظمات
 .المتاحة المادية من إمكانياتها بكثير أكبر عادة تكون المنظمات هذه مثل على القائمين

 
أبو )، ودراسة (4111مقداد والهندي، )، (4101شتات والكفارنة، )أتفقت دراسة كل من  -

 ورؤى عمل برامج إلى أن أهم نقاط ضعف هذه المنظمات هو االفتقار على (4115دقة، 
 محددة وبرامج شاملة تنموية إلى خطط عام بشكل التطوعي العمل منظمات تفتقر حيث واضحة،
 نوعي تطوير تحقيق أو تحقيقها يمكن التي  واألهداف النشاط مدى تعكس زمنية جداول ضمن
 .نشاطاتها في
 
يوسف ، )ودراسة  ،(4111سعد وجود، )، (Sample, 2011)أجمعت دراسة كل من  -

 الرقابة وغياب ضعفك  ،فلسطين إدارة المنظمات األهلية في يف ثغرات وجود  على (4117
قصاء إجراء وندرة والمالية اإلدارية  المواقع من والمرأة الشباب عنصر االنتخابات الدورية، وا 
 السياسي التمويل على اعتمادها إلى إضافة في العمل، والشفافية المساءلة وضعف القيادية

 داخل الفلسطينيين الالجئين مخيمات في والتنظيمية السياسيةومكانتها  دورها إلضعاف المشروط
 .الوطن وخارج

على أن هنالك ( 4111مقداد والهندي، )و (Ferguson, 2011)دراسة أشارت  -
 طةلالسو  يةهلاأل لجمعياتن واسطيلف في ةلالعام يةهلاأل الجمعيات نبي يقالتنس عف فيض
 .الخاص القطاعو  يهلاأل قطاعال نبي ضحةوا ةقعال دم وجودعو  ،سطينيةلالف
 
 والمنهج الوصفي المنهج استخدم معظمهالكن  المستخدمة، المنهجية في الدراسات تنوعت -

 .التحليليالكمي 

فيما يتعلق بأدوات الدراسة نجد أن معظم الدراسات أعتمدت على األستبانة والمقابالت  -
 .الشخصية كأدوات لجمع البيانات

جرار وابو البهاء، )، (4104شهاب، ) ،(4111مقداد والهندي، )دراسة كل من أظهرت  -
مهنا، )ودراسة ، (4104سعيد، )، (Sample, 2011) ،(4104 ،شهاب)، (4100
أن المؤسسات األهلية لم تستطع التأثير بفعالية على أداء وسياسات المؤسسات  ، (4110

وتبين أن . معنية بشؤون المخيماتالدولية مثل األونروا، والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية ال
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أكثر من نصف المؤسسات قد شهدت تغيرات سلبية وتراجعت خدماتها وأنخفض عدد المنتسبين 
لى تردي أوضاعها . إليها ويعود السبب إلى تدني مستوى الخدمات التي قدمتها المؤسسات وا 

 .واإلحباط الذي أصاب بعض نشطائها
خالل  من ةالباحث توجد حيث الدراسة، فكرة بناء في ابقةالس الدراسات من ةالباحثت استفاد -

فلسطين، وكذلك  في وخصوصا عديدة أزمات من تعاني المنظمات األهلية إن الدراسات هذه
الدور التنموي  في الحديثة التجارب على االطالع خالل من الدراسات هذه من ةالباحث تاستفاد

 بما منها واالنتقاء الدراسات هذه في ستخدمةالم األدوات على واالطالع للمنظمات األهلية
 .البحث موضع يتناسب مع
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 ( إجراءات الدراسة) الفصل الثالث
 

عرض لإلطار النظري والدراسات السابقة، ويعرض الفصل الحالي منهجية  تم في الفصل السابق
دم لجمع البيانات، الدراسة، ويهدف إلى التعريف بمجتمع الدراسة والعينة واألداة التي ستستخ

تبعها تسوالتحقق من صدقها وثباتها، كما يهدف هذا الفصل إلى تقديم وصف لإلجرءات التي 
بيان المعالجة  في تنفيذ الدراسة الحالية، ووصف متغيراتها المستقلة والتابعة، إضافة إلى ةثالباح

 .في اإلجابة عن أسئلة الدراسة احثةالب عتمدها تاإلحصائية التي س
 

 منهجية الدراسة 4.0

الدراسة  هدف يناسب ألنه، التحليلي الوصفي المنهج على الدراسة هذه فيباحثة الت اعتمد
 بين العالقات وتوضيح وتفسيرها وتحليلها أستقصاء النتائج والذي يعمل على ،البحث موضع
  .ونتائجها أسبابها

 :مجتمع الدراسة 4.4
مخيم )لحم والموزعين في ثالث مخيمات وهي  تكون مجتمع الدراسة من الجئي محافظة بيت 

، ومدراء المؤسسات األهلية العاملة فيها، أنظر الملحق رقم (الدهيشة، ومخيم العزة، ومخيم عايدة
غازي )والجدول ادناه يبين أعداد الالجئين في تلك المخيمات وذلك وفق دراسة ( 0.0)

 (:4104الصوراني، 
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 في مخيمات محافظة بيت لحماعداد الالجئين : (4.0)جدول 
 عدد السكان اسم المخيم
 13,330 مخيم الدهيشة
 4,841 مخيم عايدة
 1,030 مخيم العزة

 19,201 جموع الم

 :عينة الدراسة 4.4

 تم األعتماد على عينيتن، العينة األولى خاصة بالالجئين في مخيمات محافظة بيت لحم، حيث
 .يوضح كيفية أخذ عينة الدراسة( 0.4)لبسيطة والجدول رقم ابالطريقة العشوائية  هاتم أختيار  

 اختيار أفراد عينة الدراسة(: 4.4)جدول 

 .1.104النسبة المئوية  العدد المخيم
 414 13,330 الدهيشة
 4. 4,841 عايدة
 .0 1,030 العزة

 011 03411 المجموع
 .ها جميعهافرد من المخيمات، وتم استرجاع( 011)تم توزيع اإلستبانة على 

 

تتمثل في مدراء المؤسسات األهلية العاملة في مخيمات مدينة بيت لحم، حيث  :العينة الثانية
مدراء من كال الجنسين، وتم اختيار العينة بالطريقة العشوائية ( 01)بلغ عدد أفراد العينة 

 . البسيطة
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 المخيم
 عدد المؤسسات العاملة

 في مخيمات محافظة بيت لحم
 اسةعينة الدر 

 . 40 الدهيشة
 4 4 العزة
 4 2 عايدة
 01 01 المجموع

 

 خصائص عينة الدراسة 4.2

 األعداد والنسب المئوية لمتغير الجنس (:4.4)جدول 
 

 
 

 ب متغير الجنسالنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حس:  0.0شكل 
 

، وهذا بسبب %04ونسبة اإلناث كانت % 4.يتضح من الجدول أعاله بإن نسبة الذكور كانت 
 .تواجد اإلناث في البيوت بسسب نسبة البطالة العالية في أوساط النساء مقارنة مع الرجال

 
 

 الجنس العدد النسبة المئوية
 ذكر 203 %67.7
 انثى 97 %32.3
 المجموع 300 %100.0
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 عمراألعداد والنسب المئوية لمتغير ال (:4.2)جدول رقم

 
 مرالع العدد النسبة المئوية

%56.7 170 
 

 سنة فأقل44

 سنة 01 – .4 50 %16.7
 سنة 21 -00 34 %11.3
 سنة فأكثر 20 46 %15.3
 المجموع 300 %100.0

 
 

 النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة حسب متغير العمر: 0.4شكل 
 

 سنة فأقل كانت النسبة األكبر حيث بلغت (44)يتضح من الجدول أعاله بإن الفئة العمرية 
 .وهذا يدل على أنه مجتمع فتي %(.4)
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنةفأقل25
57% 

 سنة30 – 26
17% 

 سنة40 -31
11% 

 سنةفأكثر41
15% 

 العمر



68 
 

 

 عداد والنسب المئوية لمتغير الحالة األجتماعيةاأل (:4.9)جدول رقم
 الحالة االجتماعية العدد النسبة المئوية

 عزباء/أعزب 186 62.0%
 ة/متزوج 105 35.0%
 ة/مطلق 7 2.3%
 ة/أرمل 2 7%.

 المجموع 300 100.0%
 

 
 لمئوية لمتغير الحالة الجتماعيةالنسب ا: 3.3شكل 

 
يتضح من من الجدول أعاله بإن نسبة العزوبية بين اوساط الشباب والشابات كانت هي النسبة 

األكبر ويعود السبب في ذلك إلى ضعف األمكانيات المادية وحالة الفقر وعدم القدرة على الزواج 

 بسبب تكاليفه العالية

 

 

 

 

 

 

 عزباء/أعزب
62% 

 ة/متزوج
35% 

 ة/مطلق
2% 

 ة/أرمل
1% 

 الحالة األجتماعية
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 والنسب المئوية لمتغير المؤهل العلمي عداداأل (:4.1)جدول رقم  
 الؤهل العلمي العدد النسبة المئوية

 أقل أو توجيهي 97 %32.3
 متوسط دبلوم 85 %28.3
 بكالوريوس 88 %29.3
 عالي دبلوم 16 %5.3
 ماجستير فأعلى 10 %3.3
 دكتوراه 4 %1.3
 المجموع 300 %100.0

 

 
 المؤهل العلميعدد افراد العينة حسب متغير : 0.2شكل 

يتضح من خالل الجدول بإن نسبة الحاصلين على شهادات علمية أعلى من ثانوي هي األعلى 
من عينة الدراسة وهذا يدل على انتشار التعليم في المخيمات وبإن األفراد  %(..)حيث بلغت 

 . متعلمين
 
 
 
 

 توجيهيأوأقل
33% 

 دبلوممتوسط
28% 

 بكالوريوس
30% 

 دبلومعالي
5% 

ماجستيرفأعلى

3% 

 دكتوراه
1% 

 المؤهل العلمي
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 عداد والنسب المئوية لمتغير نوع العملاأل (:4.7)جدول رقم
 نوع العمل العدد مئويةالنسبة ال

 ال أعمل 129 %43.0
 عامل 55 %18.3
 موظف 86 %28.7
 تاجر 30 %10.0
 المجموع 300 %100.0

 
 

 
 

 النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير نوع العمل: 0.4شكل 
 

من عينة  %(20)يتضح من خالل الجدول أعاله بإن نسبة العاطلين عن العمل قد بلغت 
سة وهي نسبة كبيرة وتدل على مقدار البطالة الموجودة في أوساط المخيمات، ويعود السبب الدرا

وهي نسبة قليلة مقارنة مع  ،%(04)في ذلك إلى عدم توفر فرص عمل، وكانت نسبة العمال 
نسبة الموظفين، ويعود السبب في ذلك إلى اإلغالقات اإلسرائيلية على خروج العمال على 

 .إسرائيل

 عداد والنسب المئوية لمتغير عدد أفراد األسرةاأل (:4.1)مجدول رق
 عدد افراد األسرة العدد النسبة المئوية

 أفراد( 4-1) 87 %29.0
 فرداً  (8-5) 166 %55.3

أعمل ال  
43% 

 عامل
18% 

 موظف
29% 

 تاجر
10% 

 نوع العمل
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 أفراد فأكثر 3 47 %15.7
 المجموع 300 %100.0

 
    

 

 
 

 األسرةالنسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير عدد أفراد :  ..0شكل 
. 

افراد كانت النسبة األعلى وهي ذات ( 4-4)يتضح من الجدول أعاله بإن األسر التي تتكون من 
حجم كبير إلى متوسط وبالتالي نالحظ أن تلك األسر مكتظة باألفراد، في ظل األوضاع 
المعيشية الصعبة، ويالحظ أيضًا األسر الكبية الحجم كانت أقل نسبة وذلك بسبب الظروف 

 .ية الصعبة وهذا يدل على توجه نحو تصغير حجم األسرةالمعيش

 عداد والنسب المئوية لمتغير الدخل الشهرياأل (:4.5)جدول رقم
 الدخل الشهري العدد النسبة المئوية

%14.7 
 

 شيقل 1000 من أقل 44

 شيقل( 0110-4111) 101 %33.7
 شيكل( 4110-4111) 102 %34.0
 .ىفأعل شيقل  4110 53 %17.7
 المجموع 300 %100.0

 
  

 

 أفراد( 4-1)
29% 

 فردا ( 8-5)
55% 

 أفرادفأكثر9
16% 

 عدد أفراد األسرة
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 .النسب المئوية ألفراد عينة الدراسة وفق متغير الدخل الشهري: ..0شكل 
 

( 0111)من العائالت دخلها الشهري أقل من  %(04)يتضح من خالل الجدول أعالة بإن نسبة 
ينحصر  (%..)شيكل وهذا الدخل ربما يكون مساعدات من قبل األونروا، بينما نجد أن نسبة

شيكل وهي النسبة العظمى، وهذا الدخل قريب جدًا ( 0111 -0111)دخل الشهري فيها ما بينال
، وهذا يدل على الفقر الشديد في (4101معهد ماس، ) شيكل 4211من خط الفقر والبالغ 

 .المخيمات
 

 أداة الدراسة 4.9
 
وتكونت اإلستبانة تم األعتماد على اإلستبانة لجمع البيانات ذات العالقة بموضوع الدراسة  -0

 : (0.4)ام كما في ملحق قسثالثة أمن 
 

الجنس، العمر، الحالة )صفات الديموغرافية لعينة الدراسة وهي ال في  تمثل :القسم األول
 (االجتماعية، المؤهل العلمي، المستوى التعليمي، عدد أفراد األسرة، الدخل، نوع العمل

 أربعة  مجاالتوجاءت في فقرة ( 42)نة والبالغ عددها أما القسم الثاني فتكون من فقرات اإلستبا 
 :هي
 
 .الدور التنموي الذي تقدمه المؤسسات األهلية في المخيمات: المجال األول 

 نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في المخيمات :المجال الثاني
طور الدور التنموي للمؤسسات األهلية في المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون ت: المجال الثالث

 .المخيمات

1000أقلمن
 شيقل

15% 

(1001-
 شيقل( 2000
33% (2001-

 شيكل( 3000
34% 

3001
 .شيقلفأعلى

18% 

 الدخل الشهري
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التي تقف في وجه الدور التنموي للمؤسسات األهلية في  مواجهة التحدياتليات آ :المجال الرابع
 .المخيمات

 
وتمثل في سؤال دراسة مفتوح حول المعايير التي تستخدمها المنظمات األهلية في : القسم الثالث

 .المخيماتتحديد األسر الفقيرة في 
 

مات المنظمات األهلية العاملة في مخي نات من مدراءالبياوتم استخدامها لجمع : المقابلة -4
 (0.0)أنظر ملحق .اسئلة بيت لحم، وتكونت المقابلة من عشرةمحافظة 

 
 األداة صدق 4.1

 كدبالتأ الباحثة قامت وقد لقياسه، وضعت ما االستبانة أسئلة تقيس أن االستبانة بصدق يقصد
 :بطريقتين االستبانة صدق من
 

 المحكمين صدق :أولا 

 االساتذة، وأسماء من ( 0)من  تألفت المحكمين من مجموعة على االستبانة الباحثة عرضة

 من يلزم ما بإجراء وقام المحكمين ألراء الباحث استجاب وقد ،(0.2)رقم  بالملحق المحكمين

 انظر النهائية صورته في االستبيان خرج كوبذل المقدمة، المقترحات ضوء في وتعديل حذف

 (.0.4)رقم  الملحق

 صدق المقياس: ثانيا  

 

 االستبانة ترافق نم فقرة كل  اقاتس دىم يلالداخ اقاالتس دقبص يقصد: الداخلي االتساق -8
 .الفقرة هذه هإلي تنتمي يالذ الالمج مع
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 للمجال يةلالك والدرجةاألول   لمجا فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل (:4.01)جدول 
 

مستوى 
 الداللة

معامل 
ارتباط 
 بريسون

 الرقم الفقرة

 8 .رمزية بأجور الصحية الرعاية تأمين **643. 1.00

 2 .دعم المعاقين في المخيمات **597. 1.00

 3 .تمويل إنشاء مراكز صحية مجهزة بكافة اإلمكانيات **560. 1.00

 4 .مل طبية مجانية ألهالي المخيمتنظيم أيام ع **556. 1.00

بوسترات، كتيبات، اعداد مواد )عقد دورات للتوعية الصحية  **574. 1.00
 (.إعالمية

5 

والزي المدرسي ن الحقيبة المدرسية يتأم) تدعم طلبة المدارس **536. 1.00
، تدفع رسوم مدرسية، تساهم في واالحتياجات التعليمية المختلفة

 .(طباعة الكتب

6 

الترميم، وتجهيز األقسام والمختبرات  والحاسوب )تأهيل المدارس  **527. 1.00
 .(توالمكتبا

1 

دعم صندوق )ضمان حق الفقراء في التعليم الجامعي، تعمل على  **466. 1.00
 .(الطالب المحتاج

1 

 التفوق ةلاصو م ىلع راتهمقد تحفيز بهدف نقيو لمتفا بةلالط يمتكر  **421. 1.00
 .اإلبداعو 

9 

 81 (.إنشاء مراكز لتعليم األمية) تعمل على معالجة األمية  **544. 1.00

توفير مكتبات داخل المخيمات أو عمل اشتراك لألفراد في مكتبات  **477. 1.00
 .خارجية

88 

 82 .إنشاء مراكز لتعليم الحاسوب لمواكبة التطور التكنولوجي  **497. 1.00

 83 .ومدارس في المخيمتوفير رياض أطفال  **419. 1.00

التعليم )تعالج ضعف التحصيل عند الطلبة في مدارس الوكالة  **365. 1.00
 (.المساند

84 

 85 .تعقد ندوات لمعالجة تسرب الطلبة من المدارس **447. 1.00

1
.000 

 86 .تعمل على تطوير المناهج  **492.
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بهم وتهيئتهم لممارسـة تأهيل الجرحى والمعتقلين المحررين  بتدري  **519. 1.00
 .حياتهم بشكل طبيعي

81 

دعم التدريب المهني لألفراد بما يمكنهم من االستفادة من قدراتهم  **492. 1.00
 .ومن التمويل المقترح إلعانتهم

81 

 89 .دعم  المشاريع الصغيرة اإلنتاجية في المخيمات **557. 1.00

 تنفذها التي المشاريع في غيلتشإعطاء األولوية لالجئين في ال **444. 1.00
 .المخيمات داخل

21 

 28 .الشديد الفقر خط تحت تقع التي للعائالت عمل فرص خلق **457. 1.00

1.00 .426** 
 

 22 .المخيم سكان لخدمة عامة مرافق إنشاء

1.00 .514** 
 

 المعيشية الظروف تحسين اجل من الالزمة الميزانيات توفير
 المخيم لسكان

23 

1.00 .382** 
 

نارتها واألزقة الشوارع تعبيد) للمخيمات التحتية البنية تطوير  وا 
 (.الصحي والصرف والكهرباء الماء خدمات وتحسين

24 

1.00 .511** 
 

تفعيل االقتصاد المنزلي عبر مشاريع صغيرة لألهالي تساهم في 
 رفع المعاناة

25 

 
 ال األول هيالمج ترافق لكافة االحتمالية القيمة نبأ ولالجد في االرتباط ملمعا نتائج نم نيتبي
 تنتمي التيال المجو  تراالفق كافة نبي ارتباط دو جو  يعني ذاوه ، 0.05 الداللة وىمست نم قلأ
 .الالمج ذاهل يلالداخ اقاالتس دق ص يعني ما ،هإلي

 لمجالل يةلالك والدرجة "الثاني" مجالال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (00.4)جدول 
مستوى 
 الداللة

معامل ارتباط 
 بريسون

 الرقم الفقرة

 8 .مدارسال في الالجئين الطلبة تسرب من تساهم في الحد **332. 1.00

1.00 .726** 
 

السكانية  الكثافة لتالفي مشكلة األسري التنظيم خدمات تقدم
 .في المخيمات العالية

2 

1.00 .665** 
 

 في الفقر معدالت من حدال في الحسن اإلقراض مشاريع تساهم
 .المخيمات

3 

1.00 .629** 
 

 4 .متنوعة وتنموية إغاثية مشاريع األهلية المنظمات تتبنى
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1.00 .593** 
 

 عند المخيم في الفقيرة األسر ممعظ الموسمية المشاريع تغطي
 .تنفيذها

5 

1.00 .642** 
 

 في فعلي بشكل تسهم تنموية مشاريع األهلية المنظمات تنفذ
 المستدامة التنمية ةعملي

6 

1.00 .599** 
 

 االقتصاد عجلة األهلية المنظمات تنفذها التي المشاريع تحرك
 .الفلسطيني

1 

 

 ال الثاني هيالمج ترافق لكافة االحتمالية القيمة نبأ ولالجد في االرتباط ملمعا نتائج نم نيتبي
 تنتمي التيال المجو  تراالفق فةكا نبي ارتباط دو جو  يعني ذاوه ،(0.05) الداللة وىمست نم قلأ
 .الالمج ذاهل يلالداخ اقاالتس دق ص يعني ما ،هإلي

 لمجالل يةلالك والدرجة"الثالث" مجالال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل: (4.04)جدول
 

مستوى 
 الداللة

معامل ارتباط 
 بريسون

 الرقم الفقرة

مؤسسات األهلية في تبذير في الموارد المالية في الال **361. 1.00
 .المخيمات

8 

1.00 .631** 
 

في المؤسسات األهلية العاملة في  الفساد المالي واإلداري 
 .المخيمات

2 

هلية بالتمويل الخارجي نشاطات المؤسسة األ أرتباط **298. 1.00
 للمؤسسة

3 

1.00 .310** 
 

 4 .الممولة المشاريع تمامإل  اآلمن توفر المناخ عدم

1.00 .296** 
 

 5 .التنموية للمؤسسات األهلية اإلستراتيجية الرؤية غياب

1.00 .275** 
 

 6 .ما بين المؤسسات  للتشبيك ناجحة نماذج توفر عدم

1.00 .298** 
 

 1 .البشرية الكفاءات إلى االفتقار

.00 
 

.159** 
 

الحزبي يحول دون تطور الدور التنموي للمؤسسات  العائق
 األهلية 

1 

.04 
 

.115* 
 

 9 .األهلية والمؤسسات السلطة بين العالقة طبيعة

 81 ."الحكومي" الرسمي الدعم غياب **283. 1.00
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1.00 .250** 
 

 88 .خارجية بأجندات التمويل ارتباط

1.00 .350** 
 

 مصادر على مؤسساتال بين القائم الصحي غير التنافس
 .التمويل

82 

1.00 .200** 
 

السلطة على مصادر  وبين التنافس بين المؤسسات األهلية
 .التمويل

83 

1.00 .208** 
 

 84  .ةللمؤسس الذاتي التمويل ضعف

 

 ال الثالث هيالمج ترافق لكافة االحتمالية القيمة نبأ ولالجد في االرتباط ملمعا نتائج نم نيتبي
 نتميت التيال المجو  تراالفق كافة نبي ارتباط دو جو  يعني ذاوه ،(0.05) الداللة وىمست نم قلأ
 .الالمج ذاهل يلالداخ اقاالتس دق ص يعني ما ،هإلي

 لمجالل الكمية والدرجة"الرابع" مجال فقرات من فقرة كل بين الرتباط معامل(: 04.4)جدول
 

مستوى 
 الداللة

معامل ارتباط 
 بريسون

 الرقم الفقرة

المناسبات  لتنظيم األغراض متعددة مرافق مجتمعية ريتوف **275. 1.00
 ةالمتنوع

8 

1.000 .685** 
 

 2 . المدني المجتمع لمؤسسات البيئة التنظيمية هيكلة إعادة

1.000 .560** 
 

 إلى اإلغاثة االنتقال من متطلبات مع وضع برامج تنسجم
 التنمية 

3 

1.000 .563** 
 

 4 ".المقاومة بالتنمية "يعرف فيما للمقاومة تنموية نماذج بلورة

1.000 .515** 
 

احتياجات  حولمتخصصين  خالل من عقد ندوات
 .الالجئين

5 

1.000 .592** 
 

نشر التقارير المالية والفنية للمؤسسات األهلية من اجل 
 .الشفافية

6 

1.000 .514** 
 

 1 .حشد اإلعالم المحلي والخارجي

1.000 .503** 
 

 1 .تكثيف العمل البحثي والمسحي في جمع البيانات
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 ال الرابع هيالمج ترافق لكافة االحتمالية القيمة نبأ ولالجد في االرتباط ملمعا نتائج نم نيتبي
 تنتمي التيال المجو  تراالفق كافة نبي ارتباط دو جو  يعني ذاوه ، 0.05 الداللة وىمست نم قلأ
 .الالمج ذاهل يلالداخ اقاالتس دق ص يعني ما ،هإلي
 

 الصدق البنائي -4

 األداة تريد التي األهداف تحقق مدى  الذي يقيس األداة صدق مقاييس أحد البنائي الصدق يعتبر
 تالفقر  الكلية بالدرجة الدراسة مجاالت من مجال كل ارتباط مدى ويبين إليها، الوصول
 .االستبانة

عند  إحصائيا دالة االستبانة مجاالت جميع في االرتباط معامالت جميع أن (0.02)جدول  يبين
 .لقياسه وضع لما صادقه االستبانة مجاالت ميعج يعتبر وبذلك(  α=0.05) مستوى الداللة

  يةلالك والدرجة مجالتال من مجال كل درجة بين الرتباط معامل(: 4.02)جدول 
مستوى 

 الدللة
معامل ارتباط 

 بيرسون
 المجال

1011 .514** 
 

 الدور التنموي الذي تقدمه المؤسسات األهلية في المخيمات

1.00 .770** 
 

مشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في نوعية البرامج وال
 المخيمات

.012 
 

-.145* 
 

المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدور التنموي 
 للمؤسسات األهلية في المخيمات

.001 
 

.184** 
 

التي تقف في وجه الدور التنموي  مواجهة التحدياتليات آ
 للمؤسسات األهلية في المخيمات

1.00 .904** 
 

 الدرجة الكلية
 

 قلأ االت هيالمج ترافق لكافة االحتمالية القيمة نبأ ولالجد في االرتباط ملمعا نتائج نم نيتبي
 ،هاإلي تنتمي التياالت المج ترافق كافة نبي ارتباط دو جو  يعني ذاوه ،(0.05) الداللة وىمست نم
 .االتالمج ذاهل يلالداخ اقاالتس دق ص يعني ما
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 الدراسة ثبات أداة  4.7
 

 أكثر االستبانة توزيع إعادة تم لو النتيجة نفس االستبانة هذه تعطي  أن االستبانة بثبات يقصد
 في االستقرار يعني االستبانة ثبات أن أخرى أي بعبارة والشروط، الظروف نفس تحت مرة من

 مرات عدة لعينةا أفراد على توزيعها إعادة تم لو فيما كبير بشكل تغييرها وعدم نتائج االستبانة
 ألفا معامل :خالل من الدراسة استبانة ثبات من الباحثة تحققت وقد .معينة زمنية خالل فترات

 في مبينة هي كما النتائج وكانت، : ”Cronbach's Alpha Coefficient“ كرونباخ
  .(0.04)الجدول رقم 

 
 : Cronbach's Alpha Coefficient باخمكرو  ألفا معامل : (4.09)جدول 

 المجال عدد الفقرات معامل الثبات
.97 

 
 الدور التنموي الذي تقدمه المؤسسات األهلية في المخيمات 44

.93 

 
نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في  .

 المخيمات
.87 

 
المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدور التنموي  02

 خيماتللمؤسسات األهلية في الم
.92 

 
التي تقف في وجه الدور التنموي  مواجهة التحدياتليات آ 4

 للمؤسسات األهلية في المخيمات
 األداة الكلية 42 0.95

 
خ الفا لجميع المجاالت كانت عالية جدًا، وبلغ ايتضح من خالل الجدول السابق أن قيم كرومب

 .ي الباحثة الثقة في أداة الدراسةطوهي قيمة عالية وتع( 1.34)الثبات ألداة الدراسة  معامل
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 متغيرات الدراسة 4.1 
  

 :المتغيرات المستقلة، وتشمل: أولا 
 
الجنس، العمر، الحالة االجتماعية، المؤهل )المتغيرات الديموغرافية ألفراد عينة الدراسة  -0

 (العلمي، المستوى التعليمي، عدد أفراد األسرة، الدخل، نوع العمل
  .لتنموي الذي تقدمه المؤسسات األهلية في المخيماتالدور ا -4
 نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في المخيمات -0
 .المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدور التنموي للمؤسسات األهلية في المخيمات -2
 .وي للمؤسسات األهلية في المخيماتآليات مواجهة التحديات التي تقف في وجه الدور التنم -4
 

 المتغير التابع: ثانياا 
 
 Point-5)يشمل إجابات أفراد العينة على فقرات اإلستبانة حسب مقياس ليكرت الخماسي  

Likert Scale) أوافق ( 4: )لتحديد درجة قياس كل بند من بنود االستبانة على النحو التالي
 . معارض بشدة( 0)رض، امع( 4)محايد، ( 0)أوافق، ( 2)بشدة، 

 
 مصادر الدراسة 4.5

 
 .الدراسة في واألولية الثانوية المصادر استخدام تم

 .واالنترنت والدوريات والمراجع الكتب :الثانوية المصادر
 هامصادر  من المعلومات على للحصول أساسية كطريقة اعتماده تماإلستبيان، : األولية المصادر

 .الدراسة لمجتمع ممثلة عينة على ووزعت الغرض لهذا أعدت نهاستبا خالل وذلك من متعددةال
باإلضافة إلى المقابلة التي تم إجرائها مع مدراء المنظمات األهلية العاملة في مخيمات محافظة 

 .بيت لحم
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 إجراءات الدراسة 3.20
 
 :اإلجراءات التالية ت الباحثةتبعا

 .الكتب وشبكة اإلنترنت والدراسات السابقة جمع البيانات ذات العالقة بموضوع الدراسة من. 8
جراء المقابالت مع مدراء  عينة الدراسةأفراد على االستبانة  جمع البيانات من خالل توزيع. 4 وا 

 .المنظمات األهلية العاملة في مخيمات اللجوء
 .(SPSS)استخدام برنامج الرزم اإلحصائية للعلوم االجتماعة اإلجابة عن أسئلة الدراسة ب. 3
 

 المعالجة اإلحصائية 3.22
 

تم إيجاد المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية والنسب المئوية إلجابـات عينـة الدراسـة علـى 
 One way) واختبــار تحليــل التبــاين األحــادي ( ت)فقــرات االســتبانة، وكــذلك اســتخدم اختبــار 

analysis of variance  )ب المتغيـرات المسـتقلة فـي لقيـاس داللـة الفـروق فـي المتوسـطات حسـ
كمـا تـم حسـاب معامـل الثبـات كرونبـاخ ألفـا للتحقـق مـن صـدق األداة اإلحصـائي وثباتهـا  الدراسـة،

ضـمن برنـامج وذلـك (    Person correlate)وكـذلك صـدق األداة مـن خـالل بيرسـون كورليـت 
 (.SPSS) الرزم اإلحصائية 

  



82 
 

 
 
 
 
 
 
 

 الفصل الرابع
  
 نتائج الدراسة 
 

 البيانـاتالتـي توصـلت إليهـا الدراسـة، وفيمـا يلـي عرضـا لتلـك  تحلـياًل للبيانـاتهـذا الفصـل تضمن 
واشـارة  اسـتخدمت المتوسـطات الحسـابية والنسـب المئويـة الت الدراسة وفرضياتهاؤ استلإلجابة عن 

 لكل فقرة وللدرجة الكلية Sig) )والقيمة االحتمالية (  T)األختبار 
 (408)، كما في الجدول ياس ليكرت الخماسيوقد اعتمد التدريج حسب مق

 
 درجة األستجابة حسب مقياس ليكرت الخماسي(: 408)جدول 

 
 غير موافق بشدة غير موافق محايد اوافق اوافق بشدة اإلستجابة

 8 2 3 4 5 الدرجة
 

 حسب المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية جاالتترتيب الم: (402)جدول رقم 
 

وسط ال المجال
 الحسابي

اإلنحراف 
 المعياري

          .الدور التنموي الذي تقدمه المؤسسات األهلية في المخيمات
 3.68  

          
1.07  

          .نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في المخيمات
 3.19  

          
1.06  

                   ر الدور التنموي للمؤسسات المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطو 
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  0.69  3.91  .األهلية في المخيمات

آليات مواجهة التحديات التي تقف في وجه الدور التنموي للمؤسسات 
 .األهلية في المخيمات

         
 3.97  

          
0.82  

          األداة الكلية
 3.66  

          
0.63  

 
آليات مواجهة التحديات التي تقف في "المجال الرابع هو  جاالتل أن أهم المنالحظ من الجدو 

(3.97)بمتوسط حسابي " .وجه الدور التنموي للمؤسسات األهلية في المخيمات  يليها المجال
المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدور التنموي للمؤسسات األهلية في " الثالث 

نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها  "المجاالت هو المجال الثاني وكان أقل ". المخيمات
.(...0) وبلغت الدرجة الكلية (3.19) بمتوسط ". المؤسسات األهلية في المخيمات
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  ختبار الفرضياتأ 
  

ليـس هناك أي دور تنموي للمؤسـسات األهلية في مخيمات اللجوء في : الفرضية األولى
 .بيت لحممحافظة 

 درجة ىإل تلصو  قد االستجابة درجة سطو مت كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار ام استخد مت
  . ال مأ (0) يوه الحياد

الدور ) فقرات مجال من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط: (3.3)جدول 
  (التنموي للمنظمات األهلية

رقم
ال

جال 
الم

 

الوسط  العبارة
 الحسابي

لوسط ا
 الحسابي
 النسبي

قيمة 

 األختبار

القيمة 

 األحتمالية 
Sig  

1 

حي
ص
ال

 

  3.49 .رمزية بأجور الصحية الرعاية تأمين
69.8 

6.60  0.00  

  3.76 .دعم المعاقين في المخيمات 2
75.2 

10.30  0.00  

3 
تمويل إنشاء مراكز صحية مجهزة 

 .بكافة اإلمكانيات
3.49  

69.8 

6.17  0.00  

4 
تنظيم أيام عمل طبية مجانية ألهالي 

 .المخيم
3.92  

78.4 

13.48  0.00  

5 
بوسترات، )عقد دورات للتوعية الصحية 
 (.كتيبات، اعداد مواد إعالمية

3.75  
75 

        
11.34  

          
0.00  

6 

   
المجال التعليمي
 

تأمين الحقيبة )تدعم طلبة المدارس 
حتياجات المدرسية والزي المدرسي واال

التعليمية المختلفة، تدفع رسوم مدرسية، 
 .(تساهم في طباعة الكتب

         
 3.51  

70.2 

         
 6.86  

          
0.00  

7 

الترميم، وتجهيز )تأهيل المدارس 
األقسام والمختبرات  والحاسوب 

 .(والمكتبات

         
 3.49  

69.8 

         
 6.60  

          
0.00  

8 

عمل على ضمان حق الفقراء في ت
دعم صندوق الطالب )التعليم الجامعي، 

 .(المحتاج

         
 3.53  

70.6 

         
 6.97  

          
0.00  
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9 
 تحفيز بهدف المتفوقين الطلبة تكريم
 واإلبداع التفوق مواصلة على قدراتهم

         
 3.83  

76.6 

        
12.18  

          
0.00  

11 
إنشاء ) عمل على معالجة األمية ت

 .(مراكز لتعليم األمية
         
 3.52  

70.4 

         
 7.30  

          
0.00  

11 
توفير مكتبات داخل المخيمات أو عمل 

 اشتراك لألفراد في مكتبات خارجية
         
 3.36  

67.2          
 4.72  

          
0.00  

12 
حاسوب لمواكبة إنشاء مراكز لتعليم ال 

 .التطور التكنولوجي
         
 3.48  

69.6          
 6.70  

          
0.00  

13 
توفير رياض أطفال ومدارس في 

 .المخيم
3.70  74 10.14  0.00  

14 
تعالج ضعف التحصيل عند الطلبة في 

 (.التعليم المساند)مدارس الوكالة 
         
 3.66  

73.2          
 9.40  

          
0.00  

15 
تعقد ندوات لمعالجة تسرب الطلبة من 

 .المدارس
3.42  68.4 5.61  0.00  

  0.00  3.08 64.8  3.24 .تعمل على تطوير المناهج  16

17

دي
صا

القت
ا

 

تأهيل الجرحى والمعتقلين المحررين   
بتدريبهم وتهيئتهم لممارسـة حياتهم 

 .بشكل طبيعي

         
 3.46  

69.2          
 6.14  

          
0.00  

18

دعم التدريب المهني لألفراد بما يمكنهم 
من االستفادة من قدراتهم ومن التمويل 

 .المقترح إلعانتهم

         
 3.38  

67.6          
 5.34  

          
0.00  

19
دعم  المشاريع الصغيرة اإلنتاجية في 

 .المخيمات
3.46  69.2 5.88  0.00  

21
 إعطاء األولوية لالجئين في التشغيل

 .المشاريع في
3.78  75.6 11.10  0.00  

21
 تقع التي للعائالت عمل فرص خلق
 .الفقر خط تحت

3.64  72.8 8.48  0.00  

22
 سكان لخدمة عامة مرافق إنشاء
 .المخيم

3.41  68.2 5.82  0.00  
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23
 اجل من الالزمة الميزانيات توفير
 لسكان روف المعيشيةالظ تحسين

         
 3.43  

68.6          
 5.65  

          
0.00  

24

 تعبيد)للمخيمات  التحتية البنية تطوير
نارتها الشوارع  الماء خدمات وتحسين وا 

 (.الصحي والكهرباء والصرف

3.60  72 8.02  0.00  

25
تفعيل االقتصاد المنزلي عبر مشاريع 

 معاناةصغيرة تساهم في رفع ال
         
 3.49  

69.8          
 6.90  

          
0.00  

  0.00 9.43 71  3.55 الكلية  

تنظيم أيام عمل طبية  ، (2)هي رقم  في المجال الصحي نالحظ من الجدول أن أهم الفقرات
، دعم المعاقين في (4)يليها الفقرة رقم  (0.34)بمتوسط حسابي .  مجانية ألهالي المخيم

 الرعاية ، تأمين(0و 0)وقد كانت اقل الفقرات موافقة هي رقم  (...0)بمتوسط  .خيماتالم
 بمتوسط مقداره  . رمزية، و تمويل إنشاء مراكز صحية مجهزة بكافة اإلمكانيات بأجور الصحية

(0.23). 
 

 بين قبوالً  يلقى الصحي المجال على واالثر الدور نوترى الباحثة من خالل إجابات أفراد العينة بأ
 ان  كما .أيام عمل طبية مجانية ألهالي المخيم الجمعيات األهلية تنظم حيث منه المستفيدين

 متناول في بثمن الصحية الخدمات وتوفر الجمعيات األهلية تدعم المعاقين في المخيمات 
 منها لألستفادة ياتللجمع التابعة الصحية للمراكز والمستشفيات يتوجهون يجعلهم مما الجميع

 حل في يساهم مناسبة بأسعار باإلضافة إلى أنها تعمل على توفير الدواء، بشكل متكامل
 .الصحية مشاكلهم 

 
 قدراتهم تحفيز بهدف المتفوقين الطلبة تكريم ( 3)رقم  هي نالحظ من الجدول أن أهم الفقرات

ير رياض توف (.00)رقم  يليها الفقرة 0.40بمتوسط حسابي . .واإلبداع التفوق مواصلة على
تأمين الحقيبة )تدعم طلبة المدارس ، ثم (1..0)بمتوسط حسابي .أطفال ومدارس في المخيم

المدرسية والزي المدرسي واالحتياجات التعليمية المختلفة، تدفع رسوم مدرسية، تساهم في طباعة 
 .(الكتب

 
 التي يميةلالتع تالخدما وىبمست لرقيًا لطيب اً دهج تبذل  اتالجمعي نأ إلى ذلك ةالباحث ويعز و 

 التفوق مواصلة على قدراتهم تحفيز بهدف المتفوقين الطلبة تكريم خالل نم بةلطلل اهتقدم
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تأمين من خالل  تدعم طلبة المدارسكما و  .رياض أطفال ومدارس في المخيم توفيرو  ،واإلبداع
وتعمل  مدرسية،ال رسومالدفع و الحقيبة المدرسية والزي المدرسي واالحتياجات التعليمية المختلفة، 

، (الترميم، وتجهيز األقسام والمختبرات  والحاسوب والمكتبات)من خالل تأهيل المدارس على 
دعم صندوق الطالب )تعمل على ضمان حق الفقراء في التعليم الجامعي، باإلضافة إلى إنها  

 .(المحتاج
 

 في ئين في التشغيلإعطاء األولوية لالج( 41)هي رقم  نالحظ من الجدول أن أهم الفقرات
 خلق( 40)يليها الفقرة رقم    (3.78) بمتوسط حسابي. داخل المخيمات تنفذها التي المشاريع
وقد كانت اقل   (.3.64)بمتوسط . الفقر الشديد خط تحت تقع التي للعائالت عمل فرص

من قدراتهم  دعم التدريب المهني لألفراد بما يمكنهم من االستفادة(  04)الفقرات موافقة هي رقم 
 (.3.52)بلغت الدرجة الكلية  (0.04)بمتوسط حسابي . ومن التمويل المقترح إلعانتهم

 
وتشير الباحثة بإن هذا الدور ال يساهم في تنمية الوضع األقتصادي لالجئين في تلك المخيمات، 
ة ويعود السبب في ذلك إلى أن فرص العمل هذه موسمية وهي برامج طواريء وال تخدم إال فئ

قليلة من األفراد، وهي مصدر غير دائم للعمل، وبالتالي هي أشبه ما تكون بالمساعدات اإلغاثية 
البسيطة ذات األجل القصير، ومن هذا الباب نالحظ بإنه ال يوجد دور تنموي حقيقي تقوم به 
هذه المؤسسات في تلك المخيمات، وأكبر دليل على ذلك هي زيادة نسبة الفقر بين أفراد تلك 
المخيمات، حيث إنه ال توجد عند هذه المؤسسات تخطيط أستراتيجي لتنمية الوضع االقتصادي 
لألفراد ويعود السبب في ذلك بإن تلك المؤسسات ال تبني فكرها التنموي بناء على أحتياجات 

وتعتمد هذه المؤسسات . اإلفراد حيث يتم إسقاط المشاريع والبرامج عليهم دون مراعاة أحتياجاتهم
ي طرحها للبرامج والمشاريع بناء ما يتوافق مع برامج المؤسسات المانحة، وذلك بهدف الحصول ف

وهناك عالقة بين  تطبيق أجندة المؤسسات المانحة وبين تقديمها لألموال، . على التمويل منها
فإذا ما اختلفت البرامج المطروحة عن إرادتها السياسية فإنها تعمل على وقف التمويل لتك 

 .مشروعاتال
 

 النسبي الحسابي المتوسط وأن ،(0.44) يساوي الحسابي المتوسط بأن القول يمكن عام بشكل
ن القيمة اإلحتمالية (3.20)وقيمة أختبار األشارة يساوي ( 0.) يساوي  1.11تساوي ( (Sig، وا 

ائيًا دال إحص.( الدور التنموي الذي تقدمه المؤسسات األهلية في المخيمات)لذلك يعتبر مجال 
أن متوسط درجة اإلستجابة يختلف جوهريًا عن عن  مما يدل على ، (α ≤ 1.14)عند قيمة 

وهذا يعني ان هناك موافقة من ِقبل أفراد العينة على فقرات  (0)درجة الموافقة المتوسطة وهي 
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هذا المجال، ويوجد رضى واضح حول الدور التنموي للمنظمات األهلية في الحد من الفقر في 
وبذلك يتم رفض الفرضية بعدم وجود دور تنموي . مات اللجوء في محافظة بيت لحممخي

للمؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء ويتم أستبدالها بالفرضية هناك دور تنموي  للمنظمات 
 .األهلية في مخيمات اللجوء

 
  :الفرضية الثانية

مخيمات اللجوء فـي محافظة بيت نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في 
 لحم ،ل تساهم في الحد من الفقر

 درجة إلى وصلت قد االستجابة درجة متوسط كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار استخدام  تم
 .ال أم (0) الحياد وهي

 
المجال الثاني فقرات  من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط: (3.3)جدول 

 (امج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في المخيماتنوعية البر )

الوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

الوسط 
  الحسابي
 النسبي

قيمة 

 األختبار

القيمة 

 األحتمالية 
Sig  

1 
 في الطلبة تسرب من تساهم في الحد

 .المدارس
         
 3.31  

66.2         
  
4.14  

          
0.00  

2 

لتالفي  األسري لتنظيما خدمات تقدم
في  السكانية العالية الكثافة مشكلة

 .المخيمات

         
 3.19  

63.8         
  
2.64  

          
0.01  

3 
 الحد في الحسن اإلقراض مشاريع تساهم
 .المخيمات في الفقر معدالت من

         
 3.13  

62.6         
  
1.81  

          
0.07  

4 
          .متنوعة وتنموية اثيةإغ مشاريع تتبنى

 3.29  
65.8         

  
4.16  

          
0.00  

5 
 األسر معظم الموسمية المشاريع تغطي
 .تنفيذها عند المخيم في الفقيرة

         
 3.10  

62         
  
1.34  

          
0.18  

6 
 تنموية مشاريع األهلية المنظمات تنفذ
 التنمية عملية في فعلي بشكل تسهم

         
 3.14  

62.8         
  

          
0.05  
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  1.97 .المستدامة

7 
 المنظمات تنفذها التي المشاريع تحرك
 .الفلسطيني االقتصاد عجلة األهلية

         
 3.18  

63.6         
  
2.57  

          
0.01  

 
          الكلية

 3.19  
63.8         

  
3.15  

          
0.00  

 

 في الالجئين الطلبة تسرب من تساهم في الحد"( 0)رقم  هي نالحظ من الجدول أن أهم الفقرات
 مشاريع األهلية المنظمات تتبنى"، (2)يليها الفقرة رقم  (0.00)بمتوسط حسابي  ."المدارس
 تساهم"( 4)وقد كانت اقل الفقرات موافقة هي رقم  (.3.29) بمتوسط.  "متنوعة وتنموية إغاثية
  (3.10)بمتوسط مقداره . "المخيمات في الفقر معدالت من الحد في الحسن اإلقراض مشاريع

 .(3.19) بلغت الدرجة الكلية
 
هذه  مع تختلف في بيت لحم  الخيرية المؤسسات دىإلح كموظفة  هاخبرت اقعو  ومن ةالباحث نلك
 :التالية سبابلأل نتيجةال
 

مخيمات محافظة بيت لحم  في يةهلاأل المنظمات هاذتنف التي المشاريع نم األكبر النصيب -
 بةلطلل المدرسي يالز  الشتاء، ةو كس الغذائية، ةلالس ،نرمضا  مشاريع مثل  سميةو م مشاريع تعد
 .آلخر امع نم الهيو تم قيمة تتذبذبو  الثبات، وأ يةرار االستم صفة تحمل ال مشاريع يهفقراء الف

 نعيو أسب زو تتجا ال بسرعة يهينت اهأثر  نأ إال الكبيرة اهيتمهأ ىلع اإلغاثي الطابع ذات المشاريع
 ىلع قائم هاأثر  يبقى التي اإلنتاجية وأ يةو التنم المشاريع بخالف ،األحيان غالب في الثثو أ

 عدة تنفيذ في يةهلاأل المنظمات بعض تجاربو  .الفقيرة سرلأل راً مستم دخالً  نتؤمو  البعيدى المد
 .الماضية يمةدالق اتو السنخالل  الهفش بتتأث قد كانت يةو تنم مشاريع

 
في المخيمات   يةهلاأل المنظمات هاتنفذ التي المشاريعو  مجراالب عيةو ن نأ ىير  الباحث نفإ لذا
ها تنفذ التي المشاريع ظممع نألدًا ج دةو محد رةو بص ولكن الفقر معدالت نم الحد في همتسا

 الجيد التخطيط إلى تفتقرو  يدية،لتق عتبرت مخيمات محافظة بيت لحم  في يةهلاأل المنظمات
 المخيمات في الفقر نسب لتاز  الف ىأخر  ناحية نمو  ناحية، نم االقتصاديةالجدوى  ساتار ود
 .لحوظاً م اً ارتفاع دهتش
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 النسبي الحسابي سطتو الم وأن ،(3.19) وييسا الحسابي سطو المت نبأ ولالق نيمك معا كلبش
ن القيمة اإلحتمالية (0.04)شارة يساوي ، وقيمة أختبار األ(0.4.)وي يسا تساوي ( (Sig، وا 
نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في )لذلك يعتبر مجال  (1.11)

أن متوسط درجة اإلستجابة  مما يدل على ، ( .0.0)،دال إحصائيًا عند قيمة ( المخيمات
وهذا يعني ان هناك موافقة من ِقبل أفراد  (0)وهي  يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة

نوعية البرامج  حولأفراد العينة من ِقبل العينة على فقرات هذا المجال، ويوجد رضى واضح 
والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء فـي محافظة بيت لحم والتي تساهم 

رضية التي تشير إلى أن  نوعية البرامج والمشاريع التي وبالتالي يتم رفض الف. في الحد من الفقر
تقدمها المؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء فـي محافظة بيت لحم ال تساهم في الحد من الفقر 
ويتم استبدالها بالفرضية التي تنص على ان نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات 

 .ظة بيت لحم تساهم في الحد من الفقراألهلية في مخيمات اللجوء فـي محاف
 

هناك عالقة تربط بين المشـاكل والمعيقات التي تقف في وجه تطور  :الفرضية الثالثة
 .المؤسـسات األهلية في المخيمات وبين الفساد المالي واإلداري داخل هذه المؤسـسات

 درجة ىإل تلصو  قد االستجابة درجة سطو مت كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار ام استخد مت
  .ال مأ (0) يوه الحياد

المجال الثالث فقرات  من فقرة لكل (.Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط: (3.4)جدول 
 (المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدور التنموي للمؤسسات األهلية في المخيمات)

الوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

الوسط 
 الحسابي
 النسبي

مة قي

 األختبار

القيمة 

 األحتمالية 
Sig  

1 
التبذير في الموارد المالية في المؤسسات 

 .األهلية في المخيمات
         
 3.89  

77.8 

        
13.51  

          
0.00  

2 
الفساد المالي واإلداري في المؤسسات  

 .األهلية العاملة في المخيمات
         
 4.05  

81 

        
16.12  

          
0.00  

3 
أرتباط نشاطات المؤسسة األهلية 

 بالتمويل الخارجي للمؤسسة
         
 4.01  

80.2 

        
17.29  

          
0.00  

4 
 المشاريع إلتمام  اآلمن توفر المناخ عدم

 .الممولة
         
 3.78  

75.6 

        
12.19  

          
0.00  
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5 
تنموية للمؤسسات ال اإلستراتيجية الرؤية غياب
 .األهلية

         
 3.85  

77 

        
13.63  

          
0.00  

6 
ما بين   للتشبيك ناجحة نماذج توفر عدم

 .المؤسسات
         
 3.73  

74.6 

        
11.11  

          
0.00  

          .البشرية الكفاءات إلى االفتقار 7
 3.68  73.6 

         
 8.90  

          
0.00  

8 
الحزبي يحول دون تطور الدور  العائق

 التنموي للمؤسسات األهلية 
         
 3.88  

77.6 

        
13.68  

          
0.00  

          .األهلية والمؤسسات السلطة بين العالقة طبيعة 9
 3.84  76.8 

        
14.00  

          
0.00  

          ."الحكومي" الرسمي الدعم غياب 11
 3.92  78.4 

        
14.02  

          
0.00  

          .خارجية بأجندات التمويل ارتباط 11
 4.10  82 

        
19.21  

          
0.00  

12 
 بين القائم الصحي غير التنافس

 .التمويل مصادر المؤسسات على
         
 4.01  

80.2 

        
17.70  

          
0.00  

13 
 نافس بين المؤسسات األهلية وبينالت

 .السلطة على مصادر التمويل
         
 3.98  

79.6 

        
16.21  

          
0.00  

          . للمؤسسة الذاتي التمويل ضعف 14
 3.98  79.6 

        
14.43  

          
0.00  

          الكلية 
 3.91  78.2 

        
22.81  

          
0.00 

 
بمتوسط حسابي  .خارجية بأجندات التمويل ارتباط ،(88) هي نالحظ من الجدول أن أهم الفقرات

 نأ اهل نيمك ال يةلالداخ التمويل مصادر نأوترى الباحثة %(. 44)وبوزن نسبي  (2.01)

 أعداد في ظةو حلالم الطبيعية غير  زيادةلل نتيجة يةهلاأل المنظمات احتياجات غالبية تغطي

 .وبالتالي هي بحاجة إلى مصادر التمويل الخارجية ،المنظمات

 ىلع تعتمد المخيمات في يةهلاأل المنظمات اهالتي تنفذ مجالبراف وهذه النتيجة تحمل مؤشر سلبي

 األسباب نم سبب يأل الخارجية التمويل مصادر انقطاع فعند ،كبير بشكل ليةو الد المؤسسات

 نأ هشأن من كما ،هادو جو  ددهي بل وسوف ية،هلألا المنظمات أنشطةو  مجراب سيوقف  هذا ن فإ
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 معدالت نم يزيدوسوف   ةدفيالمست الفئات نم هاغير و  ءراالفقو  ماأليتا ىلع كبير بشكل يؤثر

 .المخيمات في الفقر

وهذا المعيق هو من األسباب الرئيسية في ضعف الدور التنموي للمؤسات األهلية في المخيمات 

دما تزودها باألموال فإنها تشترط على تلك المؤسسات أن تصرفها وذلك ألن الدول المانحة عن

وفق رؤيتها السياسية واألجندات التي تساعد في تحقيق أهدافها هي وليس أهداف تلك المؤسسات 

أو وفق أحتياجات المجتمع ، وهذه األهداف واألجندة تتركز على توفير معونات وخدمات وأنشطة 

لحقيقة وبالتالي فإن األعتماد على التمويل الخارجي هو من أكبر بعيدة كل البعد عن التنمية ا

الفساد المالي ، (2)رقم يليها الفقرة .  المعيقات التي تقف في وجه الدور التنموي لتلك المنظمات

  .  %( 40)وبوزن نسبي (4.05) بمتوسط.واإلداري في المؤسسات األهلية العاملة في المخيمات

تلك النسبة إلى أن العالقة التنافسية بين المؤسسات على مصادر التمويل وتعزو الباحثة ارتفاع 

لى سلوك طرق  هي ما جعلت العاملين في تلك المؤسسات يتنافسون على مصادر التمويل، وا 

يشوبها بعض اللبس في الحصول على مصادر التمويل، باإلضافة إلى أن الفساد موجود في 

أو خاصة او حكومية ولكن بنسب متفاوته وهذا ليس في المؤسسات سواء كانت اهلية  كثير من

 .الحالة الفلسطينية فحسب بل في جميع الدول ولكن بشكل نسبي

بمتوسط مقداره . البشرية الكفاءات إلى االفتقار( 1)رقم وقد كانت اقل الفقرات موافقة هي 

 %(...)ووزن نسبي مقداره  (4..0)

بشكل كبير مع النتيجة السابقة وهي وجود فساد مالي وترى الباحثة بإن هذه النتيجة مرتبطة و 

داري، وذلك من خالل  :وا 

وضع الشخص المناسب في المكان )أن تعيين العاملين لم يكن وفق معيار الكفاءة  -0

نما يتم التعيين على أسس غير موضوعية تتمثل في المحسوبية والعالقات (المناسب ، وا 

 .توكل المهمة إلى غير أهلها فماذا تتوقع أن تكون النتائج وعندما. الشخصية والحزبية والعائلية
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إن توفير كفاءات بشرية يستلزم من المؤسسة المزيد من صرف األموال  على التدريب لهؤالء  -4

 .العاملين

 .إن توفير كفاءات بشرية يستلزم من المؤسسة دفع أجور عالية لهؤالء العاملين -0

 .تلك المؤسسات األمر الذي أنعكس على أدائهم الوظيفيعدم وجود حوافز للعاملين في  -2

 النسبي الحسابي سطتو الم وأن ، (0.34) وييسا الحسابي سطو المت نبأ ولالق نيمك معا كلبش

ن القيمة اإلحتمالية (02.20)وقيمة أختبار األشارة يساوي ( ..3.) وييسا تساوي ( (Sig، وا 

قات التي تحول دون تطور الدور التنموي للمؤسسات المشـــاكل والمعي)لذلك يعتبر مجال  (1.11)

أن متوسط درجة  مما يدل على ، ( .0.0)،دال إحصائيًا عند قيمة ( األهلية في المخيمات

وهذا يعني ان هناك موافقة  (0)اإلستجابة يختلف جوهريًا عن عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

الفساد المالي واإلداري في  "أما فيما يتعلق بالفقرة ال، من ِقبل أفراد العينة على فقرات هذا المج

والوزن النسبي ( 2.14)فقد بلغ المتوسط الحسابي ". المؤسسات األهلية العاملة في المخيمات

( 1.11)وقيمة الدالة اإلحصائية هي (04..0)تساوي ( T)وقيمة اشارة األختبار  (44%)

نة على أن الفساد المالي واإلداري من المعيقات التي وبالتالي هنالك موافقة من جميع افراد العي

هناك عالقة تواجه الدور التنموي للمنظمات األهلية وبذلك يتم قبول الفرضية التي تنص على أن 

تربط بين المشـاكل والمعيقات التي تقف في وجه تطور المؤسـسات األهلية في المخيمات وبين 

 .ؤسـساتالفساد المالي واإلداري داخل هذه الم

 :الفرضية الربعة
 
ل يوجد هناك أي آليات تساهم في تطور المؤسـسات األهلية في مخيمات اللجوء في محافظة  

 .بيت لحم وتعزز من دورها
 درجة ىإل تلصو  قد االستجابة درجة سطو مت كانت إذا ما لمعرفة (T) اختبار ام استخد مت

  .ال مأ (0) يوه الحياد
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الرابع مجال الفقرات  من فقرة لكل (.Sig) الحتمال وقيمة الحسابي المتوسط: (3.4)جدول 
 (آليات مواجهة التحديات التي تقف في وجه الدور التنموي للمؤسسات األهلية في المخيمات)

الوسط  العبارة الرقم
 الحسابي

الوسط 
 الحسابي

قيمة 

 األختبار

القيمة 

 األحتمالية 
Sig  

1 
 ألغراضا متعددة مرافق مجتمعية توفير
 المناسبات المتنوعة لتنظيم

         
 4.03  

80.6 

        
17.53  

          
0.00  

2 
 لمؤسسات البيئة التنظيمية هيكلة إعادة

 . المدني المجتمع
         
 4.00  

80 

        
18.41  

          
0.00  

3 

 متطلبات مع وضع خطط وبرامج تنسجم
التنمية  لىإ اإلغاثة االنتقال من وتحديات
 .المستدامة

         
 3.92  

78.4 

        
14.99  

          
0.00  

4 
 "يعرف فيما للمقاومة تنموية نماذج بلورة

 ".المقاومة بالتنمية
         
 3.78  

75.6 

        
13.57  

          
0.00  

5 
 خالل من ومحاضرات عقد ندوات

 .متخصصين حول احتياجات الالجئين
         
 4.03  

80.6 

        
18.31  

          
0.00  

6 
نشر التقارير المالية والفنية للمؤسسات 

 .األهلية من اجل الشفافية
         
 3.86  

77.2 

        
12.69  

          
0.00  

          .حشد اإلعالم المحلي والخارجي 7
 4.02  80.4 

        
18.56  

          
0.00  

8 
العمل البحثي والمسحي في جمع تكثيف 
 .البيانات

         
 4.08  

81.6 

        
18.02  

          
0.00  

          الكلية 
 3.97  79.4 

        
20.30  

          
0.00  

 

تكثيف العمل البحثي والمسحي في جمع "، (4)هي رقم  نالحظ من الجدول أن أهم الفقرات
 من ومحاضرات عقد ندوات"، (4، 0)يليها الفقرتين  رقم  (2.14) بمتوسط حسابي ."البيانات
 لتنظيم األغراض متعددة مرافق مجتمعية توفير"و". اجات الالجئينمتخصصين حول احتي خالل

 نماذج بلورة"( 2)وقد كانت اقل الفقرات موافقة هي رقم .   (2.10)بمتوسط  "المناسبات المتنوعة
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بلغت الدرجة الكلية   (3.78) بمتوسط مقداره". المقاومة لتنميةبا "يعرف فيما للمقاومة تنموية
(3.97). 
 

جة التي أشارت إلى ضرورة تكثيف العمل المسحي والبحثي في جمع يوتتفق الباحثة مع النت
البيانات حيث أن هناك الكثير من األسر الفقيرة والتي لم تستفيد بأي شكل من المساعدات التي 

وذلك ألن بعض هذه المؤسسات ال يعتمد في تقديم المساعدات على تقدمها تلك المؤسسات، 
نما من خالل توصيات بعض الشخصيات في المخيم ومن ابيانات دقيقة حول األسر المحت جة وا 

خالل مسح وكالة الغوث، فهي تعتمد على مصادر غير مصادرها، وكان األولى بها أن تقوم 
جراء البحوث بداًل من كذلك يجب البحث . اعتمادها على مصادر أخرى هي بعمل المسوحات وا 

واألستماع إلى أراء األفراد حول احتياجاتهم من خالل الجلوس والتحاور معهم حول مشاكلهم 
واحتياجاتهم والعمل على تطبيقها بداًل من تنفيذ مشروعات وبرامج أقل اهمية واحتياج كالتدريب 

 .على الرقص والغناء والكشافة
 

 النسبي الحسابي سطتو الم وأن ، (3.97)وي يسا الحسابي سطو المت نبأ وللقا نيمك معا كلبش
ن القيمة اإلحتمالية (41.01)، وقيمة أختبار األشارة يساوي (3.2.)وي يسا تساوي ( (Sig، وا 
التي تقف في وجه الدور التنموي  مواجهة التحدياتليات آ)لذلك يعتبر مجال ( 1.11)

أن  مما يدل على ، ( .0.0)،دال إحصائيًا عند قيمة  (للمؤسسات األهلية في المخيمات
وهذا يعني ان  (0)متوسط درجة اإلستجابة يختلف جوهريًا عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 

هناك موافقة من ِقبل أفراد العينة على فقرات هذا المجال، ويوجد رضى واضح حول الدور 
 .ر في مخيمات اللجوء في محافظة بيت لحمالتنموي للمنظمات األهلية في الحد من الفق

 

 :الفرضية الخامسة
 

في متوسط إجابات   (α ≤ 1.14)فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة ال يوجد هناك 
مخيمات محافظة بيت لحم حول الدور التنموي للمؤسسات األهلية في مخيمات  الالجئين في

: نطقة بيت لحم تعزى للمتغيرات الديموغرافية اآلتيةاللجوء وانعكاسه على الحد من الفقر في م
 (.الجنس، والمؤهل العلمي، العمل، مكان العمل، قطاع العمل، الدخل الشهري )

في  للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار ت  لقياس داللة الفروق في المتوسطات الحسابية 
لتنموي للمؤسسات األهلية في إجابات الالجئين في مخيمات محافظة بيت لحم حول الدور ا

 (.2..)تعزى لمتغير الجنس، كما في الجدول مخيمات اللجوء وانعكاسه على الحد من الفقر 



96 
 

 
للمحاور الدراسة للفروق في المتوسطات الحسابية (T-test) نتائج اختبار  : (7.4)جدول 

 الجنس تعزى لمتغير 

 العدد الجنس
المتوسط 
 الحسابي

النحراف 
 المعياري

مة ت قي
 المحسوبة

درجات 
 الحرية

مستوى 
 الدللة

 ذكر
      203            

3.55  

         

 1.02  

         
(0.16) 

 

      
298.00  
       

         
 0.72  
  

            97         أنثى

3.57  

          

1.01  

 
ات داللة إحصائية عند مستوى توجد فروق ذال ، أنه (..2)تشير النتائج الواردة في الجدول 

حول الدور التنموي للمؤسسات األهلية إجابة أفراد العينة متوسطات في  (α  ≤ 0.05)الداللة  
وذلك تعزى لمتغير الجنس في مخيمات اللجوء وانعكاسه على الحد من الفقر في منطقة بيت لحم 

بإنه ال الفرضية الصفرية  ولقبوعلى ذلك يتم  (1.14)من  كبرألن قيمة الدالة اإلحصائية هي أ
 .يوجد فروق تعزى لمتغير الجنس

 
المتوسطات الحسابية واالنحرافات المعيارية لمحاور األداة وللدرجة الكلية وفقا : (3.4)الجدول 
المؤهل العلمي، نوع العمل، عدد أفراد األسرة، الدخل العمر، الحالة األجتماعية، )لمتغير 
 .(الشهري

 
اإلنحراف  الوسط الحسابي العدد لفئةا المتغير المجال

 المعياري
الدور التنموي 
الذي تقدمه 
المؤسسات 
األهلية في 
 .المخيمات

  0.97  3.77            170.00 سنة فأقل44 العمر

  1.02  3.39            50.00 سنة 01 – .4

  0.88  3.05            34.00 سنة 21 -00

  1.06  3.29            46.00 سنة فأكثر 20

اإلنحراف  الوسط الحسابي العدد الفئة المتغير المجال 
 المعياري



97 
 

الدور التنموي 
الذي تقدمه 
المؤسسات 
األهلية في 
 المخيمات

الحالة 
 األجتماعية

  0.97  3.75            186.00 عزباء/أعزب

  0.99  3.27            105.00 ة/متزوج

  1.11  2.91            7.00 ة/مطلق

  0.85\  2.16            2.00 ة/أرمل

اإلنحراف  الوسط الحسابي العدد الفئة المتغير المجال 
 المعياري

الدور التنموي 
الذي تقدمه 
المؤسسات 
األهلية في 
 المخيمات

المؤهل 
 العلمي

  1.16  3.36            97.00 أقل أو توجيهي

  0.83  3.87            85.00 متوسط   دبلوم

  0.98  3.42            88.00   بكالوريوس

  0.81  3.75            16.00       عالي دبلوم

  0.80  3.25            10.00   ماجستير فأعلى

  1.02  4.29            4.00 دكتوراه

 
 

اإلنحراف  الوسط الحسابي العدد الفئة المتغير المجال 
 المعياري

الدور التنموي 
الذي تقدمه 

المؤسسات األهلية 
 في المخيمات

نوع 
 العمل

  1.05  3.70            129.00 أعمل ل

  1.03  3.53            55.00 عامل

  0.96  3.29            86.00 موظف

  0.90  3.70            30.00 تاجر

اإلنحراف  ط الحسابيالوس العدد الفئة المتغير المجال 
 المعياري

الدور التنموي 
الذي تقدمه 

المؤسسات األهلية 
في المخيمات

عدد أفراد 
 األسرة

  1.00  3.31            87.00 أفراد( 4-1)

  1.03  3.63            166.00 فرداا  (8-5)

  0.93  3.73            47.00 أفراد فأكثر 9
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اإلنحراف  الوسط الحسابي لعددا الفئة المتغير المجال 
 المعياري

الدور التنموي 
الذي تقدمه 

المؤسسات األهلية 
.في المخيمات

الدخل 
 الشهري

 1000 من أقل
     

44.00            3.50  1.16  

(0110-
4111 ) 

101.00            3.49  1.11  

(4110-
4111 ) 

102.00            3.68  0.81  

4110  
 .ىلفأع

53.00            3.48  1.05  

 
للتحقق من صحة الفرضية استخدم اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللة الفروق في 

الدور التنموي للمؤسسات األهلية في مخيمات اللجوء )المتوسطات الحسابية للمحور األول 
العمر، الحالة األجتماعية، )تعزى لمتغيرات ( وانعكاسه على الحد من الفقر في منطقة بيت لحم

 (.409)كما في الجدول  (المؤهل العلمي، نوع العمل، عدد أفراد األسرة، الدخل الشهري

 
نتائج اختبار تحليل التباين األحادي  لقياس داللة الفروق في المتوسطات (: 409)الجدول 

ي، نوع العمل، عدد أفراد المؤهل العلمالعمر، الحالة األجتماعية، )الحسابية للمحور تعزى لمتغير 
 .(الدخل الشهري، األسرة

 
 المتغير

 مصدر التباين 
مجموع 
 المربعات

درجات 
  الحرية 

 متوسط
 مجموع

 المربعات
قيمة 

 (ف)
مستوى 
 الداللة

 العمر
 
 

  7.35  7.13  3.0  21.3 المجموعات بين

  

  

0.00  

  

  

 داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل
 المجموعات

286.9  296.0  0.97  

  299.0  308.3 المجموع

                     7.64  3.0  22.9 المجموعات بينالحالــــــــــــــــــــــــة 



99 
 

 داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل األجتماعية
 المجموعات

285.4  296.0  0.96   7.93  0.00  

    299.0  308.3 المجموع

المؤهــــــــــــــــــــل 
 العلمي

           3.46  5.0  17.3 المجموعات بين

 3.50  

          

 داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  0.00
 المجموعات

291.0  294.0  0.99  

    299.0  308.3 المجموع

           3.13  3.0  9.3 المجموعات بين نوع العمل

 3.10  

          

 داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  0.03
 المجموعات

298.9  296.0  1.01  

    299.0  308.3 المجموع

عـــــدد أفـــــراد 
 األسرة

           3.89  2.0  7.7 المجموعات بين

 3.85  

          

 داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  0.02
 المجموعات

300.5  297.0  1.01  

    299.0  308.3 المجموع

ــــــــــــــــــــــــدخل  ال
 الشهري

           0.87  3.0  2.6 المجموعات بين

 0.85  

          

 داخـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــل  0.47
 المجموعات

305.7  296.0  1.03  

    299.0  308.3 المجموع

 
وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى  ول الســابق إلــى تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــد

تعـــزى  الـــدور التنمــوي الـــذي تقدمــه المؤسســـات األهليــة فـــي المخيمــات فــي  (α  =1.14)الداللــة 
 (.سنة فأقل 44)لمتغير العمر، وذلك لصالح الفئة ذات المتوسط الحسابي األعلى 

 
ود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى وجـ تشير المعطيات الـواردة فـي الجـدول السـابق إلـى  

تعــزى  الــدور التنمــوي الــذي تقدمــه المؤسســات األهليــة فــي المخيمــات فــي    (α  =1.14)الداللــة 
 (.عزباء/ أعزب)، وذلك لصالح الفئة ذات المتوسط الحسابي األعلى حالة األجتماعيةلمتغير ال

 



111 
 

روق ذات داللــة إحصــائية عنــد مســتوى وجــود فــ تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول الســابق إلــى 
تعــزى  الــدور التنمــوي الــذي تقدمــه المؤسســات األهليــة فــي المخيمــات فــي    (α  =1.14)الداللــة 
 (.الدكتوراه)، وذلك لصالح الفئة ذات المتوسط الحسابي األعلى لعلميلمتغير ا

 
ائية عنــد مســتوى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــ تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول الســابق إلــى 

تعــزى  الــدور التنمــوي الــذي تقدمــه المؤسســات األهليــة فــي المخيمــات فــي    (α  =1.14)الداللــة 
 (.ال أعمل، وتاجر)، وذلك لصالح الفئة ذات المتوسط الحسابي األعلى نوع العمللمتغير 

 
مســتوى وجــود فــروق ذات داللــة إحصــائية عنــد  تشــير المعطيــات الــواردة فــي الجــدول الســابق إلــى 

تعـــزى  الـــدور التنمــوي الـــذي تقدمــه المؤسســـات األهليــة فـــي المخيمــات فــي  (α  =1.14)الداللــة 
 (.أفراد فأكثر 9)، وذلك لصالح الفئة ذات المتوسط الحسابي األعلى عدد افراد األسرةلمتغير 

 
وجـــود فـــروق ذات داللـــة إحصـــائية عنـــد عـــدم  تشـــير المعطيـــات الـــواردة فـــي الجـــدول الســـابق إلـــى 

 الدور التنموي الذي تقدمـه المؤسسـات األهليـة فـي المخيمـات في    (α  =1.14)ستوى الداللة م
 .الدخل الشهريتعزى لمتغير 

 

المعايير والمقاييس التي تستخدمها المؤسسات األهلية العاملة في المخيم في (: 2.01)جدول 
 تحديدها لألسر الفقيرة في المخيم؟ 

 
نة تستخدمها هل هناك معايير ومقاييس معي

المؤسسات األهلية العاملة في المخيم في 
 تحديدها لألسر الفقيرة في المخيم

 ما هي تلك المعايير؟

النسبة  العدد   الجواب  النسبة المئوية  العدد   الجواب 
 المئوية 

 %24 41 المحسوبية %40 120 نعم 
عدم وجود معيل  %60 180 ال

 لألسرة
01 44% 

 %44 01 عدد أفراد األسرة %011 300 المجموع
 %4 01 غير ذلك
 %011 041 المجموع 
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 ما هو الدور التنموي الذي تقوم به مؤسستك داخل المخيم ؟ (: 2.00)جدول 
 

 النسبة المئوية التكرار اإلجابة 
 %04 4 دعم البرامج والمشاريع التي تمكن أفراد المجتمع ٌاقتصاديًا وأجتماعياً 

 %00 2 تدريب 
 %... 0 بناء مجتمع عصري قائم على التنمية

 %00 2 المناصرة والمطالبة بالحقوق السياسية للألجئين وتثقيفهم بقضيتهم 
 %... 0 تقديم خدمات طبية مجانية  

 %... 0 فتح فرص عمل 
 %011 00 المجموع

 
  ما هي البرامج والمشاريع التي تقدمها مؤسستكم  في المخيمات؟(: 2.04)جدول 

 
 النسبة المئوية التكرار اإلجابة 

 %04 4 برامج تدريبية
 %4 0 برامج مساعدة طالب الجامعات 
 %04 4 برامج تدريس صعوبات التعلم 

 %4 0 برامج توعوية 
 %40 0 برامج الدعم النفسي واالجتماعي لألطفال والنساء 

 %4 0 برامج خلق فرص عمل 
 %011 00 المجموع 
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 عند المخيم في الفقيرة األسر معظم التي تنفذها مؤسستكم المشاريع والبرامج هل تغطي(: 2.00)جدول 
 ، حدد كيف ؟ " نعم " في حال كان الجواب  تنفيذها ؟ 

 
النسبة  العدد   الجواب  النسبة  العدد الجواب

 المئوية 
 %44 0 مساعدات عينية  %21 2 نعم 
 %41 4 خدمات وأنشطة مجانية  %1. . ال

 %44 0 توظيف %011 01 المجموع
 %011 2 المجموع   

 
 في حال  ؟ا مؤسستك تساهم في الحد من الفقرهل المشاريع التي تنفذه(: 2.02)جدول 

 ، حدد كيف ؟" نعم " كان الجواب                
النسبة  العدد   الجواب 

 المئوية 
النسبة  العدد   الجواب 

 المئوية 
 %41 2 ب التدري %41 4 نعم 
 %41 0 عم مالي وعيني %41 4 ال

 %011 4 المجموع %011 01 المجموع
 

 وي للمؤسسات المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدور التنم(: 2.04)جدول 
 األهلية في المخيمات

 النسبة المئوية  العدد   الجواب 
 %40 . الدعم المالي ةقل

 %04 . التنافس بين المؤسسات 
 %04 2 غياب الثقة في مؤسسات المجتمع المدني

 %04 2 المشروطو التمويل الموجه 
 %0 0 نظرة السلطة إلى التنمية

 %. 4 التنافس بين السلطة والمؤسسات األهلية حول التمويل
 %3 0 األوضاع السياسية

 %3 0عدم وجود فهم حول حاجات المجتمع وغياب 
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 .األستراتيجية التنموية
 %3 0 انيات البشرية والتدريب شح األمك
 %011 00 المجموع

 
ومدى تأثيرها على نوعية البرامج التي  المؤسسةمصدر تمويل برامج ومشاريع (: 2..0)جدول 

 ننفذها المؤسسة داخل المخيم
 تأثير التمويل الخارجي على نوعية البرامج مصدر تمويل المؤسسة

النسبة  العدد   الجواب 
 المئوية 

 النسبة المئوية  العدد   الجواب 

 %21 2 يؤثر  %41 4 داخلي
 %1. . ال يؤثر %41 4 خارجي

 %01 0 داخلي وخارجي معاً 
 %011 4 المجموع %011 01 المجموع

 
 .السلطة الفلسطينية طبيعة العالقة بين المنظمات األهلية وبين مؤسسات(: .2.0)جدول 

 
سناد من السلطة  هل تتلقون دعم وا 

 ينيةالفلسط
 هل هناك عالقة تنافسية بينكم وبين السلطة؟

 النسبة المئوية  العدد   الجواب  النسبة المئوية  العدد   الجواب 
نتلقى دعم 

 وأسناد
يوجد عالقة  41% 4

 تنافسية 
2 21% 

ال نتلقى اي 
 دعم أو اسناد 

ال يوجد عالقة  41% 4
 تنافسية

0 01% 

 %01 0 غير ذلك 
 %011 01 المجموع %011 01 المجموع
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 ؟في تحديدها لألسر الفقيرة في المخيم ةمؤسسال هاتتبع التيمقاييس المعايير و ال(: 2.04)جدول 

هل تتبع مؤسستكم معايير ومقاييس معينة 
 في تحديدها لألسر الفقيرة في المخيم

 ما هي تلك المعايير؟

سبة الن العدد   الجواب  النسبة المئوية  العدد   الجواب 
 المئوية 

 %00 4 عدم وجود معيل لألسرة %41 4 نعم 
توصيات األخصائي  األجتماعي  %41 4 ال

 واللجان الشعبية في المخيم
4 00% 

 %.4 2 الوضع المادي لألسرة %011 01 المجموع
 %.4 2 عدد أفراد األسرة

 %011 04 المجموع 
 

المشـاكل والمعيقـات التـي تقـف فـي وجـه تطـور الـدور اآلليات التـي قـد  تسـاهم فـي حـل (: 2.03)جدول 
 وي للمؤسسات األهلية في المخيماتالتنم

 

 النسبة المئوية  العدد   الجواب 
 %.0 0 التشبيك بين المؤسسات
 %.0 0 دراسة حاجات المجتمع

 %40 2 تدريب العاملين في هذه المؤسسات
 %40 2 ضرورة وجود رقابة 

 %4 0 ؤسسةوضوح الرسالة ورؤية الم
 %40 2 تعاون السلطة مع تلك المؤسسات 

 %011 03 المجموع
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 (توصياتالو  نتائج الدراسة: )الفصل الخامس
 نتائج الدراسة

من الالجئين في مخيمات محافظة بيت لحم  بإن الجمعيات األهلية تعمل على %( 3.)أشار  -
، دعم المعاقين في المخيماتتعمل على  ، كما عمل طبية مجانية ألهالي المخيمتنظيم أيام 

تمويل إنشاء مراكز تقوم برمزية، و  بأجور الصحية الرعاية تأمينتعمل على  باإلضافة إلى إنها 
 . صحية مجهزة بكافة اإلمكانيات

 
من الالجئين في مخيمات محافظة بيت لحم، قد اكدوا على أن  %( ..)أوضحت الدراسة بإن  -

 مواصلة على قدراتهم تحفيز بهدف المتفوقين الطلبة تكريم ملة تعمل على المؤسسات األهلية العا
تدعم ، باإلضافة إلى أنها توفير رياض أطفال ومدارس في المخيم، وتعمل على واإلبداع التفوق

دفع االحتياجات التعليمية المختلفة، و ، والزي المدرسي ،تأمين الحقيبة المدرسيةكطلبة المدارس 
ترميم، وتجهيز من تأهيل المدارس ، كما وتعمل على ساهم في طباعة الكتبتو رسوم مدرسية، 

تعمل على ضمان حق الفقراء في  ، عالوة على  إنها ألقسام والمختبرات  والحاسوب والمكتباتل
 .(دعم صندوق الطالب المحتاج)التعليم الجامعي، 

 
األهليةهوإعطاء لمؤسساتمنافرادالعينةبإنمنالبرامجالتيتقومبهاا%(76)اشار  -

وتعمل مشاريعها على  . داخل المخيمات تنفذها التي المشاريع في ألولوية لالجئين في التشغيلا
من أفراد العينة %( 61)بينما اكد  . الفقر الشديد خط تحت تقع التي للعائالت عمل فرص خلق

ما يمكنهم من االستفادة من دعم التدريب المهني لألفراد ببإن المؤسسات األهلية تعمل على 
 .قدراتهم ومن التمويل المقترح إلعانتهم
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 في الالجئين الطلبة تسرب من تساهم في الحدبإن المؤسسات األهلية %( 4.)اشار  -
 التي تقدمها  الحسن اإلقراض مشاريع تساهمو .  متنوعة وتنموية إغاثية مشاريع تتبنى، و المدارس

 . لمخيماتا في الفقر معدالت من الحد في
 
بينت الدراسة بإن أهم المعيقات والتحديات التي تقف في وجه تطور الدور التنموي للمؤسسات  -

الفساد المالي واإلداري في ، ثم خارجية بأجندات التمويل ارتباطاألهلية العاملة في المخيمات هو 
 .يةالبشر  الكفاءات إلى االفتقار، ثم المؤسسات األهلية العاملة في المخيمات

 
تكثيف العمل بإن من اآلليات التي تساهم في تطور العمل التنموي قد كانت %( 44)اشار  -

متخصصين حول  خالل من ومحاضرات عقد ندوات، و البحثي والمسحي في جمع البيانات
  .المناسبات المتنوعة لتنظيم األغراض متعددة مرافق مجتمعية توفير. احتياجات الالجئين

 
أفراد العينة بإنه ال يوجد معايير لدى المؤسسات األهلية في تقييمها لألسر من %( 1.)بين  -

المحسوبية، وجود معيل (: مرتبة تنازلياً )بينوا بأن تلك المعايير هي %  21الفقيرة في حين ان 
 . في األسرة، عد افراد األسرة

 
 فـي  (α  =1.14)وجـود فـروق ذات داللـة إحصـائية عنـد مسـتوى الداللـة  إلـى  الدراسـةتشير  - 

لصالح و  (.سنة فأقل 44)لصالح فئة  الدور التنموي الذي تقدمه المؤسسات األهلية في المخيمات
، نـوع العمــلمتغيـر و  (.الـدكتوراه)فئــة  ، لصـالحلعلمـيا المؤهـل لمتغيــروفـي ا (.عزبـاء/ أعـزب)فئـة 

لصـالح الفئـة ذات  ، وذلـكعـدد افـراد األسـرةمتغيـر وكـذلك  (.ال أعمل، وتـاجر)فئتي وذلك لصالح 
الــدور  فــروق ذات داللــة إحصـائية فــيبينمــا ال يوجـد  (.أفـراد فــأكثر 9)المتوسـط الحســابي األعلــى 

ـــتعـــزى لمتغيـــر  التنمـــوي الـــذي تقدمـــه المؤسســـات األهليـــة فـــي المخيمـــات دخل الشـــهري ومتغيـــر ال
 .الجنس

 
تنمــوي الــذي تقــوم بــه قــد اشــار القــائمين علــى المؤسسســات األهليــة فــي المخيمــات بــإن الــدور ال -

بنسـبة   بـرامج تدريبيـة  :مؤسساتهم في المخيمات جاء بالترتيـب بحسـب األهميـة علـى النحـو اآلتـي
(. %00")م بنســـبة المناصـــرة والمطالبـــة بـــالحقوق السياســـية للألجئـــين وتثقـــيفهم بقضـــيته، (04%)

تقـديم خـدمات %. 04بنسـبة  دعم البرامج والمشاريع التي تمكن أفراد المجتمع ٌاقتصاديًا وأجتماعياً 
 %(.4)بنسبة  فتح فرص عملو طبية مجانية  
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برامج : اما بالنسبة إلى المشاريع التي تقوم بها المؤسسات األهلية فقد جاءت على النحو التالي -
)  بــرامج تــدريس صــعوبات الــتعلم%(. 40)بنســبة   الــدعم النفســي واالجتمــاعي لألطفــال والنســاء

 %(.4)ل بنسبة برامج خلق فرص عمو  ب الجامعاتبرامج مساعدة طال%(. 04
 
 في الفقيرة األسر تغطي معظم ات ال مؤسسالالتي تنفذها  المشاريع والبرامجبينت الدراسة بإن  -

ن هـذه البـرامج علـى شـكل خـدمات وانشـطة مجانيـة بنسـبة .  تنفيـذها عنـد المخـيم ، أمـا %(41)وا 
وأحتلت البرامج التدريبة المرتبة األولى فـي %(.  44)المساعدات العينية والتوظيف فكانت بنسبة 

المشـــاريع التـــي تنفـــذها المؤسســـات األهليـــة فـــي المخيمـــات والتـــي مـــن شـــأنها بحســـب وجهـــة نظـــر 
 .القائمين على تلك المشاريع الحد من نسبة الفقر، وتقديم المساعدات العينية اإلغاثية

 
ور التنموي للمؤسسات األهلية في جاءت المشاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الد -

بنسبة  قلت الدعم المالي) :المخيمات مرتبة من األهم إلى األقل أهمية على النحو التالي
التمويل و  غياب الثقة في مؤسسات المجتمع المدني، %(04) التنافس بين المؤسسات، %(40)

عدم وجود فهم و  قةفي المنط األوضاع السياسية، %(04)بنسبة " التمويل المشروط"الموجه 
بنسبة  شح األمكانيات البشرية والتدريب، و تمع وغياب األستراتيجية التنمويةحول حاجات المج

(3.)% 
 
من المؤسسات تعتمد في تمويلها على مصادر %( 41)بإن  نتائج الدراسةتبين من خالل  -

ك من تل%( 1.)واشار  . فقط تعتمد على مصادر داخلية (%41)خارجية في حين ان 
يؤثر على ال التمويل الخارجي  المؤسسات التي تعتمد في تمويلها على مصادر خارجية بإن ذلك 

، وتختلف الباحثة مع هذه النتيجة وذلك ألن م داخل المخيمهتانوعية البرامج التي تنفذها مؤسس
 التمويل يؤثر على نوعية البرامج المطروحة وبشكل مباشر، أما تلك اإلجابة فهي منطقية من

 .وجهة نظر القائمين على تلك المؤسسات بإنه ال يؤثر
 

من العاملين في المنظمات األهلية  بإن مؤسساتهم ال تتلقى أي دعم أو أسناد من %( 41)أكد 
 .بإن طبيعة العالقة بينها وبين السلطة هي عالقة تنافسية%( 21)الحكومة، في حين أشار 

ت  بإنه يوجد معايير ومقاييس معينة تتبعها من القائمين على تلك المؤسسا%( 41)أشار  -
 المنظمات األهلية في تحديدها لألسر الفقيرة في المخيم، وجاءت هذه المعايير على النحو التالي

 توصيات األخصائيثم  عدد أفراد األسرةثم  ، الوضع المادي لألسرة، ثم عدم وجود معيل لألسرة
 .األجتماعي واللجان الشعبية في المخيم
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ت التي تساهم في حل المشكالت التي تقف في وجه تطور الدور التنموي للمؤسسات ااآللي -

تدريب : من وجهة نظر القائمين على تلك المؤسسات مرتبة حسب األهميةاألهلية في المخيمات 
تعاون السلطة  قابة على عمل تلك المؤسسات، ضرورةر ضورة وجود  ،العاملين في المؤسسات

  .دراسة حاجات المجتمع ،التشبيك بين المؤسسات األهلية العاملة ،مع تلك المؤسسات
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 :أستنتاجات الدراسة
 
 تنموية بخطة ارتباطها يالحظ عدم المنظمات حيث  بها تقوم التي البرامج هناك عفوية في -

في  العاملة األهلية الجمعيات بين التنسيق كما أن ضعف .جهودها أدى إلى تشتيت شاملة مما 
 الجمعيات فشل أسباب من سبب الفلسطينية األهلية والسلطة الجمعيات وبين المحافظة،مخيمات 

 . لك المخيماتالتنمية في ت تحقيق في
 
 دورًا رئيسًا في ضعف أداء الممولين بأجندة المنظمات أجندة وارتباط التمويل يلعب نقص -

 عدم إلى أدى لذيار على الجمعيات األهلية االم الرقابة الجمعيات، كما يالحظ ضعف في
 أدى عليه والتنافس التمويل على إن الصراعكما  .الرسمية الجهات تضعها التي بالمعايير االلتزام
 .بها تقوم أن يجب التي األساسية عن المهام وأبعادها الجمعيات هذه ةنشخص إلى
 
ضافة إلى ، باإلحقيقية خبرات إلى وافتقارها الجمعيات هذه في البشري الكادر يالحظ ضعف -

 هذه لدى األساسية يةتغييب التنم إلى أدىأن الفساد اإلداري والمالي في بعض هذه الجمعيات 
 .الجمعيات

 
إن الطابع الغالب على الدعم المقدم من الجمعيات الخيرية هو الدعم العيني، على شكل  -

ق بإغناء الطبقة بعيدة عن تحقيق أهداف تتعلوهي خدمات إغاثية لسد الحاجات اآلنية غالبًا، 
فمجال الدعم هو المجال اإلغاثي المباشر وغالبًا غير .  الفقيرة أو تحويلها إلى فئات منتجة

الدوري، بعيدًا عن المجال التنموي والذي يساهم في تنمية الموارد البشرية كالتدريب واإلعداد، 
لرياديين أو حتى مملوكة وكذلك بعيدًا عن إنشاء مشاريع اقتصادية منتجة سواء مملوكة لألفراد ا

 .  للجمعيات الخيرية نفسها
 
ان األسلوب المتبع في توزيع اإلعانات غالبًا، ال يعتمد أسلوبًا علميًا، ولألسف فإن حوالي  -

نصف أفراد العينـة اعتبروا أن الواسطة والمحسوبية ومحاباة األقارب هي أساليب متبعة في توزيع 
كما أن عدم العلمية في . حرمان بعض المستحقين من حقوقهم اإلعانات، وغالبًا ما تؤدي إلى

أسلوب التوزيع يؤدي إلى االزدواجيـة ولعل ما يساعد في االزدواجيـة أيضًا ضعف التنسيق بين 
 . العديد من الجمعيات
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ن الجمعيات الخيرية تعمل على توفير فرص عمل محدودة من خاللها تساهم في إعالـة إ -
كما ساهمت هذه الجمعيات بشكل محدد في إقراض بعض األفراد .  ن وأسرهماألفراد والعاملي
 . رًا جيدًا على األفراد واالقتصاد المحليثوكان لهذه المشاريع أ كإنشاء مشاريع،

 
إن انخفاض حجم التمويل الذي تحصل عليه الجمعيات الخيرية نظرًا لمنافسة الجهات الرسمية  -

ووجود بعض القيود من قبل الجهات الممولة تفرض . تمويللهذه الجهات في الحصول على ال
تعمل على توجيه هذه الموارد في استثمارات ال تحظى بأولويـة في أن على الجمعيات الخيرية 

يساهم في تقليل األثر االقتصادي اإليجابي على  وهذا بدوره . برامج عمل الجمعيات األهلية
 . األفراد واالقتصاد بشكل عام

 
هت اتج، على األفراد من هذه الجمعيات المرجوالتنموي دي لضعف األثر االقتصا نظراً  -

اإلنفاق في مجاالت التدريب ودعم المشاريع الصغيرة أو المشاريع المنظمات األهلية إلى 
مشاريع صغيرة ين الرياديين بقروض حسنة إلنشاء دعم الفقراء والمحتاج، كللجمعياتالمملوكة 

المحتاجين إلى فئة جديدة منتجة وتوجيه جانب من الدعم ألغراض التدريب يتحولون بها من فئة 
المهني واإلداري لألفراد بما يمكنهم من االستفادة من قدراتهم الرياديـة ومن التمويل المقترح 

 . إلعانتهم
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 التوصيات 
 
 لكي لها تالمجاال فتحتو  الخيرية الجمعيات مهام  ل دورها وتسه أن تأخذ الحكومة على -

 .االقتصادية الجوانب وتنمية والبطالة والصحة مشاكل التعليم حل في تساهم 
 
 ألن جدية، أكثر بطريقة الفلسطينية األراضي في الفقر مشكلة مع مةو لحكا عاملتت  ضرورة أن -

 من  الجميع يتعاون أن من والبد سطينيلالف المجتمع في متجدرة أصبحت مشكلة الفقر مشكلة
 في تساهم التي االقتصادية والسياسات واالستراتيجية  الخطط بوضع  هاوالتخفيف من ،احله أجل
 .الفقر على والقضاء التنمية عملية

 
 وتفعيل زيادة على العمل االجتماعية الشؤون وزارة  خالل من الفلسطينية ندعو الحكومة -

 من الكاملة الحماية قق لهم لألفراد لتح الشهرية المخصصات وزيادة الحماية االجتماعية برنامج
 فرص خلق مشروع  وتوسيع المشروع، من المستفيدة األسر وزيادة أعداد المطلق الفقر مخاطر
 .وزارة العمل  في العمل

 
 والحكومة الخاص والقطاع األهلية المؤسسات يضم مشترك جسم إلنشاء الحكومة ندعو  -

 .بينهم لتنسيق األعمال 
 
 برامج تنموية لتوفير أدائها وتحسين التنموية جهودها لتوحيد الخيرية ةاألهلي الجمعيات ندعو -

 تخفيف معدالت في يساهم الذي التنموي المجال في للرقي بينها فيما التعاون وتفعيل مشتركة
 .الفقر

 
ان تقوم المنظمات األهلية بجهود للتخفيف من أعتمادها على التمويل الخارجي وهذا  ضرورة  -

إقامة مشاريع مدرة للدخل، ومن خالل عمل تحالفات استراتيجية وأندماجات فيما يتم من خالل 
 .بينها
 
تنفيذ المشاريع على  عدمضرورة التنسيق والتشبيك بين المنظمات األهلية فيما بينها لضمان  -

الفئات المستفيدة نفسها أو المنطقة الواحدة ولضمان تقديم خدمات ومشاريع حقيقية يحتاجها 
 .ع الفلسطينيالمجتم
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على المنظمات التي تشتكي من عدم قبول مقترحات مشاريعها اإلنتباه غلى ما يحفز الممول  -
لتقديم الدعم للمنظمات األهلية، وهنا يجب التركيز على انتهاج اساليب اإلدارة الرشيدة في العمل 

قيق الداخلي والخارجي، ، والتدالشفافية كوجود األنظمة المالية األهلي وضرورة األلتزام بمباديء
 .ومجلس إدارة يراقب العمل، واإلفصاح عن العالقة مع الممولين اآلخرين

 
من ناحية،  وانشطتها دورها على الضوء إللقاء األهلية المنظمات لدى اإلعالمي الجانب تفعيل -

 .أخرى ناحية من الدولي المستوى على المخيمات في الفقراء لقضية ولترويج
 
قيق تح في وتسهم حقيقية، عمل فرص إيجاد في تسهم تنموية استراتيجيات تبني على العمل -

من  الحد على وتعمل فرص، توفير في وتسهم واالقتصادية، البشرية والتنمية الذاتي، االكتفاء
 .الفقر معدالت

 
البشري  واالستثمار المستدامة بالتنمية تهتم تقليدية غير ومشاريع برامج نوعية استحداث -
الممولين  أهتمام جذب شأنها من والتي اإلنتاج، وزيادة الذات على االعتماد ثقافة عزيزوت

 .مخيمات محافظة بيت لحم في الفقر مكافحة في فعلي بشكل لإلسهام الخارجيين،
 
الخدمات  وكفاية" المرضى المسنين، الخاصة، االحتياجات ذوي"المهمشة  الفئات واقع تقييم  -

 .الغرض لهذا تخصص ومشاريع برامج خالل من وتطويرها بها اإلرتقاء أجل من لهم المقدمة
 
في  األهلية المنظمات لجميع والمهمشة الفقيرة الفئات الختيار موحدة معايير اعتماد ضرورة -

 .الفقر معدالت من وللتخفيف التوزيع في العدالة لتحقيق المخيمات 
 
تفاصيل الفئات  توثق ومتطورة مركزية يةإلكترون بيانات بقاعدة األهلية المنظمات ربط -

 .والمهمشة الفقيرة الفئات مقدمتها وفي حاجاتهم أهم وترصد المستهدفة
 
 في أنظمتها جوهري تغيير بإحداث المجتمع تجاه بأدوارها للقيام األهلية المنظمات قيادة تمكين -

 .األداء وجودة والشفافية النزاهة يحقق بما والمالية اإلدارية وهياكلها الداخلية
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على  األهلية المنظمات في المشاريع التمويل واعداد أقسام في والعاملين المدراء تدريب -
احتياجات  لتلبية نياتااإلمك وتجنيد المشاريع وتسويق إعداد وطرق واألتصال للتواصل  منظومة
 .والمهمشة الفقيرة الفئات

 
والمؤهالت المناسبة بعيدًا  الكفاءات  ذوي  نم األهلية المنظمات في العاملة الكوادر اختيار -

 .عن األعتبارات السياسية والحزبية وذلك تعزيزًا للنزاهة والشفافية
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 المصادر والمراجع
 الكتب والدراسات

 الديمقراطي في الوطن العربيل المجتمع المدني والتحو :(0334) .س، ابراهيم ،
 .القاهرة ،ابن خلدونركز م
دراسة "، ( NGOS)المنظمات غير الحكومية الفلسطينية ، (4114. )هيم، يإبرا

االستثمار والتمويل في )بحث مقدم إلى المؤتمر العلمي األول  ، " جغرافية تنموية
المنعقد بكلية التجارة في الجامعة  ، (المعـاصـرة بين آفـاق التنميـة والتحديـات فلسطين
 .م4114 مايو 3 - 4الفترة من  في اإلسالم

 الطبعة األولى، دراسة في ، إدارة منظمات المجتمع المدني  (:.411. )أبو النصر، م
الجمعيات األهلية من منظور التمكين والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة،  

 .مؤسسة ايتراك للنشر والتوزيع، القاهرة
 على عملية جلبها  ، مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرها(4113. )أبو دقة، م

للمؤسسات األهلية التي ال تهدف إلى تحقيق األرباح، رسالة ماجستير، الجامعة 
 .اإلسالمية، غزة

 للواقع إحالة مع تأصيلية ةراءق والدولة؛ المدني المجتمع (:4114) .ع سيف، أبو 
 .غزة والتوزيع، دار الشروق للنشر الفلسطيني،

 تعزيز التنمية في الفلسطيني المدني المجتمع منظمات دور  :(4100) .أبو عدوان، س 
 .، نابلسالوطنية النجاح ، رسالة ماجستير، جامعة(دراسة كحالة الغربية الضفة) البشرية

 دول في المعيشة مستويات تحسين بشأن خبراء فريق اجتماع وقائع (:0333. )األسكوا 
 ..033نوفمبر ، تشرين الثاني 04-.0 ةر القاه: ق العربي المشر 

 المنظمات األهلية العربية على مشارف القرن الحادي والعشرين(: .033. )الباز، ش- 
 . محددات الواقع وآفاق المستقبل، لجنة المتابعة لمؤتمر التنظيمات األهلية العربية، مصر

 هلية العربية في تنمية المجتمعات المحلية، دور المنظمات األ (:0334. )الباز، ش
 . مركز البحوث العربية،  نيويورك، الواليات المتحدة

 ،الحديث،   الجامعي المكتب االجتماعية، التنمية في دراسات (:4110. )ع بدر
 .اإلسكندرية

 تقدير مؤشرات الفقر بتطبيق نماذج االنحدار على المتغيرات   :(2112) بدران، ع
ة من خالل بيانات مسح نفقات ودخل األسرة في األردن، الجامعة االقتصادي

 .المستنصرية، بغداد

 مكافحة وازالة الفقر، الجزء الثاني، :( 7991). برنامج االمم المتحدة االنمائيUNDP 

http://hip.jopuls.org.jo/c/portal/layout?p_l_id=PUB.1016.1&p_p_id=search_WAR_fusion&p_p_action=1&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-1&p_p_col_pos=0&p_p_col_count=2&_search_WAR_fusion_action=navigate&_search_WAR_fusion_navigationData=full%7E%3D1%7E%215279678%7E%211%7E%211%7E%211%7E%212%7E%21
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 ة الفلسطينية المؤسس: مساهمة في نقد المجتمع المدني، مواطن(: .033. )بشارة، ع
 .لدراسة الديمقراطية، رام اهلل

 ،مؤسسةال مواطن الطبعة الثانية، المدني، المجتمع نقد في مساهمة (:4111. )ع بشارة 
 .اهلل رامطية، قراالديم ساترالد الفلسطينية

 في العاملة ألهليةا للمنظمات الخارجي التمويل ، واقع(4100. )وجرار، ذ. بهاء، س 
 الممّولين، تحفيز سبل قات،المعوّ  الدوافع، :الضفة الغربية في والبيرة هلل رام محافظة
 .فلسطين هلل، رام المفتوحة، القدس ، جامعةاألثر

 ،في العاملة الحكومية غير المؤسسات في اإلداري التدريب مشاكل(: 4101. )و ثابت 
 .غزة قطاع

 ب الدراسات واألستشارات الجمعيات والمؤسسات األهلية، مكت(: 4112. )جمعة، ح
 .القاهرة الهندسية،

 ،الجامعية الدار ، يميةراهاإلب". ةلمتكام نظرة"ة التقديري ازناتو الم (:4110) .ط حماد. 
 المانحون والمنظمات : بروز النخبة الفلسطينية المعولمة (:.411. )حنفي، س، طبر، ل

 .، رام اهللالمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية: غير الحكومية المحلية، مواطن
 المجتمعية في التنمية في الالجئين لخدمات الشعبية ناللجا ، دور(4104. )رضوان، ف 

 .الغربية، رسالة ماجستير، جامعة القدس الضفة مخيمات
 ،تواجه التي والمعوقات األهلية المؤسسات وأداء دور ، (4114. )جودة، م و. و سعد 

 .اإلسالمية، غزة عملها؟، ورقة عمل،  الجامعة
  ،في الضفة الغربية  نمات الالجئين الفلسطينيي، البنى المؤسساتية في مخي(4111)سعيد

 .وقطاع غزة، برنامج دراسات التنمية، جامعة بيرزيت
 ،دراسة اإلدارية، القرارات اتخاذ في المحاسبية المعلومات دور (:.411. )أ شبير 

  .غزة ،اإلسالمية الجامعة ،فلسطين في العامة المساهمة الشركات على تطبيقية
 في المدني المجتمع منظمات تواجه التي ، الصعوبات(4101. )وكفارنة، ح .شتات، أ 

 المنظمات شبكة مديري نظر وجهة من -غزة قطاع والبطالة في الفقر نسبة من الحد
غزة،  قطاع على الحرب والحصار آثار لمواجهة تنموية الفلسطينية، مؤتمر رؤية األهلية
 .فلسطين ،غزة ة،اإلسالمي الجامعة

  الحصار  خالل الفقر معدالت من الحد في األهلية المنظمات ور، د(4100)شهاب، ع
 في الخيرية، رسالة الماجستير للمنظمات تطبيقية دراسة -غزة قطاع اإلسرائيلي على

 بغزة اإلسالمية األعمال، الجامعة إدارة
 4111 تموز ،١ العدد ،المحتلة الفلسطينية األرض في الفقرشؤون التنمية، 
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 السياسية المشاركة تعزيز في المدني المجتمع منظمات دور  :(4114. )ر علي، شيخ 
 .سنابل الوطنية، النجاح جامعة العليا، الدراسات كلية ماجستير، رسالة فلسطين، في

 التنظيمات أشكال بعض واستمرار بإقامة المرتبطة العوامل (:4114) .ت ،صادق 
 والعلوم الجتماعية مالعلو  في دراسات مجلة ر،مص في هليةاأل للجمعيات الشبكية
  .حلوان جامعة النسانية،

 الجمعيات األهلية نموذج لمنظمات المجتمع المدني في مصر، (: 4100) .العيسوي، ح
 . 23مجلة البحوث القانونية واألقتصادية، العدد 

 ،الوحدة دراسات مركز، العربي الوطن في الدخل وتوزيع لفقرا(: 4110 (.ع الفارس 
 .العربية

  ،رام اعداد الفريق الوطين ملكافحة الفقر ،تقرير الفقر (:8991) .وزارة التخطيط والتعاون الدويل فلسطني ،
  .اهلل

 ،الزهراء مركز. الكولونيالية مواجهة في الفلسطينية العاملة الطبقة (:0343. )ر قطامش 
 .، القدسلألبحاث والدراسات

 ،منظماتلل العربية الشبكة ،"ربيالع المدني المجتمع منظمات ييم تق، ( .411. )أ قنديل 
 .يةهلاأل

 وهم التنمية في نقد خطاب التنمية الفلسطيني، مركز  (:4101. )كتّاب، أ، وآخرون
 .بيسان للبحوث واإلنماء، رام اهلل، فلسطين

 والعشرين السادسة الدورة تقرير(  4101)، آسيا لغربي واالجتماعية االقتصادية اللجنة ،
 .40 رقم الملحق، الرسمية الوثائق جتماعيواال االقتصادي المجلس

 تعداد المنظمات غير الحكومية الفلسطينية في الضفة  :(4114. )وآخرون ع، .المالكي
 .ماس، رام اهلل، فلسطينمعهد ، الطبعة األولى. وقطاع غزة

  ،جامعة القدس، فلسطين(4100)محاضرات الدكتور عبد الوهاب الصباغ ،. 
 نحو صياغة رؤية (4114)ماس، : القتصادية الفلسطينيمعهد أبحاث  السياسيات ا ،

 .تنموية فلسطينية، رام اهلل، فلسطين
 دراسة األوضاع االقتصادية واالجتماعية في مخيمات الضفة  (:4112) .المغربي، ع

 .المفتوحةالقدس جامعة ، لالنروا  الداعمة للدولالغربية،  دراسة مقدمة 
 ييم دور المنظمات األهلية في عملية التنمية تق( .411. )والهندي، ك. مقداد، م

 وتطوير تنمية مؤتمر إلى مقدمدراسة حالة قطاع غزة، بحث  -االقتصادية في فلسطين
 .اإلسالمية الجامعة في التجارة بكلية المنعقد اإلسرائيلي االنسحاب بعد غزة قطاع
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 دمشق جامعة التنمية، مجلة في المدني المجتمع منظمات ، أهمية(4114. )مالوي، أ 
 .الثاني العدد - 24 المجلد –والقانونية االقتصادية للعلوم

 في الفقر معدالت تخفيض في الفلسطينية األهلية الجمعيات ، دور(4100. )الواوي، أ 
 ، رسالة ماجستير، الجامعة)اإلسالمية الصالح جمعية - حالة دراسة)غزة  قطاع

 بغزة اإلسالمية
 

 األبحاث والتقارير العلمية
 والفعالية الدور تحليل -الفلسطيني األهلي العمل آليات (:4101) .م رمضان، أبو، 

 .غزة اإلنسان، لحقوق الضمير مؤسسة
 نحو استراتيجية شاملة لمكافحة الفقر والبطالة في قطاع غزة من  (:4101. )أ ناهية، أبو

 .غزة، اإلسالمية الجامعة مجلة،  ظور المنظمات األهلية الفلسطينيةمن
 4114 السنوي التقرير الطبية، لالغاثة الصحية البرامج الفلسطينية، الطبية الغاثةا-

4113. 
 أوراق  ،داتالمؤتمر الدولي حول الالجئون الفلسطينيون واقع ومستج: ((2009. بديل

 .جامعة القدس، المؤتمر
 تقرير صادر عن المجلس األقتصادي الفلسطيني للتنمية واألعمار(: .411. )بكدار 

 .بمناسبة اليوم العالمي للفقر" داربك"
 ،منظمات المجتمع المدني والتنمية البشرية، برنامج (4112)تقرير التنمية البشرية ،

 .دراسات التنمية، جامعة بيزيت
 بيرزيتجامعة بيرزيت (:4112. )تقرير التنمية الفلسطينية ،. 
 السنوي رقم  ئياإلحصا فلسطين كتاب :(4112) .الفلسطيني لإلحصاء المركزي الجهاز

 .رام اهلل، فلسطين، (4)
 العاملة،  مسح القوى  قاعدة بيانات  :)4100(. لجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطينيا

            فلسطين ،رام اهلل  ،4104الربع الرابع 
 تقرير الفلسطينية، األراضي في الفقر :((2007 .الفلسطيني لألحصاء المركزي الجهاز 

 .فلسطين ، رام اهلل، .411لعام النتائج الرئيسية ل
 األراضي  في المعيشة مستويات  :(ب (2012 .الفلسطيني لألحصاء المركزي الجهاز

 .فلسطين رام اهلل، ، 4100 للعام الفقر االستهالك، اإلنفاق، :الفلسطينية
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 اضي ر األ في المعيشة مستويات  :((2013 .الفلسطيني لألحصاء المركزي الجهاز
 .فلسطين ام اهلل،، ر 2011للعام الفقر االستهالك، نفاق،اإل :الفلسطينية

 اإلسالمية، النسوية المؤسسات أداء من تحد التي المعوقات:  (2005) .د ،الحيط سقف 
 وتحسين التجربة تقييم :اإلسالمية النسوية المؤسسات"مؤتمر إلى مقدمة عمل ورقة
 .فلسطين ة،والبير  اهلل رام محافظة، النسائية الهدى جمعية ،"األداء

 عملية في الفلسطينية األهلية المنظمات لدور أوسع رؤية  (:4112. )ع، الهادي عبد 
 .فلسطين اهلل، رام واإلنماء، للبحوث بيسان مركز مفاهيم، ورقة، التنمية

 ،شرللن الجامعية الدار .التنمية في حديثة اتجاهات(: 4111. )ع عطية. 
   ،العلمي المؤتمر، األهلية الجمعيات بين نسيقالت معوقات آثار :(4114) . مالعمري 

 والسلم الجتماعية الخدمة " عنوان تحت الجتماعية الخدمة لكلية عشر الخامس
 . 0 مجلد، حلوان جامعة  "الجتماعي

  ،ة التخطيط والتعاون ، تقرير الفقر، وزار  (:0334) الفريق الوطني لمكافحة الفقرفلسطين
 .  الدولي، غـزة

 ،ءاترااإلج في بحث األهلية، والهيئات الخيرية الجمعيات تسجيل ،(4110) .ر قطامش 
 للتنمية، األمريكية الوكالة المدني، والمجتمع طيةراالديمق تعزيز مشروع القانونية واإلدارية،

 دراسات مركز زيت، بير جامعة ،اإلنسان وحقوق الفقر: (4114) .ط البكوش، .غزة
 .التنمية

 ،ورقة المتحدة، العربية اإلمارات دولة في التطوعي العمل بةتجر  :(2002) .م القطامي 
 في والتطوعية األهلية المؤسسات إدارة :عالساب الدولي المؤتمر الى مقدمة عمل

 .المتحدة العربية اإلمارات دولة الشارقة،، المعاصرة المجتمعات
 الخيرية الجمعيات وضع حول تقرير (:4101. )ناإلنسا لحقوق الضمير  مؤسسة 

 . 2010 خالل غزة قطاع في األهلية والهيئات
 دور المجتمع المدني في القمة األقتصادية والتنموية واالجتماعية(4114) كامل، م  ،: 

تفعيل دور المجتمع المدني لتعزيز مشاركته في عملية " -"شراكة من أجل التنمية"
 :متوفر على  .مة، القاهرةالعربية مفوضية المجتمع المدني، األمانة العا ، الجامعة"التنمية

  المدني المجتمع اعتماد تخفيف ضرورة :(.411)الفلسطينية،  المجتمعية مؤسسة دالية 
 .، القدسدالية عن صادرة المساعدات الدولية، ورقة على الفلسطيني

 ،االنتخابية العملية في األهلي العمل مؤسسات تدخل حدود(: .411. )ر سرحان: 
 .وفا وكالة لفلسطينية،ا يعيةر التش االنتخابات

 ،األولى السنة ،9 العدد فلسطين، نشرة (:4100. )ع يونس. 
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http://www.microcreditsummit.org/resource/19/moving-100-million-families-

out.html 

- Suharko (2007). The Roles of NGOs in Rural Poverty Reduction: 

The Case of Indonesia and India. Discussion paper No. 160, Nagoya, Japan. 

Discussion Paper 

No.160http://gramvikas.org/uploads/file/Publications/WebPublications/Acade

mic/8-GSID%20Nagoya.pdf 

 المراجع األلكترونية
ية الفلسطين الوطنية السلطة مناطق الجمعيات في تشكيل، (2002)، 04خاصة تقارير سلسلة -
  .القانون والممارسة بين

http://www.ichr.ps/pdfs/sp15.pdf                  
 .، إشكالية دراسة ظاهرة الفقر، الكويت(4114)المعهد العربي للتخطيط،  -
-api.org/images/training/programs/1/2010/13_C41-http://www.arab

1.pdf 
 .المكتب الدولي للجمعيات اإلنسانية ،"األهلية الفلسطينية تالمنظما" ،(4112) .ع ،أبو علبة-

 nitarianibh.net/conferences/abla.htmhttp://www.huma 
 .م 2002 نوفمبر 26 اهلل،رام   المقاوم، طيقراالديم البناء مؤتمر فهمي، الشاللدة،-

(http://www.amanjordan.org/aman_studies/wmview.php?ArtID=568,  
 لسطين،ف في األهلي العمل لمؤسسات واالجتماعي الوطني الدور لإلرشاد، الفلسطيني المركز-

2009 
(http://www.pcc-jer.org/new/articles.php?id=136, 10.06.2011) 

من الفلسطينين يعيشون % 11"، بعنوان (.411)نى دألق اشر لا سسةمؤ عندر صا قريرت-
 "فقراا شديدجه اتو ع قطالافي ت لعائالا نصفو ...تحت خط الفقر

ar.pdf-nov-http://www.neareastconsulting.com/surveys/poverty/files/pov 
 
 
 
 

  

http://www.microcreditsummit.org/resource/19/moving-100-million-families-out.html
http://www.microcreditsummit.org/resource/19/moving-100-million-families-out.html
http://www.ichr.ps/pdfs/sp15.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2010/13_C41-1.pdf
http://www.arab-api.org/images/training/programs/1/2010/13_C41-1.pdf
http://www.humanitarianibh.net/conferences/abla.htm
http://www.neareastconsulting.com/surveys/poverty/files/pov-nov-ar.pdf
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 مالحق الدراسة
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 . المؤسسات الهلية العاملة في مخيمات مدينة بيت لحم :(4.0)ملحق رقم 
 العنوان اسم المؤسسة #

 افي مركز قسم الثق 1

 مخيم 

 العزة

 مركز الجندر الجتماعي 2

 أبناء المخيم الخيرية 3

 حنظلة/مركز بيت جبرين الثقافي 4

 مركز العودة للتنمية الجتماعية 5

 مركز الرواد للثقافة والتدريب المسرحي 6

 مخيم

 عايدة

 مركز أمل المستقبل 7

 راس أبو عمار 8

 مركز لجئون 9

 الفلسطينية دار الحكمة 10

 مخيم الدهيشة

 مركز الهدى الخيري 11

 مركز النشاط النسوي 12

 مؤسسة أسر الشهداء الفلسطينية 13

 مؤسسة كرامة للتنمية 14

 لجئ/ الجمعية الوطنية الخيرية  15

16 
مؤسسة إبداع لتنمية قدرات الطفل والتبادل 

 الثقافي والدولي 

 مؤسسة الزنود الطيبة 17

 مخيم الدهيشة الفينيق لالجئين الفلسطينيين 18
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 جمعية بيت عطاب الخيرية 19

 مؤسسة رؤية المستقبل لتنمية القدرات 20

 مركز خيمة الثقافي 21

 اللجنة المحلية لتأهيل المعاقين 22

 مؤسسة شمس للعمل الجتماعي والصحي 23

 حلم/ جمعية أصدقاء مرضى الكلى  24

 مركز شروق 25

 مؤسسة الصديق للعناية باألطفال 26

 مؤسسة بادر للتعليم والتربية والثقافة 27

 مؤسسة انجاز للتنمية الشبابية 28

 مؤسسة شراع التنموية 29

 مركز حوار 30
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 (اإلستبانة)أداة الدراسة :  (3.1)ملحق رقم 
 
 

 جامعة القدس 
 عمادة الدراسـات العليـا

  
 استبانه 

 
 أختي المواطنة/المواطن أخي

 
 :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان           

 الدور التنموي للمؤسسات األهلية وانعكاسه على الحد من الفقر
 (في محافظة بيت لحم مخيمات اللجوء)

ــات درجــة الماجســتير ــك اســتكمالا لمتطلب ــث. وذل ــة  حي ــار لتكــون ضــمن عين ــك الختي ــع علي وق
منك التعاون لتعبئة هذا الستبيان، وذلك بما يتوافق مع وجهة نظـرك، علمـاا الدراسة، لذا نرجو 

بأن بيانات الدراسة هي ألغـرا  البحـث العلمـي فقـط، وسـيتم الحفـاظ علـى سـريتها، ول يطلـب 
 .منك كتابة اسمك أو ما يشير إليك

 

 حسن تعاونكم لكم شاكرين
 

 إبراهيم الحاجعبد الرحمن : إشراف الدكتور
 مجدل أحمد عباس الشـمارخة : الباحثة                                                       
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 معلومات أساسية: القسم األول
 على الحالة التي تنطبق عليك( ×)يرجى وضع إشارة 

A1 :الجنس: 

     ذكر   أنثى 

A2 :العمر:           
    49سنة فأقل  41 – 41      سنة 33- 74 سنة  20  كثرفأسنة  

A3 :الحالة الجتماعية: 
 عزباء/أعزب  ة/متزوج  ة/مطلق   ة/أرمل  
A4: المؤهل العلمي:  

                 أقل أو توجيهي      متوسط   دبلوم     بكالوريوس               

                        عالي بلومد            ماجستير فأعلى        دكتوراه 
A5: نوع العمل:   

                     أعمل ل  عامل موظف     تاجر     غير ذلك 

A6: عدد أفراد األسرة: 

         (4-1 ) أفراد   (8-5) فرداا      9 أفراد فأكثر 

A7: الدخل الشهري:  

                        شيقل 1000 من أقل             (0110-4111 )شيقل 
                     (4110-4111 )شيقل                 4110  ىفأعل شيقل.  
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 في المكان المخصص لها( X)أرجو قراءة الفقرات التالية واإلجابة بوضع إشارة: القسم الثاني
 . والتي تتفق مع رأيك

 :تنموي الذي تقدمه المؤسسات األهلية في المخيماتالدور ال: األولالمجال 
 الدور التنموي للمنظمات األهلية في المجال الصحي

معارض 
 بشدة

 معارض
محا
 يد

 موافق
موافق 
 بشدة

 # الفقرة

 1 .رمزية بأجور الصحية الرعاية تأمين     

 2 .يف املخيماتدعم املعاقني      

 3 .كافة اإلمكانياتجمهزة ب متويل إنشاء مراكز صحية     

تنظيم أيام عمل طبية مجانية ألهالي      
 4 .المخيم

، بوسترات)عقد دورات للتوعية الصحية      
 5 .(ت، اعداد مواد إعالميةكتيبا

 الدور التنموي للمنظمات األهلية في مجال التعليم 
معارض 
 بشدة

محاي معارض
 د

موافق  موافق
 بشدة

 # الفقرة

ن الحقيبة يتأم) المدارستدعم طلبة      
واالحتياجات والزي المدرسي المدرسية 

، تدفع رسوم مدرسية، التعليمية المختلفة
 .(تساهم في طباعة الكتب

6 

الترميم، وتجهيز األقسام )تأهيل المدارس      
 .(توالمختبرات  والحاسوب والمكتبا

7 

ضمان حق الفقراء في التعليم تعمل على      
 .(صندوق الطالب المحتاج دعم)الجامعي، 

8 

 راتهمقد تحفيز بهدف نقيو لمتفا بةلالط يمتكر      
 .اإلبداعو  التفوق ةلاصو م ىلع

9 

إنشاء مراكز ) تعمل على معالجة األمية      
 (.لتعليم األمية

10 

توفير مكتبات داخل المخيمات أو عمل      
 .اشتراك لألفراد في مكتبات خارجية

11 
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راكز لتعليم الحاسوب لمواكبة إنشاء م      
 .التطور التكنولوجي

12 

 13 .توفير رياض أطفال ومدارس في المخيم     

تعالج ضعف التحصيل عند الطلبة في      
 (.التعليم المساند)مدارس الوكالة 

14 

تعقد ندوات لمعالجة تسرب الطلبة من      
 .المدارس

15 

 16 .تعمل على تطوير المناهج      

 ومكافحة الفقر مجال القتصادياللدور التنموي للمنظمات األهلية في ا
معارض 
 بشدة

محاي معارض
 د

موافق  موافق
 بشدة

 الفقرة
# 

تأهيل الجرحى والمعتقلين المحررين        
بتدريبهم وتهيئتهم لممارسـة حياتهم بشكل 

 .طبيعي
17 

دعم التدريب المهني لألفراد بما يمكنهم من      
فادة من قدراتهم ومن التمويل المقترح االست

 .إلعانتهم
18 

دعم  المشاريع الصغيرة اإلنتاجية في      
 19 .المخيمات

 في تشغيلإعطاء األولوية لالجئين في ال     
 .المخيمات داخل تنفذها التي المشاريع

20 

 تحت تقع التي للعائالت عمل فرص خلق     
 .الشديد الفقر خط

21 

 22 .المخيم سكان لخدمة عامة مرافق إنشاء     

 تحسين اجل من الالزمة الميزانيات توفير     
 المخيم لسكان المعيشية الظروف

23 

 تعبيد) للمخيمات التحتية البنية تطوير     
نارتها واألزقة الشوارع  خدمات وتحسين وا 
 (.الصحي والصرف والكهرباء الماء

24 
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 :نوعية البرامج والمشاريع التي تقدمها المؤسسات األهلية في المخيمات : المجال الثاني 
معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 # الفقرة

 الالجئين الطلبة تسرب من تساهم في الحد     
 1 .مدارسال في

 لتالفي مشكلة األسري التنظيم خدمات تقدم     
 2 .في المخيمات السكانية العالية الكثافة

 الحد في الحسن اإلقراض مشاريع تساهم     
 3 .المخيمات في الفقر معدالت من

 إغاثية مشاريع األهلية المنظمات تتبنى     
 4 .متنوعة وتنموية

 األسر ممعظ الموسمية المشاريع تغطي     
 5 .تنفيذها عند المخيم في الفقيرة

 تسهم تنموية مشاريع األهلية المنظمات تنفذ     
 6 المستدامة التنمية عملية في فعلي بشكل

 المنظمات تنفذها التي المشاريع تحرك     
 7 .الفلسطيني االقتصاد عجلة األهلية

 
 
 
 
 
 
 
 

ر مشاريع تفعيل االقتصاد المنزلي عب     
صغيرة لألهالي تساهم في رفع المعاناة 

 .عنهم
25 
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ر التنموي للمؤسسـات األهليـة المشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدو : المجال الثالث 
 :في المخيمات

 
 
 

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 #  الفقرة

تبذير في الموارد المالية في المؤسسات ال     
 1 .األهلية في المخيمات

في المؤسسات  الفساد المالي واإلداري      
 2 .األهلية العاملة في المخيمات

هلية بالتمويل سة األنشاطات المؤس أرتباط     
 3 الخارجي للمؤسسة

 المشاريع تمامإل  اآلمن توفر المناخ عدم     
 4 .الممولة

التنموية للمؤسسات  اإلستراتيجية الرؤية غياب     
 5 .األهلية

ما بين   للتشبيك ناجحة نماذج توفر عدم     
 .المؤسسات

6 

 7 .البشرية الكفاءات إلى االفتقار     
الحزبي يحول دون تطور الدور  عائقال     

 8 التنموي 

 9 .األهلية والمؤسسات السلطة بين العالقة طبيعة     

 10 ."الحكومي" الرسمي الدعم غياب     

 11 .خارجية بأجندات التمويل ارتباط     

 مؤسساتال بين القائم الصحي غير التنافس     
 .التمويل مصادر على

12 

السلطة  المؤسسات األهلية وبين التنافس بين     
 .على مصادر التمويل

13 

 14  .ةللمؤسس الذاتي التمويل ضعف     



131 
 

ــع ــات آ: المجــال الراب ــي  مواجهــة التحــدياتلي ــة ف ــدور التنمــوي للمؤسســات األهلي ــي تقــف فــي وجــه ال الت
 المخيمات

 
قاييس معينة تستخدمها المؤسسات األهلية العاملة فيي المخييف فيي تحدييدها ل سير في رأيك، هل هناك معايير وم: س

 ل     نعم  الفقيرة في المخيف؟ 
 .....................................................، حدد كيف ؟" نعم " كان الجواب  في حال

 شكرا لكف ولجهودكف البناءة
 

  

معارض 
 بشدة

 موافق محايد معارض
موافق 
 بشدة

 # الفقرة

 األغراض متعددة مجتمعية مرافق ريتوف     
 2 المناسبات المتنوعة لتنظيم

 لمؤسسات البيئة التنظيمية هيكلة إعادة     
 1 . المدني المجتمع

 متطلبات مع وضع خطط وبرامج تنسجم     
التنمية  إلى اإلغاثة االنتقال من وتحديات
 .المستدامة

3 

 "يعرف فيما للمقاومة تنموية نماذج بلورة     
 ".المقاومة يةبالتنم

3 

 خالل من ومحاضرات عقد ندوات     
 4 .احتياجات الالجئين حولمتخصصين 

نشر التقارير المالية والفنية من اجل      
 4 .الشفافية

 2 .حشد اإلعالم المحلي والخارجي     

تكثيف العمل البحثي والمسحي في جمع      
 4 .البيانات
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 .نموذج المقابلة(: 4.4)ملحق 
 

 جامعة القدس 
 عمادة الدراسـات العليـا                                                                        

 
 أختي المديرة/أخي المدير

 :تقوم الباحثة بإجراء دراسة بعنوان 
 الدور التنموي للمؤسسات األهلية وانعكاسه على الحد من الفقر 

 (ت لحممخيمات اللجوء في محافظة بي)
وذلك استكمااًل لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير، حيث وقع عليك االختيار لتكون ضمن عينة 
الدراســة، لــذا نرجــو منــك التعــاون فــي إجــراء هــذه المقابلــة، وذلــك بمــا يتوافــق مــع وجهــة نظــرك، علمــًا بــأن 

 .اإلجابات هي ألغراض البحث العلمي فقط
 شاكرة لكم حسن تعاونكم

 ا هو الدور التنموي الذي تقوم به مؤسستك داخل المخيم ؟ برأيك ، م -0
...................................................................................................
................................................................................................. 

.................................................................................................. 
 
 ما هي البرامج والمشاريع التي تقدمها مؤسستكم  في المخيمات؟  -4
0. ............................................ 
4. ............................................ 
0. ............................................ 
2. ............................................ 
4. ............................................ 
 
 
 تنفيذها ؟  عند المخيم في الفقيرة األسر معظم التي تنفذها مؤسستكم المشاريع والبرامج هل تغطي -0
  نعم     ل 

 ، حدد كيف ؟ " نعم " في حال كان الجواب 
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...................................................................................................
................................................................................................. 

 
 في الحد من الفقر ؟برأيك ، هل المشاريع التي تنفذها مؤسستك تساهم  -2
  نعم     ل 

 ، حدد كيف ؟ " نعم " في حال كان الجواب 
...................................................................................................

................................................................................................. 
 
برأيــك ، مــا هــي المشـــــاكل والمعيقــات التــي تحــول دون تطــور الــدور التنمــوي للمؤسســات األهليــة فــي  -4

 المخيمات؟
0. .......................................... 
4. .......................................... 
0. .......................................... 
2. .......................................... 
4. .......................................... 
 
 خارجي     داخلي  :    مصدر تمويل برامج ومشاريع مؤسستكم بشكل كبير  -1
 
ـــرامج التـــي تنفـــذها مؤسســـتكم داخـــل المخـــيم وكيـــف ؟  -. ـــة الب ـــؤثر علـــى نوعي ـــل الخـــارجي ي  هـــل التموي

...................................................................................................
................................................................................................. 

 
ســناد مــن الســلطة الفلســطينية، أم ان هنــاك عالقــة تنافســية بيــنكم وبــين مؤسســات  -4 هــل تتلقــون دعــم وا 

 طة الفلسطينية؟ السل
...................................................................................................

................................................................................................. 
 
ديــدها لألســر الفقيــرة فــي المخــيم، ومــا هــي تلــك هــل تتبــع مؤسســتكم معــايير ومقــاييس معينــة فــي تح -3

 المعايير؟



133 
 

...................................................................................................
................................................................................................. 

 
ك ما هي اآلليات التي قد  تساهم في حل المشاكل والمعيقات التـي تقـف فـي وجـه تطـور في رأي -01

 الدور التنموي للمؤسسات األهلية في المخيمات؟
0. ........................................... 
4. ........................................... 
0. ........................................... 
2. ........................................... 
4. ........................................... 
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 سماء المحكمين لألستبيان والمقابلةال(: 4.2)ملحق رقم 
 

 
 األسم  المحكم 

 عبد الوهاب الصباغ. د المحكم األول
 أحمد أبو دية. د المحكم الثاني
 امزياد قن. د المحكم الثالث
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 مصطلحات الدراسة
 

هي عملية تغير جذري، ومبرمج ومقصود ، هادف ومتكامل في جميع  : التنمية
جوانب الحياة، ومستمر نحو األمام دائمًا، ومتراكم بحيث يبقي عملية 
التطور في تقدم دائم، وشامل لكافة القطاعات والمجاالت، من خالل 

زيادة قدرة المجتمع على االستجابة  المشاريع التنموية، تهدف إلى
الحتياجاته كمًا و نوعًا، ورفاهية اإلنسان واالرتقاء بالمستوى 

 (..411ابو النصر، )  المطلوب... االجتماعي، واالقتصادي، 
 

التنمية 
 المحلية

هي عملية تعظيم قدرة المواطنين في المستوى المحلي على المشاركة  :
املة استراتيجيًا، و تحديد األهداف في صياغة أهداف التنمية الش

المرحلية وخطط العمل التي يمكن تحقيقها على المستوى المحلي، 
والعمل على إيجاد اآلليات المالئمة لتنفيذ هذه األهداف المرحلية 
بالشكل الذي يؤدي إلى التواصل مع، والوصول إلى تحقيق األهداف 

جتماعية لغربي آسيا، اللجنة االقتصادية واال.)اإلستراتيجية الشاملة
(0334.) 
 

المؤسسات 
 التنموية

وهي المؤسسات التي تشمل المؤسسات العاملة في مجال الصحة و  :
 (..411ابو النصر، ) التعليم والزراعة والبيئة والمياه  والتدريب 

 
النشاط 

 األهلي
أو غيره، ... أي خدمة أو نشاط اجتماعي، اقتصادي، ثقافي، تنموي  :

ًا أو اختياريًا ، ومن شأنه تحسين مستوى المواطنين في يقدم طوع
المجتمع اجتماعيًا، اقتصاديًا، صحيًا، أو مهنيًا، أو ماديًا، أو روحيًا، 

 (..411ابو النصر، . ) ًا، أو ثقافيًا، أو تربويًا أو فنيًا، أو رياضي
 

المؤسسات 
 األهلية

ثيرة بسبب تواجه إشكالية تعريف المنظمات األهلية بصعوبات ك :
اختالف الرؤية والمنظور، وكذلك بسبب تعدد الوظائف التي تقوم بها 

لذلك فقد لجأت بعض البحوث الدولية المقارنة إلى االعتماد . فعالً 
اللجنة االقتصادية )على عدة معايير لتعريف المنظمات األهلية 
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 :وهي(. 0334)واالجتماعية لغربي آسيا، 
مؤسسي محدد يميزها عن  أن يكون للمنظمة األهلية شكل .0

 .مجرد التجمع المؤقت لمجموعة من األفراد 
أن تكون منفصلة مؤسسيًا عن الحكومة، حتى لو حصلت  .4

 .منها على بعض من الدعم 
أن تكون غير ربحية، بمعنى أن ما تحققه من أرباح ال يذهب  .0

نما لتحقيق الهدف الذي قامت  لمجلس إدارتها أو أعضائها، وا 
 .من أجله 

 .حكم و تدار ذاتيًا، وليس من قبل قوة خارجية أن ت .2
ن كان من الممكن  .4 أال تعمل في السياسة بالمعنى الحزبي، وا 

أن تقوم بأنشطة عامة ذات طبيعة سياسية مثل حقوق 
 .اإلنسان، أو التوعية السياسية 

 .يجب أن تشمل على قدر من المساهمة التطوعية  ..
 

المنظمات 
غير 

 حكومية

ت تابعة للحكومة، و غير ربحية، تعمل على بناء وهي منظمات ليس :
مجتمع مدني من خالل تطوير مجاالت علمية وتربوية و ثقافية 

 (.411أبو النصر، )وقانونية، تعمل دون تمييز بين الدين والجنس 
 
 

مخيمات 
 اللجوء

, يعرف المخيم وفق للتعريف المقدم من قبل األونروا ولغايتها العملية :
األرض تضعها الحكومة المضيفة تحت تصرف  قطعة من: بأنه

وأية . وإلقامة المرافق التي تلبي احتياجاتهم, األونروا لسكنى الالجئين 
مساحات ال تخصص وفقا للتعريف السابق ال تعتبر مخيمات وال 
يمتلك الالجئون الذين يعيشون في مخيمات األراضي التي تبنى عليها 

. ستخدام األرض ألغراض السكنولكن يكون لهم الحق في ا, مساكنهم
دارة  وتنحصر مسؤولية األونروا في المخيمات في تقديم الخدمات وا 

وتتصف الظروف االجتماعية واالقتصادية للمخيمات . المرافق العامة
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, والكثافة السكانية عالية , فالبيوت مكتظة , بأنها فقيرة بصفة عامة 
رق وصرف صحي من ط)والبنية التحتية , وظروف المعيشة صعبة 

 .((2009. )بديل.) غير مالئمة( وخالفه
هو حالة من الحرمان الذي تتجلى أهم مظاهره في انخفاض استهالك  : الفقر

الغذاء كمًا ونوعًا وتدني الحالة الصحية والمستوى التعليمي والوضع 
السكني، والحرمان من تلك السلع المعمرة واألحوال المادية األخرى 

طي أو الضمان لمواجهة الحاالت الصعبة كالمرض وفقدان االحتيا
 (..411تموز . شؤون ااتنمية . )واإلعاقة والبطالة والكوارث 

مستوى 
 الفقر

تم تحديد مستوى الفقر على أساس دخل األسرة المصرح به وحجم  :
األسرة، بحيث يتم استخدام خط الفقر الذي وضعه الجهاز المركزي 

شؤون . )ألسر الفقيرة من غير الفقيرةلإلحصاء الفلسطيني لتحديد ا
 (..411تموز . ااتنمية 

تحت خط 
 الفقر

تعتبر األسرة المكونة من شخصين بالغين و أربعة أطفال والتي يدخلها  :
عر سدوالر أمريكي حسب  501.2)شيكل  2000شهريًا ما يقارب 

أو أقل أنها تقع ( 2007مايو /أيار 8الصرف مقابل الشيكل في يوم 
 (..411تموز . شؤون ااتنمية . )ط الفقرتحت خ

خط الفقر 
 المدقع

مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمين الحاجات وهو  :
الغذائية األساسية التي تؤمن له السعرات الحرارية الالزمة لممارسة 

 .(4114بدران، )نشاطاته االعتيادية اليومية 
الفقر  خط

 المطلق
 
 
 

 التشبيك

: 
 
 
 

مستوى الدخل أو اإلنفاق الالزم لألسرة أو الفرد لتأمين الحاجات 
الغذائية وغير الغذائية األساسية، والحاجات غير الغذائية األساسية 
 هي التي تتعلق بالمسكن والملبس والتعليم والصحة والمواصالت

 (.8991برنامج االمم المتحدة االنمائي، )
 

ألي منظمة من خالل دخولها عضوًا وصف لعملية نمو وزيادة الموارد 
في إحدى الشبكات المرتبطة، مما يسهل لها عملية تبادل الموارد 

 ,Barker)والمعلومات والمهارات والخبرات مع باقي أعضاء الشبكة 
1999.) 
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 فهرس الجداول

رقم 
 الجدول

 الصفحة عنوان الجدول

، 4113)الشهري لألعوام  األسرة إلستهالك  وفقاً  األفراد بين الفقر نسب 4.0
4101 ،4100) 

44 

 .4 4113حسب التجمع للعام  راءعدد الفق 4.4
 4. الدراسةأعداد أفراد مجتمع  0.0
 4. اعداد أفراد عينة الدراسة 0.4
 .. عينة الدراسة حسب متغير الجنس 0.0
 .. عينة الدراسة حسب متغير العمر 0.2
 .. الجتماعيةعينة الدراسة حسب متغير الحالة ا 0.4
 4. عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي ..0
 3. عينة الدراسة حسب متغير نوع العمل ..0
 41 عينة الدراسة حسب متغير عدد  افراد األسرة 0.4
 40 عينة الدراسة حسب متغير الدخل الشهري 0.3
 42 للمجال يةللكا والدرجةاألول  مجالال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل 0.01
 .4 للمجال يةلالك والدرجةالثاني   مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل 0.00
 .4 للمجال يةلالك والدرجةالثالث  مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل 0.04
 .4 للمجال يةلالك والدرجةالرابع   مجال فقرات من فقرة كل بين االرتباط معامل 0.00
 44  يةلالك والدرجة المجاالت بين االرتباط معامل 0.02
 Cronbach's Alpha Coefficient 43   كرونباخ ألفا تمعامال 0.04
 34 درجات مقياس ليكرت الخماسي 2.0
 30 المتوسطات الحسابية لمجاالت الدراسة والدرجة الكلية 2.4
الدور التنموي ) الفقرات مجل (Sig) االحتمال وقيمة الحسابي المتوسط 2.0

  (األهلية للمنظمات

32 

 34  (نوعية البرامج ) فقرات مجال من فقرة لكل (.Sig) وقيمة الحسابي المتوسط 2.2
 011  (المشاكل والمعيقات) فقرات مجالل (.Sig) وقيمة الحسابي المتوسط 2.4
 012  (اآلليات) فقرات مجال من فقرة لكل (.Sig)  وقيمة الحسابي المتوسط ..2
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 .01 لفروق في أجابات ـأفراد العينة حسب متغير الجنسل( T. test)نتائج اختبار  ..2
 .01 المتوسطات الحسابية واألنحرافات المعيارية لمتغيرات الدراسة 2.4
 013 حول أداة الدراسة ( ONE WAY ANOVA)نتائج أختبار التباين االحادي  2.3
تخدمها المؤسسات األهلية العاملة في المخيم في المعايير والمقاييس التي تس 2.01

 .من وجهة نظر عينة الدراسة تحديدها لألسر الفقيرة في المخيم

000 

 000 ما هو الدور التنموي الذي تقوم به مؤسستك داخل المخيم ؟  2.00
 004 ما هي البرامج والمشاريع التي تقدمها مؤسستكم  في المخيمات؟  2.04
 فـي الفقيـرة األسـر معظـم التـي تنفـذها مؤسسـتكم لمشاريع والبـرامجا هل تغطي 2.00

 ، حدد كيف ؟ " نعم " في حال كان الجواب  تنفيذها ؟  عند المخيم
004 

 000 .تساهم في الحد من الفقروالتي  اتمؤسسالالمشاريع التي تنفذها  2.02
 000 األهلية  مؤسساتالمشـــاكل والمعيقات التي تحول دون تطور الدور التنموي لل 2.04
 002 ومدى تأثيرها على نوعية البرامج  المؤسسةمصدر تمويل برامج ومشاريع  .2.0
 002 السلطة الفلسطينية طبيعة العالقة بين المنظمات األهلية وبين مؤسسات .2.0
 004 .في تحديدها لألسر الفقيرة ةمؤسسال هاتتبع التيمقاييس المعايير و ال 2.04
ات التي قد  تساهم في حل المشاكل والمعيقات التي تقف في وجه تطور اآللي 2.03

 للمؤسسات األهلية في المخيمات الدور التنموي

004 
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 فهرس األشكال 
 الصفحة عنوان الشكل رقم الشكل

 71 عينة الدراسة حسب متغير الجنس 4.0
 77 عينة الدراسة حسب متغير العمر 4.4
 71 ب متغير الحالة االجتماعيةعينة الدراسة حس 4.4
 75 عينة الدراسة حسب متغير المؤهل العلمي 4.2
 11 عينة الدراسة حسب متغير نوع العمل 4.9
 10 عينة الدراسة حسب متغير عدد  افراد األسرة 4.1
 14 عينة الدراسة حسب متغير الدخل الشهري 4.7
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 فهرس المالحق
 الصفحة عنوان الملحق الملحقرقم 

 049-044 المؤسسات األهلية العاملة في مخيمات مدينة بيت لحم 4.0
 020-041 نموذج الستبانة بعد التعديل 4.4
 024-024 نموذج المقابلة بعد التعديل 4.4
 029-022 أسماء محكمي األستبانة 4.2
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 فهرس الموضوعات
رقم  الموضوع

 الصفحة
 أ العنوان 

 ب إجازة الرسالة 
 ت األهداء

 ث الشكر والعرفان
 ج إقرار

 ح ملخص باللغة العربية

 د ملخص باللغة األنجليزية
 (خلفية الدراسة)الفصل األول 

 0 مقدمة 0.0
 4 مشكلة الدراسة 0.4
 4 اهمية الدراسة ومبرراتها 0.0
 2 أهداف الدراسة 0.2
 9 اسئلة الدراسة 0.4
 1 فرضيات الدراسة ..0
 7 حدود الدراسة ..0
 1 محددات الدراسة 0.4

 (اإلطار النظري والدراسات السابقة)الفصل الثاني 
 5 (المنظمات األهلية في فلسطين)المحور األول  4.0

 04 مفهوم المنظمات األهلية  4.0.0
 04 تطور ونشأة المنظمات األهلية في فلسطين    4.0.4

 09 فلسطين في المدني واقع المجتمع 4.0.0 
 05 الفلسطينية األهلية المنظمات تواجه التي والتحديات عوباتالص 4.0.2
 49 التشبيك بين المنظمات غير الحكومية أهميته ودوافعه 4.0.4
 األهلية والهيئات الخيرية الجمعيات بقانون العالقة ذات اإلشكاليات ..4.0

 للقانون التنفيذية بالالئحة المتعلقة واإلشكاليات 2000لعام الفلسطيني
47 
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 41 آلية تفعيل دور المجتمع المدني ..4.0 
 44 (الدور التنموي للمنظمات األهلية)المحور الثاني  4.4
 44 .الدور التنموي لمنظمات المجتمع المدني الفلسطيني 4,4.0
 41 المجتمع المدنيلمهام التي قامت بها مؤسسات ا 4.4.4

 24 (ةالفقر في المخيمات الفلسطيني)المحور الثالث  4.4
 29 مفهوم الفقر ومستوياته 4.0.0
 27 .قياس الفقر 4.0.4
 97 اساليب قياس خط الفقر 4.0.0
 25 مؤشرات الفقر 4.0.2
 90 مؤشرات الفقر في فلسطين 4.0.4
 94 .مؤشرات الفقر في مخيمات اللجوء في فلسطين ..4.0
 99 .أثر المساعدات في تخفيض نسبة الفقر في المخيمات ..4.0
 91 الدراسات السابقة  4.2

 97 الدراسات العربية 4.2.0
 17 الدراسات األجنبية 4.2.4
 15 التعقيب على الدراسات السابقة 4.2.4

 (إجراءات الدراسة)ثالث الفصل ال   
 74 منهجية الدراسة 0.0
 74 مجتمع الدراسة 0.4
 74 عينة الدراسة 0.0
 72 خصائص العينة الديموغرافية 0.2
 11 اسة أداة الدر  0.4
 10 صدق أداة الدراسة ..0
 11 ثبات أداة الدراسة ..0
 17 متغيرات الدراسة 0.4
 11 إجراءات الدراسة 0.3

 15 طريقة جمع بيانات الدراسة 0.01
 15 المعالجة اإلحصائية  0.00
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 (تحليل بيانات الدراسة)الفصل الرابع 
 51 تحليل بيانات الدراسة 

   (هانتائج الدراسة وتوصيات)الفصل الخامس
 002 نتائج الدراسة 4.0
 001 استنتاجات الدراسة 4.4
 041 توصيات الدراسة 4.0

 044 قائمة المصادر والمراجع 
 040 مالحق الدراسة

 022  تعريفات الدراسة

 021 فهرس الجداول

 091 فهرس االشكال

 090 فهرس المالحق

 094 فهرس المحتويات 
 

 
 


