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 لى الكطف الحبيب الصامد رغـ األلـ إ
 ح الشيداء كالجرحى ارك ألى إ
 ف خمؼ القضباف كينتظركف شمس الحريةيلى أكلئؾ القابعإ
 رغـ قسكة الظركؼ ..األغنياء بالعزة كالكرامة  -لى الفقراء إ
 مد اهلل في عمرىا ألى كالدتي الغالية ا  ك   ..لى ركح كالدم إ
 زكجي الحبيب .. رفيؽ الركح .. ضاء لي الطريؽ بحبو كدعمو ألى مف إ
 بنائيألدافع بالحياة فمذات كبدم حياتي كاعطكني االمؿ كا الى مف زينك إ
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 شكر وتقدير

لو كصحبو آسيدنا محمد كعمى  ،شرؼ األنبياء كالمرسميفكالسالـ عمى أالحمد هلل رب العالميف كالصالة 

 يكـ الديف كبعد إلىكمف تبعيـ بإحساف 

ؿ كمّ كأتمنى أف يُ  ،، فمو الحمد كالشكرنجاز ىذا العمؿشكر اهلل حيث منحني االعكف كالتكفيؽ إلأني إف

 .ىذا العمؿ بالنجاح

خ كلـ يتفانى ب كاأل، حيث كاف بمثابة األكرعاهشكر الدكتكر المشرؼ عزمي األطرش حفظو اهلل أكما ك 

، فمني لؾ كؿ ؿ فترة العمؿ عمى الرسالةفي تقديـ يد العكف كالنصح  طكاؿ فترة دراستي كمساندتي خال

 .المحبة كالتقدير

فاضؿ الذيف سرة المعيد كالدكاترة األأدارة معيد التنمية في جامعة القدس ككافة كما أتقدـ بالشكر إل

 خكة كأصدقاء لمطمبة في المعيد.أبمثابة  اكانك 

تفضميـ بقبكؿ مناقشة ىذه كما أتقدـ بعظيـ الشكر كاالمتناف لألساتذة أعضاء لجنة المناقشة عمى 

 الرسالة.

تحكيـ االستبانة بكؿ صدؽ  جؿأشكر األساتذة المحكميف الذيف منحكني مف كقتيـ الثميف مف أكما 

 .مانةأك 

االجتماعية كككالة الغكث التنمية كما أتقدـ بالشكر لكؿ مف كزارة األكقاؼ كلجنة زكاة راـ اهلل ككزارة 

كجمعية اتحاد المعاقيف في مخيـ الجمزكف لما قدمكه مف تسييالت في حصكلي عمى البيانات كفي 

 .جؿ إتماـ ىذه الدراسةأالمقابالت مف 

 الباحثة

  رانيا البرغوثي
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 التعريفات

ىك الحرماف الشديد مف الحياة الرضّية. كالفقر في المغة ىك االحتياج، كافتقر ضد استغنى، كقد ر: الفق

 (2008كرد الفقر بمعنى: الخصاص، العدـ، العكز، كقيؿ إف الفقير ىك المكسكر فقار الظير.)النكر، 

 كيعرؼ إجرائيان بالمكاطنيف الذيف تقؿ دخكليـ عف الحد األدنى لمفقر في فمسطيف.

ىـ أىؿ الحاجة الذيف ال يجدكف ما يكفي لسد حاجاتيـ األساسية، حسب ما جرت عميو العرؼ  لفقراء:ا

عمى تحقيؽ مستكل معيف مف المعيشة المادية يمثؿ الحد األدنى المعقكؿ  تيـعدـ قدر ك  كالعادة.

 (2012. )فارس، كالمقبكؿ في مجتمع ما مف المجتمعات في فترة زمنية محددة

 ء إجرائيا بجميع الفئات المسجمة كالمنتفعة مف خدمات كأمكاؿ لجنة زكاة نابمس.كيعرؼ الفقرا

كتعني أخذ شيء مخصكص مف ماؿ مخصكص عمى أكصاؼ مخصكصة لطائفة الزكاة: 

مخصكصة، بيدؼ تطبيؽ شرع اهلل تعالى ككسب رضاه كتقربان إليو عز كجؿ، حيث أنيا تعتبر الركف 

لزكاة في ماؿ المسمـ الذم ممؾ نصابان زائدان عف حاجاتو األصمية الثالث مف أركاف اإلسالـ، كتجب ا

 (2016كحاؿ عميو الحكؿ.)حماد، 

كتعرؼ إجرائيان بأمكاؿ الزكاة التي يجب عمى المسمـ في فمسطيف دفعيا مف الفائض عف حاجاتو 

 األصمية كلـ يتـ استغالليا لمدة سنة كاممة.

ىيكمي في تكزيع الدخؿ كاإلنتاج، كتيتـ بنكعية السمع : تعني حدكث تغيير التنمية االقتصادية

كالخدمات المقدمة لألفراد كال تركز عمى الكـ فقط بؿ عمى النكع أيضا كأيضا تعرؼ التنمية بأنيا 

العممية التي يتـ مف خالليا زيادة في اإلنتاج كالخدمات، كزيادة في متكسط الدخؿ الحقيقي كيصاحبيا 

 (2009)حالكة كصالح،  مطبقات الفقيرة.تحسيف الظركؼ المعيشية ل



 د

 

الجيات المختصة )كزارة األكقاؼ كتعرؼ التنمية االقتصادية إجرائيا بأنيا جميع المشاريع التي تقدميا 

االجتماعية كلجاف الزكاة كككالة األمـ المتحدة لغكث كتشغيؿ الالجئيف  كزارة التنميةكالشؤكف الدينية ك 

 كالمبينة في أداة القياس.لممنتفعيف منيا  الفمسطينييف(

تتركز فمسفة التمكيف عمى العدالة االجتماعية، كعطاء الناس المزيد مف األمف كالمساكاة التمكين: 

االجتماعية كالسياسية مف خالؿ التساند المتبادؿ كمساىمة التعميـ لبناء خطكات صغيرة تجاه تحقيؽ 

 (Adams, 2003: 183األىداؼ. )

كؿ فرد في المجتمع في الحصكؿ عمى الدخؿ الكافي ليعيش حياة كريمة، كتعرؼ إجرائيان بقدرة 

كيستطيع تمبية احتياجاتو األساسية، كيككف دكر الخدمة االجتماعية عمى مستكل المجتمع ىك اإلعداد 

دارة خطط التنمية االقتصادية كالمشار إلييا في  الجيد لألخصائي االجتماعي لممشاركة في تنمية كا 

 ة ضمف المقياس الُمعد لو.أدكات الدراس

: ىك احدل مصارؼ الزكاة الثمانية )أك الفئات الثمانية( الكارد ذكرىا في القراف الكريـ مصرف الفقراء

 سكرة التكبة كالذيف تتحقؽ فييـ شركط الحاجة كيجب الصرؼ عمييـ مف مصرؼ الفقراء.

كالمؤلفة قمكبيـ كفي الرقاب كالغارميف قاؿ تعالى: )انما الصدقات لمفقراء كالمساكيف كالعامميف عمييا  

 كفي سبيؿ اهلل كابف السبيؿ فريضة مف اهلل كاهلل عميـ حكيـ(. 
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  :ممخصال

ُتعنى بتمكيف الفقراء في  مدل نجاح التمكيؿ المقدـ مف الجيات التي التعرؼ عمى إلى ىدؼ البحث

تيف لمقياس، أدا تصميـ تــ المنيج الكصفي الكيفي، حيث ااستخدتـ ىدؼ البحث  كلتحقيؽ، فمسطيف

تيف تـ اختيارىما بالطريقة العشكائية، عينكتكزيعيا عمى  (ستبانةاال) األداة األكلىتـ تصميـ بحيث 

في  مف المشاريع كبرامج الدعـ المكجو لمفقراء كالمحتاجيف مف المستفيديفحيث تككنت العينة األكلى 

كالتي شكمت ما  برامج المقدمة ليـ( أسرة منتفعة مف تمؾ ال112بيرة كعددىـ )محافظة راـ اهلل كال

، في حيف خالؿ السنكات الثالث األخيرة %( مف مجمكع األسر المنتفعة مف برامج الدعـ11نسبتو )

لدل الجيات المعنية بتقديـ الدعـ كالمشاريع الممكلة  عامالن  مسؤكالن ( 11)تككنت المجمكعة الثانية مف 

كلجاف  ،ككزارة األكقاؼ اإلسالمية ،االجتماعيةالتنمية كزارة لألسر الفقيرة كالمحتاجة في فمسطيف كىي )

كما تـ إجراء مقابالت مع  (،كككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف، الزكاة في الضفة الغربية

كتـ تطبيؽ الدراسة عمى كليف في الجيات المعنية بتمكيف الفقراء في فمسطيف، صناع القرار كالمسؤ 

 .االختبارات اإلحصائية المناسبةكتـ استخداـ  .1112 يكنيك، في شير محافظة راـ اهلل كالبيرة

كتكصمت الدراسة إلى أف إجابات أفراد العينتيف المككنة مف المستفيديف كالمدراء قد جاءتا بدرجة مرتفعة 

مدل التغير في مستكل الدخؿ كمضمكنو لممنتفعيف بالمشاريع الممكلة، عمى جميع محاكر الدراسة )

كدرجة إشباع الحاجات األساسية لدل المنتفعيف مف المشاريع الممكلة، كنجاعة تكظيؼ األمكاؿ في 

كجكد  (، معنجاح المشركع، كتأثير األنشطة كالمشاريع التي تستيدؼ تمكيف الفقراء عمى التكظيؼ

 .كلجميع المحاكر فركؽ فيما بينيما كلصالح إجابات المدراء كالمسؤكليف

أما فيما يتعمؽ بإجابات صناع القرار كالمسؤكليف العامميف في الجيات المقدمة لممشاريع فقد أشارت 

اإلجابات إلى ضركرة تكفر العديد مف العكامؿ التي تساعد كتدعـ إقامة مشركع )مصرؼ الفقراء(، 

كعدـ كجكد ازدكاجية في تقديـ مشاريع  ،تكفير قاعدة بيانات كاحدة لمعمؿ عمييا مف أبرزىا:كجاء 



ٚ 

 

ضركرة تشكيؿ ىيكؿ تنظيمي يضـ مندكبيف عف جميع الجيات المعنية مع  مشابية في نفس المنطقة.

شارع كتقديـ م، المالية الفمسطينية )سمطة النقد(بدعـ الفقراء جنبان إلى جنب مع ممثميف عف كزارة 

العمؿ عمى االستفادة مف ك  في القرل الفمسطينية.متكسطة الحجـ مثؿ إقامة مصانع لممنتجات الغذائية 

االستفادة مف ك  المشاريع المطركحة مف قبؿ كزارة المالية كالمتعمقة بتشجيع االستثمار في فمسطيف.

 )مصرؼ الفقراء(. المانحيف كتحصيالت الزكاة كالمتبرعيف في تكحيد االتجاه نحك إقامة مشركع

التكجو كبشدة نحك التمكيف االقتصادم كاالجتماعي بدال مف تقديـ األمكاؿ كالمعكنات ضافة إلى باإل

 الغذائية كالمالبس لألسر المحتاجة.

صادم بضركرة العمؿ عمى تحديد أكلكيات القطاعات المستيدفة في تقديـ الدعـ االقتكأكصت الباحثة 

 .كاإلدارة ضركرة متابعة المشاريع المقدمة كالمشاركة في عممية التسكيؽك ، كالفقيرةلمعائالت المحتاجة 

كافة يعمؿ عمى التشبيؾ كالشراكة ما بيف جسـ قانكني كاقترحت الباحثة أنمكذجان لػ)مصرؼ الفقراء( ك 

 .في فمسطيفالجيات المسؤكلة كالمعنية بدعـ الفقراء كتمكينيـ 
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Abstract 

 

The study aiming at recognizing the success of the collected funds provided 

by organizations and ministries that concerned empowering of Palestinian 

poor and needy families. In order to achive these objectives, an analytical and 

descriptive methodologies were used, where two measurement tools were 

designed, the first one was distributed randomly on (217) poor families in 

West Bank – Ramallah, that presented 15% of the total population of poor and 

needy families in the last three years, while the second sample consisted of 

(20) managers and responsibles who work at the concerned parties of 

empowering poor and needy families that presented (Ministry of Social 

Development, Ministry of Islamic Endowments, Zakat Committees in West 

Bank, and UNRWA), the researcher also conducted interviews with decision-

makers who work at these organizations and ministries, the study was applie 

in Ramallah and Al-Bireh Governerate in June, 2017, and used an appropriate 

statistical tests. 

The findings of the study showed that the responses of the two samples 

(beneficiaries and managers) have reached high level  on all the topics of the 

study which concerened (The content of beneficiaries about funded projects, 

The degree of satisfaction of basic needs provided by funded projects for 

beneficiaries, The efficient use of funds for the success of the project, and the 

impact of activities and projects aimed at empowering poor families), while 

there were some differences between these answers and they were in favor to 

managers and responsibles’s sample. 



 ػ

 

On the other hand, the responses of decision-makers and officials indicated 

the necessity to support establishment of the desired project (Bank of Poor), 

and the need of full coordination between all providers of the financed and 

funded projects through the provision of single database to work on, and the 

absence of duplication in financing similar projects at the same area, it also 

recommended to design and form organizational structured body that includes 

representatives from all concerned parties to support poor families along with 

representatives of Palestinian Ministry of Finance (Monetary Authority) as 

the legal authority that supervise banks, and investing in large and medium 

projects instead of remaining under the name of small ones, it also found that 

managers and princeples ensured encouraging food industries and factories in 

Palestinian villages, the respondents also mentioned the need to take 

advantage of the forwarded projects declared by Ministry of Finance related 

to the promotion of investment in Palestine, they also recommended to get 

benefit from the collection of Zakat and donors to unite these collected money 

towards the establishment of the (Bank of Poor), and the tendency toward 

economic and social empowerment rather than providing funds, food aid and 

clothing to needy families. 

The researcher recommended to identify top priorites of the targeted sectors 

in providing economic support to needy and poor families, and the need to 

follow these projects in the marketing and managerial fields. The researcher 

suggested a model for “Bank of Poor” which is a legal body working on 

networking and partnership among all responsible bodies that concerned 

supporting and empowering the needy and poor families in Palestine. 

 

  



 ؽ

 

 الفيرس المحتويات

 الصفحة الموضوع

 أ أقرار

 ب شكر كتقدير

 ج التعريفات

 ق الممخص 

Abstract ز 

 ط فيرس المحتكيات

 ؿ قائمة الجداكؿ

 ع قائمة المالحؽ

 4-1 الفصؿ األكؿ: خمفية البحث

 1 المقدمة 1.1

 1 مشكمة البحث  1.1

 1 مبررات الدراسة  1.1

 1 أىمية الدراسة  1.1

 1 أىداؼ الدراسة  1.1

 1 أسئمة الدراسة  1.1

 1 حدكد الدراسة  2.1

 2 محددات الدراسة  3.1



ٞ 

 

 الصفحة الموضوع

 3 ىيكمية البحث  4.1

 11-4 الفصؿ الثاني: اإلطار النظرم كالدراسات السابقة

 12-11 اإلطار النظرم لمدراسة 1.1

 11-13 الدراسات السابقة 2.1

 11 التعقيب عمى الدراسات السابقة

 21-12 الفصؿ الثالث: إجراءات البحث

 13 تمييد  1.1

 13 مجتمع كعينة البحث  1.1

 21 منيج الدراسة  1.1

 21 أداتي البحث  1.1

 21 صدؽ كثبات األداة  1.1

 21 المعالجة اإلحصائية  1.1

 111-21 الفصؿ الرابع: نتائج الدراسة

 21 السؤاؿ األكؿنتائج اإلجابة عمى   1.1

 31 نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الثاني  1.1

 41 نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الثالث  1.1

 111 نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الرابع  1.1

 111 خامسان: نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ الخامس



 ن

 

 الصفحة الموضوع

-112 الفصؿ الخامس: مناقشة النتائج كالتكصيات

111 

 113 مناقشة النتائج 1.1

 111 كالمقترحاتالتكصيات  1.1

 111 قائمة المراجع

 111 المالحؽ

 

  



 ي

 

 قائمة الجداول

 الصفحة عنوان الجدول

التكرارات كالنسب المئكية لخصائص عينة الدراسة )المستفيدكف مف  (:1-3جدول )
 مشاريع الدعـ(

11 

التكرارات كالنسب المئكية لخصائص عينة الدراسة )المسؤكليف  (:2-3جدول )
 كالمدراء العامميف في المؤسسات المعنية بعالج الفقر كالبطالة(

11 

المطبؽ عمى المستفيديف مف  Cronbach Alphaنتيجة اختيار  (:4-3جدول )
 المشاريع الممكلة

21 

 21 (1-1التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف عمى السؤاؿ ) (:1-4جدول )

 21 (2-1التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف عمى السؤاؿ ) (:2-4جدول )

 22 (3-1التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف عمى السؤاؿ ) (:3-4جدول )

إلجابات المستفيديف عمى جميع الفقرات  التكرارات كالنسب المئكية (:4-4جدول )
 المتعمقة بالمحكر األكؿ

23 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كالمسؤكليف عمى السؤاؿ  (:5-4جدول )
(1-1) 

31 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كالمسؤكليف عمى السؤاؿ  (:6-4جدول )
(1-2) 

31 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كالمسؤكليف عمى السؤاؿ  (:7-4جدول )
(1-3) 

31 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كالمسؤكليف عمى جميع (: 8-4جدول )
 الفقرات المتعمقة بالمحكر األكؿ

31 

( 4-2ديف عمى الفقرة  )بات المستفياالتكرارات كالنسب المئكية إلج (:9-4جدول )
 حكؿ درجة إشباع الحاجات األساسية لدل  المنتفعيف مف المشاريع الممكلة كالتي تدكر

31 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة  (:10-4جدول )
ؽظٍذػٍٝدػٌُٛعغزِٟٓلجًاٌّئعغخ( كالتي تدكر حكؿ )5-2عمى الفقرة )

 ع١ّغاؽز١بعبداٌؼًّ(اٌّبٔؾخٚاٌذاػّخٌّششٚػهغـٝ

32 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة  (:11-4جدول )
رفىشفٟرٛعؼخاٌّششٚعاٌؾبٌٟاعزغبثخٌزٍج١خ( كالتي تدكؿ حكؿ )6-2عمى الفقرة )

34 



َ 

 

 الصفحة عنوان الجدول

 اؽز١بعبدأعشره(
مسؤكليف عمى الفقرة التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كال (:12-4جدول )

رغزـ١غرٛف١شِؼظُِغزٍضِبداٌؼبئٍخِٓخالياٌّششٚع( كالتي تدكؿ حكؿ )2-4)

 اٌزٞؽظٍذػ١ٍٗ(

41 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كالمسؤكليف عمى الفقرة  (:13-4جدول )
رمذَِئعغزىُدػّبٌٛعغز١ب٠شوضػٍٝرٍج١خع١ّغ( كالتي تدكؿ حكؿ )2-5)

 اؽز١بعبداٌؼًّ(

41 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كالمسؤكليف عمى الفقرة  (:14-4جدول )
ً٘رشٜثؤْٕ٘بنرفى١شعذٞفٟرٛعؼخاٌّشبس٠غاٌؾب١ٌخ( كالتي تدكؿ حكؿ )2-6)

 ٌذٜاألعشاٌزٟؽظٍذػٍٝاٌذػُ؟(

41 

تفيديف مف المشاريع الممكلة التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المس (:15-4جدول )
( كالتي تدكؿ حكؿ )تقـك بتكظيؼ األمكاؿ المخصصة لصالح 7-2عمى الفقرة )

 (المشركع

41 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة  (:16-4جدول )
ر حكؿ )قامت الجية الممكلة لممشركع بمساعدتؾ ك ( كالتي تد8-2عمى الفقرة )

 (جييؾ في عمميات الشراء كالبيعكتك 

42 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة  (:17-4جدول )
ؽظٍذػٍٝدػٌُٛعغزِٟٓلجًاٌّئعغخحكؿ ) ر( كالتي تدك 9-2عمى الفقرة )

 اٌّبٔؾخٚاٌذاػّخٌّششٚػهغـٝع١ّغاؽز١بعبداٌؼًّ(

43 

كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة التكرارات (: 18-4جدول )
ؽظٍذػٍٝدػٌُٛعغزِٟٓلجًاٌّئعغخ( كالتي تدكؿ حكؿ )10-2عمى الفقرة )

 اٌّبٔؾخٚاٌذاػّخٌّششٚػهغـٝع١ّغاؽز١بعبداٌؼًّ(

44 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة  (:19-4جدول )
 ى الفقرات المتعمقة بالمحكر الثالث )نجاعة تكظيؼ األمكاؿ في نجاح المشركع(عم

111 

التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كالمسؤكليف عمى الفقرة  :(20-4جدول )
 (حكؿ )نجاعة تكظيؼ األمكاؿ في نجاح المشركع ر( كالتي تدك 2-7)

111 
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 الفصل األول

 خمفية البحث

 :((Introduction المقدمة 1.1

أصبح الفقر ظاىرة بارزة كعامة في معظـ المجتمعات، كقد تنامت تمؾ الظاىرة خالؿ السنكات األخيرة، 

تمؾ الدكؿ إلى العديد مف العكامؿ التي أدت إلى ذكباف كخصكصان في الدكؿ النامية، حيث تعرضت 

كتأـز حالة البطالة كخصكصان لدل الخريجييف  الطبقات الكسطى لدييا، كارتفاع نسبة كأعداد الفقراء

عمى إمكانيات تمؾ الشعكب في المتكررة المالية العالمية  ات، كقد أثرت تداعيات األزماألكاديمييف

بدأ االىتماـ مجددان في دراسة كنتيجة لذلؾ، فمسطيف، لـ تغب ىذه الحالة عف ك ، يا الماليةتجاكز أزمات

؛ 2015)البنؾ الدكلي، مطبقات الفقيرة لاالقتصادية كاالجتماعية  لحؿ المشاكؿاآلليات الممكف اتباعيا 

  (.2016الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني، 

كخصكصان تمؾ الدراسات التي  ،الفقراء كتمكيف الدراسات التي ُتعنى بمساعدةكمف ىنا برزت أىمية 

لألسر الفقيرة كالمحتاجة، انطالقان مف مبدأ كاالجتماعي التمكيف االقتصادم عمميات عمى  تركز 

كعند  نحك إدارة المشاريع كتطكيرىا.الشراكة كتكفر المقدرة كالميارة كالخبرة الكافية لتمؾ العائالت 

، نجد أف السمة السائدة فييا تركز عمى عمميات اإلقراض المالي، إال المشاريع الممكلة المقدمة ةمراجع

عدؿ ما بيف األسر عمؿ عمى تحقيؽ مبدأ المساكاة كالكالحككمية ت األىميةأف ىناؾ العديد مف الجيات 

 كزارة التنميةالفمسطينية، حيث نجد كال مف كزارة األكقاؼ كالشؤكف اإلسالمية كلجاف الزكاة ك 

عممت عمى تقديـ الدعـ كالتمكيف آلالؼ األسر المعكزة في سبيؿ تكفير مشاريع كفرص  االجتماعية قد

كمف ىنا تسعى الدراسة إلى التعرؼ عمى  تأميف مستقبميا كمستقبؿ أبنائيا. في عمؿ تحقؽ ليا النجاح

أبرز العكامؿ التي تساعد عمى تمكيف الفقراء في فمسطيف، كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى كجية نظر 



2 

 

جيات المستفيدة مف مشاريع الدعـ كالجيات المسؤكلة عف تقديـ المشاريع الممكلة لتمؾ األسر ال

المعكزة، فضالن عف التعرؼ عمى إمكانية إقامة مشركع )مصرؼ لمفقراء( كجسـ مالي قانكني يعمؿ 

ؾ عمى تجميع األمكاؿ المخصصة لتمكيف الفقراء، سكاء أكانت أمكاؿ زكاة أـ منح أك تبرعات، كذل

لمكصكؿ إلى أنجع الطرؽ التي تؤدم إلى الحد مف الفقر كالبطالة في فمسطيف، كتمكيف األسر الفقيرة 

 اقتصاديان كاجتماعيان.

 

 :(Problem Statement) البحثمشكمة  2.1

يعاني االقتصاد الكطني الفمسطيني مف عدـ القدرة عمى الحد مف ظاىرتي الفقر كالبطالة كالتي تتزايد 

كبشكؿ مطرد خالؿ السنكات األخيرة، مما أثر سمبان عمى الكقع االقتصادم كاالجتماعي لدل العائالت 

التي تضعيا كزارات  المستدامة التنمية مشاريعالفمسطينية المعكزة كالفقيرة، كأدل إلى إعاقة العديد مف 

، فضالن عف عدـ كجكد تكّجو حقيقي الستثمار رأس الماؿ الفمسطيني في كمؤسسات الدكلة الفمسطينية

فمسطيف نتيجة لمتقمبات االقتصادية كالسياسية كاألمنية كالتي ُتعيؽ بشكؿ حقيقي مشاريع التنمية 

 (147: ص1995)عيكش،  .كالنجاح لتمؾ االستثمارات

 في دعـ الفقراء كالمحتاجيفالجيات المانحة كالمساىمة أبرز  إلى التعرؼ عمى ةاألمر دفع الباحث ىذا

كأبرز النتائج التي  ،كآلية عمميا ،، كالتعرؼ عمى أنكاع المشاريع التي تقدميا تمؾ الجياتفي فمسطيف

فكرة إنشاء بنؾ إسالمي متخصص بتمكيف الفقراء عرؼ بيُ مع بناء نمكذج مقترح لما  ،تـ تحقيقيا

 حداثإكمف ثـ مدل مساىمتو في ، ممنتفعيف منوللتنمية االقتصادية في ا ( كدكرهمصرؼ الفقراء)

 مف خالؿ االطالع عمى النشاطات كالمشاريع التي تقكـ بيا ،التنمية المستدامة في فمسطيفمشاريع 

قات التي مف شأنيا الحد مف ك كالتعرؼ عمى المع ،في فمسطيفالتي ُتعنى بتمكيف الفقراء ك الجيات  تمؾ

لذلؾ  ،ؽ التنمية المستدامة في المجتمعفي تحقي إسيامياكبالتالي خفض  ،تنفيذ المشاريع التنمكيةقدرة 
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مامدى نجاح التمويل المقدم من  :الرئيس التالي فإف ىذه الدراسة تيدؼ إلى االجابة عمى السؤاؿ

 بتمكين الفقراء في فمسطين ؟الجيات التي ُتعَنى 

 

 :(Justification)  الدراسة مبررات 3.1

كالمتعمقة بمكضكع إقامة مصرؼ لمفقراء  –حسب عمـ الباحثة  -ت في ىذا المجاؿ قمة الدراسا .1

 يقكـ عمى تجميع األمكاؿ المتحصمة كالمكجية لدعـ كتمكيف الفقراء في فمسطيف.

ككنيا مكجية نحك حؿ لممجتمع الفمسطيني االقتصادية  التنمية تمجاالالحاجة الممحة لدراسة  .2

اقتصاديان  الفقراءتمكيف فئة مشكمتي الفقر كالبطالة مف خالؿ إقامة مشاريع تعمؿ عمى 

 .كاجتماعيان عمى السكاء

لجيات الرسمية ممارسات ال كدراسة الكاقع كبشكؿ مكضكعي كعممي الفعميالدكر البحث في  .3

المعيشي، كدراسة مدل نجاعة مستكاىـ  كرفعدعـ فئة الفقراء في  )حككمية، أىمية، خاصة(

 تمؾ المشاريع المقدمة في تمكيف الفقراء كاألسر المحتاجة في فمسطيف.

كالتي برزت  العاممة في فمسطيف،لجاف الزكاة المؤسسات المالية ك  التحديات التي تمر بيا .4

حتى اآلف كالتي أدت إلى انخفاض  العالمية كالمستمرة آثارىازمة المالية األتداعياتيا عقب 

 ليا، فضالن عف السياسات التي تتداخؿ مع عممية الدعـ المقدمة.نسبة الدعـ المقدـ 

تركيزىا عمى المشاريع  خالؿمف  الجيات المعنية بتمكيف الفقراء في فمسطيفعمؿ دكر تفعيؿ  .5

 تنميةإنجاح مشاريع الاقتصادية كمف ثـ  حداث تنميةإالتنمكية التي مف شأنيا أف تساىـ في 

 مستدامة.ال
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 :Importance))أىمية الدراسة  4.1

 أىميا:تكمف أىمية الدراسة في عدة نقاط 

 :لمجيات المعنية بتمكين الفقراءبالنسبة  .1

لمتنمية  تاك كأد المؤسسات المعنية الرسمية كاألىمية كالخاصةدكر الضكء عمى  طيتسم -1

 منو.االقتصادية عمى المنتفعيف 

خمؽ مشاريع تنمكية خالؿ  المجتمع مفتحقيؽ التنمية المستدامة في تمكيف الفقراء ك  فعالية -2

 لمفقراء. المعيشيتساىـ في معالجة البطالة كتحسيف المستكل 

 :لممجتمع بالنسبة .2

الجيات المعنية بمعالجة لعمؿ  الميـتمفت ىذه الدراسة عناية المجتمع المحمي نحك الدكر   -

كما تسمط الضكء أيضان عمى مفاىيـ  التنمكية،في النيكض بالعممية  الفقر كتمكيف الفقراء

 المجتمع.التنمية المستدامة كأىمية تحقيقيا في 

أك مف  مف خالؿ لجاف الزكاةبتقديـ األمكاؿ االلتزاـ  بمدلدكر المجتمع المحمي البحث في  -

خالؿ الجيات المعنية بجمع التبرعات كالمنح المقدمة لفمسطيف، أك مف خالؿ المؤسسات 

 .المالية التي تقدـ القركض الميسرة لدعـ فئة الفقراء

 :األىمية البحثية .3

التنمية لمباحثيف في مجاؿ  ان إضافة عممية جدية في حقؿ المعرفة، كأف تفتح آفاق السعي لتقديـ -

 الزكاة.االقتصادية لمفقراء مف خالؿ لجاف 

التي يتـ تحصيميا ضبط كتنظيـ كتكجيو األمكاؿ بيدؼ مكحدة عمؿ إيجاد أفؽ لكضع سياسة  -

 تمكيف الفقراء في برنامج حككمي مكّحد كمخطط لو بشكؿ شامؿ. كالمخصصة لمشاريع
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 :(Goals)داف الدراسة ـأى 5.1

 الرئيس :اليدف 

 .نجاعة التمكيؿ المقدـ مف الجيات التي ُتعَنى بتمكيف الفقراء في فمسطيفالتعرؼ عمى مدل  -

 الفرعية:األىداف 

 تحديد درجة إشباع الحاجات االستيالكية عند المنتفعيف. .1

 قياس مستكل االنفاؽ االستثمارم لممنتفعيف. .2

كالحد مف نسبة الفقر في معالجة البطالة عند المنتفعيف إبراز أثر البرامج كالمشاريع في  .3

 فمسطيف.

 رصد التغير في مستكل الدخؿ لممنتفعيف مف البرامج كالمشاريع المقدمة ليـ. .4

تطكير أنمكذج لػ)مصرؼ الفقراء( كجسـ معنكم مسؤكؿ عف متابعة عمميات تحصيؿ الزكاة  .5

 .كتكظيفيا في سبيؿ دعـ الفئات المحتاجة

 ؼ الفقراء( في فمسطيف.التعرؼ عمى إمكانيات النجاح في إنشاء )مصر  .6

 :(Questions)الدراسة أسئمة  6.1

 تحاكؿ ىذه الدراسة اإلجابة عمى عدد مف األسئمة كىي:

 الرئيس:السؤال 

 ؟ما مدى نجاح التمويل المقدم من الجيات التي ُتعَنى بتمكين الفقراء في فمسطين 

 التالية:التساؤالت الفرعية تنبثق منو و 

مف كجية نظر  لممنتفعيف بالمشاريع الممكلة كمضمكنو الدخؿما مدل التغير في مستكل  .1

 ؟المستفيديف كالجيات الداعمة
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مف كجية نظر  ما درجة إشباع الحاجات األساسية عند المنتفعيف مف المشاريع الممكلة .2

 ؟المستفيديف كالجيات الداعمة

جيات مف كجية نظر المستفيديف كال ما مدل نجاعة تكظيؼ األمكاؿ في نجاح المشركع .3

 ؟الداعمة

مف كجية نظر  ما تأثير األنشطة كالمشاريع التي تستيدؼ تمكيف الفقراء عمى التكظيؼ .4

 ؟المستفيديف كالجيات الداعمة

كاألمكاؿ الزكاة أمكاؿ ما سبؿ نجاح إقامة مشركع )مصرؼ الفقراء( لمتابعة تحصيؿ  .5

 ؟مف كجية نظر المسؤكليف في فمسطيف العائالت الفقيرةكتكظيؼ المخصصة لدعـ كتمكيف 

 :(Boundaries)حدود الدراسة  7.1

 :ثالثة فئاتتقتصر الدراسة عمى  البشرية:الحدود  .1

المخصصة لدعـ األسر الفقيرة الممكلة ك مشاريع الاألسر الفمسطينية المنتفعة مف  -

 في محافظة راـ اهلل كالبيرة.كالمحتاجة 

الجيات المعنية بدعـ الفقراء كالمحتاجيف كالمتمثمة اإلدارات العميا لدل في جميع العامميف  -

كالة غكث ك لجاف الزكاة، ك االجتماعية،  التنميةكزارة ك بكزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، 

 في محافظة راـ اهلل كالبيرة. (األكنركاكتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )

كالمحتاجيف في محافظة راـ ناع القرار في الكزارات كالجيات الرسمية الداعمة لمفقراء صُ  -

 اهلل كالبيرة.

 .2017-2015لفترة الزمنية مف ا الزمنية:الحدود  .2

تتحدد الحدكد المكانية في ىذه الدراسة بمكاقع المشاريع التي قامت بيا  المكانية:الحدود  .3

 .فقطمحافظة راـ اهلل كالبيرة الجيات المعنية في 
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 :(Limitations)محددات الدراسة  8.1

الزكاة، كلذلؾ تـ الحصكؿ عمى معمكمات دقيقة بخصكص المنتفعيف مف كبة في صعال .1

اختيار الثالث سنكات األخيرة كذلؾ لتكفر بيانات رسمية لدل الجيات الممكلة، كاحتمالية 

 استمرار تمؾ المشاريع الممكلة.

 زكاةالكزارات كالمؤسسات المختصة بجمع الالعامميف في مدراء الصعكبة تحديد مكاعيد مع  .2

، كبذلؾ اقتصرت الدراسة عمى خمسة مسؤكليف لدل الكزارات كالجيات كأمكاؿ المتبرعيف

 الرسمية الداعمة لمفقراء.

صعكبة الكصكؿ إلى البيانات المتعمقة بالفئات المحتاجة كالفقيرة كخصكصان فيما يتعمؽ  .3

فقد تـ تغطية  الالجئيف الفمسطينييف )األكنركا(، كبذلؾبالمنتفعيف مف ككالة غكث كتشغيؿ 

تمؾ الثغرة مف خالؿ إجراء زيارات ميدانية كعدـ االكتفاء بإجراء مكالمات ىاتفية لمحصكؿ 

 عمى اإلجابات.

قدمة كصعكبة االنتشار الكبير كالكاسع لمفئات المستفيدة مف الزكاة كمشاريع الدعـ الم .4

بيرة كالقرل الكصكؿ إلييـ جميعان، حيث تـ اختصار العينة عمى محافظة راـ اهلل كال

 المجاكرة ليا.

قميميان  ان مماثمة فمسطينيالدراسات ال قمة .5 مصرؼ الفقراء كأثره عمى مكضكع  تناقشكالتي  كا 

 .التنمية االقتصادية 

 لفترة مف تاالستبانااسترداد  أخرت عمميةالصعكبات الميدانية في جمع البيانات كالتي  .6

 الزمف.
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 :((Thesis Outline ىيكمية البحث 9.1

  -:فصكؿ ستةىذه الدراسة إلى تـ تقسيـ 

 خمفية الدراسةحيث يتناكؿ الفصؿ األكؿ 

لكؿ مف المفاىيـ  ان تضمف عرضحيث اإلطار النظرم كاألدبيات السابقة، تناكؿ : كالفصؿ الثاني

، (راء )أصؿ التسمية لغة كاصطالحامصرؼ الفقكمفيـك  تعريؼ الفقر، كالزكاة،) الخاصة بالدراسة

اليدؼ مف مصرؼ الفقراء في مف المصرؼ بناء عمى الفقو ك كسمات المنتفعيف  الصرؼمعايير ك 

كأبرز المؤسسات  ،العدالة االجتماعية( ،تكزيع الدخؿقة المصرؼ بالتنمية االقتصادية )عالك اإلسالـ 

ي كفي قسمو الثان كالكزارات الفمسطينة المقدمة لممشاريع الممكلة لدعـ كتمكيف الفقراء في فمسطيف(،

 يتحدث عف الدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع البحث.

جراءات الدراسة. :الثالثالفصؿ   منيجية كا 

االجابة عف  كذلؾ مف خالؿ حصائيان إميؿ البيانات حعرض النتائج كمناقشتيا كت :الرابعالفصؿ 

 .تساؤالت الدراسة

 .كالمقترحات االستنتاجات كالتكصيات :الخامسالفصؿ 

 كالمصادر.قائمة المراجع 

 .المالحؽ
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 الفصل الثاني

 اإلطار النظري والدراسات السابقة
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 أواًل: اإلطار النظري لمدراسة

 :المقدمة  1.2

حراز مكتسبات بارزة في مجاؿ التنمية البشرية  إف التكسع السريع في االقتصاديات النامية، كا 

قد أطمؽ العناف لديناميكية ىائمة، فقد أحدث االبتكار التكنكلكجي ثكرة عمى صعيد التجارة كالتفاعؿ 

ؾ أف ثمة ما يكفي البشرم، فأتيحت لمناس سبالن عديدة إلسماع أصكاتيـ كزيادة تكقعاتيـ، كاألىـ مف ذل

مف المعرفة كالخبرة لمسعي إلى تحقيؽ النمك االقتصادم كاالجتماعي السريع، مع االحتفاظ في الكقت 

 نفسو بالعدالة االجتماعية كالعناية بالبيئة، كىناؾ اتفاؽ دكلي عمى ذلؾ. 

غمرة  غير أف اإلمكانيات الجديدة لتحقيؽ التقدـ ال تخمك مف ثغرات كمخاطر مقمقة، فحتى في

الرفاه الذم يعيشو بعض الناس، ال تزاؿ أكجو التفاكت بيف المستكيات المعيشية لمبشر قائمة، مما أدل 

 ،كحده لـ يشمؿ أعدادان كافية مف الفقراءلمدكلة النمك االقتصادم حيث أف إلى تأجيج مشاعر الُسخط، 

جديد بسرعة إذا ما تعرضكا  لالنزالؽ مف الكثيركف ممف تخمصكا مف حاالت الفقر ال يزالكف عرضةن ف

كمف جانب آخر، نجد أف ، (2008)النكر،  النتكاسة كبرة في صحتيـ أك ممتمكاتيـ أك فرص تكظيفيـ

، حرمانان منيجيان مف التطمع ان كنساء ان شبابألمد فقد حرمت العديد مف الفئات عمميات التيميش طكيؿ ا

 ،كتغير المناخ ،كالككارث الطبيعية ،كالحركب إلى تحسيف ظركؼ معيشتيـ، فضالن عف النزاعات

 .(2014بيـ الى الكراء عدة عقكد. )برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي، كالتي عادت كاألزمات البيئية 

 تعريف الفقر:  2.2

 :تعريف الفقر في المغة  1.2.2

، كعدـ قدرة الفقر معناه الحاجة، كىك ضد الغنى، كسمي بذلؾ لمتعبير عف انقطاع الحيؿ

ظيره، ميف الحد األدنى مف مستكل المعيشة، فالفقير ىك الذم ُنزعت فقرة مف الشخص الفقير عمى تأ

، كلـ يعد قادران عمى الحركة، ألف مجمكع الفقرات (2003فانقطع صمبو مف شدة الفقر )ابف منظكر، 
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رات يصير ىي التي تجعؿ الشخص مستكيان عمى األرض كاقفان يتحرؾ في كؿ االتجاىات، كبفقده الفق

 ككمة مف المحـ بعضيا فكؽ بعض عمى األرض ال تقكل عمى الحركة.

 اإلسالمي: الفقوتعريف الفقر في   2.2.2

يبان مفركضان مف ال يكجد مذىب اىتـ بفئة الفقراء مثؿ المذىب اإلسالمي، حيث أكجب ليـ نص

بنص القرآف الكريـ في قكلو ، يتمثؿ بصفة أساسية في الزكاة التي ُفرضت عمى األغنياء أمكاؿ األغنياء

كقد تـ تعريؼ فئة الفقراء الذيف يعطكف الزكاة كاليـ صدقة، تطيرىـ كتزكييـ بيا(. تعالى )خذ مف أم

ركا ألنفسيـ دخالن سنكيان يعادؿ نصاب الزكاة، حيث أف مف بأكلئؾ األشخاص الذيف لـ يستطيعكا أف يكفّ 

يسمى فقيران، أما مف ال يممؾ نصاب الزكاة فيسمى يممؾ نصاب الزكاة يسمى في اإلسالـ غنيان، كال 

 فقيران، كيعطى مف الزكاة، إذا كاف ىذا الفقر طرأ عميو مف غير تقصير منو.

ذا كاف الفكر اإلسالمي لـ يعط تعريفان اصطالحيان  ة ي، فذلؾ ألنو لـ ييتـ بالناحية الفمسفلمفقركا 

لفقير تحديدان دقيقان، كعمى ذلؾ يمكف صياغة تعريؼ لمفقر، بؿ اىتـ بالناحية العممية لو، فحدد مف ىك ا

لفقر في الفكر اإلسالمي استنادان لتعريؼ الفقير كاآلتي: الفقر ىك العجز عف تحقيؽ حد الكفاية، ا

معركؼ فيك  الكفاية حدّ أما (، 2010لحيمح، كالكفاية المعتبرة ىي ما يكفي قكت أىؿ بيت مدة سنة )

 .بأنو حد كجكب الزكاة

أف ىذا التعريؼ يعتبر أفضؿ تعريؼ لمفقر الستناده إلى االحتياجات الفعمية لإلنساف،  كيالحظ

و يستند إلى معيار مكضكعي كعالمي، كىك نكليس إلى تقديرات األشخاص أك المنظمات، كما أ

الذىب، كليس إلى مقاييس محمية تختمؼ مف بمد إلى آخر مثؿ الدكالر أك غيره مف العمالت التي تقيـ 

 الحاجات اإلنسانية.بيا 
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 التعريف الوضعي لمفقر  3.2.2

إف التعريفات الكضعية قد اختمفت باختالؼ اتجاىات دراسة الفقر، كفي ىذا اإلطار ىناؾ 

 (.2007الحصرم، ثالثة اتجاىات: االتجاه المكضكعي، كاالتجاه االجتماعي، كاالتجاه الذاتي )

 اسات االقتصادية، بينما االتجاىافمأخكذ بو في الدر كاالتجاه األكؿ ىك االتجاه المعّكؿ عميو كال

يا ماآلخراف ال يعّكؿ عمى أم منيما بسبب التعريفات غير المنضبطة التي يضعانيا لمفقر، العتماد

عمى مقاييس تحكمية سكاء مف الفرد في االتجاه الذاتي، كالذم يعرؼ الفقر مف خالؿ االنطباع الذم 

كاف يعتبر نفسو فقيران أـ ال، أك مف الحككمة في االتجاه االجتماعي، يقدمو الفرد عف نفسو، كما إف 

كالذم يعرؼ الفقير عمى أنو الشخص الذم يحصؿ عمى مساعدة مف الحككمة، فقد تككف فئة فقيرة حقان 

 كلكف كنظران إلى أنيا ال تحصؿ عمى مساعدة مف الدكلة فال ُينظر إلييا عمى أنيا فقيرة.

كعي، فالفقر يعيف مستكلن محددان مف الدخؿ أك اإلنفاؽ الالـز لمكصكؿ أما في التعريؼ المكض

. كيبقى االتجاه المكضكعي لتعريؼ الفقر ىك المعتمد دنى مف األساسيات الالزمة لمعيشإلى الحد األ

في دراسة كتعريؼ الفقر، حيث يركز ىذا االتجاه عمى دراسة الفقر اعتمادان عمى عالمات أك مؤشرات 

 حة كمتفؽ عمييا، كقد حدد برنامج األمـ المتحدة لمتنمية ىذه المؤشرات في ثالثة، كىي:ظاىرة ككاض

 (2014برنامد األمـ المتحدة اإلنمائي، )

كىك حالة عدـ الحصكؿ عمى دخؿ يؤمف لإلنساف الغذاء الالـز لبقائو عمى قيد مؤشر الدخل:  -

في الفكر اإلسالمي مف جية ، كيتفؽ ىذا المؤشر مع مؤشر حد الكفاؼ (2005عمي، ) الحياة

أنو الحد الذم لك قّؿ عنو دخؿ الفرد أصبحت حياة اإلنساف في خطر، كلكف يختمؼ عنو في 

، كذلؾ بعدـ االعتراؼ بممكية أحد ألم أف الدكلة اإلسالمية تعمف التعبئة العامة لمقضاء عميو

الخطاب بعد أعكاـ لعامة األفراد، فقد ُركم عف سيدنا عمر بف  كشيء حتى يتحقؽ ىذا الحد
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الرمادة "لك استقبمت مف أمرم ما استدبرت ألخذت فضكؿ األغنياء فرددتيا عمى  حادثةمف 

 كىذا دليؿ عمى أنو ال فضؿ ألحد في مالو ما دامت حياة الناس ميددة بالجكع. ،الفقراء"

اإلشباع حيث يعتبر الشخص فقيران إذا كاف محركمان مف كسائؿ مؤشرات الحاجات األساسية:  -

لغذاء، األساسية )ا المادية الالزمة لمكفاء بالقدر األساسي المقبكؿ مف الحاجات اإلنسانية

، كغيرىا مف الحاجات األساسية التي يتعيف عمى الشخص أف يحصؿ (لعالجالتعميـ، الكساء، ا

ال قيؿ عنو فقير. كيّتصؼ ىذا النكع مف الفقر بأنو يشعر اإلنساف بالحاجة الضر  كرية، عمييا كا 

كلكنو ال ييدد حياتو، عكس النكع األكؿ، كىك الفقر المدقع، الذم ييدد حياة اإلنساف، كلذلؾ 

ات الكاجبمجمكعة مف كضعت مف بيف أىدافيا الثمانية لأللفية الثالثة قد فإف األمـ المتحدة 

تخفيض نسبة الفقر المدقع إلى النصؼ  :تحقيقيا المنضمة تحت لكائيا عمى الدكؿ كالتي

، كىك ما لـ تستطع تحقيقو بأم شكؿ مف األشكاؿ، كيتفؽ ىذا المؤشر مع 2015حمكؿ عاـ ب

مؤشر حد الكفاية في الفكر اإلسالمي كالذم يعرؼ حد الكفاية بأنو ذلؾ الحد الذم ُيتيح لمفرد 

 االستمتاع بالحياة.

فرد عمى حيث يمثؿ الفقر عدـ كجكد بعض القدرات األساسية كالتي تساعد المؤشر القدرة:  -

، كغيرىا مف األسرة دخؿكمعدؿ ، يالصحئرة الفقر، مثؿ المستكل التعميمي ك الخركج مف دا

فكاضعكا ىذا التعريؼ لـ ينظركا إلى الفقر  .مكف صاحبيا مف التغمب عمى الفقرالقدرات التي ت

نما مف زاكية العكامؿ المسببة لو، كىذا التعريؼ تتبناه حمف نا ية كاقع الفقير، أك آثار الفقر، كا 

األمـ المتحدة مف خالؿ برنامجيا اإلنمائي الذم أعطى لمتنمية البشرية تعريفان يؤدم تحقيقو في 

ى الكاقع العممي إلى القضاء عمى الفقر بشكؿ كبير، كالذم يشير إلى أف مؤشر التنمية ُيبن

التعميـ أك مدل انتشار األمية، كالصحة أك العمر )عمى أساس المزج بيف ثالثة مؤشرات فرعية 

، تمييزان لو (مؤشر التنمية البشريةػ)ىذا المؤشر ب كتمت تسمية، (المتكقع عند الكالدة، كالدخؿ
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 ؼ بانعداـ القدرات األساسية اسـ الفقرعف التنمية االقتصادية، كما أعطت لمفقر المعرّ 

 البشرم.

نحك مميار فرد في العالـ، بعد استبعاد الصيف كاليند، تضـ دائرة الفقر مف الجدير ذكره أف ك 

مميكف نسمة يعيشكف في فقر شديد  630دكالر سنكيان، كمنيـ  600حيث يقؿ فييا دخؿ الفرد عف 

ذا اتسعت الدائرة كفقان لمعايير ا 275)متكسط دخؿ الفرد يقؿ عف  لتنمية البشرية دكالر سنكيان(، كا 

ة مميارات نسمة، منيـ مميار فرد بع( مميار فرد مف حجـ السكاف العالمي كالبالغ حكالي س2لشممت )

نصؼ ال يحصمكف عمى مياه شرب نقية، كىناؾ طفؿ مف بيف ك غير قادر عمى القراءة كالكتابة، كمميار 

)منظمة األغذية  نكف الجكعكؿ ثالثة أطفاؿ يعاني مف سكء التغذية، فضالن عف أف مميار فرد يعا

ناىيؾ عف الظركؼ الصعبة التي تعيشيا األسر التي تقع ضحية ، (2004كالزراعة لألمـ المتحدة، 

 .الحركب األعماؿ اإلرىابية التي انتشرت في السنكات األخيرة

 أىداف مشاريع الدعم المقدمة لمفقراء والمحتاجين  3.2

 فمميك  767إلخراج نحك  ةأف ىناؾ حاجة متزايد( إلى 2017أشار تقرير األمـ المتحدة )

دكالر يكميان، كذلؾ ضمانان  1.9شخص مف دائرة الفقر كالفقر المدقع، كالذم يحصمكف عمى أقؿ مف 

مميكف فقير يكاجيكف الجكع بشكؿ ركتيني، كبذلؾ  793ألمنيـ الغذائي، فضالن عف كجكد ما يربك عمى 

مضاعفة جيكدىا ك جيات الدكلية المعنية إيجاد حمكؿ جذرية يتعيف عمى الدكؿ العظمى كالمتقدمة كال

كزيادة االستثمارات في البنية التحتية ، فضالن عف جعؿ التعميـ الجيد  ،نحك استثمار الطاقة المستدامة

 ، كيرل التقرير%75تقديرية تبمغ ارتفاع دخؿ الفرد بنسبة  كذلؾ ألىمية التعميـ فيفي متناكؿ الجميع، 

تمكيف المالي كاالجتماعي كالثقافي ىي التي تساىـ كبشكؿ فعمي في القضاء عمى الفقر. أف مشاريع ال

 (2017)األمـ المتحدة، 

 (7102)تقرير األمـ المتحدة، كيمكننا إجماؿ أىداؼ مشاريع الدعـ المطمكبة لمفقراء باآلتي: 
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 القضاء عمى الفقر بجميع أشكالو في كؿ مكاف. -

 مف الغذائي كالتغذية المحسنة كتعزيز الزراعة المستدامة.القضاء عمى الجكع كتكفير األ -

 ضماف تمتع الجميع بأنماط عيش صحية كبالرفاىية في جميع األعمار. -

 ضماف التعميـ الجيد المنصؼ كالشامؿ لمجميع كتعزيز فرص التعمـ مدل الحياة لمجميع. -

 .كخصكصان في الدكؿ النامية النساء كالفتيات جميعتحقيؽ المساكاة بيف الجنسيف كتمكيف  -

دارتيا إدارة مستدامة. -  ضماف تكافر المياه كخدمات الصرؼ الصحي لمجميع كا 

 ضماف حصكؿ الجميع بتكمفة ميسكرة عمى خدمات الطاقة الحديثة المكثكقة كالمستدامة. -

ؿ تعزيز النمك االقتصادم المطرد كالشامؿ لمجميع ، كالعمالة الكاممة كالمنتجة، كتكفير العم -

 الالئؽ لمجميع.

إقامة ُبنى تحتية قادرة عمى الصمكد، كتحفيز التصنيع المستداـ الشامؿ لمجميع، كتشجيع  -

 .كالمشاريع الريادية االبتكار

 مساكاة داخؿ البمداف كفيما بينيا مف خالؿ تشجيع إقامة تكتالت اقتصادية.الحد مف انعداـ ال -

في مكاجية كآمنة كقادرة عمى الصمكد جعؿ المدف كالمستكطنات البشرية شاممة لمجميع  -

األزمات الدكلية، سكاء أكانت الككارث الطبيعة أـ االنييارات االقتصادية أـ الحركب الداخمية 

 .كالخارجية

نتامقبكلة ضماف كجكد أنماط استيالؾ  -  ج مستداـ.كا 

دامة، التشجيع عمى إقامة مجتمعات مسالمة ال ُييمش فييا أحد مف أجؿ تحقيؽ التنمية المست -

تاحة إمكانية كصكؿ الجميع إلى العدالة، كبناء مؤسسات فعالة كخاضعة لممساءلة كشاممة  كا 

 عمى جميع المستكيات.ك لمجميع 

 تعزيز كسائؿ التنفيذ كتنشيط الشراكة العالمية مف أجؿ تحقيؽ التنمية المستدامة. -
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 الفقر في العالم العربي:دراسة   2.4

مف المؤسؼ حقان أنو رغـ عقكد طكيمة مف التنمية كخطط االقتصاد كالنيكض بالمستكل العاـ 

لممجتمعات العربية، فإف الدراسات الدكلية قد خمصت إلى أف الفقر في الكطف العربي كالذم كاف في 

 :7100)السبيعي،  .بشكؿ تدريجي كمستمربدأ باالرتفاع  0591-0591انخفاض مستمر خالؿ الفترة 

 (72ص

كتكاد تنطبؽ ىذه النتيجة عمى كافة البمداف العربية، حتى النفطية منيا، فمف خالؿ متابعة 

ف كانت الغنية، معظـ الدراسات الميدانية كالبحثية في دكؿ الخميج  يتبيف أف ظاىرة الفقر مكجكدة فييا كا 

مميف في تمؾ الدكؿ يقعكف فنجد العديد مف الفقراء العرب كالكافديف المس تتخذ مظاىر مختمفة كنسبية،

، الدخؿ القكميكما أف ىناؾ تفاكت كبير في الدخؿ، أما في البمداف العربية متكسطة  تحت دائرة الفقر،

فإف ظاىرة الفقر كالفقر المدقع تبدك أكثر بركزان، كيعزل تدىكر مستكل الدخؿ في الدكؿ العربية إلى 

قتصادية كاالجتماعية التي تتبعيا الحككمات العربية الظركؼ اإلقميمية كالدكلية، ككذلؾ السياسات اال

فعمى سبيؿ المثاؿ كانت ظاىرة الفقر في مصر أكاخر الخمسينات أقؿ مما ىي عميو في المتعاقبة، 

، كفي حقبة السبعينات زادت حدة الفقر في مصر بسبب تبني سياسات االنفتاح اتمنتصؼ السبعين

التي طبقتيا الدكلة الضغكط  نتيجةية، كقد تفاقـ ذلؾ االقتصادم كرفع الدعـ عف السمع األساس

عمى الطبقات الفقيرة، غير أف حقبة الثمانينات شيدت تحسنان في مستكيات الدخؿ نتيجة المصرية 

السترجاع مصر لحقكقيا في إنتاج كتصدير النفط كازدياد فرص العامميف المصرييف في الخارج 

 (7112كخاصة دكؿ الخميج العربي. )طيب، 

كفي السنكات األخيرة، كبالتركيز عمى العقد الثاني مف القرف الحادم كالعشريف، نجد أف ما 

سمي بػ"الربيع العربي" قد أدل إلى انييار المنظكمة االقتصادية لمعديد مف الدكؿ العربية، سكاء التي 

محمية تشير إلى انييار عانت مف تمؾ الظاىرة، أـ كانت طرفان خارجيان فييا، إال أف المؤشرات الدكلية كال
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اقتصادم، كقد نتج عف ذلؾ بركز طبقات مستحدثة في الغنى كالتي أطمؽ عمييا "النيكليبرالية الجديدة" 

كالتي استفادت مف تمؾ األزمات كالحركب كاالقتتاؿ، كاستخدمت العديد مف الكسائؿ، كباتت تسكؽ 

، كفي المقابؿ، برزت طبقة عمالياا في السكؽ السكداء، حيث غاب النظاـ الرقابي عمى أيبضائع

الفقراء كبشكؿ ممحكظ لدل النسبة العظمى مف المكاطنيف، كحتى ميسكرم الحاؿ نتيجة انقطاع مصادر 

 (7109. )البنؾ الدكلي، دخكليـ كنزكحيـ مف مناطؽ سكنيـ

كيمكف لمفقر أف يظير نتيجة لعكامؿ غير مسيطر عمييا، أك نتيجة لسكء إدارة العكامؿ 

الديمكغرافية، كاالقتصادية، كالبيئية، كاالجتماعية، ككذلؾ السياسية. كعميو، يمكننا بياف أبرز العكامؿ 

التي قد تؤدم إلى الفقر كالحرماف، كخصكصان ضمف قائمة البمداف األعضاء بمنظمة التعاكف اإلسالمي 

 (7102)تقرير األمـ المتحدة،  في اآلتي:

 يؤدم إلى تفاقـ ظاىرة البطالة.انخفاض النمك االقتصادم كالذم  -

التدىكر البيئي كالمتمثؿ بظاىرة التصحر كالتغيرات المناخية كالنشاطات البشرية التي تضر  -

زالة الغابات كالتكسع  بالتكازف البيئي كالممارسات الزراعية غير المستدامة كالرعي الجائر كا 

 السكاني في المناطؽ الزراعية.

 كالتقاليد، كسكء فيـ لمثقافة الدينية السائدة.تضميؿ األعراؼ االجتماعية  -

في مؤسسات القطاعيف الخاص  األنظمة السياسية غير الفعالة كعدـ تطبيؽ آليات الحككمة -

 .كالحككمي

 إلى انخفاض رأس الماؿ الفكرم.انتشار األمية كالذم أدل  -

 سكء الصحة لدل الفئات الفقيرة كانتشار األمراض كاألكبئة. -

 .نتيجة النزكح عف مناطؽ الزراعة كالرعي لغذائيانعداـ األمف ا -
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نقص المشاركة المجتمعية كعدـ االستفادة مف المسؤكلية االجتماعية التي تقع عمى عاتؽ  -

 الشركات الكبرل في الدكؿ.

ضعؼ مكارد الدخؿ مما يؤدم إلى انخفاض معدؿ الدخؿ الشيرم سكاء المباشر منو أـ غير  -

 المباشر.

 مؤسسية كاإلدارة السياسية كخصكصان لدل الكزارات كمؤسسات الدكلة.النقص في القدرات ال -

التغير الُمناخي، كخصكصان الككارث الطبيعية المتمثمة بالفيضانات كاألعاصير كالجفاؼ  -

 كأمكاج المد، كتمكث اليكاء، كتدىكر نكعية المياه.

 الفقر والبطالة في فمسطين  5.2

ُتشكؿ قضايا الفقر كالبطالة، كاتساع الفجكة االجتماعية، تحديان كبيران أماـ عمميات التخطيط 

أبرز معيقات رسـ السياسات االجتماعية الشاممة،  كبذلؾ ُتعد مفالتنمكم الكطني في فمسطيف، 

لفمسطيني، ناتجة بشكؿ أساس عف استمرار ممارسات االحتالؿ اإلسرائيمي اليادفة إلى إفقار الشعب اكال

كتقكيض اقتصاده الكطني، كذلؾ لمحد مف قدراتو عمى خمؽ فرص عمؿ جديدة تتناسب كالنمك السكاني 

فضالن عف ىركب رأس الماؿ الفمسطيني كعدـ االستثمار  الطبيعي كالزيادة في الطمب عمى العمالة،

كبذلؾ  (.1995طمة، )شعباف كالب داخؿ األراضي الفمسطينية نتيجة عدـ االستقرار األمني كالسياسي

ساىمت تمؾ العكامؿ عمى ارتفاع معدالت الفقر بيف أفراد الشعب الفمسطيني، حيث بمغت نحك 

، مع كجكد تفاكت كبير بيف الضفة الغربية 2016لمعاـ  مؾ الشير % كفقان ألنماط االستيال25.7

لجدير ذكره كمف ا % في قطاع غزة.38% في الضفة الغربية، ك18.3كقطاع غزة، حيث بمغت نحك 

شيكؿ كفقان  19832شيكؿ، في حيف يبمغ خط الفقر المدقع  29293أف خط الفقر لألسرة المرجعة يبمغ 

إلحصاء الفمسطيني، ل الجياز المركزم. )1997لمتعريؼ الرسمي لمفقر كالذم تـ كضعو في العاـ 

2016) 
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% مف 10يستيمؾ أفقر كيشيد المجتمع الفمسطيني فجكة كبيرة بيف حصة الفقراء كاألغنياء، إذ 

% 10% مف إجمالي استيالؾ األسر الفمسطينية شيريان، في حيف يستيمؾ أغنى 4.5السكاف ما نسبتو 

% مف االستيالؾ اإلجمالي لألسر الفمسطينية )كزارة التخطيط كالتنمية 22.5مف السكاف نحك 

 (2013اإلدارية، 

عمى المستكل الكطني، في  2015% في العاـ 23.4أما عمى صعيد البطالة، فقد بمغت نحك 

% في الضفة الغربية، كتركزت أعمى نسب البطالة 18.6% في قطاع غزة، ك32.6حيف كصمت إلى 

% 64.7% لمذككر، ك36.9% كبكاقع 41سنة، حيث بمغت  24-15بيف الشباب ما بيف األعمار 

شديدان بمعدالت الفقر ، كىي ترتبط ارتباطان (2016)الجياز المركزم لإلحصاء الفمسطيني،  لإلناث

كازديادىا في المجتمع الفمسطيني، كالذم يتطمب تبني سياسات اجتماعية شاممة كمتكاممة مع 

السياسات االقتصادية عمى المستكل الجزئي كالكمي، كذلؾ لمحد مف ارتفاع معدالت الفقر كالبطالة، 

الفئات السكانية المختمفة، كمعالجة آثارىا المدمرة عمى الفرد كالمجتمع، مع مراعاة احتياجات 

 (12: 2014كخصكصان الشباب، كقضايا النكع االجتماعي )فكاضمة، 

( كالذم أشار إلى أف نسبة 2016كقد صدر حديثان تقرير كتاب اإلحصاء الفمسطيني )

 15% مف إجمالي القكة البشرية لمف ىـ في سف 45.8المشاركة في القكل العاممة في فمسطيف بمغت 

بمغت ، ك %19.4صؿ نسبة مشاركة اإلناث إلى ، كت2016خالؿ الربع األكؿ مف العاـ سنة فأكثر، 

عمالة تامة )عقكد عمؿ سنكية(،  فئة ، كما صنؼ التقرير العامميف إلى%71.6نسبة الذككر العامميف 

اطميف كعمالة ناقصة متصمة بالكقت )يتـ دفع األجر عمى أساس العمؿ اليكمي(. كبذلؾ بمغت نسبة الع

% 22.3% مف نسبة البطالة اإلجمالية مقابؿ 42.8، كشكمت اإلناث %26.6العمؿ ما نسبتو عف 

كالجدكؿ التالي يبيف اإلحصائيات الرسمية الصادرة عف كتاب اإلحصاء السنكم  لدل الذككر.

(2016.) 
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 السنة
 معدؿ البطالة 

 كنسبة مف القكل العاممة
 معدؿ الفقر
 في فمسطيف

1994 31.0% 14.0% 
1995 18.2% 14.0% 
1996 23.8% 23.6% 
1997 20.3% 22.5% 
1998 14.4% 20.3% 
1999 11.8% 23.2% 
2000 14.1% 20.1% 
2001 25.2% 27.9% 
2002 37.8% 45.7% 
2003 23.5% 35.5% 
2004 23.6% 25.9% 
2005 21.5% 24.3% 
2006 28.4% 24.0% 
2007 24.5% 31.2% 
2008 26.0% 26.0% 
2009 24.5% 21.9% 
2010 23.7% 25.7% 
2011 20.9% 25.8% 
2012 23.0% 25.7% 
2013 23.4% 21.7% 
2014 26.9% 33.7% 
2015 25.9% 25.0% 
2016 26.9% 27.0% 

  –التقرير السنكم  –المصدر: الجياز المركز لإلحصاء الفمسطيني 
 .2016-1994مسح القكل العاممة الفمسطينية مف 
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 2016-1994نسبتي البطالة كالفقر في فمسطيف خالؿ السنكات  الشكؿ يكضح

 

 المساعدات الدولية لفمسطين  1.5.2

تحصؿ فمسطيف عمى مساعدات دكلية مف العديد مف دكؿ العالـ، فيما يسمى بالمنح، كتشير 

( مميار دكالر 1.087نحك ) 2013اإلحصائيات الرسمية إلى أف تمؾ المساعدات قد بمغت عاـ 

فقد  2015( مميكف دكالر، أما العاـ 705إال أنيا قد تقصمت في العاـ التالي لتصؿ إلى ) أمريكي،

( مميكف دكالر فقط، كىك مؤشر يدؿ عمى أف الدكؿ المانحة لـ تؤد 300بمغت قيمة المساعدات نحك )

لدكر التزاميا المالي لمسمطة خالؿ السنكات األخيرة، كخصكصان دكؿ مجمس التعاكف الخميجي، كيمعب ا

المالي دكران كبيران في الضغط عمى الحككمة الفمسطينية لتبني مكاقؼ سياسية كخاصة تمؾ المتعمقة 

 (2016)مركز المعمكمات الكطني الفمسطيني "كفا"،  بتجميد المفاكضات مع الجانب اإلسرائيمي.

 إنجازات المؤسسات الرسمية في فمسطين في مكافحة الفقر  6.2

 العمل الفمسطينيةأواًل: وزارة   1.6.2
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عبر كضع  الفمسطيني المسؤكلة عف تنظيـ سكؽ العمؿ الكزارة ىي كزارة العمؿ الفمسطينية

كتطكير التشريعات كالقكانيف كاألنظمة لتكفير التدريب الميني كخدمات التشغيؿ التي تمكف مف التعامؿ 

العاممة في جميع القطاعات  مع التغيرات المستمرة في سكؽ العمؿ، كلتحقيؽ المشاركة الفعالة لمقكل

عمى أنيا المؤسسة الحككمية الرئيسية التي  1994 تأسست كزارة العمؿ الفمسطينية عاـ، االقتصادية

كىي مسؤكلة عف سياسات العمؿ، مثؿ: التشغيؿ، تشريعات العمؿ، السالمة ، العمؿ ُتعنى بمسائؿ

متمثمة بكحدة  ،كزارةالقامت كقد ت، كالصحة المينية، التدريب الميني، عالقات العمؿ كالتعاكنيا

( بإعداد استراتيجيتيا المستقبمية لمحد مف ظاىرتي الفقر كالبطالة، كذلؾ 2013السياسات كالمشاريع )

ية كالتي تتمثؿ في قطاع العمؿ، مف خالؿ تخفيض معدالت البطالة كتعزيز ؤ مف خالؿ تحديد الر 

بمثابة اإلطار لمجمكعة األكلكيات األساسية التي  عدكالتي تُ العمؿ الالئؽ كترسيخ الضماف االجتماعي، 

الرؤية المستقبمية التي كضعتيا الكزارة في " قطاع عمؿ تمثمت ذلؾ كبستقكـ عمييا االستراتيجية، 

مستقر كمنظـ، كأطراؼ إنتاج تتشارؾ معان في العمؿ عمى تخفيض معدالت البطالة كالفقر كتعزيز 

فمثؿ ىذه الرؤيا يمكنيا تحقيؽ رسالة قطاع العمؿ، كالتي  جتماعي".العمؿ الالئؽ كترسيخ الضماف اال

مف خالؿ تكفير العمؿ الالئؽ لمجميع، رجاالن كذلؾ بناء الدكلة الفمسطينية في المساىمة  مفُتكمف 

كنساءن، كدعـ االقتصاد الكطني، كتحقيؽ التنمية الشاممة في ظؿ األماف كالحرية كتكافؤ الفرص 

  كاإلنتاجية.

ر يتكف تعمؿ الكزارة عمىكحتى يمكف السير قدمان باتجاه تحقيؽ تمؾ الرؤية بالشكؿ الصحيح، 

ا لمقياـ بمياميا بكفاءة بناء قدرات المكارد البشرية في مجاؿ عمميالمالئمة ليا، كالمتضمنة البيئة 

تكفير الدعـ ، لعمؿ القطاعات الفرعية المختمفة مراجعة كاستكماؿ اإلطار القانكني المنظـكفعالية، 

مؤسسات قبؿ الالمالي الكافي لتنفيذ البرامج كالمشاريع المختمفة سكاء مف المكازنة العامة أك مف 

في القطاعات  عمى المستكييف الكمي كالكيفي زيادة االىتماـ بمكضكع اإلرشاد كالتكجيومانحة، ال
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بأحكاـ القانكف كتعزيز مفيـك رفع مستكل الكعي مفة ألىميتو في تحسيف جكدة العمؿ، ك الفرعية المخت

زيادة االىتماـ في إعداد التقارير جتماعي بيف الشركاء االجتماعييف، باإلضافة إلى الحكار اال

كالدراسات العممية لقطاع العمؿ كاالعتماد عمييا كأحد العناصر الرئيسة في رسـ السياسات كبناء 

سكاء لتشبيؾ مع المؤسسات ذات العالقة افي عمميات ستمرار المختمفة، كاالاالستراتيجية الخطط 

 (2013)كزارة العمؿ الفمسطينية،  )محمية كأجنبية(.أكانت مؤسسات المجتمع المدني األىمية 

تبيف كجكد بعض مف القصكر في  كعند مراجعة رؤية كرسالة كأىداؼ الكزارة، كما تـ تحقيقو،

ىيئات التشغيؿ كالتعاكف  تبدأتنفيذ األىداؼ، كخاصة مف النكاحي التشريعية كالتشغيمية، حيث لـ 

بالتعاكف كعالقات العمؿ كالتدريب  القكانيف كالمكائح الخاصة تـ إقرار، كلـ عمميا كالتدريب الميني

خاصة حممة المؤىالت ك ، يةبيف الفئات الشباب الميني، كما بقيت معدالت البطالة مرتفعة ال سيما

 مشاركة اإلناث في القكل العاممة. العممية، إضافة إلى االنخفاض الكبير في نسبة

دكره في ل كالداعمةكقد تـ طرح ستة أىداؼ استراتيجية ذات ارتباط بتحقيؽ رؤية قطاع العمؿ، 

الخطة االستراتيجية كضع خالؿ  كذلؾ مفلجميع المكاطنيف، التنمية االقتصادية كاالجتماعية تحقيؽ 

 (2013: )كزارة العمؿ الفمسطينية، كالمتمثمة في اآلتي، 2016-2014القطاعية 

خفض معدالت البطالة كتعزيز فرص التشغيؿ الالئؽ لكال الجنسيف في إطار تنمية بشرية  -

 مستدامة.

 ماىرة مف كال الجنسيف.تدريب ميني منظـ كفّعاؿ يرفد سكؽ العمؿ بما يحتاجو مف العمالة ال -

 تأثير فعاؿ عمى النـ االقتصادم كاالجتماعي. كائدان ذعتعاكنيات منظمة كتحقؽ إنشاء  -

منشآت قطاع العمؿ ممتزمة بالقكانيف كالمكائح التنفيذية كالقرارات ذات الصمة كصكالن إلى العمؿ  -

 الالئؽ لجميع العامميف فييا.
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كديمكقراطية نقابية يحمييا كيكفميا القانكف في عالقات عمؿ مستقرة كحكار اجتماعي راسخ  -

الكصكؿ إلى نظاـ ضماف مية االقتصادية كاالجتماعية كذلؾ مف خالؿ كضع إطار التن

 اجتماعي شامؿ كعصرم في دكلة فمسطيف.

نقؿ كتحكيؿ العمؿ في مشركع )ديب( الذم كمف جانب المشاريع المستقبمية، تـ االتفاؽ عمى 

إلى الصندكؽ الفمسطيني لمتشغيؿ كالحماية االجتماعية  UNDP المتحدة اإلنمائيينفذه برنامج األمـ 

مع استمرار العمؿ  2018العاـ  بدايةإلى صندكؽ التشغيؿ نقؿ المشركع أف يتـ كمف المتكقع  .لمعماؿ

المشركع  عممان بأف .كالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة كاالستفادة مف خبراتو ككيانو كمؤسسة أممية

ينفذه صندكؽ التشغيؿ بالتعاكف مع برنامج األمـ المتحدة اإلنمائي كبتمكيؿ مف منحة دكؿ مجمس 

خريج جامعي  2000. كيستفيد مف ىذا المشركع نحك التعاكف الخميجي كالبنؾ اإلسالمي لمتنمية

ميني في قطاع غزة كلمدة ثالثة أشير، حيث أف التمكيؿ األكلي لممشركع يبمغ نحك خمسة  2000ك

 (2017جدة. )كزارة العمؿ،  –مالييف دكالر أمريكي كبتمكيؿ مف البنؾ اإلسالمي لمتنمية 

 االجتماعية الفمسطينية: وزارة التنمية  2.6.2

تتمثؿ رؤية الكزارة في "مجتمع فمسطيني متماسؾ كمتضامف يكفر األماف االجتماعي كالحياة 

أما رسالة الكزارة فقد تمت صياغتيا  كبدكف تمييز".الكريمة لكؿ أفراده عمى أسس العدالة كالمساكاة 

"تكفير حماية اجتماعية مف خالؿ برامجيا المختمفة المستندة إلى النيج المبني عمى الحقكؽ بما بيدؼ 

يضمف الشفافية كالعدالة لتدعيـ صمكد المكاطنيف". كتسعى الكزارة لتحقيؽ مجمكعة مف األىداؼ، 

ت كالخدمات لمفئات الضعيفة كالميمشة، كتعزيز كتكسيع نطاؽ نظاـ كالمتمثمة في "تقديـ المساعدا

 (2016)كزارة التنمية االجتماعية،  الضماف االجتماعي، فضالن عف تطكير كفاءة الكادر البشرم".

% مف مكازنة الكزارة، أما 94حصؿ برنامج مكافحة الفقرة عمى كفما يتعمؽ بمكازنة الكزارة، فقد 

%، كبرنامج اإلدارة كالتخطيط فقد 5الفئات الميمشة فقد حصؿ عمى ما نسبتو برنامج حماية كرعاية 
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 كزارة التنمية% فقط مف ميزانية الكزارة، كالجدكؿ التالي يبيف تكزيع المكازنة لدل 1حصؿ عمى 

 االجتماعية الفمسطينية:

 اٌّظشٚف اٌفؼٍٟ )ش١مً( اٌّٛاصٔخ )ش١مً( اٌجشٔبِج

803,523,630838,480,716ِىبفؾخاٌفمش

42,212,23041,733,627ؽّب٠خٚسػب٠خرؤ١ً٘اٌفئبداٌّّٙشخ

6,979,74010,013,549اإلداسحٚاٌزخـ١ؾ

 890,227,892 852,715,600 اإلجّبٌٟ

،اإلداسحاٌؼبِخٌٍزخـ١ؾ2015(.اٌزمش٠شاٌغٕٛٞإلٔغبصاداٌٛصاسحٌٍؼب2016َاالعزّبػ١خ)ٚصاسحاٌز١ّٕخاٌّظذس:

.٠ٛ2ش،ساَاهلل،فٍغـ١ٓ،صٚاٌزـ

في العاـ  التي استطاعت كزارة التنمية االجتماعية الفمسطينية تحقيقياكمف أبرز اإلنجازات 

 ما يمي: 2015

كالتي عممت الكزارة عمى تقديـ رزمة مف المساعدات كالخدمات، في مجال مكافحة الفقر:  -

: أسرة فقيرة، كقد شممت تمؾ المساعدات 1209000 لنحكاالحتياجات األساسية  شممت

عفاءات مدرسية " مساعدات نقدية كعينية، كمساعدات طارئة، كبطاقة التأميف الصحي، كا 

يتيمان، فضالن عف تدخالت  3947كجامعية، كدعـ فاتكرة الكيرباء، باإلضافة إلى كفاالت لنحك 

 666اإلعاقة كالتي استفادت منيا نحك في التمكيف االقتصادم لألسر الفقيرة كلذكم الكزارة 

 ."أسرة

كقد شممت خدمات الرعاية كالحماية كاإليكاء لفئات عديدة،  حماية ورعاية الفئات الميمشة: -

ذكم اإلعاقة كالطفكلة كالنساء المسنيف، إضافة لقطاع الجمعيات الخيرية، أما في مجاؿ " :كىي

ة الحاسكب المحمكؿ، كتكفير اإلعفاء األشخاص ذكم اإلعاقة، فقد تـ تكفير عدد مف أجيز 

يكاء  522الجمركي لنحك  شخص.  137طفؿ ذا إعاقة، كتأىيؿ ميني لحكالي  41شخص كا 

 114كفي مجاؿ الطفكلة، فقد تـ تقديـ خدمة احتضاف ستة أطفاؿ مجيكلي النسب، كترخيص 
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طفمة مف ( طفؿ ك 240حضانة أطفاؿ، إضافة إلى تقديـ خدمة اإليكاء في مراكز متخصصة لػ)

( طفؿ متسرب مف المدرسة. أما 352األحداث الجانحيف، كتقديـ التأىيؿ االجتماعي الميني لػ)

 260امرأة في مراكز متخصصة، كمتابعة قضايا  131بالنسبة لحماية النساء، فقد تـ إيكاء 

نشاء استشارية في عدة بمديات لتكعية  350امرأة، كعقد مؤتمرات حالة لحكالي  امرأة، كا 

ساء، أما في مجاؿ الجمعيات الخيرية، فقد تـ اإلشراؼ اإلدارم كالمالي عمى الجمعيات الن

ة إلى دعـ جمعية، إضاف 31 جمعية جديدة، كشراء خدمة مف حكالي 35الخيرية، كتسجيؿ 

عمؿ بعض الجمعيات مثؿ المكافقة عمى جمع التبرعات كتكزيع مساعدات عينية كغذائية 

 ."جيات ممكلة كأدكات مساندة بالتنسيؽ مع

 فمسطين: –االجتماعية  وزارة التنميةبرنامج مكافحة الفقر المقدم من 

ىدؼ البرنامج إلى تنفيذ كتقديـ المساعدات النقدية كالعينية الطارئة كمنح بطاقة التأميف لقد 

دارة المساعدات  الصحي، كتغطية جزء مف التحكيالت الصحية كأثماف الكيرباء كالتمكيف االقتصادم كا 

المكسمية ككفاالت األيتاـ، كتقدـ ىذه المساعدات لألسر الفقيرة كالميمشة حسب معايير االستحقاؽ 

المعمكؿ بيا في الكزارة، كقد جاء اليدؼ العاـ لمبرنامج بيدؼ مكافحة الفقر كالتخفيؼ مف آثاره عمى 

، فقد تبنت الكزارة كعميو .2015% خالؿ العاـ 2األسر الفقيرة كالميمشة كتخفيض نسبة الفقر بنسبة 

 (2016)كزارة التنمية االجتماعية،  األىداؼ االستراتيجية التالية:

 تعزيز قدرات األسر الفقيرة عمى تمبية كسد احتياجاتيا المعيشية األساسية. -

اتيا كدعميا بمشاريع ُمدرة تمكيف األسر الفقيرة مف أجؿ تعزيز قدرتيا عمى االعتماد عمى ذ -

 لى عدـ الحاجة لطمب الدعـ المالي بعد نجاح تمؾ المشاريع.لمدخؿ بحيث تصؿ بيا إ

 .أعكاـ الدراسةتعزيز األمف الغذائي لألسر الفقيرة خالؿ  -

 برنامج رعاية وحماية الفئات الميمشة والضعيفة:
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ساىـ البرنامج في تقديـ خدمات الرعاية كالحماية كالتكعية كالتأىيؿ لمفئات الضعيفة كما 

كاألشخاص ذكم اإلعاقة، كالنساء، كاألطفاؿ، كالمسنيف، كمدمني المخدرات، الفقراء، "كالميمشة 

مراكز متخصصة إقامة ، كذلؾ بغية حمايتيـ مف العنؼ كاالستغالؿ، مف خالؿ "كالسجناء كعائالتيـ

تطكير التعميـ كالتدريب الميني، كتكفير تحقيؽ اآلتي: "البرنامج في  ساىـلكؿ فئة مف تمؾ الفئات، كما 

الرعاية األسرية لألطفاؿ مجيكلي النسب مف خالؿ آليات االحتضاف، كرعاية األطفاؿ في الحضانات 

كاأليتاـ كاألحداث كفاقدم الرعاية الكالدية، كالتكعية األسرية، كاإلرشاد األسرم، كتطكير كتنسيؽ 

لخدمات كالعمؿ الخدمات مع مؤسسات المجتمع المدني كالجمعيات الخيرية عبر تعزيز الشراكة كشراء ا

عمى تنسيؽ التداخالت فيما بيف أعماليا. كبذلؾ فإف غاية البرنامج األساسية ىي الكصكؿ إلى خدمات 

اجتماعية تكفر الرعاية كالتأىيؿ كالحماية كالتكعية لمفئات الميمشة كالضعيفة عمى أسس الشراكة كبناءن 

 (2017ماعية، االجت كزارة التنمية) ."عمى المعايير المعتمدة مف الكزارة

رعاية كحماية الفئات الميمشة كالضعيفة، كفيما يمي كقد أكضحت الكزارة أىداؼ برنامجيا في 

 (2016االجتماعية،  كزارة التنميةعرض ألبرز األىداؼ كاإلنجازات التي حققتيا الكزارة: )

نحك تقديـ خدمات الرعاية كالحماية كالتأىيؿ كالتكعية لألشخاص ذكم اإلعاقة، حيث حصؿ  -

 ألؼ شخص عمى تمؾ الخدمات. 189شخص مف أصؿ  7000

رشاد األطفاؿ كأسرىـ، حيث تـ تقديـ تمؾ الخدمة لن -  8000حك حماية كتأىيؿ كرعاية كتكعية كا 

 طفؿ كأسرة محتاجة كميمشة في جميع المحافظات الفمسطينية.

يا العنؼ تكفير خدمات الحماية كالرعاية كالتأىيؿ النفسي كاالجتماعي لمنساء مف ضحا -

 سيدة فمسطينية ممف تعرضف لمعنؼ األسرم. 500األسرم، حيث تـ تقديـ تمؾ الخدمة لنحك 

تكفير الحماية كاإلرشاد كالرعاية النيارية كاإليكائية لممسنيف ككبار السف، حيث تـ تقديميا  -

 ( مسف كمسنة.1500لػ)
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لمدني لتحقيؽ الحماية تعزيز الشراكة كالتكامؿ مع الجمعيات الخيرية كالمجتمع المحمي كا -

 المجتمعية لكافة الفئات الميمشة األكثر استحقاقان.

 (2017االجتماعية،  كزارة التنمية) أبرز المعيقات التي واجيت الوزارة في إنجاز أىدافيا:

المكاعيد المحددة ليا مع ارتفاع نسب الفقر كعدد األسر تأخر صرؼ المساعدات النقدية عف  -

الكزارة، كالتي أدت إلى تعثر فتح حسابات بنكية لألسر المستفيدة  الفقيرة كالمسجمة لدل

 كخصكصان في قطاع غزة.

عدـ مأسسة خدمة اإلعفاءات المدرسية كالجامعية، كذلؾ بسبب عدـ كجكد آليات كمرجعيات  -

كاضحة لتقديـ تمؾ الخدمة، كعميو فقد تبنت الكزارة في استراتيجيتيا المستقبمية ضركرة العمؿ 

 يؽ الشراكة ما بيف الكزارة ككزارة التربية كالتعميـ العالي الفمسطينية.عمى تنس

% مف مكازنة الكزارة ىي 90نقص التمكيؿ لمعظـ البرامج، حيث أشارت النتائج إلى أف نحك  -

تحكيمية، كبذلؾ فإف عدـ تحكيؿ المخصصات المالية الالزمة، كخصكصان بند المساعدات 

مع عدـ االلتزاـ بصرؼ تمؾ المخصصات كالتي تـ االتفاؽ الطارئة، كالعمؿ عمى تقميصيا، 

، باإلضافة "شراء الخدمة، كدعـ الجمعيات الخيرية" :عمييا مع كزارة المالية في ميزانياتيا، مثؿ

إلى عدـ قياـ الكزارات الشريكة )كخصكصان كزارة الصحية الفمسطينية( بتكفير األطراؼ 

ت الالمنيجية التي تقكـ بتأديتيا المؤسسات الصناعية، فضالن عف ضعؼ تمكيؿ النشاطا

 كالمراكز كالمجاف المتخصصة.

عدـ تكفر قكاعد بيانات تكاممية كتشاركية مع المؤسسات الشريكة )الحككمية كغير الحككمية(  -

نركا ك مثؿ كزارة الصحة، كزارة التربية كالتعميـ، كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية، لجاف الزكاة، األ

 الالجئيف...إلغاثة 
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ضعؼ الُبنية التحتية، مع اىتالؾ العديد مف المكجكدات الثابتة لممديريات كالمراكز التابعة  -

كالمكاصالت كمان كنكعان،  االتصاؿاالجتماعية، باإلضافة إلى النقص في كسائؿ  كزارة التنميةل

أدل إلى انقطاع التكاصؿ في برامج المتابعة الميدانية كالتكاصؿ مع األسر المستيدفة، مع 

كالمعدات كالمكاد برنامج اإلعفاء الجمركي، نقص في األجيزة "كجكد ضعؼ في البيئة التقنية 

 الخاـ األكلية".

صان الميدانية منيا، كازدكاجية المياـ معاناة الكزارة مف النقص في الككادر العاممة، كخصك  -

، كعدـ صكصان مرشدم حماية الطفؿ كالمرأة"كخ"الُمناطة لمعامميف في بعض مف األنشطة 

"خصكصان المتعمقة كضكح المرجعية اإلدارية لبعض األقساـ في المديريات المتخصصة 

 بشؤكف المرأة".

 ؽ.ضعؼ التجاكب مف الجيات الحككمية في مكضكع بطاقة المعا -

-eالمساعدات الغذائية: مثؿ البطاقة اإللكتركنية "تراجع التمكيؿ لبعض مف البرامج  -

voucher." 

 : (7107) االجتماعية وزارة التنميةاالقتصادي التابع للبرنامج التمكين  المشروع الجماعي القادم

مشركع ييدؼ ىذا المشركع إلى الشراكة مع حكالي مئة كخمسكف أسرة فمسطينية فقيرة في 

مشترؾ مع القطاع الخاص لتجييز كتعبئة كتغميؼ مكاد غذائية فمسطينية بمكاصفات مميزة كجكدة 

كتشمؿ  ، كبميزانية سنكية مقدارىا خمسة مالييف دكالر،عالية كتسكيقيا في فمسطيف ككافة دكؿ العالـ

كالمفتكؿ  ،كالفريكة ،ككرؽ العنب كالمكز ،كالدبس ،كزيت الزيتكف ،الزعتر الفمسطيني"ىذه المنتجات 

 .كالتي يمكف تصنيعيا عمى مستكل األسرة" كمجمكعة مف المكاد الغذائية الكطنية اأُلخرل
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 اإلطار االستراتيجي لمبرنامج:

 كزارة التنمية)يتضمف اإلطار االستراتيجي لبرنامج التمكيف االقتصادم المخرجات التالية:

 (2017االجتماعية، 

حكليا الشراكة الفاعمة  تنسجكطنية متكاممة لمكافحة الفقر كالتمكيف االقتصادم  ستراتيجيةا (1

إحداث تغيير مممكس كجدم بغية ، ةكالخاص ةكاألىمي ةالحككمي اتيجابية بيف القطاعكاإل

 في نسب الفقر كالبطالة كزيادة إدماج الفئات الميمشة كالضعيفة في التنمية المستدامة.

تسد كالتي مف الممكف أف االقتصادية كاالجتماعية  لمحمايةكطنية  ةستراتيجياندراج في اإل (2

 االحتالؿ كالحصاراعتداءات جيش المناخ ك  كتحمي األسر المحتاجة مف تقمباتثغكر الفقر 

 .الجائر عمى األراضي الفمسطينية عامة، كقطاع غزة عمى كجو التحديد

مف  كالميمشةالتكسع جغرافيا كقطاعيا في االستيداؼ المباشر لمفئات محدكدة الدخؿ  (3

 الشباب الخريجيف كالريادييف كالنساء كصغار المزارعيف المنتجيف كذكم اإلعاقة. 

منيجة الشراكة كالعمؿ الجماعي المعزز لمتنمية المحمية المستدامة كخصكصا في   (4

 تيميشا كتأثرا باالحتالؿ.  األكثرالقطاعات كالمناطؽ 

التكاممية بيف رـز خدمات الحماية العممية تعزيز بيدؼ بناء خارطة تدخالت منسقة  (5

 المستيدفة لمتمكيف االقتصادم األسرلزيادة جاىزية كقدرات كذلؾ االجتماعية، 

تدخؿ داعـ يسبؽ مرحمة " كاإلنتاجيةالعطاء  إلىكعممية التحكؿ مف الضعؼ  كاالجتماعي،

 ".دخالت االقتصادية كاالستثماريةتال

تعديد منابع التمكيؿ لتكفير مصادر كافية كمستدامة لالستثمار مع الفئات المستيدفة مما  (6

 األمكاؿيعني تطكير آليات )مثال المنصات الرقمية( لشراكات محمية كدكلية لحشد 

مف  كالشركات كالمؤسسات، ضمف تسييالت خصـ التبرعات األفرادكاالستثمارات مف 
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مساىمات  إلىاالجتماعية باإلضافة  الريادةالضرائب، كاستقطاب استثمارات مف مؤسسات 

 . كاإلسالميةالممكليف التقميدييف مف الحككمة الفمسطينية كالدكؿ كالصناديؽ العربية 

استحداث إطار متابعة كتقارير مالية كغير مالية، كتقييـ مبني عمى النتائج لتكثيؽ كتطكير  (7

قميميان  يف محميان منيج التمك  . كدكليان  كا 

استيعاب منظكمة اتصاؿ كتكاصؿ كطنية لتعزيز كفاءة كفاعمية العمؿ المشترؾ بيف صناع  (8

 التي تعاني منيا الفئات الضعيفة كالميمشة. اإلقصاءالقرار كالمكاطف، لمعالجة أكجو 

التمكيف  ستراتيجيةاتطكير القدرات الكطنية لقطاع الحماية االجتماعية الفمسطيني لتحقيؽ  (9

 الكطنية.

االجتماعية،  كزارة التنمية) المنتجة مف: األفراديركز البرنامج عمى األسر الفقيرة كخصكصا ك 

2017) 

 :مف حممة الشيادات الجامعية، كالطمبة المتميزيف الذيف يمكف دعميـ قبيؿ  فئة الخريجين

تحرير شياداتيـ مف الجامعات  التخرج أك بعده بالتدريب كالتأىيؿ لفرص العمؿ المحمية، أك

 لدل حصكليـ عمى فرص عمؿ مشركطة.

  :)ممف لدييـ أفكار فئة المبدعين وأصحاب التميز الميني والقدرات الخاصة )ذوي إعاقة

إبداعية أك معارؼ كميارات قيمة، كمف أصحاب االبتكارات كالمبادرات النادرة، لتحكيؿ 

 أفكارىـ إلى مشاريع كفرص عمؿ.

  أصحاب المشاريع القادريف عمى استيعاب عمالة شابة أك إدماجيا  الرياديين والرياديات:فئة

 كتصدير خدماتيـ عالميان. اإلنتاجفي سالسؿ التكريد كالتسكيؽ، لدل االرتقاء بجكدة كحجـ 
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  البنىفئة صغار المزارعين والصيادين في مناطق ميمشة وذات أولوية وطنية تفتقر إلى 

إلى تحسيف خصكصان الفئات التي تحتاج كامنة، ك النتاجية اإلقدرات لمعناف الإلطالؽ  التحتية

 . لدييا المرافؽ كتطكير آليات اإلنتاج كالتسكيؽ

 مع التركيز عمى ربات البيكت ممف تتكفر لدييف الميارة في التصنيع : فئة النساء المنتجات

  الغذائي كالحرؼ اليدكية )التطريز مثالن(.

 بيدؼ تكفير فرص  اإلسرائيميةمين عن العمل والعاممين في المستوطنات فئة الشباب العاط

 عمؿ ليـ كالتقميؿ التدريجي مف االعتماد عمى سكؽ العمؿ اإلسرائيمي.

 نموذج العمل: 

فبينما ، مف خالؿ جيؿ جديد المنتجة كالشباب يستجيب نمكذج العمؿ لمتطمبات تمكيف األسر

ركزت األجياؿ السابقة مف برامج التمكيف االقتصادم عمى جانب العرض كتقديـ منح كقركض لمفقراء 

معيمي األسر، ييتـ الجيؿ الجديد، فكؽ ذلؾ، بجانب الطمب الذم يضمف إدماج األسر الفقيرة 

 األسكاؽكفتح  في عجمة اإلنتاجية االقتصادية، مف خالؿ تعزيز القدرة التنافسيةكالريادييف الشباب 

الجديد بفئات ما زالت مساىمتيا  النيجالمبادركف. كما ييتـ الشباب لممنتجات أك الخدمات التي ينتجيا 

فضالن االقتصاد،  مف المشاركة في بناءمحدكدة، ككذلؾ حصتيا الكطني االقتصاد تنمية كتطكير في 

كالتي ُتعد مف ف كالنساء الرياديات، بطالة خريجي الجامعات، كقمة الفرص المتاحة لمشباب الرياديي عف

 .كالبطالةقبضة الفقر إمكانية خركجيا مف  ؽيكتع األسرتؤرؽ التي يمـك ال

 (2017االجتماعية،  كزارة التنمية) :اآلتييقوم عمى  األعمالوعمى ىذا فان نموذج 

جماعية لزيادة دخؿ الفئات الميمشة كمحدكدة  أكتصميـ كىندسة مشاريع جديدة فردية  (1

قميميان في قطاعات كاعدة محميا  اإلنتاجالدخؿ، تعزز سمسمة   .كا 
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 خفض تكمفة المكاد الخاـ كمعدات اإلنتاج عمى الفقراء المنتجيف كالريادييف مف خالؿ حمكؿ (2

د  منخفضة ت مشتركة مكثكقة ك منافذ تسكيؽ فاعمة، كلكجستيابالتمكيؿ التشاركي كَتَزكُّ

 .التكمفة

المحمية كالدكلية المعايير  بناء عمىتعزيز جكدة المنتجات بتقنيات جديدة ترفع كفاءة اإلنتاج  (3

 .المحمي كاإلقميمي يفصة أكبر بالسكقتكسب المنتج حكذلؾ كي 

كاممة لمتنمية مت ستراتيجيةاالشراكات بيف الفئات المنتجة كالقطاعات العامة كالخاصة ضمف  (4

 .تدامةالمحمية المس

 فرص تحريؾ كاستنفار القدرات العقمية كالميارات الكامنة لدل أفراد األسر الفقيرة.  (5

يدخؿ برنامج التمكيف االقتصادم بصكرة مممكسة لدعـ  ، فعند تحقيؽ تمؾ األىداؼ،كىكذا

سناد ذلؾ بحش مةمالءلجعميا أكثر  كاإلنتاجي، منظكمة االقتصاد الخدمي د لمزاكلة الشباب لألعماؿ، كا 

المكارد مف شرائح جديدة )في المجتمع كالجميكر( لتتضافر جيكد المانحيف كالخبراء كالمسكقيف، إلسناد 

 . كرفع مستكل الميارة كالكفاءة المينية لدييـ الشباب بالتمكيؿ كالتسكيؽ

يحقؽ البرنامج رؤية كزارة التنمية االجتماعية، كالدكلة الفمسطينية عمكما، باعتبار  كبيذا

لمكافحة الفقر  إستراتيجيةف االقتصادم منصة كطنية لإلدماج االقتصادم كاالجتماعي، كأداة التمكي

، كبكتقة لمساىمة الجميع في بناء اقتصاد مستديـ يستبقي الفمسطينييف عمى أرضيـ كاإلقصاءكالبطالة 

الفقر، بما كىذا يعني، استراتيجيا، تطكير كتكسيع الرؤية الكطنية الشاممة لمكافحة  بمعاش كريـ.

يتجاكز الفجكات كالثغرات كالتي كاف سببيا الرئيس عدـ تحقيؽ التكاممية في مناىج العمؿ الكطني 

 لمكافحة الفقر، كتشتت جيكد القكل المجتمعية في ىذا المجاؿ.

شمؿ الحككمات يجمع أف تعمؿ كبشكؿ تشاركي كمتشابؾ، تمحاكر لقد حددت الكزارة ثالثة 

 (2017االجتماعية،  كزارة التنمية)اع الخاص: كالمجتمع الطكعي كالقط
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 عمى مستوى الحكومات: 

التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لمفقراء كالميمشيف  إستراتيجيةتكحيد الرؤية كالمفاىيـ حكؿ  (1

التنمية  كأىداؼ 2122-2117السياسات الكطنية  أجندةعمى المستكل الكطني انطالقا مف 

ح كطني شامؿ لكؿ مبادرات كتدخالت التمكيف، تعزيز . كيتطمب ذلؾ مس2131المستدامة 

بيف ىذه البرامج لالحتكاـ بالرؤية الكطنية التي سيتـ االتفاؽ عمييا، كمف ثـ مأسسة  التعاضد

 المسؤكلية.   أصحابالشراكات بيف 

 .ات الفقيرة كالميمشة كاحتياجاتياتحديد الفئ (2

 .الكطنية اإلستراتيجيةكرسـ السياسات لتنفيذ  تطبيؽ مبادئ الحككمة الدكر الرقابي (3

قميميا ك تطكير القدرات كتطكير البرنامج كتسكيقو كطنيا  (4  دكليا. كا 

ف كغيرىا م كاألراضيالضريبي  كاإلعفاءتقديـ التسييالت لمتمكيف االقتصادم كتشمؿ التمكيؿ  (5

 .المحفزات لالستثمار مع الفقراء

فمسطيف في التنمية المستدامة مف خالؿ التعاكف الدكلي كالنظاـ لتعزيز مساىمة  اإلطارتقديـ  (6

 كالذم سيعزز بدكره فرص مساىمة الدكؿ المستفيدة بفرص التمكيف لفقراء فمسطيف. 

 ناظـ لممسؤكلية االجتماعية لمشركات كالقطاع الخاص كالحشد لو.   إطارتطكير  (7

 (2117التنمية االجتماعية، )كزارة : والمؤسسات( األفرادعمى مستوى المجتمع الطوعي )

كمؤسسات المجتمع  األفرادحمالت كنداءات حشد المكارد عمى مستكل  إنجاحالمساىمة في  (1

 .كلية لدعـ مبادرات تمكيف الفقراءالطكعي المحمية كالد

الزكاة مف اجؿ استدامة جيكد التنمية االجتماعية كالتمكيف  أمكاؿاستثمار  أكجوتطكير كتكجيو  (2

 قراء. االقتصادم لمف
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جندة التمكيف في أليات لحشد كتنسيؽ المكارد كالجيكد لدعـ آالمساىمة في تطكير منصات ك  (3

 .فمسطيف

 عمى مستوى القطاع الخاص: 

مشاركة القطاع الخاص الفمسطيني بالمبادرة باستثمارات مع فقراء فمسطيف بقيمة ال تقؿ عف  (1

 .لتشجيع االستثمارات الخارجيةمف أرباحيا السنكية % 21

 ييفكالتشبيؾ مع نظرائيـ عمى المستك  القطاع الخاص لتعزيز الشراكات مف التعاكف مع ممثميف (2

 كالدكلي. اإلقميمي

ي قطاعات فالمنتجيف مف خالؿ تطكير كتكليد سالسؿ قيمة  كصغارتعزيز الشراكة مع الفقراء  (3

 . األسركاعدة كقادرة عمى تشغيؿ 

لفقراء ضمف مبادرات جديدة لالستفادة مف دراسة كتصميـ الفرص االستثمارية لمعمؿ مع ا (4

 . ةكالدكلي ةاإلقميميك  ةؽ المحمياسك ألتيحيا اتالفرص التي 

مبادرات تفعيؿ برنامج التنمية الكطني االقتصادم كاالجتماعي مف خالؿ  إنجاحالمساىمة في  (5

 ،كمنح التمكيف كالحماية االجتماعية ،كالتميير ،التشغيؿ" :المسؤكلية االجتماعية كمنيا

 تعزيز الشمكؿ كالكلكج مف خالؿ التكنكلكجيا.  " بغيةكالحمكؿ

 .لمكافحة الفقر إنشاءهالمزمع  اإلنمائيكاالستثمار بالكقؼ االستثمارم  تأسيسالمساىمة في  (6

 : ستراتيجيةاالالخدمات 

كالمتمثمة في يتميز البرنامج في مرحمتو المطكرة بتقديـ خدمات تضاؼ إلى خدماتو األصمية، 

 (2017االجتماعية،  كزارة التنمية) :اآلتي

المساعدة في تصميـ كىندسة المشاريع  إلىيحتاج الشباب حيث  :الريادةخدمة دعم  ( أ

بداعية، سكاء في مجاؿ األعماؿ أك في تطبيؽ اإلكاحتضاف ذكم األفكار  ،الجماعية
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االكتشافات العممية المبدعة، لتتحكؿ أفكارىـ إلى مؤسسات إنتاجية كخدمية ذات مردكد 

دث حِ التي تُ  األفكاراقتصادم عاؿ، كتركز خدمات التصميـ ضمف البرنامج عمى ترجمة 

قميميا كدكليان فرص تشغيؿ قابمة  لكية لممؤسسات ذات الطابع عطى األك تك ، لمتسكيؽ محميان كا 

الريادم القابمة لمتكسع كالقادرة عمى استيعاب عدد أكبر مف المكظفيف، كالمشاريع جيدة 

 االستجابة لجيكد البرنامج في تسكيؽ المنتجات في الخارج مف خالؿ المعارض كالشراكات

 .المحمية كالدكلية

برامج متكاممة بمكاصفات  فكتتضمخدمات التميير وبناء القدرات لمخريجات والخريجين:  ( ب

كسابيـعالمية لتكجيو الشباب كتدريبيـ  ميارات متمكنة في مجاالت عمؿ كاعدة تمبي  كا 

مكانياتيـقدراتيـ  كمتالئـطمكحاتيـ   .كا 

شراكة مع مؤسسات في القطاع العاـ كالخاص  كتتـ مف خالؿ إقامة خدمة التشغيل: ( ت

كاألىمي لتكفير فرص عمؿ لمخريجيف الشباب مف النابغيف المحتاجيف، كبمكجب اتفاقات 

تتعيد المؤسسة بتدريب الشباب في مجاؿ عمميا لفترات ك يعقدىا البرنامج مع المؤسسات. 

% 51ؼ ما ال يقؿ عف زمنية عمى أساس تقاسـ تكاليؼ التدريب مع البرنامج، كتمتـز بتكظي

المالية بناء عمى  مف المتدربيف. كيراعى في اختيار المتقدميف التميز كالذكاء كحاجة األسرة

. كتشارؾ المؤسسة التي تطمب الخدمة في اختيار المتقدميف حسب الدخؿ الشيرم المسجؿ

أك بالتعييد كيمكف أف يككف التدريب كالتكظيؼ كالىما بصفة مباشرة  ،لدييا معتمدةآلية فنية 

 عف بعد. 

يعمؿ البرنامج عمى تسييؿ التعييد عف بعد كالتعاقد مف الباطف خدمة التعييد عن بعد:  ( ث

 كتشمؿ ىذه الخدمة: 
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ىيؿ كتجكيد الخدمات مع ترغب في تقاسـ تكاليؼ التأ ( العمؿ مع شركات عالمية أ )

 مقابؿ التزاـ الشريؾ العالمي بتكفير فرص التعييد.  شريؾ محمي

تكظيؼ الطاقات العممية الفمسطينية إلسداء الخبرة لمدكؿ كالمؤسسات المحتاجة  )ب(

 .في الخارج، عمى سبيؿ تصدير المعرفة الفمسطينية إلييا

كبيف  التشبيؾ بيف أطراؼ عمميتي التشغيؿ كالتعييد كالتدريب كالتأىيؿ عف بعد )ج(

 .ما بينيماكارد الشباب الريادييف كبيف المستثمريف كالداعميف بيدؼ حشد الم

يعتني البرنامج بتكامؿ الدعـ مف خالؿ حيث  شبكة الخدمات اإللكترونية المتكاممة: ( ج

تضافر مع ، ليتسنى حشد الدعـ مف شرائح متعددة في المجتمع "منظكمة اقتصاد الخدمة"

أنكاع مف  أربعةفي تقديـ  "، كالمسكقيفاإلبداعالمانحيف، الخبراء، رعاة كؿ مف "جيكد 

 ".التمكيؿ، كدعـ الريادة، كالتميير، كالتسكيؽ"الخدمات 

 تطوير السياسات الوطنية لمكافحة الفقر والتمكين االقتصادي والتنمية االجتماعية ( ح

في مشاريع التمكيف االقتصادم لألسر  يستثمر ىذا البرنامج االستثمار مع الفقراء: ( خ

الفمسطينية محدكدة الدخؿ، كيقدـ خدماتو لمختمؼ الصناديؽ الكقفية كاالستثمارية العربية 

الراغبة في استثمار أمكاليا في مشاريع مربحة كذات أثر اقتصادم كاجتماعي  كاإلسالمية

 كبير.

 تمويل البرنامج

عمى أساس شريحتيف ال يقؿ  2122-2117 يمكف تصكر بنية مكارد البرنامج لمفترة

 (2117كزارة التنمية االجتماعية، )مميكف دكالر، كما يمي:  131مجمكعيما عف 

اٌّٛاسد اٌّزجذدحاٌّٛاسد األعبع١خ اٌزم١ٍذ٠خ

10ِٕظخاٌزجشعِٓاٌغّٙٛس30ِٛاسدِزبؽخٌذٜاٌجشٔبِظاٌمبئُ

50عٕٛاد6ِخظضطٕبد٠كػشث١خ اٌمـبعِغبّ٘بد ِٓ االعزّبػ١خ اٌّغئ١ٌٚخ

اٌخبص

10

30ر٠ًّٛسد٠فِٓششوبء
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20اٌّجّٛع110اٌّجّٛع
،اإلداسحاٌؼبِخٌٍزخـ١ؾ2015(.اٌزمش٠شاٌغٕٛٞإلٔغبصاداٌٛصاسحٌٍؼب2016َاالعزّبػ١خ)ٚصاسحاٌز١ّٕخاٌّظذس:

.9ٚاٌزـ٠ٛش،ساَاهلل،فٍغـ١ٓ،ص

السياسي الدكلي لمبرنامج يمكف أف يكسع قاعدة مكارده، كذلؾ  الدعـكمف الجدير ذكره بأف 

كالذم  2116بناء عمى طمب الرئيس الفمسطيني في عاـ  (مميار دكالرػ)باستثمارم  بإقامة صندكؽ

القى تأييدان مف الدكؿ اإلسالمية حيث يقكـ البنؾ اإلسالمي بالعمؿ حاليان عمى إخراجو إلى حيز 

 الكجكد. 

 مأسسة البرنامج:

يتجو برنامج التمكيف االقتصادم نحك االستقالؿ الكامؿ في مرحمة الحقة عمى شكؿ صندكؽ أك 

مؤسسة ترمي لإلسياـ  إلىالتحكؿ  إلىمؤسسة كطنية في أفؽ متطكر كيتخذ صكرة برنامج كطني قابؿ 

ثالث  كتعتمد المأسسة عمى المستداـ في معالجة قضايا الفقر كالبطالة بآليات التمكيف االقتصادم.

 ركائز:

حريص  كالبرنامج كنكاة ىذا الطاقـ ىي الفريؽ العامؿ في البرنامج.ركيزة الطاقم البشري:  .1

 عمى بناء قدرات كزارة التنمية االجتماعية في مجاؿ التمكيف االقتصادم. 

كسيطكر البرنامج حاكميتو لمرحمة النضج المؤسسي، كذلؾ  الركيزة التنظيمية: .7

ناء، كالمجاف لالستقالؿ تدريجيا كاضطالع ىيئاتو بدكر أكبر لكؿ مف مجمس األم

 . المتخصصة، كاإلدارة

كاسع الطيؼ  إسالميكقؼ  إنشاءكىذا يتطمب  التنموي:االستثماري ركيزة الوقف  .3

ىذا  كيستندكيككف لمكقؼ صندكؽ استثمارم،  ،لمتمكيف االقتصادم لمشعب الفمسطيني

ليات لتنكيع منابع الدخؿ، كجعميا أكثر استدامة، مثؿ التمكيؿ  عمى العديد مف اآلالكقؼ 

 مف الجميكر كمف شركاء غير تقميدييف. 
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 لمتمكين االقتصادي لمشعب الفمسطيني الوقف اإلسالمي الدولي  2.6.7

تحقيؽ التنمية  إلى يؤدم"، كالذم الدكلي كاسع الطيؼالكقؼ يخطط البرنامج إلى تكفير "

كتحقيؽ الشراكة ما  ،مشاريع اقتصادية مدركسة فيخالؿ استثمار أمكاؿ الكقؼ  مف ،الشاممة كالمتكازنة

حاليان،  االقتصادمكالتي يستثمر بيا برنامج التمكيف  ؛مشاريع جماعيةبيف الفقراء كالقطاع الخاص في 

كحؿ الجزء األكبر مف مشكمة الفقر لكثير مف المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية كبما يؤدم إلى عالج ا

، تتمتع غير ربحية مالية، كقفية اقتصادية،ىك مؤسسة  بو ىناعمميان الكقؼ المقصكد ك . في فمسطيف

 :اآلتيةالخصائص ب

 .المؤسسة ألغراض مالئمة قكانينيا تككف ،أجنبية أك عربية دكلة أية في مسجمةأف تككف  - أ

 .فمسطيف فقراء كلصالح فمسطيف فقراء مع فمسطيف، في أمكاليا باستثمار مكمفة - ب

 المصادر جميع مفاألساسية  حاجياتال لتغطية إضافية مالية مكارد عف بالبحث مكمفة - ت

 .المتاحة كالدكلية المحمية

 مع الصمة ربطك  لمنتجاتيـ، أسكاؽ فتح طريؽ عف دكليا فمسطيف فقراء منتجات بدعـ مكمفة - ث

 ......(متخصصة، دكلية منظمات مع العالقة ربطكتعمؿ عمى  ميتمة، تجارية مؤسسات

 .الفقر عمى لمقضاء بفمسطيف الكطنية الييئات مختمؼ مع تنسؽ - ج

 ،الالـز المالي الدعـ جمب في إمكانياتو ىك عالميان  الكقؼ يككف أف مفاألساسي  كاليدؼ - ح

 المؤسسات مف بالقرب لتكاجده نظران  يحققيا أف يمكف التيك  ،كالتشبيؾ الشراكة عالقات عبر

 الفقراء منتجات كدعـ تسكيؽ في مساعدتو كإلمكانية معيا، التكاصؿ كسيكلة ،الداعمة الدكلية

 .العالمي السكؽ في
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 منافع البرنامج: 

 البرنامج عمى مبادرات عممية شاممة لمكافحة الفقر كتعزيز المنعة المجتمعية إستراتيجيةتركز 

لفئات ا كالتي تستيدؼ متمكيف االقتصادم كاالجتماعيتكفير المشاريع الممكلة لفي فمسطيف، مف خالؿ 

الجديد نمذجة تطبيؽ أىداؼ التنمية المستدامة  بشكموكيستطيع البرنامج  في المجتمع. األضعؼ

التنمية مكافحة الفقر بكافة أشكالو. فأىداؼ  كفي مقدمتيا ،التي اعتمدتيا األمـ المتحدة 2131

المستدامة التي تركز عمى تعظيـ النمك االقتصادم كتعميـ استفادة الناس مف ثماره عمى نحك يحقؽ 

كالتي  العدالة كالشمكؿ كالبعد عف االستخداـ المفرط لممكارد الطبيعية كميا حاضرة في البرنامج الجديد

لقضايا التعميـ كالصحة كالمنعة شاممة كفاعمة قابمة لمتحقيؽ في سبيؿ التصدم بناء منظكمة تركز عمى 

االقتصادية لممجتمعات المحمية الميددة بالمخاطر االجتماعية كاالقتصادية كالبيئية كالثقافية عمى 

 السكاء.

كىي: مكافحة  ،التي تخدميا آليات كمبادرات البرنامج األىداؼعدد مف  اإلستراتيجيةكليذه 

عداد ككادر نسبة البطالة في المجتمع الفمسطينمف تقميؿ ، كالاالجتماعيالفقر كالتيميش كاإلقصاء  ي كا 

، فضالن عف المتكسطة كدكرىا في تشغيؿ الشبابزيادة عدد الشركات الصغيرة ك ، ك شابة مؤىمة لمعمؿ

تسييؿ ، كالعمؿ عمى كالشراكة بيف القطاعات المختمفة تشجع اإلبداع منظكمةالمساىمة في بناء بيئة 

لتنافسية المساىمة في ترسيخ ا، ك عمى األفكار الريادية لدل الشبابشاريع القائمة التمكيؿ االبتدائي لمم

جريف التشبيؾ لالستفادة مف نفكذ كعمـ كمكارد الميا، كما تيدؼ إلى لدل االقتصاد الفمسطيني

بيدؼ تضافر الجيكد كتعظيـ  تنسيؽ عمؿ المؤسسات ذات الصمة، ك الفمسطينييف كأصدقاء فمسطيف

 اىمة في مأسسة خدمة التمكيف االقتصادم لمفقراء عمى المستكل الكطني.المس، ك األثر
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 الزكاة ودورىا في حياة المجتمع

بنا ، فجدير ذا أردنا معرفة الدكر الذم تؤديو الزكاة في تحقيؽ أىداؼ المجتمع كحؿ مشاكموإ

 ،كالمالية لمدكلةأف نتعرؼ عمى ىذا الدكر مف خالؿ ربط ىذا الدكر بأىداؼ السياسة االقتصادية 

بؿ ىي األساس في النظاـ المالي اإلسالمي،  ،باعتبار أف الزكاة تعتبر مف أىـ أدكات السياسة المالية

نفاقيا مفف أداة ذات كفاءة عالية في المساىمة كالتأثير عمى أىداؼ ، نجدىا خالؿ عممية جمع الزكاة كا 

ياسة االقتصادية في تحقيؽ أىداؼ الس ان كبير  ان معب دكر تكبالتالي  ،(2013)جماؿ الديف كحمك،  المجتمع

فتعدد مصارؼ الزكاة كتنكعيا ىك دليؿ ساطع عمى فاعمية الزكاة في المساىمة كالتأثير  .كالمالية لمدكلة

بدرجة تصؿ  -عمى جكانب كثيرة مف حياة المجتمع، كما أف تحصيميا مف أصناؼ متعددة مف األمكاؿ 

 (2005)البطاينة كآخركف،  رة التأثيرية الكبيرة كذلؾ.يعطييا القد -إلى جميع األمكاؿ 

لمتعرؼ عمى مدل فاعمية الزكاة كأداة مالية سنعرض تأثير الزكاة كدكرىا كمساىمتيا في ك 

 تحقيؽ األىداؼ المكضكعة في السياسة االقتصادية كالمالية لمدكلة كىي:

 ـ الزكاة ودورىا في المجال االجتماعي: 1

 ر الزكاة في تحقيؽ الضماف االجتماعي في النقاط اآلتية:( دك 2016أكجز حماد )

ىي عكف لمعاجزيف جسمانيان مف المعاقيف، كالمرضى بأمراض مزمنة، كسائر األسباب البدينة  -

التي يبتمى المرء بيا، كال يممؾ إلى التغمب عمييا سبيالن، فيذا يعطى مف ماؿ الزكاة ما يغنيو 

ف كاف باإلمكاف تدريب جبران لضعفو كرحمة لعجزه، حتى ال  يككف المجتمع عكنان لمزمف عميو، كا 

بعض ذكم االحتياجات الخاصة كنحكىـ مف الفقراء عمى أنكاع مف العمؿ تناسبيـ، كتسد 

حاجتيـ، فال بأس باإلنفاؽ عمى تعميميـ كتدريبيـ مف ماؿ الزكاة، كمف ثـ فتح مشركع صغير 

نساء باعتبار أف ليف دكر فعاؿ في تحسيف التركيز عمى المع ليـ لتحسيف كضعيـ المادم، 

 (.www.islamtoday.netأكضاع أسرىف. )
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كىي عكف لمفقراء العاجزيف عف الكسب مف أصحاب القكة الجسدية الذيف انسدت أبكاب  -

 الكسب الحالؿ في كجكىيـ، فيؤالء في حكـ العاجزيف جسديان، إذ إنيـ أقكياء غير مكتسبيف.

الحاجات الطارئة ممف اجتاحتيـ السيكؿ كالحرائؽ كنحكه، فإسياـ جزء كىي عكف لمفقراء ذكم  -

مف ماؿ الزكاة يعمؿ عمى تكفير المسكف اآلمف ليـ، كتكفير المأكؿ كالمشرب كعدـ تركيـ 

عالة عمى المجتمع، فيؤالء ممف جار عمييـ الزمف، فتركيـ فقراء بال مأكل كال مأكؿ. )حسف، 

2005) 

ى أف الزكاة تعمؿ عمى تحقيؽ االستقرار االقتصادم لمفقراء، كذلؾ ( إل2016كما أشار حماد )

عف طريؽ بناء مصانع، كمنشآت، مف ماؿ الزكاة، يتـ تمميكيا لمفقراء القادريف عمى العمؿ، كأف يممؾ 

التاجر متجران كما يمزمو كيتبعو، كيممؾ الزارع أرضان كما يمزميا كيتبعيا، كيممؾ المحترؼ آالت حرفتو 

ميا كيتبعيا، فيزّكد الفقراء بأدكات العمؿ كؿ حسب حرفتو كاختصاصو، ميما بمغت أثمانيا كما يمز 

كتكاليفيا، كذلؾ مف أجؿ االستمرار كاالستقرار في العمؿ كاإلنتاج، كىي بيذا العمؿ تعمؿ عمى تحقيؽ 

عمى تكفير اء كالزيادة مف عدد المالؾ، كىي أيضان تعمؿ بيذا ؼ عظيـ، كىك التقميؿ مف عدد األجر ىد

 مصدر رزؽ مستمر كمستقر لمفقير كمف يعكلو مف أفراد أسرتو.

جعؿ  حيث –رضي اهلل عنو  – عمر بف الخطابسيدنا كخير نمكذج عمى ىذا، ما فعمو 

أرض الريذة ممكان عامان ترعى فيو دكاب المسمميف، كقد جعؿ المصمحة الكبرل لمفقراء كذكم الدخؿ 

عالة أسرىـ. )حماد، المحدكد، كذلؾ ليتمكنكا مف زيا  (214: ص2016دة ثركتيـ كا 

 آليات تفعيل عممية تحصيل الزكاة:

( إلى مجمكعة مف اآلليات المقترحة لتفعيؿ عممية تحصيؿ أمكاؿ 2016)خميس عايدة أشارت 

 (225-224: ص2016، خميساآلتي: ) كالتي يمكف تمخيصيا فيالزكاة في المجتمعات اإلسالمية، 
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لزكاة عف طريؽ لجاف محمية عمى مستكل عاٍؿ مف النضج الشرعي قياـ الدكلة بجمع ا -

كاالقتصادم ليا صفة المطالبة القانكنية، لتقكـ بجمع الزكاة كالتصرؼ فييا حسب ما تمميو 

 المصمحة في كؿ منطقة، ككفؽ الضكابط الشرعية.

فقة مرابيدؼ مف مختمؼ التخصصات ك  المستكيات،تككيف لجنة مركزية استشارية عمى أعمى  -

 ككضع خطط استثمار أمكاؿ الزكاة لتككف في متناكؿ المجاف المحمية. ،عمؿ المجاف الفرعية

كجعميا تحت  ،قانكف(مف خالؿ سف )مف األمكاؿ المكدعة في البنكؾ خصـ قيمة الزكاة  -

 تصرؼ المجنة المركزية المختصة بيذا الشأف.

ع التي تعكد عمى الفقراء بالدخؿ الثابت، في صكرة تشغيؿ كخالفو، كالتي ير االتكسع في المش -

أك عمى  ،معطيف أشخاصمف شأنيا أف تدفع عجمة التنمية كتحكليـ مف فقراء آخذيف إلى 

 (2001)أحمد،  األقؿ تكفييـ ذؿ السؤاؿ.

التقيد بالبمد  دعكة أثرياء األمة إلى إخراج زكاة أمكاليـ لفقراء المسمميف في ربكع العالـ دكف -

 .عمى المستكل العالميالذم يقيمكف فيو، كىذا يؤلؼ بيف قمكب المسمميف 

نما تسعى مباشرة لمحؿ النيائي ليا حتى  - الزكاة ال تستيدؼ الحؿ المؤقت لمشكمة الفقرة، كا 

 .إلى العيش الكريـتغني مستحقييا فُتخرجيـ عف دائرة الفقرة إلى 

 ن الفمسطينيين )األونروا(وكالة غوث وتشغيل الالجئي  2.6.7

ـ تك  ،1949جمعية العامة في عاـ المتحدة بقرار مف المـ لألكنركا كككالة تابعة األتأسست 

خمسة مالييف الجئ مف فمسطيف مسجميف لدييا، كتقتضي  لنحكالمساعدة كالحماية  يـتفكيضيا بتقد

ميمتيا تقديـ المساعدة لالجئي فمسطيف في األردف كلبناف كسكريا كالضفة الغربية كقطاع غزة، ليتمكنكا 

كذلؾ إلى أف يتـ التكصؿ لحؿ عادؿ كدائـ لمحنتيـ،  ،مف تحقيؽ إمكاناتيـ في مجاؿ التنمية البشرية

عمى التعميـ كالرعاية الصحية كاإلغاثة كالخدمات االجتماعية كالبنية التحتية  كتشتمؿ خدمات األكنركا
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يتـ تمكيؿ األكنركا مف المعركؼ أف عممية كاإلقراض الصغير، ك المعيشية، المخيمات  أكضاع كتحسيف

 (2117، ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييفطكعية. )ال اتمساىمالكمي بكاسطة تتـ كبشكمؿ 

 ج والمشاريع قيد التنفيذ:البرام

تقدـ رئاسة األكنركا الدعـ في مجاالت المشتريات كالمكجستيات كالنقؿ كالسالمة كاألمف 

كالحماية، فضالن عف النظـ كالعمميات، كيتـ ذلؾ لمراقبة تنفيذ األنشطة عمى أساس النتائج المتكقعة. 

 التخطيط.كيدعـ التمكيؿ االحتفاظ بمكظؼ مسؤكؿ لمطكارئ داخؿ دائرة 

التفاعؿ مع المنظكمة الدكلية لحقكؽ  ،كمف خالؿ دائرة الشؤكف القانكنية ،تكاصؿ الككالةك 

تكفؿ األكنركا قدران أكبر مف  ثاإلنساف، كذلؾ لتقديـ أشكاؿ أخرل مف الدعـ المتعمؽ بالحماية، حي

الثبات كاالنسجاـ بيف مكاتب األقاليـ في تنفيذ أنشطة الطكارئ، كتحسيف القدرة عمى استخالص 

الدركس المستفادة مف األقاليـ التي تعيش أكضاع طكارئ، كالعمؿ عمى تطبيقيا. كتدعـ الككالة أنشطة 

 يف لدييا.التأىب لمطكارئ مف خالؿ بناء قدرات المكظفيف العامم

 7107متطمبات البرنامج المقترح لمعام 

 المجموع الفرعي رئاسة األونروا الضفة الغربية غزة متطمبات البرنامج
 األولوية االستراتيجية األولى:

 األسر التي تفتقر لألمن الغذائي وتمك التي تواجو صدمات حادة تممك قدرة اقتصادية أكبر عمى الوصول إلى الغذاء
 11339433415  2435893687 8933533718 الغذائية الطارئة المساعدات

 8311283139  1331293116 6939993123 الماؿ مقابؿ العامؿ الطارئ
 1113111   1113111 سبؿ كسب العيش
 19731823544  3736183713 15934633841 المجمكع الفرعي

 الثانية:األولوية االستراتيجية 
 الالجئون المتضررون من األزمة يتمتعون بحقوقيم األساسية في الخدمات والمساعدة

 535823237  131823237 435113111 الصحة الطارئة / العيادات الصحية المتنقمة
 531113111   531113111 التعميـ في أكضاع الطكارئ

 435113111   435113111 الصحة البيئية الطارئة
 13833663282   13833663282 اإلصالح الطارئ لممساكف

 1935363111   1935363111 المساعدات النقدية لتأميف مأكلى انتقالي
 17239843519   17139123282 المجمكع الفرعي
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 المجموع الفرعي رئاسة األونروا الضفة الغربية غزة متطمبات البرنامج
 األولوية االستراتيجية الثالث:

 النزاع والعنف من خالل الوصول إلى الخدمات والمناصرةحماية الالجئين الفمسطينيين من تأثيرات 
 934393923  4393923 931113111 الصحة النفسية المجتمعية

 237373699  232373699 531113111 الحماية
 4153315  4153315  تعزيز قدرات الصمكد )األطفاؿ كالشباب(
 1383111  1 1383111 التكعية بمخاطر مخمفات الحرب المتفجرة

 431113111  1 431113111 أسابيع المرح الصيفية
 1637313927   1336383111 المجمكع الفرعي

 األولوية االستراتيجة الرابعة:
 اإلدارة والتنسيق الفعاالت لالستجابة الطارئة

 933143892 6663463 136883568 639933861 التنسيؽ كاإلدارة
 531743836  332873836 138873111 الحيادية

 131143139   131143139 السالمة كاألمف
 1535933867 6663463 439323414 939953111 المجمكع الفرعي

 41233913857 6663463 4637263271 35439993123 المجمكع )دكالر أمريكي(
، 2017النداء الطارئ ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األنكركا(. األرض الفمسطينية المحتمة: المصدر: 

 .9عماف، المممكة األردنية الياشمية، ص
 

 أواًل: المساعدات الغذائية الطارئة:

 الغاية المستيدفة المؤشر 
األسر المفتقرة لألمف الغذائي تمبي أبسط 
متطمباتيا الغذائية مف خالؿ المساعدات 

 الغذائية

عدد الالجئيف الذيف يعيشكف تحت خط الفقر 
الذيف يتمقكف مساعدات غذائية دكالر  1174
 طارئة

5873525 
 ذككر( 24793915)
 إناث( 2393621)

عدد الالجئيف الذيف يعيشكف تحت خط الفقر 
دكالر الذيف يتمقكف مساعدات  3187البالغ 

 غذائية طارئة

4243123 
 ذككر( 2153754)
 إناث( 2183569)

يتـ تخفيؼ حدة افتقار الالجئيف لألمف 
 الغذائي

احتياجات الطاقة لدل الالجئيف مف نسبة 
فئة الفقر المدقع التي تتـ تمبيتيا مف خالؿ 

 تكزيع المساعدات الغذائية

81% 

نسبة احتياجات الطاقة لدل الالجئيف مف 
فئة الفقر المطمؽ التي تتـ تمبيتيا مف خالؿ 

 تكزيع المساعدات الغذائية

43% 

، 2017الفمسطينييف )األنكركا(. األرض الفمسطينية المحتمة: النداء الطارئ ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف المصدر: 
 .12عماف، المممكة األردنية الياشمية، ص
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الجئي فمسطيني ال يممككف  9119500تقدـ األكنركا مساعدات غذائية طارئة إلى نحك ك 

أسرة  179400امرأة ك 4479800الكسائؿ المالية لتغطية احتياجاتيـ األساسية لمغذاء، بما يشمؿ 

دكالر يكميان  1.74الجئي يعيشكف تحت خط الفقر المدقع كالبالغ  4879500تعيميا نساء، كيتمقى نحك 

سعر حرارم لمشخص الكاحد يكميان، كما يحصؿ حكالي  19675دان غذائية فصمية تغطي نحك طرك 

دكالر لمشخص  3.87الجئي يعيشكف بيف خط الفقر المدقع كخط الفقر المطمؽ كالبالغ  4249000

سعر حرارم، كيتحدد االستحقاؽ  لتمقي المساعدات الغذائية الطارئة مف خالؿ  902الكاحد يكميان عمى 

ئج مسح لتقييـ الفقر يقكـ بتأديتو أخصائيكف اجتماعيكف في الككالة، كيتـ ذلؾ مف خالؿ زيارات نتا

العمر، الجنس، األكضاع "كبذلؾ يتـ الكشؼ عف الخصائص األساسية لألسرة منزلية كؿ سنتيف، 

ت السكانية ، كما يتـ األخذ بعيف االعتبار الفئالعمؿ"السكنية، تركيبة األسرة، األصكؿ التي تممكيا، ا

األشد ضعفان كالذيف ربما لـ يتمكنكا مف الكصكؿ إلى المساعدات الغذائية الطارئة مف خالؿ القنكات 

كما يتمقى  "،زكجات األسر القائمة عمى تعدد الزكجات، المطمقات، المنفصالت، الميجكرات"االعتيادية 

 .المخصصةغذائية السمة الجميع األفراد المخكليف 

 مقابل العمل الطارئثانيًا: المال 

 الغاية المستيدفة المؤشر 
يكسب الرجاؿ كالنساء 
األجكر عمى المدل 

القصير لتغطية 
احتياجاتيـ األساسية 

لمغذاء كاستعادة قدراتيـ 
 عمى التدبر

نسبة المستفيديف مف برنامج الماؿ مقابؿ العمؿ الذيف يستخدمكف ما 
 يكسبكنو في شراء أغذية طازجة

80% 

المستفيديف مف برنامج الماؿ مقابؿ العمؿ الذيف يستخدمكنو نسبة 
 لسداد ديكنيـ

50% 

عدد الالجئيف الذيف يستفيدكف مف الماؿ مقابؿ العمؿ عمى المدل 
 القصير

539193 
 ذككر( 349575)
 إناث( 189618)

 $6295969815 القيمة اإلجمالية المقدمة لممستفيديف مف برنامج الماؿ مقابؿ العمؿ
 %40 نسبة عقكد األعماؿ المعتمدة عمى ميارةالتي تمنح لنساء

، 2017ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األنكركا(. األرض الفمسطينية المحتمة: النداء الطارئ المصدر: 
 .12عماف، المممكة األردنية الياشمية، ص
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محصكؿ عمى الماؿ مقابؿ العمؿ فرصان لقد كفرت األكنركا كتشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف 

يكـ عمؿ، مما ساىـ في  594419384الجئان فمسطينيان كبما يعادؿ  539193القصير اآلجؿ لنحك 

مميكف دكالر أمريكي لدعـ اقتصاد األسر المسجمة في الككالة، كتكفير نحك  62تقديـ أكثر مف 

مشركع كبشكؿ غير مباشر ، كقد استفاد مف ال2017كظيفة بدكاـ كامؿ عمى مدار سنة  189894

% مف فرص الماؿ مقابؿ 40شخص، كفي المقابؿ، تسعى الككالة لتقديـ نحك  2559326حكالي 

% مف المجمكع الكمي مف فرص 40العمؿ المعتمد عمى ميارات النساء، باإلضافة إلى تخصيص نحك 

عطاء األكلكية لألسر الفقيرة، حيث عممت الككالة عمى  تقديـ فرص الماؿ مقابؿ العمؿ لفئة الشباب، كا 

العمؿ في عدد مف المكاقع في قطاع غزة، منيا المنظمات المجتمعية الشريكة، كالمؤسسات األىمية، 

 الخدمات، كمنشآت األكنركا. كشركات الخدمات المحمية، كمقدمي

مما سبؽ، نستنتج أف ىناؾ العديد مف المؤسسات كالمنظمات الحككمية كاألىمية التي تقـك 

الدعـ المالي لمعائالت الفقيرة كالمحتاجة في فمسطيف، كالتي تتركز أعماليا عمى منح تمؾ األسر بتقديـ 

تمكيؿ لمشركع مقترح مف قبؿ تمؾ العائالت كالمسجميف رسميان لدييا، كأسر فقيرة أك محتاجة، كيتـ 

 أنيا تشترؾ جميعيا التعامؿ مع تمؾ البرامج كالمشاريع الممكلة بناء عمى أكلكيات داخمية لكؿ منيا، إال

بيدؼ كاحد كىك الكصكؿ إلى التمكيف االقتصادم كاالجتماعي لألسر الفقيرة كالمحتاجة كذلؾ مف 

خالؿ إقامة مشاريع ممكلة تكفر ليـ دخؿ شيرم مستمر، كيسمح بتكفير فرصة عمؿ أك أكثر ألفراد 

ائمة، مع مراعاة إجراء دراسات العائمة، كتتـ المكافقة عمى تمؾ المشاريع الممكلة بناء عمى طمب الع

جدكل لضماف نجاح تمؾ المشاريع، كتقكـ جميع تمؾ الجيات بتقديـ التدريب كالتطكير الالزميف في 

مجاالت إدارة المشركع، كعمميات الشراء كالبيع، كالتسكيؽ، كامتالؾ حرفة أك مينة جديدة أك العمؿ 

 عمى رفع كفاءة العامميف فييا.
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 ابقةالدراسات الس  7.2

تناكؿ ىذا القسـ عرضا لمجمكعة مف الدراسات السابقة التي ناقشت مكضكع الفقر بشكؿ عاـ، 

مع التركيز عمى اآلليات المتبعة في تمكيف الفقراء في عدد مف البيئات المحمية كاإلقميمية كالدكلية، 

 نشرىا.كفيما يمي عرض لتمؾ الدراسات مرتبة ترتيبان تنازليان بحسب تاريخ 

 ( بعنوان: "واقع التمكين االقتصادي لممرأة في قطاع غزة".2014دراسة )أبو منديل،   1.7.2

قدمت الدراسة عرضان كتحميالن عامان لكاقع التمكيف االقتصادية لمنساء في قطاع غزة، كتطرقت  

ألبرز العكائؽ التي تمنع مف تمكيف النساء في القطاع، كاستخدمت الدراسة المنيج الكصفي التحميمي، 

يعتبر المعضمة األكبر كجاء مف أبرز النتائج المتعمقة بتعميـ كالمرأة كتدريبيا إلى أف التعميـ بشكؿ عاـ 

كالتي تكاجو النساء في فمسطيف، كما بينت النتائج أنو كعمى الرغـ مف أف المرأة الفمسطينية لـ تكف 

بمعزؿ عف كافة التحكالت االقتصادية كالسياسية كالتي شيدىا المجتمع الفمسطيني في قطاع غزة، إال 

القتصادم القائـ حيث شكمت القكل العاممة أف مشاركة المرأة في سكؽ العمؿ ال تتناسب مع التكسع ا

% في قطاع غزة. كتكصمت الدراسة كذلؾ 53%، كأف نسبة البطالة لدل النساء كصمت إلى 16نحك 

% مف النساء المكاتي خططف لبدء مشركع خاص قد تخّميف عف الفكرة بسبب مشاكؿ تتعمؽ 61أف إلى 

كبيرة مف النساء، كترل عينة الدراسة أف بالتمكيؿ كالتي تتطمب ضمانات ال تتكافر عند شريحة 

القركض التي يتـ تقديميا مف مؤسسات التمكيؿ النسكية غير مشجعة نظران لصغر حجميا كارتفاع 

% مف المبحكثات المكاتي استفدف مف القركض قد شعرف بسيكلة الكصكؿ 22.9سعر الفائدة، إال أف 

حصمف عمى القركض قد تـ تمكينيـ اقتصاديان، % مف النساء الالتي 43.8إلى الخدمات المالية كأف 

كتعكد أبرز المعيقات إلى تعارض مفيكـ القركض مع أحكاـ الشريعة اإلسالمية كارتفاع نسبة الفائدة 

 كعدـ كجكد كفالء كاإلجراءات البنكية المعقدة.
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الممك ( بعنوان: "محاربة الفقر في عيد خادم الحرمين الشريفين 2011دراسة )السبيعي،   2.7.2

 دراسة تأصيمية". –عبد اهلل بن عبد العزيز وأثرىا في الوقاية من الجريمة 

إجابتيا عمى كاقع محاربة الفقر في عيد خادـ الحرميف الشريفيف،  يتتحدد مشكمة الدراسة ف

 كقد تكصمت الدراسة إلى أف الفقر ُيشكؿ دافعان رئيسان لمجريمة، فيناؾكأثر ذلؾ في الكقاية مف الجريمة، 

عالقة طردية فيما بينيما، فكمما ازداد الفقر ازدادت الجريمة، كقد نجحت المممكة إلى حد كبير في 

احتكاء الفقر كحصره في جيكب صغيرة محدكدة، كتحقؽ ىذا النجاح بسبب الخطكات كاإلجراءات 

ميف الشريفيف الفعالة التي اتخذت في دفع عممية التنمية االجتماعية بجميع أبعادىا، كما أف خادـ الحر 

حرص عمى إعطاء مشكمة الفقر رعاية خاصة، فقاـ بالعديد مف اإلنجازات كالمساعدات التي تساعد 

في مكافحة الفقر، كأف ذلؾ قد أدل إلى الكقاية مف جرائـ الماؿ التي كصمت إلى مستكيات متدنية 

 تمع السعكدم.مقارنة بالسنكات السابقة لمدراسة، باإلضافة إلى الحد مف اإلرىاب في المج

( بعنوان: "الجدوى االجتماعية لممشاريع المتناىية الصغر وتأثيراتيا 2010دراسة )أيوب،   3.7.2

 عمى النساء في الريف السوري".

سعت الدراسة إلى رصد فعالية المشاريع متناىية الصغر كإحدل آليات التمكيف االقتصادم  

فعالة ىذه اآللية كالتعرؼ عمى مدل مساىمتيا  كاالجتماعي لممرأة الريفية، كقد تمت عممية رصد

بتمكيف النساء اقتصاديان كاجتماعيان باالعتماد عمى مؤشرات قياس معينة كمحددة لذلؾ تحدد الجدكل 

% مف النساء صاحبات 68االجتماعية مف ىذه المشاريع. كتكصمت الدراسة إلى أف ما نسبتو 

% مف النساء صاحبات 18ت كمتطمبات األسرة، كأف المشاريع ينفقف الدخؿ الخاص بيف لسد احتياجا

المشاريع استفدف مف خدمات الكحدة النسائية بدكرات تدريبية كخدمات مشكرة كتكعية في حاكؿ كجكد 

% مف األسر المبحكثة تعتبر أف 34كحدة تدريب قريبة مف مكاف اإلقامة، كما أشارت النتائج إلى أف 

% مف المشاريع ىي 70قد بينت الدراسة إلى أف دخؿ، ك عائد المشركع ىك المصدر األساسي لم
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% منيا 19مشاريع ثركة حيكانية )تسميف الحمالف كتربية األغناـ كاألبقار كالماعز كالنحؿ(، كأف 

% مشاريع يدكية كحرفية كتصنيعية(، كما أشارت الدراسة إلى أف قيمة 4% مشاريع زراعية، 7خدمية )

( ألؼ شيقؿ لجميع المشاريع، كقد جاء مف أبرز المعيقات 100-90)التمكيؿ المقدمة تراكحت ما بيف 

التي كاجيت المرأة عند بدئيا بالمشركع عدـ المعرفة في كيفية التعامؿ مع الزبائف، كالمنافسة، كغالء 

أسعار المكاد األكلية، كعمميات البيع اآلجؿ، كصعكبة تأميف البضاعة مف السكؽ، كغالء أسعار 

، كدعـ كفاية رأس الماؿ، في حيف تكصمت الدراسة إلى أف مف أبرز العكامؿ التي األعالؼ، كالجفاؼ

تساعد عمى نجاح المشاريع التدريب قبؿ المشركع عمى كيفية العمؿ، كنظافة المنتج كجكدتو كخصكصان 

% مف النساء 75مشاريع التصنيع الغذائي، كتكفر الخبرة الفنية بالمشركع، كما أشارت الدراسة إلى أف 

% تتخكؼ مف المشاكؿ 12ترل أف غالء أسعار المكاد األكلية سيؤثر عمى استمرارية المشركع، كأف 

% ترل أف عنصر المنافسة ىك ما ييدد استمرارية 10التسكيقية لممنتج كعدـ القدرة عمى التصريؼ، كأف

 المشركع كدكامو.

ىية الصغر عمى مستوى (. بعنوان: "أثر تمويل المشروعات متنا2010دراسة )الشايب،   4.7.2

 دراسة تطبيقية عمى مؤسسة التضامن لمتمويل األصغر". –معيشة الفئة المستيدفة 

حاكؿ الباحث مف خالؿ إلقاء الضكء عمى تجربة بنؾ الفقراء التعرؼ عمى أىمية تمكيؿ 

المشركعات متناىية الصغر، كالتي غالبان ما يعمؿ بيا كيستفيد منيا الطبقات الفقيرة في المجتمع، 

كتكصؿ الباحث إلى أف تمكيؿ المشركعات متناىية الصغر يساعد عمى زيادة دخؿ الفئات الفقيرة في 

المجتمع األردني، كما يساىـ في رفع كتحسيف المستكل الصحي لتمؾ األسر، كعمى الرغـ مف كجكد 

عالقة بيف تمكيؿ المشركعات متناىية الصغر كالمستكل التعميمي لألسرة، إال أف ىذه العالقة في 

ي سف االتجاه العكسي، كربما يرجع ىذا إلى اضطرار األسرة إلى إجبار بعض أبنائيا عمى العمؿ ف

مبكرة لتحسيف الدخؿ، كما أشارت نتائج الدراسة إلى كجكد عالقة بيف تمكيؿ المشركعات متناىية 
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الصغر كمستكل سكف األسرة، كىي عالقة عكسية، حيث أف معظـ تمؾ األسر تصرؼ دخكليا عمى 

لصغر تغطية االحتياجات األساسية ليا، كتأكد الباحث مف أف تمكيؿ المشركعات الصغيرة كمتناىية ا

يساىـ بشكؿ مباشر في دكاـ المشركع، كفي حالة عدـ تكفر الدعـ المادم لتمؾ المشاريع فإنيا معرضة 

لمفشؿ أك التكقؼ، كفي المقابؿ فإف تكفر الدعـ فيناؾ احتمالية كبيرة لمتكسع ككبر حجـ المشركع في 

 المستقؿ.

 مشكمة الفقر في األردن.( بعنوان: آلية عممية لحل 2010دراسة الوادي والعناتي )  5.7.2

ىدفت الدراسة إلى تحميؿ مدل كجكد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف استيالؾ الفرد السنكم 

باألسعار الحقيقية بيف األقاليـ التنمكية الثالثة: الكسط، كالشماؿ، كالجنكب مف جية، كبيف األردف مف 

عداد جية أخرل، كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ االعتماد عمى المنيج ال كصفي في تحميؿ البيانات كا 

عداد األشكاؿ البيانية، كقد تكصمت الدراسة إلى كجكد فركؽ ذات داللة  الجداكؿ البسيطة كالمركبة كا 

إحصائية بيف استيالؾ الفرد السنكم باألسعار الحقيقية بيف األقاليـ التنمكية الثالثة مف جية كبيف 

تكصمت إلييا الدراسة احتساب خط فقر جديد بعد  األردف مف جية أخرل، كمف أبرز النتائج التي

دينار لألسرة التي عدد أفرادىا ستة، أما خط الفقر  322.0تحرير أسعار المشتقات النفطية، حيث بمغ 

دينار أردني سنكيان، كقد خمصت الدراسة ألغراض حؿ مشكمة الفقر في  645الجديد لمفرد سنكيان فكاف 

جسير الفجكة بيف دخكؿ المكاطنيف، كتبني اآللية العممية المشار األردف لتكصيات جاء مف أىميا ت

 إلييا في الدراسة لحؿ مشكمة الفقر.

 دراسة قرآنية موضوعية(. –( بعنوان: )عالج مشكمة الفقر 2009دراسة الموح وعنبر )  6.7.2

ركزت الدراسة عمى إبراز عالج القرآف لمشكمة الفقر بكسائمو المتنكعة، سكاء أكاف بالسعي 

كاألخذ بأسباب الرزؽ، أـ بالتكافؿ االجتماعي، أـ مف خالؿ الحقكؽ المفركضة في األمكاؿ، أـ مف 

ف خالؿ الحقكؽ التطكعية، ليككف ذلؾ أنمكذجان كمثاالن يتأسى بو في حؿ كؿ ما يكاجو العالـ م
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مشكالت، كقد بّينت نتائج الدراسة بأف مفيكـ التكافؿ االجتماعي مطمكب شرعان كذلؾ لتحقيؽ مبدأ 

التعاكف عمى البر كالتقكل، كتحقيقان لمبدأ األخكة بيف المؤمنيف كما أراده اهلل سبحانو كتعالى، كأف القرآف 

مشكمة الفقر، كىي الزكاة، الكريـ قد أباف الحقكؽ المفركضة عمى األمكاؿ كالتي ُتسيـ في عالج 

كالكفارات بأنكاعيا، كالفدية، كالنذكر، كزكاة الفطر، كاألضاحي، كاليدم، حيث ثبت أف في القرآف 

حقكقان تطكعية مشركعة في األمكاؿ، قد أسيمت في عالج مشكمة الفقر، كىي الصدقات، كاليبات، 

 ككفالة األغنياء لألقارب الفقراء، ككفالة اليتامى.

 (. بعنوان: "دراسة تحميمية لمشكمة الفقر في مصر".2008دراسة )عبد الباسط،   7.7.2

تكصمت الدراسة إلى كجكد اختالالت اقتصادية كاجتماعية كبيرة في المجتمع المصرم، كالتي 

ُتجّسد فشؿ السياسات التكزيعية كقصكرىا عف تحقيؽ أىدافيا، مما انعكس عمى العممية التكزيعية في 

لذم أدل إلى اتساع الفجكة بيف الطبقات، كضعؼ الدخؿ القكمي في مصر، حيث مصر، األمر ا

% مف األسر في المجتمع المصرم تعاني مف كطأة الفقر، 20.7أشارت نتائج الدراسة إلى أف ىناؾ 

% يعيشكف في حالة مف الفقر المدقع، كبّينت الدراسة أف استراتيجية الحد مف الفقر 4.7منيـ حكالي 

كستاف كبنجالدش قد حققت قدر كبير مف النجاح في الكصكؿ إلى أىدافيا، كما أثبتت في كؿ مف با

التجربة نجاح تجربة بنكؾ الفقراء في بنجالدش، كيرل الباحث أف ىناؾ قدرة محدكدة لمجمعيات األىمية 

المصرية في التأثير عمى السياسات لصالح الفقراء، كالعمؿ في الدفاع النشط مف أجميـ عمى 

 كيات الكطنية كالمحمية.المست

( بعوان: "دور التنمية البشرية في دعم ورفع كفاءة المشروعات 2007دراسة )محمد،   8.7.2

 الصغيرة والمتوسطة في مصر(.

ىدفت الدراسة التعرؼ عمى دكر مشاريع التنمية البشرية في دعـ كرفع كفاءة المشركعات 

قيؽ أىداؼ الدراسة، تـ استخداـ البيانات الصغيرة كالمتكسطة في جميكرية مصر العربي، كلتح
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اإلحصائية المنشكرة عبر مكقع كزارة االقتصاد المصرية كبذلؾ تـ استخداـ المنيج التحميمي الكصفي، 

أشارت الدارسة إلى أف العالقة بيف كؿ مف التنمية البشرية كالنمك االقتصادم متشابكة، كيجب أف 

ب أحدىا يعكؽ التقدـ اآلخر، كأف أكثر المنتفعيف باالىتماـ يتحركا معان بكجٍو عاـ، نظران ألف غيا

بالصحة كالتغذية ىـ الفقراء، حيث أنيـ يعتمدكف عمى صحتيـ كمصدر لكسب قكتيـ، كما أف االىتماـ 

بتعميـ المرأة لو أثر ىاـ عمى النمك االقتصادم، حتى إذا لـ يتـ تكظؼ تعميميا في الحياة العممية، 

ضؿ تعميمان تؤثر في أطفاليا تأثيران يفكؽ بكثير تأثير اآلباء في مجاالت الصحة حيث أف المرأة األف

 كالتغذية، كالتنشئة االجتماعية ألطفاليف.

(. بعنوان: "ظاىرة الفقر الريفي ودور منظمات الفقراء في القضاء 2006دراسة )غالي،   9.7.2

 دراسة تجربة بنوك الفقراء ومدى إمكانية تطبيقيا عمى مصر". –عمييا 

ناقشت الدراسة مكضكع الفقر كظاىرة عالمية كاجتماعية كذات امتدادات اقتصادية كانعكاسات 

كلتحقيؽ أىداؼ الدراسة تـ استخداـ المنيج االستقرائي التاريخي لمبيانات  متعددة األشكاؿ كاألبعاد،

الفقر في مصر كدراسة تجربة بنكؾ الفقراء التي تـ تطبيقيا في عدد مف الدكؿ  الرسمية المتعمقة بكاقع

مكاني تطبيقيا في جميكرية مصر العربية. كقد بّينت الدراسة بأف الفقر ال يمثؿ انخفاضان  اإلسالمية كا 

نما ىك حالة مف الضعؼ كالعزلة كانعداـ القدرة عمى التأثير  في الدخؿ كعدـ كجكد أصكؿ فحسب، كا 

حالة تراجع لقدرتيـ عمى التحرر مف الخكؼ كالجكع كعمى أف يككف ليـ صكت مسمكع، كتكصمت ك 

% مف الفقر عمى المستكل العالمي، كعميو يجب عمى 75الدراسة إلى أف الفقر الريفي يمثؿ نحك 

الحككمات االىتماـ بالفقر الريفي، حيث أنيا في العادة تركز عمى الفقر الحضرم عمى الرغـ مف أف 

خطكط الفقر المطمؽ تصؿ إلى أعمى مستكياتيا في المناطؽ الريفية، كما أف اىتماـ الحككمات بالفقر 

في العكاصـ الكبرل يعتبر سمككان غير منطقي، كأشارت الدراسة إلى أف كصكؿ الفقراء لألصكؿ 

يـ يمكف أف المختمفة كاألرض كالماء كاالئتماف كالمعمكمات كالتقنية كخدمات العناية الصحية كالتعم
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يعمؿ كثيران عمى تخفيض الفقر الريفي، كما تكصمت الدراسة إلى أف التنسيؽ بيف المتبرعيف يمكف أف 

يزيد مف فعالية أمكاؿ المساعدة كيساعد عمى تخفيض حدة الفقر، كأف مف بيف أبرز أسباب تنامي 

لريفية ال يحظى باألكلكية لدل كاستمرار الفقر في المناطؽ الريفية أف االستثمار في الزراعة كالتنمية ا

ية األخرل، كأف الحككمات، مما يؤدم إلى تكجيو المساعدات الرسمية لمتنمية إلى القطاعات االقتصاد

منظمات الفقراء تساىـ في تحسيف أكضاع الفقراء كخاصة المنظمات المالية كالتي ُتمّكف الفقراء مف 

مما يساعد عمى الحد مف الفقر الريفي، كالذم بدكره الكصكؿ إلى األصكؿ المالية )مثؿ بنكؾ الفقراء( 

يساىـ في زيادة اإلنتاج الغذائي كيقمؿ مف اليجرة الداخمية، كمف أبرز النقاط التي ركزت عمييا الدراسة 

أف نجاح أم سياسات لمكافحة الفقر يجب أف تعتمد أكالن عمى تحديد مف ىـ الفقراء، كأيف يتركزكف 

رات التي حدثت في أكضاعيـ االقتصادية كاالجتماعية، كأف مف أسباب فشؿ جغرافيان، كما ىي التغي

 العديد مف برامج التنمية الريفية جاء نتيجة عدـ كصكؿ تمؾ البرامج إلى صغار المزارعيف.

حالة عممية  –الفقر في فمسطين وسياسات مكافحتو (. بعنوان: "2005دراسة )حسن،   10.7.2

 )محافظة جنين(".

تناكلت الدراسة مكضكع الفقر في فمسطيف كسياسات مكافحتو، كظاىرة مف الظكاىر الخطرة 

عمى االقتصاد الفمسطيني، كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى الكسائؿ الذاتية كالخارجية التي تعتمد 

يمي، عمييا األسر الفقيرة في محافظة جنيف لمتعايش مع الفقر، كاستخدـ الباحث المنيج الكصفي التحم

حيث قاـ بتصميـ استبانة خاصة باألسرة الفقيرة، كتكصمت الدراسة إلى أف سياسة تخفيض االستيالؾ 

%(، حيث خفضت األسر مستكل استيالكيا حكالي 95.8ىي أكثر الكسائؿ استخدامان كبنسبة )

ت ما %، كعدـ كفاية المساعدات التي تتمقاىا األسر الفقيرة، حيث يبمغ متكسط تمؾ المساعدا46.7

( شيكؿ لألسرة، كما أف برامج التشغيؿ كمكافحة البطالة لـ تكف مكجية بشكؿ أساسي 132-17بيف )

% مف األسر مف تمؾ البرامج، كأف معظـ األسر 79لمفئات الفقيرة أك المعرضة لمفقر، حيث لـ تستفد 
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نة الدراسة أف ما الفقرة كالتي ترأسيف امرأة يعممف ربات بيكت كغير منخرطات بسكؽ العمؿ، كترل عي

%( مف بيف تمؾ األسر ال يكافقكف عمى كجكد دكر لمسمطة الفمسطينية في مكافحة الفقر 82.7نسبتو )

 في محافظة جنيف.

 التعقيب عمى الدراسات السابقة  8.2

تناكلت الدراسات السابقة مكضكع الفقر في عدة بيئات، فمنيا ما تناكؿ قضية الفقر في العالـ، 

فريقيا، كأخرل أجرت الدراسة عمى البيئة الفمسطينية،  كأخرل تناكلتو في عدد مف دكؿ آسيا كا 

؛ 2010؛ أيكب، 2014العديد مف تمؾ الدراسات المنيج الكصفي التحميمي )أبك منديؿ، كاستخدمت 

( 2005؛ حسف، 2007؛ محمد، 2008؛ عبد الباسط، 2010؛ الكادم كالعناني، 2010الشايب، 

كالتي تـ فييا تصميـ أداة القياس )استبانة( كتكزيعيا عمى صناع القرار االقتصادم كالمعنييف بمحاربة 

؛ المكح 2011)السبيعي،  المنيج التاريخي االستقرائيمشكمة الفقر كالبطالة، في حيف تـ استخداـ 

كأشارت جميع (، 2006كذلؾ تـ استخداـ المنيج المقارف في دراسة )غالي، ، (2009كالعنبر، 

الدراسات السابقة إلى أف ظاىرة الفقر ىي ظاىرة شائعة في البمداف العربية كاإلسالمية كأف مف كاجب 

المعنييف العمؿ عمى تطكير كتحديث االستراتيجيات كمشاريع التنمية كاستيدافيا لطبقة الفقراء في سبيؿ 

كما تناكلت تمؾ  .لي لتمؾ الفئاتالكصكؿ إلى ما يعرؼ بالتمكيف االقتصادم عكضا عف الدعـ الما

الدراسات أبرز اآلليات المتبعة في سبيؿ الحد مف ظاىرتي الفقر كالبطالة في البيئات المختارة، كالتي 

تركزت عمى إقامة مشاريع داعمة لتمؾ الفئات، كخصكصان الفئات الميمشة منيا كالتي تعيش في 

حيد الجيكد ما بيف القطاعات المختمفة في تمؾ المناطؽ النائية، كأكصت جميع الدراسات بضركرة تك 

الدكؿ بيدؼ كضع خطط شاممة كتشاركية فيما بينيا لمحد مف مستكيات الفقر كالبطالة التي تعاني منيا 

 تمؾ الفئة.
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أما الدراسة الحالية، فقد استخدمت المنيج الكصفي التحميمي، حيث قامت الباحثة بتصميـ أداة 

في   مف العامميفمسؤكالمديران ك ( 20اء آراء عينة الدراسة كالمتمثمة بػ))المقابمة( كأسمكب الستقص

الكزارات الفمسطينية المختمفة كالجيات الرسمية كالتي ُتعنى بشؤكف الفقراء كالمحتاجيف في فمسطيف، 

( عائمة فمسطينية مف العائالت الفقيرة كالتي استفادت 2017فضالن عف اختيار عينة عشكائية عددىا )

كتـ  شاريع الدعـ كالتمكيؿ مف قبؿ الجيات المعنية بمعالجة الفقر كتمكيف الفقراء في فمسطيف،مف م

مع ستخراج النتائج، كتقديـ التكصيات ال استخداـ المنيج الكصفي التحميمي، كالمنيج الكيفي، كذلؾ

ات المعنية لمصرؼ الفقراء يستطيع العمؿ عمى دمج مياـ تمؾ المؤسسات كالكزار  مقترح أنمكذج تقديـ

)الدائرة  بشؤكف الفقراء في فمسطيف في إطار قانكني مكحد، كبمتابعة مف كزارة المالية الفمسطينية

قامة عدد مف المشاريع الصغيرة كالمتناىية في الصغر القانكنية ، كذلؾ بيدؼ تقديـ المعكنات المالية، كا 

 لألسر المحتاجة كالفقيرة في فمسطيف.
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 الثالثالفصل 

 إجراءات البحث

 تمييد 1.3

إطار قانكني يجمع ما بيف الكزارات كالييئات كالمجاف القانكنية لتحقيؽ ىدؼ البحث المتمثؿ في إنشاء 

لبحث كمنيجو، المعنية بشؤكف الفقراء كالمحتاجيف في فمسطيف، تناكلت الباحثة في ىذا الفصؿ مجتمع ا

جراءات تطبيماكثبات األداتيفكأداتو، كصدؽ   .المستخدمة اإلحصائية تيف، كالمعالجاتؽ األداي، كا 

 :مجتمع وعينة البحث 2.3

 :ثالثة عيناتتضمف مجتمع الدراسة  

  كشممت جميع العائالت الفمسطينية الفقيرة كالمحتاجة المقيمة في محافظة راـ : األولىالعينة

التنمية االجتماعية،كالتي حصمت عمى الدعـ المادم مف قبؿ اهلل كالبيرة كالمسجمة لدل كزارة 

الجيات المعنية بتمكيف كمساعدة األسر الفمسطينية المحتاجة كالفقيرة، كذلؾ إلقامة مشركع 

كتـ اختيار  ( أسرة،1447يعمؿ عمى التمكيف المالي كاالجتماعي ليا، كالتي بمغ عددىا )

صائية المعتمدة كذلؾ بعد دراسة سمات مجتمع العينة مف مجتمع الدراسة حسب الطرؽ اإلح

كبناء عميو، فقد تـ اختيار ما نسبتو  ختيار العينة.الكمف ثـ تحديد الطريقة المثمى  ،الدراسة

االجتماعية  كزارة التنمية%( مف العائالت الفمسطينية التي تـ تسجيميا ضمف سجالت 15)

الفمسطينية باعتبارىا أسران تقع دخكليا الشيرية تحت مستكل خطي الفقر المطمؽ كالمدقع، 

إلى السجالت المتكفرة لدل ككالة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف، ككزارة  كذلؾ استنادان 

 األكقاؼ كالشؤكف الدينية كلجاف الزكاة، حيث أف كؿ جية مف تمؾ الجيات لدييا منظكر

مختمؼ في دراسة حالة الفقر التي مف الممكف أف تدخؿ فييا العائمة ضمف قائمة المرشحيف 
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مف داخؿ المجتمع لمشاريع الدعـ المالي، كقد قامت الباحثة بتكزيع االستبانة عمى عينة 

تـ فييا التعرؼ أكالن عمى أماكف تكزيع مشاريع الدعـ كأماكف السكف كطبيعة  كخارج العينة،

اختيار عينة عشكائية في تمؾ كبعد أف تـ إجراء اختبار الثبات ليا، تـ كع الممنكح، عمؿ المشر 

 .فقيرة كمحتاجة تسكف في محافظة راـ اهلل كالبيرة( عائمة 217)كالتي شممت  المناطؽ

  في المستكيات اإلدارية الكزارات كالجيات الرسمية  لدلجميع العامميف كشممت  :الثانيةالعينة

، كىـ كما محافظة راـ اهلل كالبيرةالتي ُتعنى بشؤكف الفقراء كالمحتاجيف في عميا ك كاإلشرافية ال

 يمي:

 مدراء كمشرفيف. 7كعددىـ  كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية الفمسطينية -

 مدراء كمشرفيف. 8كعددىـ  االجتماعية كالعمؿ التنميةكزارة  -

 مدراء كمشرفيف. 5كعددىـ  لجاف الزكاة -

 مدراء كمشرفيف. 5كعددىـ  الالجئيف الفمسطينييف )األكنركا( منظمة غكث كتشغيؿ -

ممدراء كالمشرفيف العامميف في الجيات استخداـ طريقة المسح الشامؿ لكبذلؾ قامت الباحثة ب

المعنية بمساعدة كتمكيف العائالت الفمسطينية الفقيرة كالمحتاجة، كاستطاعت الباحثة إجراء المقابالت 

مف العاميف في الكزارات كالييئات الرسمية المذككرة في مجتمع البحث كالبالغ ( مدير كمسؤكؿ 20مع )

 كتككنت تمؾ العينة مف اآلتي:% مف مجتمع الدراسة80كالتي شكمت ما نسبتو  ( مديرا كمسؤكالن 25)

 مدراء كمشرفيف. 4كزارة األكقاؼ كالشؤكف الدينية الفمسطينية كعددىـ  -

 مدراء كمشرفيف. 8كعددىـ  االجتماعية كالعمؿ التنميةكزارة  -

 مدراء كمشرفيف. 5لجاف الزكاة كعددىـ  -

 مدراء كمشرفيف. 3منظمة غكث كتشغيؿ الالجئيف الفمسطينييف )األكنركا( كعددىـ  -
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  :صناع القرار العامميف لدل الجيات المقدمة لممشاريع الممكلة كالداعمة لألسر العينة الثالثة

 اهلل كالبيرة، كعددىـ خمسة مبحكثيف.الفقيرة كالمحتاجة في محافظة راـ 

 الدراسة: كفيما يمي عرض لخصائص عينتي

 من مشاريع الدعم. باألسر المنتفعةخصائص عينة الدراسة األولى والمتمثمة   1.2.3

تـ إيجاد التكرارات كالمتكسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة مف األسر المستفيدة مف 

 عرض لتمؾ النتائج. ، كفيما يميالمشاريع الممكلة

 : (1-3) رقم جدول
 من مشاريع الدعم( المستفيدونالتكرارات والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة )

 %النسب المئوية التكرارات الفئات المتغير

 الجنس
 62.7 136 ذكر
 37.3 81 أنثى

 العمر

 29.9 65 عاـ فأقؿ 30
 52.5 114 عاـ 31-40
 14.8 32 عاـ 41-50
 2.8 6 عاـ فأكثر 51

 المؤىل العممي

 54.3 98 أقؿ مف ثانكية عامة
 47.0 102 ثانكية عامة

 5.1 11 ـ كمية مجتمعك دبم
 2.8 6 بكالكريكس

 - - ماجستير فأعمى

 بداية العمل بالمشروع

 68.2 148 سنة فما دكف
 25.3 55 سنكات 3أكثر مف سنة إلى 

 6.5 14 سنكات 5سنكات إلى  3أكثر مف 
 - - سنكات 5أكثر مف 

 22.6 49 زراعي طبيعة المشروع المقدم
 8.8 19 صناعي
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 %النسب المئوية التكرارات الفئات المتغير
 40.1 87 تجارم

 16.1 35 حرؼ يدكية
 12.4 27 أخرل

 نوع الدعم

 32.7 71 مالي
 4.6 10 تدريب كتطكير
 11.1 24 تثقيؼ كتكعية

 51.6 112 دعـ شامؿ )مالي كتدريب كتثقيؼ(

 قيمة الدعم

 60.8 132 دكالر فما دكف 2500
 21.2 46 دكالر 2501-5000
 9.2 20 دكالر 5001-7500
 8.8 19 دكالر فأكثر-7501

النوع االجتماعي لمشخص 
 الذي حصل عمى الدعم

 59.5 129 ذكر
 40.5 88 أنثى

 موقع إقامة المشروع
 64.5 140 قرية
 10.6 23 مدينة
 28.9 54 مخيـ

الفترة وضع المشروع في 
 الحالية

 28.1 61 متكقؼ
 71.9 156 مستمر كلكف يحتاج لدعـ لالستمرار

 %100.0 217  المجمكع
 مف إعداد الباحثة.

 تشير النتائج في الجدكؿ السابؽ إلى اآلتي:

كبنسبة تقترب جاءت نسبة الذككر أعمى مف نسبة اإلناث مف بيف الفئات المستفيدة مف الدعـ  -

يعني أف مشاريع الدعـ المستيدفة لتمكيف األسر الفقيرة كالمحتاجة في مف ثمثي العينة، مما 

الذككر، فعمى الرغـ مف أف مشاريع التمكيف تسعى لدعـ  فئة محافظة راـ اهلل قد تركزت عمى

التي ترأسيا امرأة، إال أف النسبة  بشكؿ عاـ، كالتركيز عمى العائالت الفقيرة األسر الفقيرة
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يع ر أف المتقدميف لمحصكؿ عمى مشاكتعزك الباحثة ذلؾ إلى األعمى جاءت لصالح الذككر، 

 الدعـ كالتمكيف يتركزكف ضمف فئة الرجاؿ.

عاـ  40-31يف )تتيف العمريتركزت أعمار الفئات المستيدفة مف عممية الدعـ ضمف الفئ -

مر كالذيف يسعكف الفئتيف ىـ مف متكسطي الع ىاتاف(، كُيعزل ذلؾ ألف عاـ فأقؿ 30)ك

لمحصكؿ عمى فرصة عمؿ تتيح ليـ الحصكؿ عمى مصدر مالي، كما أف الغاية مف اختيار 

ىاتاف الفئتاف تنبع مف ككنيما مف الفئات الفتية كالتي تستطيع العمؿ لساعات طكاؿ كتتحمؿ 

جراء عمميات  أعباء العمؿ اإلضافي، مع سيكلة التنقؿ في سبيؿ تكفير المكاد األكلية كا 

 .البيعالشراء ك لتسكيؽ ك ا

النسبة العظمى مف العينة عمى الفئات األقؿ حظان في التعميـ، تركز كما أشارت النتائج إلى  -

حيث جاءت فئتي حممة المؤىؿ العممي )أقؿ مف ثانكية عامة( كفئة )ثانكية عامة( في المراتب 

مان، كىك أمر جيد يشير األكلى، مما يعني أف مشاريع الدعـ المقدمة تركز عمى فئة األقؿ تعمي

إلى دعـ الفئات األقؿ حظان في التعميـ، كذلؾ لعدـ قدرتيـ الحصكؿ عمى فرصة عمؿ في 

الحصكؿ عمى مناصب إدارية، كبذلؾ يككف  كأ ،الشركات كالكزارات بمسميات كظيفية جيدة

ما اليدؼ األساس كالمطمكب في دعـ األسر المحتاجة ىك ضماف مستقبؿ آمف ليا، كالمساكاة 

 .بيف جميع الفئات

كفيما يتعمؽ ببداية العمؿ بالمشركع، كبناء عمى البيانات التي تـ الحصكؿ عمييا مف الجيات  -

المقدمة لمدعـ كالتي تمثمت في الحاصميف عمى الدعـ خالؿ السنكات الخمس األخيرة، فقد 

، الثمثيف جاءت اإلجابات ضمف فئة بداية العمؿ بالمشركع )سنة فما دكف( كبنسبة أكثر مف

كتدؿ ىذه النتيجة عمى استمرارية الدعـ المقدـ لمفئات الفقيرة كالمحتاجة في السنكات األخيرة، 

 .حيث أف تمؾ المشاريع لـ تتكقؼ
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مقدمة عمى التجارة كالزراعة، تركزت المشاريع الأما فيما يتعمؽ بطبيعة المشاريع المقدمة، فقد  -

المشاريع الصناعية كالحرؼ اليدكية نسبيان، كيعكد ذلؾ إلى تكجو العائالت المحتاجة  قمةمع 

(، ككف التجارة تحقؽ الربح السريع، كمف بشكؿ عاـإلى العمؿ الزراعي )في القرل( كالتجارة )

الجدير ذكره أف معظـ المشاريع التجارية كانت لصالح محالت بيع التجزئة )سكبرماركت( 

يزة الكيربائية، في حيف نجد أف السمة السائدة لممشاريع الزراعية تركزت عمى كاألثاث كاألج

قامة كتطكير  استصالح األراضي الزراعية كمشاريع الرم بالتنقيط كحفر اآلبار في المنازؿ كا 

 الحدائؽ المنزلية، كندرت المشاريع الزراعية المتعمقة بما يعرؼ بػ)بيكت البالستيؾ(.

فنجد أف أكثر مف نصؼ المشاريع قد حصمت عمى ما يعرؼ بالدعـ ، أما نكع الدعـ المقدـ -

الشامؿ )المالي، تثقيؼ كتكعية، تدريب كتطكير(، كىك داللة جيدة عمى متابعة األعماؿ 

المتعمقة بمشاريع الدعـ، كعدـ اقتصارىا عمى تقديـ العكف كالدعـ المالي فقط، كمع ذلؾ نجد 

ان كبنسبة تقترب مف الثمث، مما يشير إلى أف العديد مف أف الدعـ المالي المقدـ قد جاء ثاني

 .األسر التي حصمت عمى الدعـ كانت تحتاج لكفرة مالية إلقامة مشركع شخصي ليا

فنجد أف المبالغ المقدمة لمشاريع الدعـ كالتمكيف جاءت أما فيما يتعمؽ بقيمة الدعـ المقدـ،  -

ة أكبر عدد ممكف مف األسر الفقيرة محدكدة، كيعزل ذلؾ الستيداؼ مشاريع الدعـ مساعد

كالمحتاجة كذلؾ إلخراجيـ مف ضائقة الفقر التي يعانكف منيا، حيث تراكحت المبالغ التي 

( دكالر أمريكي، كىي مبالغ مالية زىيدة ال تساعد بشكؿ 109000-2500قدمت ما بيف )

تعتبر معظـ ، كبذلؾ عمى مستكل كبير أك حتى متكسط جدم كحقيقي في إقامة مشركع ناجح

تمؾ المشاريع المقدمة مف المشاريع النككية كالمشاريع الصغيرة، كالتي تفي بتكظيؼ فرص 

 .عمؿ لشخص أك اثنيف عمى األكثر
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كما تشير النتائج إلى تركز مشاريع الدعـ عمى القرل كاألرياؼ كبنسبة الثمثيف، مما يعني أف  -

لعائالت الفقيرة كالمحتاجة في القرل الجيات المعنية بدعـ كتمكيف الفقراء تسعى لتثبيت ا

كالنزكح  كمساعدتيا في تكفير مصدر آمف لمدخؿ، كدكف الحاجة لمعمؿ في المدينة ،الفمسطينية

، كبذلؾ فقد حققت تمؾ الجيات ىدفان رئيسان يتمثؿ في دعـ الفئات الميمشة كالتي مف القرية

ؿ المالي مف خالؿ إقامة تسمح بالتمكيف كاالستقاليصعب عمييا الحصكؿ عمى فرصة عمؿ 

مشركع كتكفير فرصة عمؿ شخصية ليا، فضالن عف تكفير مصركؼ التنقؿ ما بيف مكاف ال

اإلقامة كمكاف العمؿ كالذم يستيمؾ جزءان مف إيرادات المشركع، كيؤدم كذلؾ إلى إضاعة 

 كقت لمكصكؿ إلى مكاف إقامة المشركع كمتابعتو عف قرب.

مرارية، فقد أشارت النتائج إلى أف أكثر مف ثمثي المشاريع أما مف حيث الديمكمة كاالست -

الداعمة لألسر الفقيرة مستمرة في عمميا، كتحقؽ نجاحان مستمران، فعمى الرغـ مف صغر حجـ 

الدعـ المقدـ، إال أف تمؾ المشاريع ما زالت مستمرة، كىك أمر ميـ جدان، بحيث أف اليدؼ 

ر الفقيرة كالمحتاجة، كمحاكلة تطكير المشركع األساس ىك تكفير فرصة عمؿ مستمرة لألس

، كتشير ىذه النتيجة كذلؾ إلى ، مع عدـ تآكؿ رأس الماؿ في سد التزامات مالية قديمةالمقاـ

نجاح العائالت الحاصمة عمى الدعـ في مشركعيا المقاـ، مما يعني أف اختيار المشركع مف 

البيع كالحصكؿ عمى المكاد األكلية حيث المكقع كطبيعة العمؿ كآلية الشراء كالتسكيؽ ك 

 كالتحصيؿ المالي تعتبر ناجحة بشكؿ جيد.

كبناء عمى ما سبؽ، نستنتج أف مشاريع الدعـ كالتمكيف لألسر الفقيرة كالمحتاجة المقيمة في 

محافظة راـ اهلل كالبيرة قد حققت أىدافيا بشكؿ جيد نكعان ما، مف حيث التنكيع في طبيعة المشاريع، 

التكزيع، كالفئات المستيدفة مف الذككر كاإلناث، كالتركيز عمى األقؿ حظان في التحصيؿ كأماكف 

أف النسبة العظمى مف ، إضافة إلى العممي، فضالن عف أنو كعمى الرغـ مف قمة المبالغ المالية المقدمة
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كىك  تمؾ المشاريع مستمرة في عمميا مما يشير إلى النجاح في تحقيؽ اليدؼ مف إقامة المشركع،

كلكف يعيبيا التركيز عمى فئة  .كالمحتاجة في محافظة راـ اهلل كالبيرة التمكيف االقتصادم لألسر الفقيرة

الذككر كالتي شكمت أكثر مف ثمثي العينة، كما نجد أف تمؾ المشاريع قد تركزت عمى المجاالت 

 التجارية كالخدمية كالزراعية أكثر مف تركيزىا عمى المشاريع الصناعية كالحرؼ اليدكية.

 

 لدىخصائص عينة الدراسة الثانية والمتمثمة بالمسؤولين والمدراء العاممين   2.2.3

 الجيات المعنية بدعم الفقراء والمحتاجين

تـ إيجاد التكرارات كالمتكسطات الحسابية إلجابات أفراد العينة مف األسر المستفيدة مف 

 مشاريع الدعـ المالي المقدمة، كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج.

 : (2-3جدول )
المؤسسات  لدىالمسؤولين والمدراء العاممين التكرارات والنسب المئوية لخصائص عينة الدراسة )

 (المعنية بعالج الفقر والبطالة
 إٌغت اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاساد اٌفئبد اٌّزغ١ش

 اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

945.0ِذ٠شػبَ/سئ١ظلغُ

15.0ػاللبدػبِخ

210.0ثبؽشاعزّبػٟ

210.0اعزّبػِٟٕغك

315.0ِزـٛع

210.0ِغبػذاداسٞ

15.0ِذ٠شِشبس٠غ

 ِىبْ اٌؼًّ

420.0ٚصاسحاألٚلبفٚاٌشئْٚاٌذ١ٕ٠خ

840.0االعزّبػ١خاٌز١ّٕخٚصاسح

525.0ٌغبْاٌضوبح

ٚوبٌخغٛسٚرشغ١ًاٌالعئ١ٓاٌفٍغـ١١ٕ١ٓ

)األٚٔشٚا(

315.0

ثذا٠خ رمذ٠ُ 

 ٌٍذػُاٌّؤعغخ 

--عٕٛادفّبد5ْٚ

945.0عٕٛاد10عٕٛادا5ٌٝأوضشِٓ

630.0عٕخ15عٕٛادا10ٌٝأوضشِٓ

525.0عٕخ15أوضشِٓ

طج١ؼخ اٌّشبس٠غ 

 اٌّمذِخ

420.0صساػٟ

210.0طٕبػٟ
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 إٌغت اٌّئ٠ٛخ% اٌزىشاساد اٌفئبد اٌّزغ١ش

630.0رغبسٞ

210.0ؽشف٠ذ٠ٚخ

630.0أخشٜ

 ٔٛع اٌذػُ

735.0ِبٌٟ

--ٚرـ٠ٛشرذس٠ت

--رضم١فٚرٛػ١خ

1365.0دػُشبًِ)ِبٌٟ،رذس٠ت،رضم١فٚرٛػ١خ(

ل١ّخ اٌذػُ 

 اٌّبدٞ اٌّمذَ

1155.0دٚالسفّبد2500ْٚ

630.0دٚالس2501-5000

210.0دٚالس5001-7500

15.0دٚالسفؤوضش7501

ٔغجخ اٌزوٛس إٌٝ 

اإلٔبس اٌذبط١ٍٓ 

 ػٍٝ اٌذػُ

0-25.0%0

25.1-50.0%945.0

50.1-75.0%1155.0

75.1-100.0%210.0

رشر١ت اٌّٛالغ 

اٌزٟ رُ رمذ٠ُ 

 اٌذػُ ٌٙب

1575.0لش٠خ

210.0ِذ٠ٕخ

315.0ِخ١ُ

ٔغجخ اعزّشاس٠خ 

 اٌّشبس٠غ

0.0-33.33%--

33.34-66.6%630.0

66.7-100.0%1470.0

%20100.0 اٌّجّٛع

 إعداد الباحثة.مف 

 تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى اآلتي: 

تركزت عينة الدراسة المتعمقة بالمسؤكليف كالمدراء العامميف في المؤسسات المعنية بعالج الفقر  -

كالبطالة كالتي استيدفت العائالت الفمسطينية الفقيرة كالمحتاجة في محافظة راـ اهلل كالبيرة 

مما يشير إلى كجكد تعاكف جيد مع المسؤكليف كمدل  ضمف فئة مدير عاـ كرئيس قسـ،

 .اىتماميـ كمتابعتيـ لتمؾ المشاريع

كعند مراجعة أعداد المسؤكليف في الجيات المعنية بتقديـ الدعـ كالتمكيف لألسر الفقيرة  -

كالمحتاجة، نجد أف كزارة التنمية االجتماعية تكفر العدد األكبر مف العامميف في مجاؿ الدعـ 

كالتمكيف كالمختصيف بمتابعة شؤكف األسر الفقيرة كالمحتاجة ضمف مناطؽ عمميا، كىك أمر 
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ككف كزارة التنمية االجتماعية ىي الجية المسؤكلة بشكؿ مباشر عف متابعة أحكاؿ متكقع 

كأكضاع األسر الفمسطينية كالتي جاء في رسالتيا "تسعى كزارة التنمية االجتماعية إلى تكفير 

حماية اجتماعية مف خالؿ برامجيا المختمفة المستندة إلى النيج المبني عمى الحقكؽ بما 

فضالن عف أف ميزانية الكزارة مخصصة  العدالة لتدعيـ صمكد المكاطنيف"يضمف الشفافية ك 

، أما الجيات بالكامؿ لدعـ األسر الفقيرة كالمحتاجة كالميمشة في كامؿ األراضي الفمسطينية

األخرل فمدييا أجندات عمؿ متنكعة، كالتي مف بينيا دعـ كتمكيف األسر الفمسطينية الفقيرة 

 رتي الفقر كالبطالة في فمسطيف.كالمحتاجة كالحد مف ظاى

الجيات المعنية في تقديـ الدعـ لمفئات الفقيرة كالمحتاجة قد بدأت كتشير النتائج أيضان إلى  -

كتنكعت فترات بداية سنكات،  5أكثر مف جميعيا العمؿ عمى تقديـ الدعـ لتمؾ األسر منذ 

لسمطة الكطنية سنة، فمف المعركؼ أف ا 15أكثر مف  -5عمؿ تمؾ المؤسسات ما بيف 

بعد مؤتمر أكسمك  1993الفمسطينية قد بدأت عمميا في مناطؽ الضفة الغربية منذ عاـ 

 .لمسالـ

تنكعت مجاالت العمؿ فييا ما بيف دعـ مالي كتجارم كفميا يتعمؽ بطبيعة المشاريع المقدمة،  -

إقامة  كزراعي كحرؼ يدكية، كنشير ىنا إلى أف لجاف الزكاة تقدـ الدعـ المالي أكثر مف

المشاريع الداعمة، فضال عف أف بعض العائالت التي طمبت الدعـ لدييا مشاريع قائمة 

مر فيو، كبذلؾ نجد أف كتحتاج إلى دعـ تمؾ المشاريع بمبالغ مالية كي تطكر مف عمميا كتست

التنكيع في اآلليات المتبعة لمحد مف ظاىرتي الفقر كالبطالة يتـ مف خالؿ تقديـ الدعـ المالي، 

ىك دليؿ عمى أف الجيات المعنية بتقديـ الدعـ تسعى لتمكيف أك إقامة مشركع ممكؿ، ك 

ع في المشاريع المقامة مف جية ثانية، إال أف تمؾ يالعائالت الفقيرة كالمحتاجة مف جية، كالتنك 

الصناعي، كيعزل قمة تمؾ المشاريع إلى أف المبالغ المالية ك  الحرفي المشاريع يعيبيا التكجو
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في الغالب تككف مبالغ مالية كبيرة، كأف الحدكد المسمكح  أك مشغؿ يتطمبيا إقامة مصنع التي

، كما أف تمؾ المشاريع مخصصة لتكفير دكالر أمريكي 109000بيا لتقديـ الدعـ تقع دكف 

 فرصة عمؿ لشخص أك اثنيف بشكؿ عاـ.

لمفئات المستيدفة، حيث  والدعـ بكافة أنكاعتقدـ الجيات المعنية كما أشارت النتائج إلى أف  -

لي، تدريب، تثقيؼ جاءت اإلجابات فيما يتعمؽ بنكع الدعـ المقدـ ضمف فئة دعـ شامؿ )ما

كتكعية(، كما أف تمؾ الجيات قد حددت أىدافيا بتقديـ الدعـ المالي أيضان لعدد مف األسر 

لتمكيف التي تطمب الحصكؿ عمى ىذا الدعـ، كبذلؾ نجد أف اليدؼ مف تقديـ الدعـ ىك ا

المالي أكثر مف ككنو تكفير مبمغ مالي لألسر المحتاجة، بمعنى أف إقامة مشركع مدعكـ يعمؿ 

كبذلؾ تستطيع العائمة المحتاجة االستمرار  ،لمعائمة دخؿ دائـعمى تكفير فرصة عمؿ كمصدر 

مف خالؿ عمميا كنشاطيا في المشركع الذم تـ إقامتو عكضان  مكرد ماليفي الحصكؿ عمى 

لسد الحاجات كااللتزامات المالية دكف تكظيفو  عف الحصكؿ عمى مبمغ مالي فقط يتـ صرفو

 إلقامة مشركع دائـ كمستمر يمكف أف يكفر فرصة عمؿ حقيقية أك أكثر لتمؾ العائالت.

ف سياسة تمؾ الجيات تركز عمى تقديـ دعـ كفيما يتعمؽ بقيمة الدعـ المادم المقدـ، نجد أ -

دكالر كحد أقصى، كيعزل ذلؾ لمحدكدية المبالغ المخصصة  109000مالي ال يزيد عف 

لمشاريع الدعـ كالتمكيف، كلتحقيؽ إحدل األىداؼ األساسية كالمتمثؿ في تقديـ الدعـ المالي 

 .ألكبر عدد ممكف مف العائالت الفقيرة كالمحتاجة

راسة المتمثمة بالمدراء كالمسؤكليف لدل الجيات الرسمية المعنية بشؤكف العائالت كترل عينة الد -

الفقيرة كالمحتاجة في محافظة راـ اهلل كالبيرة أف نسبة الدعـ المقدـ لمذككر جاءت أعمى مف 

اإلناث، كُيعزل ذلؾ ألف معظـ طالبي الحصكؿ عمى الدعـ ىـ مف الذككر، عالكة عمى أف 

انية في التنقؿ كالعمؿ ساعات طكيمة كأف المرأة في الغالب تككف مشغكلة الذككر لدييـ إمك
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ىناؾ في المنزؿ، كمع ذلؾ فنجد أف  كتربية األبناء كلمدة طكيمة باألمكر االجتماعية كالعائمية

عدد مف المشاريع قد قدمت لممرأة الفمسطينية، كبذلؾ تـ تحقيؽ مبدأ المساكاة كالعدالة 

 دل أىداؼ الدعـ كالتمكيف لألسر الفقيرة كالتي تترأسيا امرأة.االجتماعية كتحقيؽ إح

أف تركيز مشاريع تشير إلى كما نجد مف إجابات عينة الدراسة المتمثمة بالمسؤكليف كالمدراء  -

%، كيعزل ذلؾ إلى أف ىناؾ الكثير مف القرل 75الدعـ قد كاف لصالح القرية كبنسبة 

بتعد عف المدينة كبذلؾ بقيت دكف المستكل المطمكب الفمسطينية تعاني مف حاالت التيميش كت

، كىنا يتـ تحقيؽ مجمكعة كلـ تحصؿ عمى حقكقيا شأنيا شأف بقية المناطؽ الفمسطينية

أىداؼ، يتمثؿ األكؿ في دعـ الفئات الميمشة كالتي تسكف المناطؽ النائية كالبعيدة، باإلضافة 

المشركع، كتكفير أكثر مف فرصة  إلى تكفير بعض مف حاجات تمؾ المناطؽ إلى منتجات

عمؿ حقيقية لتمؾ العائالت الفقرة، فضال عف إبعاد فكرة النزكح نحك المدينة كمكرد دخؿ 

 لألسر التي تسكف في القرل كالمناطؽ النائية كالميمشة.

كمف النتائج الميمة أيضان أف نسبة استمرارية المشاريع المدعكمة قد بمغت أكثر مف الثمثيف،  -

ر إلى النجاح في تحقيؽ االستمرارية كالديمكمة كالتمكيف، حيث أف ىذا اليدؼ يعني مما يشي

استمرار حصكؿ العائالت الفقيرة كالمحتاجة عمى مصدر دخؿ ثابت يغنييا عف طمب 

 الحصكؿ عمى مبالغ مالية لسد حاجتيا.

اإلجابات في كعند إجراء مقارنة ما بيف إجابات أفراد العينتيف، نجد أف ىناؾ تقارب ما بيف 

 العديد مف الفقرات كالبنكد التي تناكلتيا الدراسة، كفيما يمي عرض لتمؾ المقارنة:

 تشابو نتائج اإلجابات فيما يتعمؽ بنسبة الذككر الذيف حصمكا عمى الدعـ كبنسبة تقترب مف -

 .الثمثيف، كبذلؾ نستنتج أف معظـ الحاصميف عمى المشاريع الممكلة كانكا مف بيف فئة الذككر
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( دكالر أمريكي، كذلؾ بيدؼ تقديـ أكبر 109000) لـ تتجاكزقيمة الدعـ الذم يتـ تقديمو إف  -

 عدد مف المشاريع لألسر الفقيرة )فقر مطمؽ / مدقع( كذلؾ إلخراجيا مف تمؾ الدائرة.

 التركيز عمى القرل كالمناطؽ الميمشة أكثر مف المدينة كالمخيـ. -

عمى تكفير المبالغ المالية باإلضافة إلى التدريب كالتطكير  تركز الجيات المعنية بتقديـ الدعـ -

كالتثقيؼ كالتكعية، فعمى الرغـ مف إجابة المستفيديف المتنكعة، إال أف عدـ الحاجة لبعض 

المشاريع في التدريب كالتطكير كخصكصا مف أصحاب حرؼ كميارات مينية قد قدـ ىذا 

 االختالؼ بيف اإلجابات.

ككنيا مشاريع كالحرؼ اليدكية، تركز المشاريع عمى التجارة كالزراعة، كاالبتعاد عف الصناعة  -

ية عالية، كأف عممية التسكيؽ ستككف ضعيفة داخؿ تمؾ مكمفة ماديان كتتطمب ميارات إدارية كفن

 المناطؽ النائية كالفقبرة نسبيان.

 :(Methodology) منيج الدراسة 3.3

المنيج الكصفي  ةالباحث تعمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا استخدم بناءن 

، كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا ، بشقيو الكمي كالكيفيالتحميمي

المتعمقة  كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات ،كصفا دقيقا كيعبر عنيا تعبيرا كيفيا ككميا

لتفسير بالظاىرة مف أجؿ استقصاء مظاىرىا كعالقاتيا المختمفة، بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كا

كقد ، عمييا التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف المكضكع ىبنلمكصكؿ إلى استنتاجات يُ 

 مصدريف أساسيف لممعمكمات: ةالباحث تاستخدم

في معالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث  ةالباحث تأفقد لجالمصادر األولية:   1.3.3

ة لمبحث، صممت خصيصان ليذا كأداة رئيس المقابمةإلى جمع البيانات مف خالؿ 

كالتي  المقابالت، كمف ثـ تحميؿ نتائج الثانية الدراسة عينةعمى  إجراؤىاالغرض، كتـ 
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)حككمية / أىمية( كالمعنية تـ إجراؤىا مع صناع القرار العامميف في الجيات الرسمية 

فضالن عف تكزيع  .بتحقيؽ التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لألسر الفقيرة كالمحتاجة

 الضفة الغربية –االستبانة عمى عينة الدراسة المتمثمة بالعائالت الفقيرة في فمسطيف 

إجراء التحميؿ اإلحصائي مف ثـ ك  كالمستفيدة مف مشاريع الدعـ كالتمكيؿ المالي،

 المناسب.

في معالجة اإلطار النظرم لمبحث إلي  ةالباحث تحيث اتجي المصادر الثانوية: 2.3.3

مصادر البيانات الثانكية كالتي تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات 

كالدراسات السابقة التي تناكلت  العالقة، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث

 كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت المختمفةمكضكع الدارسة، كالبحث 

 البحث أداتي 4.3

اعتمادا عمى أدبيات البحث كالدراسات السابقة، كاستشارة الخبراء، تـ بناء أسئمة مقابمة لجمع 

أربعة محاكر شممت: المحكر األكؿ مدل التغير في البيانات مف عينة الدراسة، كالتي اشتممت عمى 

لممنتفعيف بالمشاريع الممكلة، كالمحكر الثاني تناكؿ درجة إشباع الحاجات  كمضمكنو مستكل الدخؿ

تناكؿ مدل نجاعة تكظيؼ األمكاؿ األساسية عند المنتفعيف مف المشاريع الممكلة، أما المحكر الثالث ف

في نجاح المشركع، كجاء المحكر الرابع تحت عنكاف تأثير األنشطة كالمشاريع التي تستيدؼ الفقراء 

، أما المحكر الخامس كالمتعمؽ بػ)مصرؼ الفقراء( فقد تـ تخصيصو ألسئمة المقابمة مع التكظيؼ عمى

)أنظر الممحؽ  .صناع القرار العامميف لدل الجيات المعنية بدعـ كتمكيف العائالت الفقيرة في فمسطيف

 "ب": االستبانة بصكرتيا النيائية كالمعدلة(
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  Reliabilityصدق وثبات األداتين 5.3

جراء  تـ عرض أداة القياس )االستبانة( عمى الدكتكر المشرؼ كعدد مف األكاديمييف لمتحكيـ كا 

)أنظر  التعديالت المناسبة لتطكير األداة بما يتناسب مع مكضكع الدراسة كمالءمتيا لمبيئة الفمسطينية.

 الممحؽ أ: قائمة بأسماء المحكميف(.

عادة االختبار  كتطبيقو عمى عينة مف المجتمع  test-retestكمف ثـ تـ إجراء اختبار كا 

% مف 10( استبانة، كالتي شكمت نحك 20كقد بمغت عددىا )، (2001)دركزة، كخارج عينة الدراسة 

ة ما كجكد عالقة ارتباط إيجابيكقد تبيف  عينة الدراسة المتمثمة بالمستفيديف مف مشاريع الدعـ المقدمة،

بيف جميع اإلجابات كعمى جميع محاكر الدراسة األربعة، حيث تراكحت قيمة معامؿ االرتباط ما بيف 

( كبذلؾ 0.005-0.00( كىي دالة إحصائيان عند مستكيات داللة تراكحت ما بيف )0.65-0.96)

 .Test-retestيتبيف لنا كجكد صدؽ في إجابات أفراد العينة عند إجراء اختبار 

كتطبيقو عمى محاكر الدراسة كذلؾ  Cronbach Alphaكما تـ استخداـ اختبار كركنباخ ألفا 

 بيدؼ التأكد مف مستكل الثبات كاالتساؽ الداخمي بيف فقرات االستبانة، كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج.

 :(3-3)رقم جدول 
 الممولةمشاريع الالمطبق عمى المستفيدين من  Cronbach Alphaنتيجة اختيار 

 Cronbach البند ت
Alpha 

 0.81 المحور األول: مدى التغير في مستوى الدخل ومضمونو لممنتفعين بالمشاريع الممولة .1
 0.90 المحور الثاني: درجة إشباع الحاجات األساسية لدى المنتفعين من المشاريع الممولة .2
 0.73 المحور الثالث: نجاعة توظيف األموال في نجاح المشروع .3
 0.78 المحور الرابع: تأثير األنشطة والمشاريع التي تستيدف الفقراء عمى التوظيف .4

 0.95 الدرجة الكمية
 المصدر: مف إعداد الباحثة.
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كتشير نتائج اختبار كركنباخ ألفا إلى كجكد اتساؽ كثبات داخمي ما بيف فقرات كؿ محكر مف 

( كىي مؤشر عاٍؿ جدان، في حيف جاءت أعمى 0.95ليا )محاكر الدراسة، حيث بمغت الدرجة الكمية 

درجة ثبات كاتساؽ إلجابات أفراد العينة عمى المحكر الثاني كالذم يدكر حكؿ )درجة إشباع الحاجات 

( كبدرجة عالية جدا، 0.90األساسية لدل المنتفعيف مف المشاريع الممكلة(، حيث بمغت قيمتو )

( كبدرجة عالية، كجاءت ثالثان اإلجابة عمى 0.81األكؿ كبدرجة ) كجاءت ثانيان اإلجابات عمى المحكر

المحكر الرابع كالذم يدكر حكؿ )تأثر األنشطة كالمشاريع التي تستيدؼ الفقراء عمى التكظيؼ( كبدرجة 

(، أما اإلجابات عمى المحكر الثالث فقد جاءت أخيران كبدرجة جيدة أيضان 0.78جيدة حيث بمغت )

( مما 0.90-0.73كبذلؾ يتضح لنا أف جميع اإلجابات جاءت ضمف الفترة )( 0.73حيث بمغت )

يشير إلى كجكد اتساؽ كثبات مقبكليف إلجراء الدراسة كاعتماد أداة القياس، حيث أنو مف المعركؼ أف 

 (.www.iugaza.edu.ps) 0.70درجة اختبار معامؿ كركنباخ ألفا المقبكلة يجب أف تزيد عف 

 (:Statistical treatmentاالحصائية ) اتالمعالج  6.3

 SPSSمعالجة البيانات المستخرجة مف االستبياف عف طريؽ البرنامج اإلحصائي  ت عمميةتم

كقد تـ استخداـ المعالجات  كذلؾ لمحصكؿ عمى النتائج كاإلجابات عف أسئمة الدراسة كفرضياتيا.

 اإلحصائية اآلتية:

 التكرارات كالنسب المئكية. -

 .Cronbach Alphaاختبار الثبات  -

 

 

  

http://www.iugaza.edu.ps/
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 الفصل الرابع

 نتائج الدراسة

يتناكؿ ىذا الفصؿ عرض ألبرز النتائج التي تـ الحصكؿ عمييا نتيجة الدراسة الميدانية 

لمعائالت الفقيرة كالمحتاجة، فضالن عف فئة كالمطبقة عمى كؿ مف فئة المستفيديف مف الدعـ المقدـ 

 المدراء كالعامميف كصناع القرار لدل الجيات المقدمة لمدعـ، كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج.

 نتائج اإلجابة عمى السؤال األول والذي يدور حول )ما مدى التغير في مستوى الدخل  1.4

 لمستفيدين والجيات الداعمة؟(لممنتفعين بالمشاريع الممولة من وجية نظر ا ومضمونو

، كفيما يمي إلجابات عينتي الدراسة مى السؤاؿ األكؿ، تـ إيجاد التكرارات كالنسب المئكيةكلإلجابة ع

 عرض لتمؾ النتائج.

 المشروع الممولفئة المستفيدين من   1.1.4

كالنسب  التكراراتمف خالؿ  المشركع الممكؿتـ استعراض النتائج المتعمقة بإجابات المستفيديف مف 

، كالجدكؿ التالي يبيف تمؾ المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ االستبانةفقرات  المئكية إلجابات أفراد العينة عمى

 النتائج.

 :(1-4)رقم جدول 
 (1-1)إلجابات المستفيدين عمى السؤال  التكرارات والنسب المئوية

 البند ت
 ال نعم

>20% 20-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

المشركع الممكؿ كالذم  رفع .1
حصمت عميو مف دخمؾ 

 الشيرم
4 1.8 13 6.0 37 17.1 78 35.9 24 11.1 156 71.9 61 28.1 
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% مف 53% قد بمغت نسبتيـ 80-40يتضح مف الجدكؿ السابؽ أف الذيف زاد دخميـ ما بيف 

المبحكثيف نتيجة امتالكيـ لممشركع الممكؿ، في حيف فإف مف زاد دخميـ عف أقؿ مف ذلؾ قد بمغت 

% فقط، كممف قالكا بأف دخميـ 11.1% فأكثر بمغت نسبتيـ 80%، كمف زاد دخميـ عف 78نسبتيـ 

كبذلؾ نرل أف كجية نظر العينة ترل بأف % بعد أف تممككا المشركع، 28.1بمغت نسبتيـ لـ يتغير 

 المشاريع الممكلة تساعد األسر الفقيرة كالمحتاجة في تحسيف دخميا الشيرم كبدرجة مرتفعة.

 (2-4جدول رقم )
 (2-1إلجابات المستفيدين عمى السؤال ) التكرارات والنسب المئوية

 البند ت
 ال نعم

 أربع فرص فأكثر ثالث فرص فرصتان فرصة واحدة
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

كفر المشركع فرصة عمؿ  .2
ألكثر مف فرد في أسرتؾ مما 
 زاد مف دخؿ األسرة الشيرم

125 57.6 36 16.6 17 7.8 5 2.3 183 84.3 34 15.7 



4, 1% 13, 4% 

37, 10% 

78, 21% 

24, 6% 

156, 42% 

61, 16% 

 (0-0)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين على السؤال 

>20%

20-40%

41-60%

61-80%

81-100%

 انًجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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كيتضح أيضان مف الجدكؿ السابؽ بأف مف زادت فرصة حصكليـ عمى فرصة أك فرصتي عمؿ قد 

، في حيف نجد أف نسبة الذيف جراء حصكليـ عمى المشركع الممكؿ كالعمؿ فيو% 74.2بمغت نسبتيـ 

%، أما الذيف اعتبركا بأف المشركع الممكؿ الذم حصمكا 10.3حصمكا عمى ثالثة فرص فأكثر بمغت 

كتشير ىذه النتيجة إلى أف  %،15.7فقد بمغت نسبتيـ  ـ يكفر ليـ أية فرصة عمؿ جديدةعميو ل

المشاريع الممكلة تقدـ الدعـ لألسر الفقيرة مف حيث تكفير فرصة العمؿ األكلى لصاحب المشركع، 

مف أفراد األسرة عمى فرصة عمؿ إضافية، كترل الباحثة أف فرد أك أكثر باإلضافة إلى إمكانية حصكؿ 

كجكد عدد مف فرص العمؿ لدل األسر التي حصمت عمى المشاريع الممكلة يعبر عف أف عدد مف 

أفراد العائمة يتشارككف في شراء المكاد األكلية كترتيبيا كعمميات اإلنتاج كالبيع، كبذلؾ تجد أف ىناؾ 

 عمى الرغـ مف صغرىا. لتمؾ المشاريعجدكل حقيقية 

 (3-4جدول )
 (3-1إلجابات المستفيدين عمى السؤال ) التكرارات والنسب المئوية

 البند ت
 ال نعم

 درجة ضعييفة درجة متوسطة درجة كبيرة درجة كبيرة جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

أنت راٍض عف طبيعة عمؿ  .3
 المشركع الذم حصمت عميو

81 37.3 67 30.9 33 15.2 17 7.8 198 91.2 19 8.8 

125, 31% 

36, 9% 

17, 4% 

5, 1% 

183, 46% 

34, 9% 

 (7-0)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين على السؤال 

 فرصت واحذة

 فرصخاٌ

 رالد فرص

 أربع فرص فأكزر

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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" بدرجة عالية"المشاريع الممكلة  المبحكثيف كالراضيف مف  نسبةيتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف 

متكسطة كمتدنية بمغت  المبحكثيف الراضيف كبدرجة%( في حيف أف نسبة 68.2بمغت ) حيث

كتعزك الباحثة % فقط مف أفراد العينة، 8.8رضاىـ فقد بمغت نسبتيـ  %، أما الذيف أجابكا بعدـ23.0

ىذه النتيجة إلى أف فئة المستفيديف مف المشاريع الممكلة ىي مف قامت باختيار طبيعة المشركع، كىي 

التي تديره، كيعمؿ معيا عدد مف أفراد نفس األسرة، كبما أف معظـ تمؾ المشاريع تعتبر مشاريع صغيرة 

 إف تمؾ المشاريع ليس مف المفترض أف تكاجو صعكبات في إدارتيا كتشغيميا.كنككية، ف

 (4-4جدول رقم )
 األول بالمحورإلجابات المستفيدين عمى جميع الفقرات المتعمقة  التكرارات والنسب المئوية

 البند ت
 ال نعم
 % ت % المجموع

 المحور األول: ما مدى التغير في مستوى الدخل ومضمونو لممنتفعين بالمشاريع الممولة من وجية نظر المستفيدين 

 28.1 61 71.9 156 رفع المشركع الممكؿ كالذم حصمت عميو مف دخمؾ الشيرم .1
 15.7 34 84.3 183 كفر المشركع فرصة عمؿ ألكثر مف فرد في أسرتؾ مما زاد مف دخؿ األسرة الشيرم .2
 8.8 19 91.2 198 أنت راٍض عف طبيعة عمؿ المشركع الذم حصمت عميو .3

 17.5 114 82.5 537 الدرجة الكمية إلجابت المستفيدين عمى فقرات المحور األول

81, 19% 

67, 16% 

33, 8% 

17, 4% 

198, 48% 

19, 5% 

 (2-0)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين على السؤال 

 درجت كبُرة جذا

 درجت كبُرة

 درجت يخىسطت

 درجت ضعُُفت

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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كما تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف نسبة التغير في مستكل الدخؿ كمضمكنو لممنتفعيف بالمشاريع 

، كىك مؤشر يدؿ %(82.5مرتفعة، حيث بمغت نسبتيا )بدرجة الممكلة كمف كجية نظرىـ قد جاءت 

اريع فيما عمى نجاح اليدؼ مف المشاريع المقدمة في استفادة الفئات الفقيرة كالمحتاجة مف تمؾ المش

يتعمؽ بتحسيف المستكل المعيشي كرفع دخؿ األسر الفقيرة، كالتنكيع في مجاالت العمؿ، كتكفير فرص 

 عمؿ عائمية.

بدرجة جاء عميو  كاطبيعة عمؿ المشركع الذم حصمكما يتضح لنا أف مستكل رضا المبحكثيف عف 

 ةسر األة عمؿ ألكثر مف فرد في ر فرصكفّ أما الذيف يركف بأف المشركع قد %(، 91.2) ةنسبكبمرتفعة 

يـ لك رفع المشركع الممكؿ مف دخ كأف الذيف%(، 84.3)قد بمغت نسبتيـ  دخؿ الشيرمالمما زاد مف 

كتشير تمؾ النتائج إلى أف مستكل الرضا العاـ إلجابات المستفيديف مف  %(.71.9)قد بمغكا  ةالشيري

مشاريع كاالستمرار في تفديميا لمفئات المحتاجة مشاريع الدعـ جاء بدرجة عالية، مما يعزز دعـ تمؾ ال

 كالفقيرة ككنيا تكفر فرص عمؿ، كتعمؿ عمى تحسيف دخؿ األسرة الفقيرة.
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 الجيات المقدمة لممشاريع الممولة لدىفئة المدراء والمسؤولين العاممين   2.1.4

قامة  أما فيما يتعمؽ بإجابات المدراء كالعامميف في الجيات المعنية بتقديـ الدعـ المالي كا 

التكرارات كالنسب المشاريع لمفئات الفقيرة كالمحتاجة عمى الفقرات المتعمقة بالسؤاؿ األكؿ، فقد تـ إيجاد 

 ، كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج.المئكية

 (:5-4جدول رقم )
 (1-1إلجابات المدراء والمسؤولين عمى السؤال ) المئويةالتكرارات والنسب 

 البند ت
 ال نعم

>20% 20-40% 41-60% 61-80% 81-100% 
 % ت % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

رفعت المشاريع التي ىؿ  .1
تـ تمكيميا مف جيتكـ 
الدخؿ الشيرم لألسر 

 المحتاجة؟

- - 1 5.0 4 20.0 12 60.0 2 10.0 19 95.0 1 5.0 

 
نسبة المشاريع الممكلة كالتي أدت إلى زيادة الدخؿ الشيرم لألسر يتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ بأف 

% كذلؾ مف كجية 80-40حيث أدت إلى زيادة الدخكؿ الشيرية ما بيف  %80.0المحتاجة بمغت 

% 10.0أف الذيف زاد دخكليـ الشيرم بأكثر مف ذلؾ بمغت نسبتيـ  ، في حيفنظر المدراء كالمسؤكليف

% مف أفراد العينة، كالذيف يركف بأف 5.0أما الذيف زاد دخكليـ بأقؿ مف ذلؾ فمـ تزد نسبتيـ عف 

0, 0% 
1, 2% 

3, 8% 

12, 31% 

3, 8% 

19, 49% 

1, 2% 

 (0-0)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المدراء والمسؤولين على السؤال 

>20%

20-40%

41-60%

61-80%

81-100%

 انًجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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% فقط مف 5.0مى المشركع الممكؿ لـ ترتفع دخكليـ الشيرية قد بمغت نسبتييـ األسر التي حصمت ع

كترل الباحثة أف تمؾ اإلجابة تشير إلى أف اإلحصائيات الرسمية التي يتـ التعامؿ معيا  المبحكثيف،

مف قبؿ المسؤكليف عف تقديـ المشاريع الممكلة ترل بأف ىناؾ تحسف في مستكل المعيشة كالذم 

أفراد األسر الفقيرة كالتي حصمت عمى المشاريع الممكلة مف قبؿ الجيات المانحة، انعكس عمى 

 باإلضافة إلى أف تمؾ األسر قد استغنت الحقان عف طمب المعكنة التي كانت تحصؿ عمييا.

 (:6-4جدول رقم )
 (2-1إلجابات المدراء والمسؤولين عمى السؤال ) التكرارات والنسب المئوية

 البند ت
 ال نعم

 أربع فرص فأكثر ثالث فرص فرصتان فرصة واحدة
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

ىؿ كفرت المشاريع المقدمة  .2
فرصة عمؿ أكثر مف فرد لدل 

األسر التي حصمت عمى 
 الدعـ؟

10 50.0 3 15.0 1 5.0 - - 14 70.0 6 30.0 

 

 
كما يتضح مف الجدك السابؽ بأف كجية نظر المدراء كالمسؤكليف الذيف يركف بأف المشاريع اممكلة قد 

بركف بأف تمؾ المشاريع % ممف 5.0%، في مقابؿ 65.0بمغت قد فرصة عمؿ كاحدة أك اثنتيف كفرت 

10, 29% 

3, 9% 

1, 3% 

0, 0% 

14, 41% 

6, 18% 

 (7-0)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المدراء والمسؤولين على السؤال 

 فرصت واحذة

 فرصخاٌ

 رالد فرص

 أربع فرص فأكزر

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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أما الذيف لـ تستطع المشاريع الممكلة تكفير أية فرصة عمؿ ليـ فقد قد كفرت أكثر مف فرصتي عمؿ،ػ 

، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المشاريع الممكلة تعتبر مف المشاريع صغيرة اإلجابات% مف 30بمغت 

الحجـ نظران لصغر التمكيؿ المالي المخصص ليا، كما أف طبيعة عمؿ المشاريع يغمب عمييا المشاريع 

 إلى أكثر مف شخص أك اثنيف. العمؿ فييا تطمبيكال صغيرة الحجـ  يةالتجارية كالخدم

 (7-4جدول )
 (3-1عمى السؤال ) المدراء والمسؤولينإلجابات  التكرارات والنسب المئوية

 البند ت
 ال نعم

 درجة ضعييفة درجة متوسطة درجة كبيرة درجة كبيرة جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

أنتـ راضكف عف طبيعة ىؿ  .3
عمؿ المشاريع التي تـ 

 تقديميا؟
7 35.0 5 25.0 4 20.0 - - 16 80.0 4 20.0 

 

 
عبركا عف رضاىـ المدراء كالمسؤكليف % مف 60.0ما نسبتو  نتائج الجدكؿ السابؽ أفكيتضح مف 

الممكلة بدرجة عالية، أما الذيف جاءت إجابتيـ بدرجة منخفضة أك ضعيفة عف طبيعة عمؿ المشاريع 

المدراء كالمسؤكليف غير الراضيف عف جاءت نسبة % مف المبحكثيف، في حيف 20.0فقد بمغت نسبتيـ 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المشاريع  % مف اإلجابات،20.0نحك طبيعة عمؿ المشاريع الممكلة ب

81, 19% 

67, 16% 

33, 8% 

17, 4% 

198, 48% 

19, 5% 

 (2-0)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المدراء والمسؤولين على السؤال 

 درجت كبُرة جذا

 درجت كبُرة

 درجت يخىسطت

 درجت ضعُُفت

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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التنكيع ما بيف مشاريع تجارية كزراعية كحرؼ يدكية، إال أنو يغيب عنيا التركيز  الممكلة يغمب عمييا

جاء  عمى طبيعة المشاريع الرضاعدـ ترل الباحثة أف كجكد نسبة مف عمى المشاريع الصناعية، كما 

العديد مف المشاكؿ كالعقبات التي تكاجو المستفيديف مف تمؾ المشاريع، كباألخص مشاريع نتيجة كجكد 

التمكيؿ المالي كتآكؿ رأس الماؿ، كآلية إدارة المشركع، كخاصة لدل الفئات التي ال تمتمؾ خبرة سابقة 

 في مجاؿ عمؿ المشركع.

 (8-4جدول رقم )
 إلجابات المدراء والمسؤولين عمى جميع الفقرات المتعمقة بالمحور األول التكرارات والنسب المئوية

 البند ت
 ال نعم

 % ت % المجموع

 المحور األول: ما مدى التغير في مستوى الدخل ومضمونو لممنتفعين بالمشاريع الممولة من وجية نظر الجيات الداعمة
ىؿ رفعت المشاريع التي تـ تمكيميا مف جيتكـ الدخؿ الشيرم لألسر  .1

 المحتاجة؟
19 95.0 1 5.0 

التي  رىؿ كفرت المشاريع المقدمة فرصة عمؿ ألكثر مف فرد لدل األس .2
 حصمت عمى الدعـ؟

14 70.0 6 30.0 

 20.0 4 80.0 16 ىؿ أنتـ راضكف عف طبيعة عمؿ المشاريع التي تـ تقديميا؟ .3
 18.3 11 81.7 49 الدرجة الكمية إلجابت المدراء والمسؤولين عمى فقرات المحور األول
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يتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ بأف ىناؾ تغير في مستكل الدخؿ كمضمكنو لممنتفعيف مف المشاريع 

كىك مؤشر عمى  %(.81.7)الممكلة مف كجية نظر الجيات الداعمة ليا كبدرجة عالية بمغت نسبتيا 

مؾ أف ىناؾ تغير مممكس في مستكل الدخؿ كمضمكنو لمجيات المنتفعة بالمشاريع الممكلة، حيث أف ت

اإلجابات مبنية عمى البيانات اإلحصائية المتكفرة لدل المسؤكليف كالمدراء كالذيف يركف جدكل 

كيتضح أيضان أف نسبة  االستمرار في تقديـ الدعـ مف خالؿ المشاريع الممكلة لمفئات الميمشة كالفقيرة.

عة عمؿ طبيف في حيف أف مستكل الرضا العاـ ع%(، 95.0بمغت )الذيف ارتفعت دخكليـ الشيرية 

أما الذيف يركف بأف تمؾ المشاريع قد %(، 80.0)كبنسبة بدرجة مرتفعة جاء  المشاريع التي تـ تقديميا

%( 70.0)بنسبة ت ءجا التي حصمت عمى الدعـر كفرت فرصة عمؿ ألكثر مف فرد لدل األس

مقياسان لنجاح المدراء كالمسؤكليف يعتبر كيدؿ ذلؾ عمى أف مستكل رضا  .أيضان  كبدرجة مرتفعة

 المشاريع كتحقيقيا ألىدافيا المرسكمة.

اختالؼ في كجيتي نظر العينتيف،  كعند مراجعة النسبة المئكية إلجابتي أفراد العينتيف نستنتج أف ىناؾ

حيث نرل أف إجابة المستفيديف فيما يتعمؽ بالفقرة التي تنص عمى )رفع المشركع الممكؿ كالذم 

%(، حيث تعزك الباحثة ىذا 95.0%( مقابؿ )71.9( قد بمغت )حصمت عميو مف دخمؾ الشيرم

إلى أف عينة المستفيديف تسعى إلى التغير السريع، فضالن عف أف حجـ االلتزامات السابقة االختالؼ 

كبيرة نسبيان نظرا لحالة الفقر التي تعيشيا، في حيف نجد أف إجابات المدراء كالمسؤكليف تستند أساسان 

كالبيانات الرسمية التي يتـ تدكينيا مف خالؿ المجاف المتخصصة كفرؽ العمؿ التي عمى اإلحصائيات 

 تعمؿ عمى تقييـ تمؾ المشاريع كمدل نجاحيا كاستمرارىا.

قدمت فرص عمؿ ألكثر قد أف المشاريع الممكلة نجد عف إجراء المقارنة ما بيف إجابات العينتيف بكما 

أف  المستفيديفمف فرد في األسر التي حصمت عمى الدعـ مف كجية نظر العينتيف، حيث ترل فئة 

% أما المدراء كالمسؤكليف فقد بمغت نسبة قناعتيـ 84.3تكفير فرص عمؿ قد بمغت نسبة التأييد لدييا 
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التي حصمت عمى المشركع بأف تمؾ المشاريع قد كفرت فرص عمؿ ألكثر مف فرد مف أفراد األسر 

%، كيعزل ذلؾ االختالؼ إلى أف تكفير فرصة عمؿ إضافية في المشركع 70.0الممكؿ قد بمغت 

، في حيف أف يعني فرصة عمؿ حقيقية )مكظؼ متفرغ( كذلؾ في حسابات البطالة المقنعةالممكؿ 

تعني تكفر فرصة عمؿ  تعتقد بأف مساعدة أفراد العائمة لممسؤكؿ عف إدارة المشركع عينة المنتفعيف

 لشخص آخر.

كجكد فركؽ في اإلجابات ما بيف كؿ مف عينة المنتفعيف مف المشاريع الممكلة كعينة يتضح لنا كما 

مستكل ، حيث أف فيما يتعمؽ بمستكل الرضا عف طبيعة عمؿ المشاريع الممكلة المدراء كالمسؤكليف

ممدراء ل %80.0% مقابؿ 91.2ة بنسبجاءت المستفيديف عف طبيعة عمؿ تمؾ المشاريع رضا 

كيعزل ذلؾ االختالؼ إلى أف عينة المستفيديف ىي التي اختارت المشركع بنفسيا، في كالمسؤكليف، 

حيف ترل عينة المدراء كالمسؤكليف أف مستكل النجاح في إدارة المشركع كعدـ تآكؿ رأس الماؿ كتكفير 

ان، إال أنيا لـ تحقؽ جميع األىداؼ التي أكثر مف فرصة عمؿ حقيقية قد جاءت بدرجة عالية نسبي

تسعى إلييا تمؾ الجيات كخصكصا أف تمؾ المشاريع تعتبر مف المشاريع الصغيرة كالنككية كالتي ال 

 .يمكف أف تكفر االستقالؿ المالي الكامؿ لجميع أفراد األسرة
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الحاجات األساسية لدى درجة إشباع والذي يدور حول ) الثانينتائج اإلجابة عمى السؤال   2.4

 (المنتفعين من المشاريع الممولة

إلجابات عينتي الدراسة، كفيما يمي  التكرارات كالنسب المئكيةكلإلجابة عمى السؤاؿ الثاني، تـ إيجاد 

 عرض لتمؾ النتائج.

 المشروع الممولفئة المستفيدين من   1.2.4

مف خالؿ  المشاريع الممكلة التي حصمكا عميياتـ استعراض النتائج المتعمقة بإجابات المستفيديف مف 

االستبانة المتعمقة بالسؤاؿ الثاني،  بات أفراد العينة األكلى لفقراتاالتكرارات كالنسب المئكية إلجإيجاد 

 كالجدكؿ التالي يبيف تمؾ النتائج.

 (9-4جدول رقم )
)تستطيع توفير  كالتي تدكؿ حكؿ( 4-2بات المستفيديف عمى الفقرة  )التكرارات كالنسب المئكية إلجا

 معظم مستمزمات العائمة من خالل المشروع الذي حصمت عميو(

 البند ت
 ال نعم

 إلى حد ما حد متوسط إلى حد كبير
 % ت % ت % ت % ت % المجموع

رغزـ١غرٛف١شِؼظُِغزٍضِبد .4

اٌؼبئٍخِٓخالياٌّششٚعاٌزٞ

 ؽظٍذػ١ٍٗ
14 6.5 67 30.9 32 14.7 113 52.1 104 47.9 

 

14, 4% 

67, 20% 

32, 10% 

113, 34% 

104, 32% 

 ( 2-7)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين على الفقرة  

 إنً حذ كبُر

 حذ يخىسط

 إنً حذ يا

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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 ـتكفير معظـ مستمزماتييتضح لنا مف إجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة بأف الذيف استطاعكا 

بدرجة عالية كمتكسطة، في حيف أف الذيف يركف % 37.4عميو بمغت  كامف خالؿ المشركع الذم حصم

أما الذيف لـ يستطيعكا تكفير معظـ %، 14.7نحك أف تمؾ االستفادة جاءت محدكدة قد بمغت نسبتيـ 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف  ،%47.9مستمزمات عائالتيـ مف خالؿ المشركع الممكؿ فقد بمغت نسبتيـ 

قدرة المشركع الصغير الممكؿ ال تفي بحاجات ىناؾ مستكل مف الرضا عف المشاريع الممكلة، إال أف 

األسر التزامات مالية سابقة، كما أف تمؾ األسر تسعى إلى األسرة الفقيرة كخصكصا أف عمى تمؾ 

تكفير أقصى حد مف الحاجات األساسية التي تتطمبيا الحياة الكريمة مثؿ المأكؿ كالمشرب كالتعميـ 

 كالصحة كالمسكف، كتعاني معظـ األسر الفقيرة مف نقص في تمؾ الحاجات لدييا.

 (10-4جدكؿ رقـ )
 ر( كالتي تدك 5-2إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة عمى الفقرة )التكرارات كالنسب المئكية 

دظٍذ ػٍٝ دػُ ٌٛجغزٟ ِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌّبٔذخ ٚاٌذاػّخ ٌّششٚػه غطٝ ج١ّغ حكؿ )

 ادز١بجبد اٌؼًّ(

 البند ت
 ال نعم

شراف دراسة جدوى استشارات دورات تدريبية  متابعة وا 
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

حصمت عمى دعـ لكجستي  .5
مف قبؿ المؤسسة المانحة 
كالداعمة لمشركعؾ غطى 

 جميع احتياجات العمؿ

37 17.1 21 9.7 10 4.6 93 42.8 161 74.2 56 25.8 
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الجيات الداعمة تقدـ الدعـ المكجستي )مف خالؿ المتابعة كاإلشراؼ( السابؽ أف يتضح مف الجدكؿ 

كاستشارات % مف عينة المستفيديف قد حصمكا عمى دكرات تدريبية 31.2%، مقابؿ 42.8كبنسبة 

كتعزك %، 25.8أما الذيف لـ يحصمكا عمى الدعـ المكجستي فقد بمغت نسبتيـ ، كدراسات جدكل

الباحثة ذلؾ إلى أف الجيات المانحة تركز عمى استمرارية نجاح المشركع، كتكظيؼ األمكاؿ في 

المشركع كذلؾ لحماية رأس الماؿ مف التآكؿ، كما أف تمؾ الجيات تسعى لتقديـ دكرات تدريبية 

لمتكقع متخصصة في مجاؿ العمؿ، كككف أصحاب المشاريع الممكلة قد اختاركا تمؾ المشاريع، فمف ا

أف لدييـ خبرات سابقة في ىذا المجاؿ، كما أف طبيعة أعماؿ المشاريع الممكلة يغمب عمييا التجارة 

كبرل مثؿ إدارة الشركات، أما فيما يتعمؽ بدراسات الجدكل فنجد أف كالخدمات، كالتي ال تتطمب إدارة 

 كع بإجراء تمؾ الدراسات.تمؾ الدراسات يتـ إجراؤىا لدل الجيات المختصة كال يقـك طالبكا المشر 

  

37, 10% 
21, 5% 

10, 3% 

93, 25% 
161, 42% 

56, 15% 

التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين من المشبريع الممولة على 
 ( 5-7)الفقرة 

 دوراث حذرَبُت

 اسخشاراث

 دراست جذوي

 يخابعت وإشراف

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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 (11-4جدكؿ رقـ )
( كالتي تدكؿ 6-2التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة عمى الفقرة )

 رفىش فٟ رٛعؼخ اٌّششٚع اٌذبٌٟ اعزجبثخ ٌزٍج١خ ادز١بجبد أعشره(حكؿ )

 البند ت

 ال نعم
لزيادة نسبة الربح 
 والدخل الشيري

فرص عمل لعدد لتوفير 
 % ت % المجموع أخرى أكبر من أفراد العائمة

     % ت % ت % ت
رفىشفٟرٛعؼخاٌّششٚع .6

اٌؾبٌٟاعزغبثخٌزٍج١خ

 اؽز١بعبدأعشره
135 62.2 47 21.7 19 8.8 201 92.7 16 7.3 

 

 
% ممف استفادكا مف المشاريع الممكلة يفكركف بتكسعة 92.7كما يتضح لنا بأف ىناؾ ما نسبتو 

%، أما الذيف 62.2مشركعيـ، كأف الذيف ييدفكف إلى زيادة نسبة الربح كالدخؿ الشيرم بمغت نسبتيـ 

ا %، في حيف أف م21.7يسعكف لتكفير فرص عمؿ لعدد أكبر مف أفراد العائمة فقد بمغت نسبتيـ 

% مف األسر المستفيدة مف 7.3% لدييـ أسباب أخرل لتكسعة المشركع، في مقابؿ 8.8نسبتو 

حيث ترل الباحثة أف عينة المستفيديف تبحث عف زيادة المشاريع الممكلة ال تفكر بتكسعة المشركع 

مد الدخؿ الشيرم ليا، كعمى الرغـ مف الحاجة إلى تكفير فرص عمؿ إضافية، إال أف تمؾ األسر تعت

 عمى العمؿ اإلضافي لبقية أفراد األسرة في نفس المشركع.

135, 32% 

47, 11% 

19, 5% 

201, 48% 

16, 4% 

التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين من المشبريع الممولة على 
 ( 6-7)الفقرة 

 نزَادة َسبت انربح وانذخم انشهرٌ

 نخىفُر فرص عًم نعذد أكبر يٍ أفراد انعائهت

 أخري

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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 فئة المدراء والمسؤولين العاممين في الجيات المقدمة لممشاريع الممولة  2.2.4

لمفئات الفقيرة الممكلة أما فيما يتعمؽ بإجابات المدراء كالعامميف في الجيات المعنية بتقديـ المشاريع 

بالسؤاؿ الثاني، فقد تـ إيجاد التكرارات كالنسب المئكية، كفيما يمي كالمحتاجة عمى الفقرات المتعمقة 

 عرض لتمؾ النتائج.

 (12-4جدكؿ رقـ )
رغزط١غ ( كالتي تدكؿ حكؿ )4-2عمى الفقرة )المدراء كالمسؤكليف التكرارات كالنسب المئكية إلجابات 

 رٛف١ش ِؼظُ ِغزٍضِبد اٌؼبئٍخ ِٓ خالي اٌّششٚع اٌزٞ دظٍذ ػ١ٍٗ(

 البند ت
 ال نعم

 % ت % المجموع إلى حد ما حد متوسط إلى حد كبير
     % ت % ت % ت

ىؿ ترل بأف الدعـ المقدـ قد  .4
أدل إلى تكفير معظـ 
مستمزمات العالة التي 

 حصمت عميو؟

11 55.0 5 25.0 - - 16 80.0 4 20.0 

 

 
% مف عينة المدراء كالمسؤكليف يركف بأف 55.0بأف ما نسبتو السابؽ كما يتضح لنا مف الجدكؿ 

الدعـ المقدـ قد كفر معظـ مستمزمات العائمة المنتفعة مف المشركع الممكؿ كبدرجة كبيرة، في مقابؿ 

% مف المدراء 20.0% قد جاءت إجابتيـ أقؿ مف ذلؾ، في حيف نجد أف ىناؾ ما نسبتو 25.0

11, 33% 

5, 15% 

0, 0% 

16, 49% 

1, 3% 

 (2-7)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المدراء والمسؤولين على الفقرة 

 إنً حذ كبُر

 حذ يخىسط

 إنً حذ يا

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال



91 

 

يع ال تستطيع تكفير معظـ مستمزمات العائالت المنتفعة منيا كبنسبة كالمسؤكليف يركف بأف تمؾ المشار 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف فئة المستفيديف مف المشاريع الممكلة تبحث عف % مف اإلجابات، 20.0

تكفير دخؿ شيرم إضافي أكثر مف تكفير فرص عمؿ، عمى الرغـ مف أف كجية نظر المدراء 

 سر الفقيرة كلمحد مف البطالة.كالمسؤكليف تسعى لزيادة دخؿ األ

 (13-4جدكؿ رقـ )
رمذَ ( كالتي تدكؿ حكؿ )5-2عمى الفقرة ) المدراء كالمسؤكليفالتكرارات كالنسب المئكية إلجابات 

 ِؤعغزىُ دػّب ٌٛجغز١ب ٠شوض ػٍٝ رٍج١خ ج١ّغ ادز١بجبد اٌؼًّ(

 البند ت
 ال نعم

شرافمتابعة  دراسة جدوى استشارات دورات تدريبية  وا 
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

تقدـ مؤسستكـ دعما لكجستيا  .5
يركز عمى تمبية جميع 

 احتياجات العمؿ
4 20.0 2 10.0 4 20.0 10 50.0 20 100.0 - - 

 

 
كيتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ بأف نسبة الذيف تمت متابعتيـ كاإلشراؼ عمى مشاريعيـ بمغت 

تـ إجراء دراسات جدكل % ممف حصمكا عمى دكرات تدريبية ك 20.0مقابؿ  % مف المبحكثيف،50.0

% فقط مف المبحكثيف، 10.0لمشاريعيـ، أما الذيف قد تـ تقديـ االستشارات ليـ فقد بمغت نسبتيـ 

4, 10% 

2, 5% 

4, 10% 

10, 25% 

20, 50% 

0, 0% 

 (  5-7)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المدراء والمسؤولين على الفقرة 

 دوراث حذرَبُت

 اسخشاراث

 دراست جذوي

 يخابعت وإشراف

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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يركز عمى تمبية  الذم مكجستيالدعـ ال تقديـ إجابات المدراء كالمسؤكليف نحكجميع كبذلؾ نرل أف 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الجيات المانحة ، %100كبنسبة  قد أيدت ذلؾ جميع احتياجات العمؿ

تسعى لضماف استمرارية كنجاح المشركع الممكؿ لمحد مف الفقر كالبطالة كالسعي نحك تمكيف الفقراء، 

، دراسة الجدكلك  ة،التدريبيالدكرات ك كيشمؿ الدعـ المكجستي كؿ مف )المتابعة كاإلشراؼ، 

مف الجدير ذكره بأف حاجة أصحاب المشاريع الممكلة لمدعـ المكجستي تعتبر أمر بالغ (، ك كاالستشارات

األىمية كذلؾ لضماف استمرار المشركع كنجاحو، كخصكصاص إجراء دراسة الجدكل قبؿ تقديـ 

ـ بإجراء دراسات جدكل لكافة عمى الرغـ مف أف إدارة الجيات الممكلة لممشاريع تقك المشركع الممكؿ، ف

المشاريع، إال أف ىذه الدراسات ال يتـ عرضيا عمى أصحاب المشركع إال عند الطمب، كيتـ بناء عمييا 

أما فيما يتعمؽ بعمميتي المتابعة كاإلشراؼ فنجد أف الجيات الداعمة  .تقديـ المشركع الممكؿ لطالبيو

األكلى لضماف نجاحو كاستمراره، فضالن عف تقديـ  تقكـ باإلشراؼ عمى المشركع كخصكصان في الفترة

االستشارات الفنية عمى كجو الخصكص ألصحاب تمؾ المشاريع ككنيـ مف األشخاص حديثي العيد 

دارتيا بشكؿ شخصي.  بامتالؾ المشاريع كا 

 (14-4جدكؿ رقـ )
ً٘ رشٜ تدكؿ حكؿ )( كالتي 6-2التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المدراء كالمسؤكليف عمى الفقرة )

 ثأْ ٕ٘بن رفى١ش جذٞ فٟ رٛعؼخ اٌّشبس٠غ اٌذب١ٌخ ٌذٜ األعش اٌزٟ دظٍذ ػٍٝ اٌذػُ؟(

 البند ت

 ال نعم
لزيادة نسبة الربح 
 والدخل الشيري

لتوفير فرص عمل لعدد 
 % ت % المجموع أخرى أكبر من أفراد العائمة

     % ت % ت % ت
ىؿ ترل بأف ىناؾ تفكير  .6

تكسعة المشاريع  جدم في
الحالية لدل األسر التي 

 حصمت عمى الدعـ؟

14 70.0 5 25.0 - - 19 95.0 1 5.0 
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تفكير جدم في تكسعة المشاريع الحالية لدل األسر التي ىناؾ  الجدكؿ السابؽ أفكيتضح مف نتائج 

كيرل المدراء كالمسؤكلكف أف ىذا التفكير %(، 95.0)كبنسبة  بدرجة مرتفعة جداك حصمت عمى الدعـ 

بنسبة ك  زيادة نسبة الربح كالدخؿ الشيرميعكد إلى أف المنتفعيف مف المشاريع الممكلة يسعكف إلى 

، أما تكفير فرص عمؿ لعدد أكبر مف أفراد العائمة% منيـ يسعكف إلى 25.0في مقابؿ %(، 70.0)

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف تمؾ  ،% فقط5.0الذيف ال يفكركف بتكسعة المشركع فقد بمغت نسبتيـ 

المشاريع صغيرة الحجـ، كتقدـ فرصة لتكفير دخؿ شيرم محدكد لألفراد العامميف فييا، كبذلؾ فإف 

عميو،  طمب تكسعة المشركع يعني تكفير دخؿ شيرم إضافي كىك ما تسعى األسر الفقيرة لمحصكؿ

باإلضافة إلى تكفير أكثر مف فرصة عمؿ لبقية أفراد األسرة كالذم يؤدم إلى زيادة الدخؿ الشيرم 

 بشكؿ مباشر.

بدرجة إشباع الحاجات األساسية لدى المنتفعين من المشاريع كعند مقارنة اإلجابات المتعمقة 

ئـ استجابة لتمبية احتياجات رل بأف ىناؾ تفكير في تكسعة المشركع القالعينتي الدراسة ن الممولة

 % مقابؿ92.7األسرة الحاصمة عمى المشركع الممكؿ، حيث بمغت نسبة التأييد لدل المنتفعيف

شيراف إلى كجكد قناعة ت، كىما نسبتاف متقاربتاف جدان، مف كجية نظر المدراء كالمسؤكليف 95.0%

135, 32% 

47, 11% 
19, 5% 

201, 48% 

16, 4% 

 (  6-7)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المدراء والمسؤولين على الفقرة 

 نزَادة َسبت انربح وانذخم انشهرٌ

نخىفُر فرص عًم نعذد أكبر يٍ أفراد 
 انعائهت

 أخري

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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الحاجة لطمب المعكنة أك العمؿ لدل بجدكل المشركع كالفائدة التي قد حققيا في عممية التمكيف دكف 

اآلخريف، إال أف ىذا األثر قد غاب عف مدل تكفير المشركع لمستمزمات العائمة مف كجية نظر 

المنتفعيف مف المشاريع الممكلة، حيث ترل عينة المنتفعيف أف تمؾ المشاريع الممكلة قد ساىمت بنسبة 

، في حيف ترل فئة المدراء كالمسؤكليف أف %(52.1) النصؼ تقريبان في تكفير المستمزمات العائمية

%، كتؤكد األرقاـ كاإلحصائيات ما تكصمت إليو إجابات المدراء 80.0نسبة التأثير قد بمغت 

المتكقع كالمسؤكليف، كيعزل ذلؾ االختالؼ إلى عدـ تمييز األسر المحتاجة لنكعية المستمزمات العائمية 

ث تيدؼ تمؾ المشاريع الممكلة أساسان لمتمكيف االقتصادم عند تكفر دخؿ إضافي، حيالحصكؿ عمييا 

كاالجتماعي أكثر مف تكفير الرفاىية كرغد العيش، كذلؾ سعيان كراء إخراج تمؾ العائالت مف حاالت 

الفقر المطمؽ كالمدقع أكثر مف حصكليا عمى دخكؿ شيرية جيدة أك ممتازة، فيي تسعى إلى الحد مف 

تمؾ األسر، كفي مراحؿ مستقبمية مف الممكف أف تؤدم تمؾ المشاريع  بيفعة درجة الفقر كالبطالة الشائ

 كخاصة في حالة تكسعيا إلى تحسف ممحكظ في دخؿ األسرة.

دعـ لكجستي مف قبؿ نحك الحصكؿ عمى  إلى كجكد فركؽ في إجابات العينتيفكما تشير النتائج 

لتغطية جميع احتياجات العمؿ في المؤسسات المانحة كالداعمة لممشاريع الممكلة كالذم ىدؼ 

مقابؿ مف المنتفعيف قد حصمكا عمى الدعـ المكجستي، في % 74.2، حيث نجد أف المشركع

كيعزل ىذا  .يركف بأنيـ قد قدمكا الدعـ المكجستي لتمؾ األسر % مف المدراء كالمسؤكليف100.0

يا الفائدة الكبرل في مجاؿ التدريب إلى أف الفئات المستفيدة ترل بأف تمؾ المشاريع لـ تقدـ ل االختالؼ

كدراسات الجدكل، كأنو يغمب عمييا طابع المتابعة كاإلشراؼ، إال أف عينة المدراء كالمسؤكليف ترل بأف 

دراسات الجدكل يتـ إجراؤىا لجميع المشاريع المطركحة كذلؾ لضماف نجاحيا، كال يتـ تقديميا إال عند 

كليس لدييا إلماـ مسبؽ في كيفية قكـ بإجراء تمؾ الدراسات، الطمب، كما أف عينة المستفيديف ال ت

إجرائيا، كما أف االستشارات التي تقدـ ألصحاب المشاريع ال يؤخذ بيا مف قبؿ المنتفعيف بالمشركع 
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كأنيـ يركف بأف تمؾ االستشارات ىي عممية مراقبة كمتابعة تأتي مف جية المؤسسات الداعمة، مع 

سر بأىمية الحصكؿ عمى تمؾ االستشارات كخصكصان االستشارات الفنية غياب الكعي لدل تمؾ األ

 منيا كالمتعمقة بآلية العمؿ كعمميات الشراء كالبيع كالتسكيؽ.

 
نتائج اإلجابة عمى السؤال الثالث والذي يدور حول )نجاعة توظيف األموال في نجاح   3.4

 المشروع(

إلجابات عينتي الدراسة، كفيما يمي  التكرارات كالنسب المئكيةكلإلجابة عمى السؤاؿ الثالث، تـ إيجاد 

 عرض لتمؾ النتائج.

 فئة المستفيدين من الدعم المقدم  1.3.4

التكرارات كالنسب تـ استعراض النتائج المتعمقة بإجابات المستفيديف مف الدعـ المقدـ مف خالؿ إيجاد 

 لتالي يبيف تمؾ النتائج.المتعمقة بالسؤاؿ الثالث، كالجدكؿ اعمى الفقرات  كيةئالم

 (15-4جدكؿ رقـ )
 ر( كالتي تدك 7-2التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة عمى الفقرة )

 (تقوم بتوظيف األموال المخصصة لصالح المشروعحكؿ )

 البند ت

 ال نعم
األموال التي 
حصمت عمييا 
كافية لتغطية 
 تكاليف المشروع

األموال التي 
حصمت عمييا 

غير كافية لتغطية 
 تكاليف المشروع

تتوفر لدي سيولة مالية 
من األموال المقدمة 
يمكنني استخداميا 
 لحاجات أخرى شخصية

 % ت % المجموع

 % ت % ت % ت
تقـك بتكظيؼ األمكاؿ  .7

 المخصصة لصالح المشركع
28 12.9 163 75.1 16 7.4 207 95.4 10 4.6 
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% مف المستفيديف مف المشركع الممكؿ يقكمكف بتكظيؼ األمكاؿ 75.1يتضح لنا أف ما نسبتو 

المخصصة لصالح المشركع إال أف تمؾ األمكاؿ غير كافية لتغطية تكاليؼ المشركع، في مقابؿ 

% 7.4% اعتبركا بأف تمؾ األمكاؿ كافية في تغطية كافة التكاليؼ، في حيف نجد أف ما نسبتو 12.9

كف بأنو قد تكفرت لدييـ السيكلة المالية نتيجة الحصكؿ عمى المشركع الممكؿ كالتي استفادكا منيا يؤكد

لحاجاتيـ الشخصية األخرل، أما الذيف أجابكا بأنيـ لـ يقكمكف بتكظيؼ تمؾ األمكاؿ لصالح المشركع 

أف حجـ  إلى ىذه النتائجكتعزك الباحثة % فقط مف المبحكثيف، 4.6بشكؿ كامؿ فقد بمغت نسبتيـ 

الدعـ المقدـ لممشركع صغير كال يفي بجميع الحاجات األساسية إلقامة مشركع يكفر دخؿ شيرم 

لمعائالت الفقيرة، كما أف طبيعة المشاريع الممكلة يغمب عمييا الطابع التجارم كالخدمي كالتي حقيقي 

ذلؾ فإف نسبة تأييد فئة  . كمعالحرؼ اليدكية أك الزراعية تتطمب مبالغ أكثر مف المخصصة لمشاريع

 %،95.4كبنسبة  المستفيديف مف تكظيؼ تمؾ األمكاؿ لصالح المشاريع قد جاءت بدرجة عالية جدا

مما يؤكد عمى التزاـ تمؾ الفئة كسعييا نحك إنجاح المشركع الممكؿ كديمكمتو كذلؾ لمحصكؿ عمى 

 دخؿ شيرم مقبكؿ يفي بحاجات تمؾ األسر األساسية.

 
 

28, 7% 

163, 38% 

16, 4% 

207, 49% 

10, 2% 

التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين من المشبريع الممولة 
 ( 7-7)على الفقرة 

األيىال انخٍ حصهج عهُها كافُت نخغطُت 
 حكانُف انًشروع

األيىال انخٍ حصهج عهُها غُر كافُت نخغطُت 
 حكانُف انًشروع

حخىفر نذٌ سُىنت يانُت يٍ األيىال انًقذيت 
 ًَكٍُُ اسخخذايها نحاجاث أخري شخصُت

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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 (16-4جدكؿ رقـ )
 رك ( كالتي تد8-2التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة عمى الفقرة )

 (قامت الجية الممولة لممشروع بمساعدتك وتوجييك في عمميات الشراء والبيعحكؿ )

 البند ت

 ال نعم
توفير المواد 

 األولية
التدريب عمى عمميات 

 التسويق والبيع
 أخرى

 % ت % المجموع
 % ت % ت % ت

قامت الجية الممكلة لممشركع  .8
بمساعدتؾ كتكجييؾ في 

 عمميات الشراء كالبيع
105 48.4 53 24.4 12 5.5 170 78.3 47 21.7 

 

 
 كيتضح لنا مف الجدكؿ السابؽ بأف حكالي نصؼ العينة مف األسر المنتفعة مف المشاريع الممكلة قد

المكاد استطاعت الحصكؿ عمى  حصمت عمى المساعدة كالتكجيو في عمميات الشراء كالبيع حيث

% مف الذيف حصمكا عمى 24.4، مقابؿ %( 48.4كبنسبة ) األكلية مف قبؿ الجيات الممكلة لممشركع

باب التدريب عمى عمميات التسكيؽ كالبيع، أما الذيف يركف بأف المساعدة التي حصمكا عمييا كانت ألس

% ممف لـ يحصمكا 21.7% فقط مف إجابات المبحكثيف، في مقابؿ 5.5أخرل فقد بمغت نسبتيـ نحك 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف الجيات عمى أم نكع مف المساعدة أك التكجيو مف قبؿ الجيات الداعمة، 

105, 27% 

53, 14% 

12, 3% 

170, 44% 

47, 12% 

التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين من المشبريع الممولة على 
 ( 8-7)الفقرة 

 حىفُر انًىاد األونُت

 انخذرَب عهً عًهُاث انخسىَق وانبُع

 أخري

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال



98 

 

ا بتكفير المكاد المانحة لممشاريع الممكلة تتابع كتشرؼ عمى نجاح المشركع كاستمراريتو مف خالؿ قيامي

األكلية كدعـ المشركع مف خالؿ تدريب العامميف عمى عمميات التسكيؽ كالبيع كخصكصا أف تمؾ 

المشاريع ىي بطبيعتيا مشاريع صغيرة كتتطمب التدريب عمييا كخصكصا أف معظـ الحاصميف عمى 

الرغـ مف أنيـ قد  تمؾ المشاريع ليس لدييـ خبرة سابقة جيدة خصكصا في مجالي الشراء كالبيع، فعمى

 اختاركا المشركع بأنفسيـ إال أنيـ لـ يحصمكا عمى فرصة إدارة المشركع بشكؿ مباشر مسبقان.

 (17-4جدكؿ رقـ )
( كالتي تدكؿ 9-2التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة عمى الفقرة )

 (لّذ ثئجشاء دساعخ جذٜٚ ٌٍّششٚعحكؿ )

 البند ت
 ال نعم

 دراسة فنية دراسة مالية دراسة تسويقية
 % ت % ت % ت % ت % المجموع

 48.8 106 51.2 111 3.2 7 42.9 93 5.1 11 قمت بإجراء دراسة جدكل لممشركع .9
 

 
قد قامكا بإجراء دراسة جدكل المستفيديف % مف 42.9ما نسبتو بأف السابؽ كما يتضح لنا مف الجدكؿ 

% مف المبحكثيف قد 3.2%( مف الذيف قامكا بإجراء دراسة جدكل تسكيقية، كأف 5.1)مالية( مقابؿ )

% لـ يقكمكف بإجراء دراسة جدكل 48.8قامكا بإجراء دراسة جدكل فنية لمشركعيـ الممكؿ، في مقابؿ 

11, 3% 

93, 29% 

7, 2% 111, 34% 

106, 32% 

التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين من المشبريع الممولة على 
 ( 9-7)الفقرة 

 دراست حسىَقُت

 دراست يانُت

 دراست فُُت

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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لؾ إلى أف أقصى اىتماـ لطالبي المشركع كتعزك الباحثة ذلممشركع قبؿ عرضو عمى الجيات الداعمة، 

ىك دراسة المبمغ المالي الكاجب تكفيره إلقامة المشركع كمدل الفائدة الممكف تحقيقيا في سبيؿ إنجاح 

المشركع كخاصة أف تمؾ المشاريع ىي مف بيف المشاريع الشائعة كالمتكفرة في معظـ المناطؽ 

باعتبار أف معظـ مف كجية نظرىـ ة فنية أك تسكيقية الفمسطينية، فضال عف عدـ الحاجة إلجراء دراس

تمؾ المشاريع مقامة في القرل كالمناطؽ النائية كالتي تحتاج إلى ىذا النكع مف المشاريع، كما أف تمؾ 

ككميات البيع ليا محدكدة نسبيان كبذلؾ فال داعي  المشاريع صغيرة الحجـ كبذلؾ فإف الطاقة اإلنتاجية

، فضالن عف جيؿ العائالت بطريقة إجراء دراسات الجدكل كالفائدة منيا قبؿ البدء إلجراء تمؾ الدراسات

 بالمشركع.

 (18-4جدكؿ رقـ )
( كالتي تدكؿ 10-2التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة عمى الفقرة )

 (رزبثغ اٌجٙخ اٌّمذِخ ٌٍذػُ أٔشطخ اٌّششٚع ٚأػّبٌٗحكؿ )

 البند ت

 ال نعم
مدى االلتزام بشروط 
االتفاقية مع الجية 

 المانحة

مدى تطور 
 أخرى المشروع ونموه

 % ت % المجموع

 % ت % ت % ت
تتابع الجية المقدمة لمدعـ  .10

 أنشطة المشركع كأعمالو
108 49.8 65 29.9 10 4.6 183 84.3 34 15.7 
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يعتقدكف بأف ىناؾ متابعة المستفيديف % مف 49.8ما نسبتو الجدكؿ السابؽ أف كيتضح لنا مف نتائج 

مف قبؿ الجيات المقدمة ألنشطة المشركع كأعمالو تتمثؿ في )مدل التزاميـ بشركط االتفاقية(، كما أف 

% يركف أف عممية المتابعة تتـ مف خالؿ )مدل تطكر المشركع كنمكه(، أما الذيف لدييـ آراء 29.9

% 4.6لتي تقكـ بيا الجيات المقدمة لممشركع فقد جاءت إجابتيـ بنسبة أخرل في طرؽ المتابعة ا

% مف المبحكثيف يركف بأف الجيات الداعمة ال تقـك بإجراء أم نكع مف المتابعة 15.7فقط، في مقابؿ 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى مدل اىتماـ الجيات المانحة بضماف نجاح ألنشطة المشركع كأعمالو، 

حقيقا لميدؼ األساس المقدـ لو المشركع كىك الحد مف الفقر كالبطالة، فضال عف المشركع كديمكمتو ت

ادم كاالجتماعي لمعائالت الفقيرة، كما ترل الباحثة بأف مدة المشركع السعي نحك التمكيف االقتص

كاإلشراؼ عميو تنتيي بنياية كؿ سنة، كبذلؾ ال تمجأ الجيات المانحة إلى إعادة متابعة المشاريع 

 كلة أك اإلشراؼ عمييا في السنكات الالحقة.المم

  

108, 27% 

65, 16% 

10, 2% 

183, 46% 

34, 9% 

التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين من المشبريع الممولة على 
 (01-7)الفقرة 

يذي االنخزاو بشروط االحفاقُت يع انجهت  
 انًاَحت

 يذي حطىر انًشروع وًَىِ

 أخري

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال



101 

 

 (19-4جدكؿ رقـ )
الفقرات المتعمقة بالمحكر التكرارات كالنسب المئكية إلجابات المستفيديف مف المشاريع الممكلة عمى 
  الثالث )نجاعة تكظيؼ األمكاؿ في نجاح المشركع(

 المحور الثالث: نجاعة توظيف األموال في نجاح المشروع

 البند ت
 ال نعم
 % المجموع % المجموع

 4.6 10 95.4 207 تقـك بتكظيؼ األمكاؿ المخصصة لصالح المشركع .7
قامت الجية الممكلة لممشركع بمساعدتؾ كتكجييؾ في  .8

 عمميات الشراء كالبيع
170 78.3 47 21.7 

 48.8 106 51.2 111 قمت بإجراء دراسة جدكل لممشركع .9
 15.7 34 84.3 183 المقدمة لمدعـ أنشطة المشركع كأعمالوتتابع الجية  .10

 22.7 197 77.3 671 عمى المحور الثالث المستفيدبنالدرجة الكمية إلجابات 
 

 
كيتضح لنا مف نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف مستكل نجاعة تكظيؼ األمكاؿ المخصصة لممشاريع 

كىك مؤشر جيد يدؿ عمى نجاعة تكظيؼ األمكاؿ مف %، 77.3الممكلة في إنجاح المشركع قد بمغ 

% مف تمؾ األمكاؿ يتـ 95.4، كأف قبؿ المستفيديف في نجاح المشركع الممكؿ كتخصيصيا لممشركع

% يركف بأف الجيات المقدمة لمدعـ تقكـ بمتابعة أنشطة 84.3يا لصالح المشركع، في حيف أف تكظيف

كأعماؿ المشركع الممكؿ، أما فيما يتعمؽ بالمساعدة كالتكجيو في عمميات الشراء كالبيع فقد بمغت 
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سبتو %، إال أف قياـ المستفيديف مف المشاريع بإجراء دراسات الجدكل لـ تحصؿ إلى عمى ما ن78.3

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف المستفيديف مف المشاريع الممكلة يسعكف % مف إجابات المبحكثيف،  51.2

إلنجاح مشركعيـ خكفا مف سحب المشركع منيـ بناء عمى الشركط المكقعة مع الجيات المانحة 

أف  ماكباإلضافة إلى حاجتيـ لضماف دخؿ شيرم ثابت كتكفير فرص عمؿ لعدد مف أفراد العائمة، 

الجيات المقدمة لممشركع الممكؿ تعمؿ قصارل جيدىا لضماف إنجاح المشركع كذلؾ سعيا كراء الحد 

حاجة المستفيديف مف  كأفمف نسبة الفقر كالبطالة كالعمؿ عمى التمكيف االقتصادم لتمؾ األسر الفقيرة، 

راء كالبيع خكفا مف الدعـ في الحصكؿ عمى مصادر شراء مكثكقة كالحاجة لمتدريب عمى عمميتي الش

جراء عمميتي الشراء  التعثر كخاصة أف معظـ تمؾ العائالت لـ تحصؿ عمى فرصة إدارة مشركع كا 

، كأنو في حالة عمميا المسبؽ في نفس المجاؿ فإنيا كانت مف بيف فئة العماؿ كليس مسبقان  كالبيع

إجراء دراسة الجدكل ليس مف  أف الجيات المستفيدة مف الدعـ تعتقد بأف كما اإلدارييف كالمحاسبيف،

األمكر الضركرية كخاصة أف تمؾ المشاريع صغيرة الحجـ كتقـك في القرل كالمناطؽ النائية كالتي 

دكف الحاجة نجاح المشركع  –مف كجية نظرىا  –تحتاج إلى تكفير تمؾ المشاريع كبذلؾ فإنيا تضمف 

مشركع الممكؿ تقكـ بنفسيا بإجراء دراسة إلى إجراء دراسة جدكل، كما أف الجيات المعنية بتقديـ ال

 جدكل لتقديـ المشركع.

أف الفئات المستفيدة مف الدعـ الممكؿ قد قامت بتكظيؼ األمكاؿ بالشكؿ الصحيح  نستنتج مما سبؽك 

كالمخصص لممشركع دكف صرفو في أمكر كحاجات أخرل، مما يدعـ استمرارية المشركع كنجاحو، كما 

ع المشاريع المقدمة لألسر المحتاجة، كىك مؤشر ميـ عمى ضماف استمرارية أف الجيات المسؤكلة تتاب

المشركع كتكظيفو بالطريقة المناسبة كالمبني عمى الخطط المكضكعة. إال أف المستفيديف يعيبيـ عدـ 

القياـ بإجراء دراسات جدكل لتمؾ المشاريع، فيـ يعتقدكف بأف دراسة الجدكل غير مبررة، كما أف العديد 
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تمؾ الفئات كخاصة أف معظميا ممف لـ يحصمكا عمى مؤىؿ عممي عاٍؿ، ال يعرفكف كيفية إجراء مف 

 دراسات الجدكل.

 
 فئة المدراء والمسؤولين العاممين في الجيات المقدمة لممشاريع الممولة  2.3.4

قامة كالمسؤكليف العامميف لدل أما فيما يتعمؽ بإجابات المدراء  الجيات المعنية بتقديـ الدعـ المالي كا 

التكرارات كالنسب المشاريع لمفئات الفقيرة كالمحتاجة عمى الفقرات المتعمقة بالسؤاؿ الثالث، فقد تـ إيجاد 

 لإلجابات، كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج. المئكية

 (20-4جدكؿ )
ىل تقوم حكؿ ) ر( كالتي تدك 7-2الفقرة ) عمىإلجابات المدراء كالمسؤكليف التكرارات كالنسب المئكية 

 (األسر التي حصمت عمى الدعم بتوظيف جميع األموال المخصصة لصالح المشروع؟

 البند ت

 ال نعم
األموال التي 
حصمت عمييا 
كافية لتغطية 
 تكاليف المشروع

األموال التي 
حصمت عمييا 

غير كافية لتغطية 
 تكاليف المشروع

تتوفر لدي سيولة مالية 
من األموال المقدمة 
يمكنني استخداميا 
 لحاجات أخرى شخصية

 % ت % المجموع

 % ت % ت % ت
ىؿ تقـك األسر التي حصمت عمى  .7

الدعـ بتكظيؼ جميع األمكاؿ 
 المخصصة لصالح المشركع؟

4 20.0 12 60.0 3 15.0 19 95.0 1 5.0 

 

4, 10% 

12, 31% 

3, 8% 

19, 49% 

1, 2% 

التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المستفيدين من المشبريع الممولة على 
 ( 7-7)الفقرة 

األيىال انخٍ حصهج عهُها كافُت 
 نخغطُت حكانُف انًشروع

األيىال انخٍ حصهج عهُها غُر 
 كافُت نخغطُت حكانُف انًشروع

حخىفر نذٌ سُىنت يانُت يٍ األيىال 
انًقذيت ًَكٍُُ اسخخذايها نحاجاث 

 أخري شخصُت
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تقـك األسر التي حصمت عمى الدعـ % مف 95.0يتضح لنا مف نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف 

، إال أف المدراء كالمسؤكليف يركف أنو كعمى الرغـ بتكظيؼ جميع األمكاؿ المخصصة لصالح المشركع

في مقابؿ %(، 60.0كبنسبة ) غير كافية لتغطية تكاليؼ المشركعمف تكظيؼ تمؾ األمكاؿ، إال أنيا 

لدل تتكفر سيكلة مالية كبذلؾ اليؼ المشركع، كافية لتغطية تك% يركف بأف تمؾ األمكاؿ تعتبر 20.0

لحاجات أخرل شخصية كالتي استخدمكىا مف األمكاؿ المقدمة األسر المنتعفة مف المشاريع الممكلة 

%(، كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف كجية نظر المدراء كالمسؤكليف فيما يتعمؽ بمدل 15.0كبنسبة )

األمكاؿ قميمة كال يمكنيا أف تكفر مشركع ممكؿ ناجح نجاعة تكظيؼ األمكاؿ في نجاح المشركع أف 

بدرجة كبيرة، حيث أف مصاريؼ التأسيس لممشاريع الصغيرة تتطمب مبالغ مالية أعمى مف المبالغ التي 

تقدميا المؤسسات، إال أف كجية النظر تمؾ مدعكمة بفكرة أف عينة المستفيديف يعممكف قصارل جيدىـ 

مكانية الحصكؿ عمى دعـ في سبيؿ إنجاح المشركع المم كؿ الذم حصمكا عميو في سبيؿ استمراره كا 

 الحؽ.

(21-4عذٚيسلُ)

)ً٘ (ٚاٌزٟرذٚسؽٛي8-2اٌزىشاسادٚإٌغتاٌّئ٠ٛخإلعبثبداٌّذساءٚاٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌفمشح)

 رمَٛ ِؤعغزىُ ثزمذ٠ُ اٌّغبػذح ٚاٌزٛج١ٗ فٟ ػ١ٍّبد اٌششاء ٚاٌج١غ؟(

 البند ت

 ال نعم
توفير المواد 

 األولية
التدريب عمى عمميات 

 التسويق والبيع
 أخرى

 % ت % المجموع
 % ت % ت % ت

ىؿ تقـك مؤسستكـ بتقديـ  .8
المساعدة كالتكجيو في عمميات 

 الشراء كالبيع؟
9 45.0 5 25.0 1 5.0 15 75.0 5 25.0 
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كما يتضح لنا مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف المؤسسات الداعمة تقكـ بتقديـ المساعدة كالتكجيو في 

كبنسبة  تكفير المكاد األكليةكتتركز تمؾ المساعدة في %(، 75.0)عمميات الشراء كالبيع كبنسبة 

تدريب ال% مف المبحكثيف يركف بأف المساعدة حصمكا عمييا تركزت في 25.0في مقابؿ %(، 45.0)

% فقط مف اإلجابات لدييـ كجيات 5.0كأف ما نبتو %(، 25.0عمى عمميات التسكيؽ كالبيع كبنسبة )

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى اىتماـ المدراء نظر أخر في نكع المساعدة كالتكجيو الذم حصمكا عميو، 

تكفير المكاد خالؿ كالمستفيديف مف المشركع عمى السكاء بنجاح المشاريع الممكلة كذلؾ مف  كالمسؤكليف

األكلية الالزمة لعمميات الشراء ككف ىذه الميمة تعتبر جديدة مف قبؿ أصحاب المشاريع كالذيف ال 

 حيث لـ تسنح ليـ الفرصة مف قبؿ في إتماـ عمميات الشراء عمى كجو الخصكص الخبرةيمتمككف تمؾ 

بتدريب أصحاب تمؾ المشاريع  ، كما أف الجيات المعنية تيتـكالتعرؼ عمى أماكف التسكؽ المناسبة

التسكيؽ كالبيع كذلؾ لضماف استمرارية المشركع كخاصة أف النسبة األكبر مف تمؾ  عمميتي عمى

 المشاريع ىي مف المشاريع التجارية كالخدمية كالتي تتطمب ىذا النكع مف الميارات.

  

9, 26% 

5, 14% 

1, 3% 

15, 43% 

5, 14% 

 (  8-7)التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المدراء والمسؤولين على الفقرة 

 حىفُر انًىاد األونُت

 انخذرَب عهً عًهُاث انخسىَق وانبُع

 أخري

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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 (22-4جدكؿ رقـ )
( كالتي 9-2مف المشاريع الممكلة عمى الفقرة ) كالمسؤكليفالمدراء التكرارات كالنسب المئكية إلجابات 

ً٘ رمَٛ األعش اٌّذزبجخ ٚاٌزٟ دظٍذ ػٍٝ اٌذػُ ثئجشاء دساعخ جذٜٚ ٌٍّششٚع لجً تدكؿ حكؿ )

 (طٍجٗ

 البند ت
 ال نعم

 دراسة فنية دراسة مالية دراسة تسويقية
 % ت % ت % ت % ت % المجموع

المحتاجة كالتي ىؿ تقـك األسر  .9
حصمت عمى الدعـ بإجراء دراسة 

 جدكل لممشركع قبؿ طمبو؟
1 5.0 9 45.0 1 5.0 11 55.0 9 45.0 

 

 
كما يتضح لنا مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف األسر التي حصمت عمى الدعـ قد قامت بإجراء دراسات 

%، كتركزت تمؾ الدراسات ما بيف الدراسات المالية كبنسبة 55.0جدكل كبدرجة متكسطة بمغت 

% فقط لكؿ مف الدراسات التسكيقية كالدراسات الفنية، في حيف نجد بأف ما 5.0% في مقابؿ 45.0

% مف إجابات المدراء كالمسؤكليف قد أشارت إلى عدـ قياـ األسر المنتفعة مف المشاريع 45.0نسبتو 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف كجية نظر عينة المدراء الممكلة بإجراء دراسات جدكل لممشركع المقترح، 

مالي أكثر مف كالمسؤكليف ترل بأف اىتماـ المستفيديف مف المشاريع الممكلة ينصب نحك الجانب ال

11, 3% 

93, 29% 

7, 2% 111, 34% 

106, 32% 

التكرارات والنسب المئوية إلجبببت المدراء والمسؤولين من المشبريع 
 (9-7)الممولة على الفقرة 

 دراست حسىَقُت

 دراست يانُت

 دراست فُُت

 يجًىع إجاباث َعى

 يجًىع إجاباث ال
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االىتماـ بالجانب الفني أك التسكيقي، حيث أف المبالغ المخصصة لتمؾ المشاريع صغيرة جدا إذا قيست 

بنكع المشركع كحجمو كبالتالي فإف المدراء كالمسؤكليف يقكمكف مف جيتيـ بإعداد تمؾ الدراسات كذلؾ 

األكلية كعمميات الشراء كالبيع  لضماف نجاح المشركع، كما أف تمؾ الجيات تعمؿ عمى تكفير المكاد

كذلؾ لضماف استمرارية المشركع كحصكؿ الفئات المستفيدة عمى العائد المالي الجيد كالذم يعمؿ عمى 

كما تعزك الباحثة عدـ إجراء دراسات الجدكل مف قبؿ  إخراجيـ مف حالة الفقر كالبطالة التي يعيشكنيا.

المنتفعيف بالمشاريع الممكلة إلى جيؿ تمؾ الفئة بأىمية تمؾ الدراسات، كتكمفتيا العالية، كعدـ كجكد 

خبرة مسبقة في كيفية إجرائيا، فضالن عف أف إمكانية الحصكؿ عمى المشركع الممكؿ يتـ بناء عمى 

تـ إجراء مقابالت مسبقة مع تمؾ العائالت قبؿ االتفاؽ معيا عمى المشركع طمب العائمة المحتاجة، كي

الممكؿ، كذلؾ مف خالؿ التعرؼ عمى الخبرات السابقة كالميارات الفنية التي يتمتع بيا أفراد العائمة في 

 سبيؿ الحصكؿ عمى المشركع الممكؿ.

 (23-4جدكؿ رقـ )
( كالتي 10-2مف المشاريع الممكلة عمى الفقرة ) كالمسؤكليفالمدراء التكرارات كالنسب المئكية إلجابات 
 (ً٘ رزبثغ ِؤعغزىُ أٔشطخ اٌّششٚع ٚأػّبٌٗ؟تدكؿ حكؿ )

 البند ت

 ال نعم
مدى االلتزام بشروط 
االتفاقية مع الجية 

 المانحة

مدى تطور 
 أخرى المشروع ونموه

 % ت % المجموع

 % ت % ت % ت
أنشطة ىؿ تتابع مؤسستكـ  .10

 المشركع كأعمالو؟
14 70.0 3 15.0 1 5.0 18 90.0 2 10.0 

كيتضح لنا مف نتائج الجدكؿ السابؽ بأف ىناؾ درجة عالية جدا مف المتابعة ألنشطة المشركع الممكؿ 

%، كتتركز تمؾ المتابعة في تأكد الجية الدعمة لمدل االلتزاـ بشركط االتفاقية 90.0كأعمالو كبنسبة 

% فيما يتعمؽ 15.0في حيف نجد أف تمؾ المتابعة قد جاءت ضعيفة كبنسبة %(، 70.0)كبنسبة 

% مف اإلجابات التي لدييا آراء أخرل في 5.0بمدل تطكر المشركع كنمكه، كذلؾ يتبيف لنا أف ىناؾ 
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% مف اإلجابت قد أشارت 10.0آلية المتابعة ألنشطة المشركع كأعمالو، في مقابؿ نجد أف ما نسبتو 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى عدـ كجكد أم نكع مف المتابعة لتمؾ المشاريع مف قبؿ الجيات المانحة، إلى 

أف مف شركط نجاح المشركع التزاـ المستفيديف بالشركط المكضكعة كخاصة فيما يتعمؽ بتخصيص 

رأس ماؿ المشركع في مجاؿ العمؿ دكف استخداـ تمؾ األمكاؿ في تغطية التزامات شخصية بيدؼ 

اح المشركع الممكؿ، كذلؾ لتكفير فرصة عمؿ مستمرة لتمؾ الفئات، كما أف تطكر المشركع كنمكه إنج

ىك ضماف الستمرارية المشركع، كيعيب عمى تمؾ المشاريع قمة المكارد المالية المخصصة ليا، كبذلؾ 

كخاصة  مف الطبيعي ضعؼ أداء تمؾ المشاريع إال في حالة حاجة المنطقة ليذا النكع مف المشاريع

كما تعزك الباحثة عدـ كجكد آليات لممتابعة مف قبؿ بعض الجيات كذلؾ باختالؼ  التجارية منيا.

أىدافيا، حيث نجد أف بعض تمؾ الجيات تيدؼ إلى تقديـ المعكنة كالدعـ المالي مف خالؿ إقامة 

عف المتابعة كي تستطيع العائمة الفقيرة االستفادة منو كتكظيفو لمصمحتيا بعيدان مشركع ممكؿ، 

الالحقة، فال يتعدل اليدؼ ىنا سكل تقديـ الدعـ المالي مف خالؿ إقامة المشركع بدالن مف تقديـ 

 السيكلة المالية فقط.

يتبيف لنا أف كجية  نجاعة توظيف األموال في نجاح المشروعكعند مقارنة إجابات العينتيف لمحكر 

لممشاريع الداعمة لتمكيف الفقراء بتقديـ المساعدة  نظر عينتي الدراسة قد أيدتا قياـ الجيات الممكلة

كالتكجيو في عمميات الشراء كالبيع، كبذلؾ نجد أف مف أبرز األىداؼ التي تسعى الجيات المقدمة 

لمشاريع الدعـ كالتمكيف ىك متابعة سير عمؿ المشركع الممكؿ كضماف استمراريتو كنجاحو مف خالؿ 

ذلؾ األثر في متابعة الجيات المقدمة لمدعـ ألنشطة المشركع عمميتي الشراء كالبيع، كما يعزل 

كمف جية ثانية، تشير النتائج إلى  ظر امنتفعيف كالمدراء عمى السكاء.كأعمالو كذلؾ مف خالؿ كجيتي ن

تمؾ المشاريع الممكلة في نجاعة تكظيؼ األمكاؿ المقدمة في سبيؿ إنجاح المشركع قد لأثر كجكد 

ث إجراء دراسة جدكل لتمؾ المشاريع، حيث أف إجابتي أفراد العينتيف ترل جاءت ضعيفة جدا مف حي
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بطمب  بأف الفئات المنتفعة مف المشاريع الممكلة لـ تقـ بإجراء دراسة جدكل لممشركع قبؿ التقدـ

. كىنا يعيب عمى المتقدميف لمحصكؿ عمى المشركع الممكؿ عدـ الحصكؿ عمى المشركع الممكؿ

كل )التسكيقية، كالفنية، كالمالية، كالبيئية، كاالجتماعية( في سبيؿ الحصكؿ عمى استخداـ دراسات الجد

المشركع باعتبارىـ أف تمؾ المشاريع بسيطة كال تحتاج إلجراء دراسة جدكل مف كجية نظرىـ، فعمى 

الرغـ مف كجكد قانكف كشرط إلجراء دراسة جدكل عند تقديـ الطمب، إال أف الجيات المانحة تتغاضى 

ىذا الشرط كذلؾ في سبيؿ إخراج العائالت الفقيرة كالمحتاجة مف حالة الفقر المطمؽ كالمدقع الذم عف 

تعيش فيو، فضالن عف أف إجراء دراسات الجدكل يتطمب ميارة كتخصص كأمكاؿ ككقت كبير إلجرائيا. 

مكاؿ النتائج إلى كجكد اختالؼ ما بيف كجيتي نظر العينتيف فيما يتعمؽ بتكظيؼ األ تدؿكما 

المخصصة لممشركع لصالح المشركع، حيث ترل عينة المدراء كالمسؤكليف أف العديد مف األسر 

تستخدـ األمكاؿ المقدمة إلقامة مشركع ممكؿ يتـ صرفيا ألغراض شخصية كسداد ديكف كمستحقات 

إلى قديمة كتحسينات عمى البناء، أما الغاية األساس مف األمكاؿ المقدمة لممشركع الممكؿ فتيدؼ 

إنجاح المشركع بداية في سبيؿ تحسيف مستكل المعيشة كالتعميـ كالصحة كالخركج مف بكتقة الفقر 

 كالبؤس الذم تعيشو تمؾ األسر.

 العامميف لدلكما تشير النتائج السابقة إلى عدـ كجكد فركؽ ما بيف متكسطات إجابات المسؤكليف 

لفمسطينية المنتفعة مف مشاريع التمكيؿ فيما يتعمؽ الجيات المعنية بتمكيف الفقراء في فمسطيف كاألسر ا

بمدل نجاعة تكظيؼ األمكاؿ في نجاح المشركع، كيعزل ذلؾ إلى تقارب إجابات أفراد العينتيف فيما 

يتعمؽ بكؿ مف أبعاد قياـ المؤسسة بتقديـ المساعدة كالتكجيو في عمميات الشراء كالبيع، كفيما يتعمؽ 

 ة لمدعـ ألنشطة المشركع كأعمالو.بمدل متابعة الجيات المقدم
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نتائج اإلجابة عمى السؤال الرابع والذي يدور حول )تأثير األنشطة والمشاريع التي تستيدف   4.4

 تمكين الفقراء عمى التوظيف(

إلجابات عينتي الدراسة، كفيما يمي  التكرارات كالنسبة المئكيةكلإلجابة عمى السؤاؿ الرابع، تـ إيجاد 

 عرض لتمؾ النتائج.

 فئة المستفيدين من الدعم المقدم  1.4.4

ف مف الدعـ المقدـ مف خالؿ إيجاد التكرارات كالنسب تـ استعراض النتائج المتعمقة بإجابات المستفيدي

 ج.تمؾ النتائل كفيما يمي عرضأسئمة االستبانة المتعمقة بالسؤاؿ الرابع، المئكية عمى 

 (24-4جدكؿ )
ترى ( كالتي تدكر حكؿ )11-4الفقرة )إلجابات المستفيديف مف الدعـ عمى  التكرارات كالنسب المئكية

 (بأن تمويل المشاريع يؤدي إلى تمكين األسر الفمسطينية ماديا بحيث لم تعد بحاجة إلى دعم مالي

 البند ت
 ال نعم

 ضعييفةدرجة  درجة متوسطة درجة كبيرة درجة كبيرة جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

رشٜثؤْر٠ًّٛاٌّشبس٠غ .11

٠ئدٞاٌٝرّى١ٓاألعش

اٌفٍغـ١ٕ١خِبد٠ًبثؾ١شٌُ

 رؼذثؾبعخاٌٝدػُِبٌٟ
4 1.8 37 17.1 85 39.2 46 21.2 172 79.3 45 20.7 

 
يتضح لنا مف نتائج الدكؿ السابؽ إلى أف نسبة تأييد المستفيديف مف المشاريع الممكلة بأف تمؾ 

المشاريع قد أدت إلى تمكينيا ماديان بحيث لـ تعد بحاجة إلى دعـ مالي كالتي ترل بأنيا جاءت بدرجة 

عالية %( ترل بأنيا قد مكنت األسر بدرجة 18.9% في مقابؿ )39.2متكسطة قد بمغت نسبتيا 

)كبيرة جدان ككبيرة(، أما الذيف يركف بأف تمؾ المشاريع قد مكنتيـ ماديان كبدرجة ضعيفة فقد بمغت 

% مف المبحكثيف يركف بأف تمؾ المشاريع لـ تؤدم إلى 20.7%، في مقابؿ أف ىناؾ 21.2نسبتيـ 

ل تمؾ المشاريع كبدرجة كتعزك الباحثة ىذه اإلجابة إلى أف عينة المستفيديف يركف بجدك تمكينيـ ماديان، 

متكسطة حيث تـ تكفير فرصة عمؿ دائمة ليـ، باإلضافة إلى استمرارية المشركع الممكؿ القائـ، 
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كحصكؿ عدد إضافي مف أفراد األسرة عمى فرصة عمؿ إضافية، كعمى الرغـ مف صغر حجـ المشركع 

مؾ المنفعة لـ تغط كافة احتياجاتيـ إال أف تإال أف المستفيديف يركف بأنيـ قد انتفعكا مف تمؾ المشاريع، 

 األساسية بؿ خرجكا مف بكتقة الفقر كالعكز التي كانكا يعانكف منيا كبدرجة متكسطة.

 (25-4جدكؿ )
أدل ( كالتي تدكر حكؿ )12-4الفقرة )إلجابات المستفيديف مف الدعـ عمى  التكرارات كالنسب المئكية

 (تمتمكيا مف قبؿالمشركع إلى حصكلؾ عمى مينة / حرفة لـ تكف 

 البند ت
 ال نعم

 تعميم تجارة صناعة زراعة
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

أدل المشركع إلى حصكلؾ  .12
عمى مينة / حرفة لـ تكف 

 تمتمكيا مف قبؿ
15 6.9 14 6.5 45 20.7 20 9.2 94 43.3 123 56.7 

 
كما يتضح مف إجابات المستفيديف في الجدك السابؽ بأف المشركع الذم حصمكا عمييـ لـ يؤد إلى 

% 9.2%، في حيف نجد أف ىناؾ 56.7كبدرجة متكسطة بمغت حصكليـ عمى مينة أك حرفة جديدة 

% مف 6.9% قد حصمكا عمى تعميـ جديد، في مقابؿ 9.2قد حصمكا عمى حرفة التجارة، كأف 

تعممكا فنكف الزراعة كآلياتيا الحديثة، أما الذيف حصمكا عمى مينة صناعية جديدة فمـ تزد  المبحكثيف قد

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف النسبة الكبرل مف تمؾ المشاريع ىي مشاريع تجارية %، 6.9نسبتيـ عف 

أف تمؾ كما أف فئة المستفيديف قد حصمكا عمى تدريب مف قبؿ الجيات المقدمة لممشركع الممكؿ، إال 

ىذه  النسبة جاءت ضعيفة نظرا لصغر حجـ المشركع كعدـ الحاجة إلى ميارات عالية في إدارة

، فضالن عف أف ىناؾ عدد قميؿ مف المشاريع الممكلة التي ركزت عمى اكاإلشراؼ عميي المشاريع

كع يمتمؾ الصناعة كالحرؼ اليدكية كبذلؾ قمت تمؾ النسبة، كما أف الجيات المانحة تسعى لتقديـ مشر 

 صاحبو ميارة كخبرة مسبقة كذلؾ لضماف نجاحو كعدـ تعثره في مراحمو األكلى عمى األقؿ.
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 (26-4جدكؿ )
تساعد ( كالتي تدكر حكؿ )13-4الفقرة )إلجابات المستفيديف مف الدعـ عمى  التكرارات كالنسب المئكية

 (ا عند إدارتؾ لممشركعالدكرات التدريبية في التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ التي تكاجيي

 البند ت

 ال نعم
عدم المعرفة 
الكافية بآلية 

 العمل

لم تكن لدي خبرة في 
عمميات التسويق 

 والبيع

التعرف عمى 
 % ت % المجموع السوق بشكل أشمل

 % ت % ت % ت
ي فتساعد الدكرات التدريبية  .13

التعرؼ عمى نقاط القكة 
كالضعؼ التي تكاجييا عند 

 إدارتؾ لممشركع

20 9.2 39 17.9 99 45.6 158 72.8 59 27.2 

 
% مف المستفيديف مف المشاريع الممكلة قد استفادكا 72.8يتضح لنا مف نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف 

مف الدكرات التدريبية التي حصمكا عمييا في التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ التي يكاجيكنيا عند 

%، أما الذيف 456إدارتيـ لممشركع، كيعزل ذلؾ إلى أف الذيف تعرفكا عمى السكؽ بشكؿ أشمؿ كبنسبة 

لـ تكف لدييـ خبرة مسبقة في عمميات التسكيؽ كالبيع قبؿ الحصكؿ عمى الدكرات التدريبية فقد بمغت 

%، في حيف بمغت نسبة الذيف لـ تكف لدييـ المعرفة الكافية بآلية العمؿ في المشركع 17.9نسبتيـ 

يستفيدكا مف تمؾ الدكرات  % مف المبحكثيف رأكا بأنيـ لـ27.2% فقط، في مقابؿ ذلؾ نجد أف 9.2

كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى عدـ حصكؿ الفئات التدريبية في التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ، 

المستفيدة مف المشاريع الممكلة مسبقان عمى فرصة إدارة المشركع كالتعرؼ عمى السكؽ كخصكصان 

حيحة تضمف استمرارية المشركع كنمكه مراكز الشراء لممكاد األكلية، فضالن عف الحاجة إلى إدارة ص

تشير النتيجة أيضان إلى أف عينة المستفيديف يركف بأف الفائدة التي حصمكا في مقابؿ ذلؾ كتطكره، 

 كانكا عمييا مف خالؿ الدكرات التدريبية لـ تقدـ ليـ فائدة كبرل بآلية العمؿ، باعتبار أف تمؾ المشاريع

، كىذه النتيجة تؤكد ما تكصمت إليو الدراسة في السؤاؿ السابؽ يعممكف بيا مسبقا كلدييـ خبرة فييا
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بخصكص تعمـ حرفة أك مينة جديدة، حيث أف المشاريع الممكلة تسعى لتقديـ المشركع ألصحاب 

نجاحيا.  الميارات كالحرؼ كالذيف يطمبكف تمؾ المشاريع باعتبار أنيـ يمتمككف خبرة كافية في إدارتيا كا 

 (27-4جدكؿ )
( كالتي تدكر حكؿ )تعتبر 14-4الفقرة )إلجابات المستفيديف مف الدعـ عمى  التكرارات كالنسب المئكية

 المشركع فرصة حقيقية تغنيؾ عف التفكير في العمؿ لدل اآلخريف(

 البند ت

 ال نعم

تحقيق أرباح 
 مالية جيدة

حققت حممك في 
امتالك مشروع خاص 
بك بدال من العمل 

 لدى اآلخرين

إمكانية لمنمو  ىناك
والتطور أفضل من 
 % ت % المجموع العمل لدى اآلخرين

 % ت % ت % ت
تعتبر المشركع فرصة حقيقة  .14

تغنيؾ عف التفكير في العمؿ 
 لدل اآلخريف

13 5.9 102 47.0 58 26.8 173 79.7 44 20.3 

 
% يركف بأف ىذه المشاريع تعتبر فرصة حقيقية قد 79.7كما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف 

% مف المبحكثيف يعتبركف أف 47أغنتيـ عف التفكير في العمؿ لدل اآلخريف، كيعزل ذلؾ إلى أف 

لدل المشركع الممكؿ الذم حصمكا عميو قد حقؽ حمميـ في امتالؾ مشركع خاص بيـ بدالن مف العمؿ 

% مف المبحكثيف يركف بأف ىناؾ إمكانية لمنمك كالتطكر أفضؿ مف العمؿ 26.8اآلخريف، في حيف أف 

% مف المبحكثيف يركف بأف تمؾ 5.9لدل اآلخريف بعد امتالكيـ لممشركع، في مقابؿ ذلؾ نجد أف 

يف ال % مف المبحكث20.3الماشريع قد حققت ليـ أرباح مالية جيدة، كما تشير النتائج إلى أف 

كتعزك الباحثة ذلؾ إلى يعتبركف المشركع فرصة حقيقية تغنييـ عف التفكير في العمؿ لدل اآلخريف، 

أف عينة المستفيديف ترل بأف الفائدة الحقيقية التي حصمكا عمييا جراء حصكليـ عمى المشركع الممكؿ 

عتبار أف الركاتب التي ىك تكفير فرصة عمؿ حقيقية تسمح ليـ باالستغناء عف العمؿ لدل اآلخريف با

يحصمكف عمييا منخفضة كأف ىناؾ مصاريؼ مكاصالت كنقؿ لمكصكؿ إلى أماكف العمؿ، كمف 
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المعركؼ أف األعماؿ الحرة كالشخصية يقكـ بيا األفراد لمدة طكيمة، حيث يستفيدكف مف كجكد 

مكانية العمؿ فترة طك  يمة مما يضمف المشركع بالقرب مف المنزؿ في معظـ المشاريع المقامة، كا 

 إلنتاج كالشراء كالبيع المستمريف مع إمكانية النمك كالتطكر المستمر في المشركع الجديد.عمميات ا

 (28-4جدكؿ )
ترى ( كالتي تدكر حكؿ )12-4الفقرة )إلجابات المستفيديف مف الدعـ عمى  التكرارات كالنسب المئكية

 (ألسر المحتاجةبجدوى إقامة مشاريع تشبو المشروع الذي حصمت عميو ل

 البند ت

 ال نعم
ألن ىذه 

المشاريع تعمل 
عمى التمكين 
االقتصادي 
 واالجتماعي

ألن الدخل الممكن 
تحصيمو من 

المشروع أفضل 
من العمل لدى 

 اآلخرين

يوفر المشروع 
فرصة عمل 
إضافية لعدد 
من أفراد 
 العائمة

حصمت عمى 
مكانة 

اجتماعية 
 أفضل من قبل

 % ت % المجموع

 % ت % ت % ت % ت
ترل بجدكل إقامة  .15

مشاريع تشبو المشركع 
الذم حصمت عميو 

 لألسر المحتاجة

12 5.5 81 37.3 17 7.8 47 21.7 157 72.4 60 27.6 

 
% مف المستفيديف يركف جدكل إقامة مشاريع تشبو المشاريع 72.4تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف 

سر محتاجة أخرل كيعزل ذلؾ إلى ف الدخؿ الممكف تحصيمو مف المشركع أفضؿ التي حصمكا عمييا أل

% مف المبحكثيف يركف بأف 21.7%، كما أف 37.3مف العمؿ لدل اآلخريف كذلؾ بنسبة تأييد بمغت 

% ترل بأف المشركع 7.8حصكليـ عمى المشركع قد قدـ ليـ مكانة اجتماعية أفضؿ مف قبؿ، كما أف 

% فقط مف المبحكثيف ترل بأف ىذه 5.5ضافية لعدد مف أفراد العائة، في مقابؿ قد كفر فرصة عمؿ إ

المشاريع تعمؿ عمى التمكيف االقتصادم كاالجتماعي، أما الذيف ال يركف بجدكل تمؾ المشاريع ألسر 

حققت قد كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف تمؾ المشاريع %، 27.6أخرل فقد بمغت نسبتيـ نحك 

ؾ مشركع شخصي دكف الحاجة لمعمؿ لدل اآلخريف كخصكصا أف تمؾ المشاريع تكفر ليـ فرصة امتال
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دخؿ أفضؿ جراء عمميـ فييا، كما أف تمؾ المشاريع قدمت ألصحابيا مكانة اجتماعية أفضؿ، فبدؿ 

مف أف يككنكا مف األشخاص الذيف يطمبكف المعكنة كالدعـ كالمساعدة اختمفت نظرة المجتمع المحيط 

 المنطقةكؿ جذرم حيث أنيـ أصبحكا مف أصحاب المشاريع الناجحة كالتي تساىـ في تطكير بيـ بش

الذم أقيـ فيو المشركع، حتى أف البعض مف تمؾ األسر أجابت بأنيـ يبيعكف السمع بالديف كبذلؾ 

أصبحكا مف األشخاص الدائنيف بدال مف ككنيـ مف المدينيف، كبذلؾ تحققت ليـ مكانة اجتماعية 

كاختمفت كجيات نظر األشخاص نحكىـ في أنيـ يعتبركف مف الناس الضعاؼ كالمحتاجيف  ،أفضؿ

، كترل الباحثة أف فئة النساء كخاصة األرامؿ كالمطمقات كالعكانس ىف مف أكثر كالذيف يطمبكف الدعـ

مف كالمساعدة إلى طمب العكف فادت مف تمؾ المشاريع كخصكصا انتفاء الحاجة الفئات التي است

 ريف.اآلخ

 (29-4جدكؿ )
ِبرا ( كالتي تدكر حكؿ )12-4الفقرة )إلجابات المستفيديف مف الدعـ عمى  التكرارات كالنسب المئكية

رٕظخ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌجشاِج ٚاٌّشبس٠غ اٌذاػّخ ٌٍفمشاء ٚاٌّذزبج١ٓ فٟ عج١ً إٔجبح رٍه 

 (اٌّشبس٠غ ثٕبء ػٍٝ رجشثزه اٌشخظ١خ

 البند ت
ااقتراح أنواع 

 مشاريع
توفير المواد  رأس مال

 األولية
ضمان تسويق وبيع 
 % المجموع منتجات المشروع

 % ت % ت % ت % ت
ِبرارٕظؼاٌمبئ١ّٓ 16

ػٍٝرمذ٠ُاٌجشاِظ

ٚاٌّشبس٠غاٌذاػّخ

ٌٍفمشاءٚاٌّؾزبع١ٓ

فٟعج١ًأغبػرٍه

اٌّشبس٠غثٕبءػٍٝ

 رغشثزهاٌشخظ١خ

13 5.9 100 46.1 38 17.5 66 30.4 217 100.0 

 
أما فيما يتعمؽ بالنصائح التي قدميا أصحاب المشاريع الممكلة فقد تركزت أساسان عمى الحصكؿ عمى 

%، تالىا اقتراح ضماف تسكيؽ كبيع منتجات المشركع 46.1رأس ماؿ مناسب إلقامة المشركع كبنسبة 

أما اقتراح تنكيع %، 17.5%، كجاء ثالثان االقتراح المتعمؽ بتكفير المكاد األكلية كبنسبة 30.4كبنسبة 
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تمؾ النتائج إلى كتعزك الباحثة % فقط مف إجابات المبحكثيف. 5.9المشاريع فقد حصؿ عمى نسبة 

اجة العائالت الفقيرة إلى كفرة رأس الماؿ كشرط أساسي لنحاح المشركع كذلؾ ألف عدـ تكفره ال ح

قيمة البضائع كالمكاد يسمح بإقامة المشركع كخصكصا أف تمؾ العائالت ليس لدييا ضمانات لدفع 

أف عممية الشراء كالبيع كالحصكؿ عمى أسعار كما  األكلية لمبدء بالمشركع بدكف الحصكؿ عمى الدعـ.

منافسة أمر ميـ لمحصكؿ عمى أرباح جيدة كمناسبة تسمح بتكفير دخؿ شيرم مقبكؿ لتمؾ العائالت 

راعية كالحرؼ اليدكية كالخدماتية ال اختالؼ طبيعة حيث أف المشاريع الز أما فيما يتعمؽ ب المحتاجة.

كأف  تتطمب الحصكؿ عمى المكاد األكلية كخصكصا أف أصحاب تمؾ المشاريع لدييـ إلماـ مسبؽ بيا.

أفضؿ كسيمة لمخركج مف حالة الفقر  هتيتـ بمشركعيا كتعتبر  مف المشاريع الممكلة تمؾ الفئات المستفيدة

رباح كحصكليا عمى مت عميو كخصكصا بعد تحقيقيا لألكالبطالة كأنيا تؤيد نكع المشركع الذم حص

 فرص عمؿ جديدةػ، فمـ تقترح أنكاع أخرل مف المشاريع الممكلة لدعـ األسر الفقيرة كالمحتاجة.

 
 فئة المدراء والمسؤولين العاممين في الجيات المقدمة لممشاريع الممولة  2.4.4

قامة كالمسؤكليف  أما فيما يتعمؽ بإجابات المدراء العامميف في الجيات المعنية بتقديـ الدعـ المالي كا 

التكرارات كالنسب المشاريع لمفئات الفقيرة كالمحتاجة عمى الفقرات المتعمقة بالسؤاؿ الرابع، فقد تـ إيجاد 

 إلجابات، كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج.المئكية لتمؾ ا
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 (30-4جدكؿ )
( كالتي تدكر 11-4الفقرة )الدعـ عمى  المدراء كالمسؤكليف عف تقديـإلجابات  التكرارات كالنسب المئكية

ترى بأن تمويل المشاريع يؤدي إلى تمكين األسر الفمسطينية ماديا بحيث لم تعد بحاجة إلى حكؿ )
 (دعم مالي

 البند ت
 ال نعم

 درجة ضعييفة درجة متوسطة درجة كبيرة درجة كبيرة جدا
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

رشٜثؤْر٠ًّٛاٌّشبس٠غ .11

٠ئدٞاٌٝرّى١ٓاألعش

اٌفٍغـ١ٕ١خِبد٠ًبثؾ١شٌُ

 رؼذثؾبعخاٌٝدػُِبٌٟ
1 5.0 2 10.0 4 20.0 5 25.0 12 60.0 8.0 40.0 

 
يتضح لنا مف نتائج الدكؿ السابؽ إلى أف رأم المدراء كالمسؤكليف فيما يتعمؽ بمدل تمكيف المشاريع 

المكلة لألسر الفمسطينية ماديان بحيث لـ تعد بحاجة إلى دعـ مالي قد جاء بدرجة متكسطة كبنسبة 

مف  %20.0% يركف بأف ذلؾ التمكيف قد جاء بدرجة ضعيفة، في مقابؿ 25.0%، حيث أف 60.0

% ترل بأف 15.0العينة ترل بأف ىذا التنمكيف قد جاء بدرجة متكسطة، في حيف نجد أف ما نسبتو 

درجة التمكيف المادم لألسر الفقيرة جراء حصكليا عمى المشركع الممكؿ جاءت بدرجة مرتفعة، في 

إلى درجة  % مف عينة المدراء كالمسؤكليف يركف بأف المشاريع الممكلة ال تصؿ40.0مقابؿ أف ىناؾ 

كتعزك الباحثة ىذه اإلجابة إلى أف عينة المستفيديف يركف بجدكل تمؾ التمكيف المادم لتمؾ األسر، 

المشاريع كبدرجة متكسطة حيث تـ تكفير فرصة عمؿ دائمة ليـ، باإلضافة إلى استمرارية المشركع 

كعمى الرغـ مف صغر الممكؿ القائـ، كحصكؿ عدد إضافي مف أفراد األسرة عمى فرصة عمؿ إضافية، 

أف تمؾ المنفعة  كعمى الرغـحجـ المشركع إال أف المستفيديف يركف بأنيـ قد انتفعكا مف تمؾ المشاريع، 

مف بكتقة الفقر كالعكز التي كانكا يعانكف منيا إال أنيا قد أخرجتيـ لـ تغط كافة احتياجاتيـ األساسية 

 كبدرجة متكسطة.
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 (31-4جدكؿ )
أدى ( كالتي تدكر حكؿ )12-4الفقرة )إلجابات المستفيديف مف الدعـ عمى  المئكيةالتكرارات كالنسب 

 (المشروع إلى حصولك عمى مينة / حرفة لم تكن تمتمكيا من قبل

 البند ت
 ال نعم

 تعميم تجارة صناعة زراعة
 % ت % ت % ت % ت % ت % المجموع

المشاريع المقدمة إلى  أدت .12
حصكؿ مستحقييا عمى مينة 

 / حرفة لـ يكف يمتمكيا
2 10.0 1 5.0 8 40.0 4 20.0 15 75.0 5 25.0 

 
كما يتضح مف إجابات المدراء كالمسؤكليف في الجدكؿ السابؽ بأف المشركع الذم حصمكا عميو قد أدل 

%، كقد تركزت تؾ 75.0إلى حصكؿ المستفيديف عمى مينة أك حرفة جديدة كبدرجة مرتفعة بمغت 

أما % مف المستفيديف قد حصمكا عمى التعميـ، 20.0% في مقابؿ 40.0الفائدة عمى التجارة كبنسبة 

% فقط مف 5.0% في حيف حصؿ ما نسبتو 10.0الذيف قد تعممكا الزراعة فقد كصمت نسبتيـ 

في مقابؿ ذلؾ نجد أف الذيف لـ يحصمكا عمى مينة أك حرفة جديدة المستفيديف عمى حرفة الصناعة، 

حثة كتعزك البا % مف كجية نظر المدراء كالمسؤكليف، 25.0بعد امتالكيـ لممشركع قد بمغت نسبتييـ 

المكافقة عمى المشركع تشترط المعرفة المسبقة لمعائمة أك ألحد أفرادىا لمينة أك حرفة، ذلؾ إلى أف 

كذلؾ لتقديـ المشركع الممكؿ كتقديـ الدعـ كالنمكيف المناسبيف، كقد تركزت تمؾ الفائدة عمى التجارة 

الفئات الفقيرة كالميمشة  كالتعميـ بشكؿ أساسي، حيث تسعى الجيات الداعمة لرفع مستكل الكعي لدل

صغر حجـ المشركع كعدـ فضالن عف إقامة مشاريع تجارية في تمؾ المناطؽ بيدؼ تطكيرىا ، كما أف 

جاء سببان في عدـ استفادة جزء مف  اكاإلشراؼ عميي ىذه المشاريع الحاجة إلى ميارات عالية في إدارة

، فضالن عف أف ليـ عمى المشركع الممكؿتمؾ العائالت مف امتالؾ مينة جديدة اكتسبكىا جراء حصك 

ىناؾ عدد قميؿ مف المشاريع الممكلة التي ركزت عمى الصناعة كالحرؼ اليدكية كبذلؾ قمت تمؾ 

 النسبة.
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 (32-4جدكؿ )
( كالتي تدكر 13-4الفقرة )الدعـ عمى المدراء كالمسؤكليف عف تقديـ إلجابات  التكرارات كالنسب المئكية

التدريبية من مؤسستكم في التعرف عمى نقاط القوة والضعف التي تواجييا األسر تساعد الدورات حكؿ )
 (عند إدارتيا لممشروع

 البند ت

 ال نعم
عدم المعرفة 
الكافية بآلية 

 العمل

لم تكن لدي خبرة في 
عمميات التسويق 

 والبيع

التعرف عمى 
 % ت % المجموع السوق بشكل أشمل

 % ت % ت % ت
الدكرات التدريبية مف تساعد  .13

مؤسستكـ في التعرؼ عمى 
نقاط القكة كالضعؼ التي 

تكاجييا األسر عند إدارتيا 
 لممشركع

10 50.0 6 30.0 2 10.0 18 90.0 2 10.0 

 
% مف المدراء كالمسؤكليف يركف بأف 90.0ما نسبتو  يتضح لنا مف نتائج الجدكؿ السابؽ إلى أف

الدكرات التدريبية التي تقدميا تمؾ المؤسسات قد ساعدت الفئات المستفيدة مف المشاريع الممكلة في 

التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ التي تكاجييا عند إدارتيا لممشركع، كقد تركزت تمؾ المساعدة في 

%، كتككيف خبرة جديدة لدل العائالت فيما يتعمؽ بعمميات 50.0بنسبة تكفير الكفاية بآليات العمؿ ك 

% مف العائالت قد تعرفت عمى السكؽ 10%، كما أف ىناؾ ما نسبتو 30.0التسكيؽ كالبيع كبنسبة 

% مف المدراء كالمسؤكليف يركف بأف تمؾ 10.0بشكؿ أشمؿ، في مقابؿ ذلؾ نجد أف ىناؾ ما نسبتو 

المستفيدة ما ىك جديد كذلؾ لكجكد معرفة كدراية مسبقة بآلية عمؿ المشركع  الدكرات لـ تقدـ لمفئات

كتعزك كأف ىناؾ عددان مف المشاريع القائمة مسبقان كالتي كانت تحتاج إلى تكفير الدعـ المالي فقط، 

 تركيز الجيات الداعمة عمى تعريؼ المستفيديف بآليات إدارة المشركع مف حيثالباحثة ىذه النتيجة إلى 

التعرؼ عمى مصادر الشراء كطرؽ التسكيؽ المناسبة، فضالن عف التعريؼ الشامؿ لمسكؽ المستيدؼ، 

 .استمرارية المشركع كنمكه كتطكره إلى إدارة صحيحة تضمفالفئة المستيدفة حاجة فضالن عف 
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 (33-4جدكؿ )
( كالتي تدكر 14-4الفقرة )الدعـ عمى المدراء كالمسؤكليف عف تقديـ إلجابات  التكرارات كالنسب المئكية

 (تعتبر المشاريع المقدمة فرصة حقيقية تغني األسر عن التفكير في العمل لدى اآلخرينحكؿ )

 البند ت

 ال نعم

تحقيق أرباح 
 مالية جيدة

حققت حممك في 
امتالك مشروع خاص 
بك بدال من العمل 

 لدى اآلخرين

ىناك إمكانية لمنمو 
والتطور أفضل من 

 % ت % المجموع خرينالعمل لدى اآل

 % ت % ت % ت
تعتبر المشاريع المقدمة فرصة  .14

حقيقية تغني األسر عف 
التفكير في العمؿ لدل 

 اآلخريف

4 20.0 4 20.0 9 45.0 17 85.0 3 15.0 

 
% مف المدراء كالمسؤكليف يركف بكجكد إمكانية لمنمك 45.0كما يتضح مف نتائج الجدكؿ السابؽ أف 

% منيـ يركف بأف تمؾ المشاريع اممكلة قد 40.0كالتطكر أفضؿ مف العمؿ لدل اآلخريف، كما أف 

حققت أرباحان مالية جيدة كأف حمميـ قد تحقؽ في امتالؾ مشركع خاص بيـ بدال مف الحاجة لمعمؿ 

% مف المدراء كالمسؤكليف يركف بأف تمؾ 15.0ف ما نسبتو لدل اآلخريف، في مقابؿ ذلؾ نجد أ

المشاريع لـ تقدـ لمفئات المستفيدة مف المشاريع الممكلة الفرصة الحقيقية التي تغنييـ عف التفكير في 

المدراء كبناء عمى البيانات اإلحصائية المتكفرة كتعزك الباحثة ذلؾ إلى أف عينة العمؿ لدل اآلخريف، 

ى ارتفاع الدخؿ الشيرم لتمؾ العائالت كأف مظاىر ىذا االرتفاع تظير في المقتنيات لدييـ تشير إل

فرصة عمؿ حقيقية تسمح ليـ  ىاتكفير الجديدة كتحسف مستكل المعيشة كالصحة كالتعميـ، باإلضافة إلى 

 .لركاتب التي يحصمكف عمييا منخفضةباالستغناء عف العمؿ لدل اآلخريف باعتبار أف ا
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 (34-4جدكؿ )
( كالتي تدكر 15-4الفقرة )الدعـ عمى  المدراء كالمسؤكليف عف تقديـإلجابات  التكرارات كالنسب المئكية

 (ترى بجدوى االستمرار بتقديم مشاريع دعم تشبو المشاريع التي تم تقديميا لألسر المحتاجةحكؿ )

 البند ت

 ال نعم
ألن ىذه 

المشاريع تعمل 
عمى التمكين 
االقتصادي 
 واالجتماعي

ألن الدخل الممكن 
تحصيمو من 

المشروع أفضل 
من العمل لدى 

 اآلخرين

يوفر المشروع 
فرصة عمل 
إضافية لعدد 
من أفراد 
 العائمة

حصمت عمى 
مكانة 

اجتماعية 
 أفضل من قبل

 % ت % المجموع

 % ت % ت % ت % ت
ترل بجدكل االستمرار  .15

بتقديـ مشاريع دعـ تشبو 
التي تـ تقديميا المشاريع 

 لألسر المحتاجة

2 10.0 8 40.0 4 20.0 6 30.0 20 100.0 - - 

 
جميع إجابات المدراء كالمسؤكليف ترل بكجكد جدكل مف االستمرار في  تشير نتائج الجدكؿ السابؽ إلى

 %، كيعزل ذلؾ مف 100.0تقديـ مشاريع دعـ تشبو المشاريع التي تـ تقديميا لألسر المحتاجة كبنسبة 

كجية نظرىـ إلى أف تمؾ المشاريع تكفر دخؿ شيرم أفضؿ مف الدخؿ الذم يمكف الحصكؿ عميو لدل 

%، كأف تمؾ المشاريع قد حسنت نظرة المجتمع 40.0عمميـ مع اآلخريف كبنسبة تأييد تصؿ إلى 

%، كما أف تمؾ المشاريع تكفر فرص عمؿ لشخص أك أكثر مف 30.0المحمي لتمؾ العائالت كبنسبة 

%، كأنيا تعمؿ عمى التمكيف االقتصادم كاالجتماعي لألسر المحتاجة 20.0د العائمة كبنسبة أفرا

فكرة امتالؾ مشركع ىي بحد ذاتيا فكرة رأسمالية  كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف%، 10.0كبنسبة 

يدان عف تدعـ المكانة االجتماعية لألسر المحتاجة فضالن عف تكفرىا لعدد مف فرص العمؿ الحرة بع

الحاجة لمعمؿ لدل اآلخريف كتحمؿ تبعات تمؾ األعماؿ، كخصكصان إذا كانت مف بيف األعماؿ 

المتقطعة أك األعماؿ الشاقة، كما أف تمؾ المشاريع قد ساىمت كبنسبة محدكدة مف تمكيف بعض 

 العائالت ماديان كاجتماعيُا كخصكصان فئة اإلناث.
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 (35-4جدكؿ )
تنصح ( كالتي تدكر حكؿ )12-4الفقرة )عمى المدراء كالمسؤكليف إلجابات  ةالتكرارات كالنسب المئكي

القائمين عمى تقديم البرامج المشاريع الداعمة لمفقراء والمحتاجين في سبيل إنجاح تمك المشاريع بناء عمى 
 (اإلحصائيات المتوفرة

 البند ت
ااقتراح أنواع 

 رأس مال مشاريع
توفير المواد 

 األولية
وبيع  ضمان تسويق

 % المجموع منتجات المشروع
 % ت % ت % ت % ت

تنصح القائميف عمى  16
تقديـ البرامج المشاريع 

الداعمة لمفقراء 
كالمحتاجيف في سبيؿ 

إنجاح تمؾ المشاريع بناء 
عمى اإلحصائيات 

 المتكفرة

12 60.0 4 20.0 1 5.0 3 15.0 20 100.0 

 
المدراء كالمسؤكليف فنجدىـ قد أيدكا فكرة تنكيع المشاريع كبنسبة أما فيما يتعمؽ بالنصائح التي قدميا 

%، كما أف 20.0%، كأف عمييـ رفع سقؼ المبالغ المادية )رأس الماؿ( كبنسبة 60.0متكسطة بمغت 

%، 15.0المدراء كالمسؤكليف يركف بأف ىناؾ ضركرة لضماف تسكيؽ كبيع منتجات المشركع كبنسبة 

% فقط، كتعزك الباحثة ىذه النتيجة إلى أف ىناؾ تشابو 5.0األكلية كبنسبة  كالعمؿ عمى تكفير المكاد

كبير في أنكاع المشاريع الممكلة كالتي قدمتيا الجيات المانحة كالداعمة لألسر الفقيرة، مع عدـ تركيزىا 

ف عمى الحرؼ اليدكية كالصناعات الخفيفية، فضالن عف أف رأس ماؿ المشاريع قميؿ كال يسمح بالتمكي

االجتماعي كاالقتصادم بكجو خاص، كذلؾ باعتبار أف تمؾ المشاريع تيدؼ إلى إخراج تمؾ العائالت 

مف حالة الفقر كالبؤس التي تعيشيا أكثر مف اليدؼ إلى تحقيؽ مستكل عاٍؿ مف الرفاه االقتصادم 

 كاالجتماعي.

تستيدف تمكين الفقراء عمى تأثير األنشطة والمشاريع التي بمحكر اإلجابات المتعمقتةكعند مقارنة 

أف عينة الدراسة المتمثمة بالمنتفعيف مف المشاريع الممكلة ترل بأف تمكيؿ المشاريع  يتبيف لنا التوظيف
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يؤدم إلى تمكيف األسر الفمسطينية ماديا بحيث لـ تعد بحاجة إلى طمب الدعـ المالي كذلؾ بعد 

 ضافية لعدد مف أفراد األسرة في المشركعحصكليا عمى المشركع كالعمؿ فيو مع تكفير فرص عمؿ إ

، كىك ما أيدتو أيضان كجية نظر المدراء كالمسؤكليف العامميف %79.3كبدرجة مرتفعة بمغت نسبتيا 

 جيد نسبيان ، كىك مؤشر %60.0كبدرجة متكسطة بمغت لدل الجيات المانحة لتمؾ المشاريع الممكلة 

ممكؿ في تحقيؽ التمكيف االقتصادم كاالجتماعي دكف يدؿ عمى نجاح الفكرة األساسية مف المشركع ال

 .الحاجة لطمب الدعـ المالي مف قبؿ فئات المحتاجيف كالفقراء

كما يعزل ذلؾ األثر أيضا إلى أف عينة المنتفعيف مقتنعة كبدرجة عالية بجدكل إقامة مشاريع تشبو 

ؼ آخر تسعى الجيات الداعمة كتشير تمؾ النتيجة إلى تحقيؽ ىد ،المشركع الممكؿ الذم حصمكا عميو

لتمكيف الفقراء كىك إنجاح فكرة إقامة مشركع كاستقاللية العائالت الفقيرة كالمحتاجة ماديا عف طمب 

العكف أك العمؿ لدل اآلخريف كخصكصا مف بيف تمؾ الفئات التي لـ تحصؿ عمى مؤىالت عممية 

المدف الرئيسية كالتي تتكفر فييا مجاالت  عالية أك الميمشة نتيجة إقامتيا في مناطؽ بعيدة كنائية عف

عمؿ متنكعة أكثر مف تمؾ المناطؽ النائية كالفقيرة. كما يعزل أثر تأثير كاألنشطة كالمشاريع التي 

تستيدؼ تمكيف الفقراء عمى التكظيؼ مف خالؿ الدكرات التدريبية التي يحصمكا عمييا في سبيؿ 

ـ في إدارة تمؾ المشاريع كاستمراريتيا كديمكمتيا التعرؼ عمى نقاط القكة كالضعؼ كمدل نجاحي

% مف كجية نظر 90.0مقابؿ % 72.8عينة المنتفعيف بمغت نسبة كالتكسع فييا مستقبال، حيث 

، كيعزل ذلؾ االختالؼ إلى أف عينة المدراء كالمسؤكليف يبحثكف في جميع المدراء كالمسؤكليف

التفاصيؿ كالعناصر الداعمة لممشركع الممكؿ، في حيف تقتصر كجية نظر عينة المنتفعيف عمى 

المردكد المالي كفرصة العمؿ أكثر مف آلية إدارة المشركع، باعتباره مشركع صغير أك مشركع نككم ال 

اية كالميارة العالية في تشغيمو. إال أف كجية نظر المنتفعيف غير مقتنعة بأف المشركع يحتاج إلى الدر 

الممكؿ الذم حصمكا عميو قد قدـ ليـ ميارة أك حرفة جديدة كخاصة أف أغمب المشاريع الممكلة تركزت 
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يميا، في حيف عمى التجارة كالزراعة، كأف ىاتاف الكظيفتاف ال تتطمباف الميارة العالية في إدارتيا كتشغ

أف المشاريع الصناعية كالحرؼ اليدكية تتطمب التدريب كالتطكير في سبيؿ تعمـ تمؾ الميارة، فضال 

عف أف المنتفعيف مف تمؾ المشاريع فيما يتعمؽ بالحرؼ ىـ أساسا مف أصحاب تمؾ الحرؼ، بمعنى أف 

ذكم االختصاص،  صاحب المشركع الذم اختار دعـ مخصص إلقامة مشركع )تطريز( مثال كاف مف

أك عمى سبيؿ المثاؿ صاحب المشركع المتعمؽ بأعماؿ النجارة أك الحدادة ىك أساسا كاف يعمؿ لدل 

اآلخريف بنفس الحرفة، كأف الدكرات التدريبية تختص بإدارة المشركع أكثر مف تعميـ الحرفة أك المينة 

 الجديدة.

الجيات المعنية بتمكيف  العامميف لدلكليف كما تشير النتائج إلى كجكد فركؽ ما بيف إجابات المسؤ 

الفقراء في فمسطيف كاألسر الفمسطينية المنتفعة مف مشاريع التمكيؿ المخصصة لتمكيف الفقراء فيما 

يتعمؽ بتأثير األنشطة كالمشاريع التي تستيدؼ تمكيف الفقراء عمى التكظيؼ، كيعزل ذلؾ إلى تقارب 

لنسبة المئكية إلجابات المنتفعيف فيما يتعمؽ بأف تمكيؿ كجيات نظر عينتي الدراسة، حيث بمغت ا

األسر الفمسطينية ماديان بحيث لـ تعد بحاجة إلى دعـ مالي كبنسبة  فالمشاريع يؤدم إلى تمكي

 % مف كجية نظر المدراء كالمسؤكليف. 85.0%، في مقابؿ 79.7

حيث بمغت نسبتيا لدل  في حيف اختمفت كجيتي النظر فيما يتعمؽ بجدكل إقامة مشاريع مشابية

% مف كجية نظر المدراء كالمسؤكليف كالذيف يركف بأف اليدؼ 100.0% مقابؿ 72.4المستفيديف 

األساس مف تمؾ المشاريع الممكلة ىك إخراج العائالت الفقيرة كالمحتاجة مف حالة الفقر المطمؽ 

تقدير، كتسعى تمؾ المشاريع كالمدقع التي تعيشو، في سبيؿ تأميف الحد األدنى مف الكفاؼ عمى أقؿ 

 كذلؾ إلى الكصكؿ إلى درجة مف التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لتمؾ األسر.
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 نتائج اإلجابة عمى السؤال الخامس:  5.4

ينص السؤاؿ الخامس عمى )ما سبؿ نجاح إقامة مشركع مصرؼ الفقراء لمتابعة تحصيؿ امكاؿ الزكاة 

 كتكظيؼ العائالت الفقيرة في فمسطيف مف كجية نظر المسؤكليف؟كاألمكاؿ المخصصة لدعـ كتمكيف 

 المحور األول: ما مدى التغير في مستوى الدخل لممنتفعين بالمشاريع الممولة  1.5.4

في الكزارات المعنية بتقديـ الدعـ يعممكف مسؤكليف إجراء مقابالت مع خمسة كلإلجابة عمى ذلؾ تـ 

 كفيما يمي عرض لتمؾ اإلجابات.تفريغ إجابات أفراد العينة ، ثـ تـ لألسر الفقيرة كالمحتاجة

مى تحسن مستوى دخل األسر المنتفعة من المشاريع عالسؤال األول: ما ىي المؤشرات التي تدل 

 المقدمة من قبمكم؟

ما ىي المؤشرات التي تدؿ كصناع القرار عمى التساؤؿ الذم يدكر حكؿ ) إجابة المسؤكليفتشير نتائج 

إلى تشابو آراء عينة  (مستكل دخؿ األسر المنتفعة مف المشاريع المقدمة مف قبمكـ؟ عمى تحسف

الدراسة فيما يتعمؽ بالمؤشرات التي تدؿ عمى تحسف مستكل دخؿ األسر المنتفعة مف المشاريع المقدمة 

ي فتحسف أف ىذا التحسف يعكد إلى:ال مف قبؿ الكزارات المعنية. كقد ركزت معظـ تمؾ اإلجابات عمى

مستكل المعيشة كالصحة كالمستكل التعميمي، ككفرة السيكلة المالية لدييا كالتي تتمثؿ في تكقفيا عمى 

، حيث أف بعض مف تمؾ العائالت تكقفت عف طمب الدعـ االعتماد عمى المساعدات االجتماعية

 .المالي، كأخرل قّؿ اعتمادىا عمى تمؾ المساعدات كالمعكنات التي كانت تحصؿ عمييا

ذلؾ نجد أف التغير في مستكل الدخؿ لممنتفعيف بالمشاريع الممكلة كمف كجية نظر المسؤكليف في كب

كعميو يمكننا الجيات المقدمة لمدعـ كالمشركع الممكؿ يساعد في تمكيف العائالت الفقيرة في فمسطيف، 

 ،الفقيرة في فمسطيفتمكيف العائالت ك  مشركع مصرؼ الفقراءإيجابية بيف إقامة عالقة  استنتاج كجكد

كالذم ظير مف خالؿ ارتفاع مستكل اإلنفاؽ العاـ لألسرة كالتحسف في مستكل المعيشة كالتغير في 

النمط الحياتي مع ارتفاع في معدالت التشغيؿ مع زيادة في فرص تعميـ اإلناث كالحد مف تسرب 
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الخارجية مف كجية نظر  ى المساعدات االجتماعيةاألطفاؿ مف المدارس، كالتكقؼ عف االعتماد عم

كقد تشابيت ىذه  المسؤكليف كصناع القرار في الجيات المعنية بدعـ كتمكيف الفقراء في فمسطيف.

النتيجة مع ما تكصمت إليو النتائج ضمف إجابات المستفيديف مف جية، كالمدراء كالمسؤكليف مف جية 

في ارتفاع مستكل المعيشة كتحسف  ثانية في أف المؤشرات التي تدؿ عمى تحسف الدخؿ األسرم تتمثؿ

 الكضع الصحي كالتعميمي، مع اقتناء بعض مف المقتنيات المنزلية.

السؤال الثاني: ىل قدمت المشاريع الممولة لألسر الفقيرة عممية االنتقال من مرحمة الدعم   2.5.4

 االجتماعي إلى مرحمة التمكين االجتماعي؟ وما ىي الدالئل التي تشير إلى ذلك؟

كالذم يدكر حكؿ )ىؿ قدمت المشاريع الممكلة  الثانيإجابات المسؤكليف عمى السؤاؿ شير نتائج ت

لألسر الفقيرة عممية االنتقاؿ مف مرحمة الدعـ االجتماعي إلى مرحمة التمكيف االجتماعي؟ كما ىي 

قاؿ مف مرحمة إلى اختالؼ كجيات نظر عينة الدراسة فيما يتعمؽ باالنت الدالئؿ التي تشير إلى ذلؾ ؟(

الدعـ االجتماعي إلى مرحمة التمكيف االجتماعي، حيث نجد أف البعض منيا أشار إلى أف األسر التي 

أف ،كُيعزل ذلؾ إلى حصمت عمى الدعـ قد انتقمت إلى المرحمة األكلى مف مراحؿ التمكيف االجتماعي

 قميمة ال تؤدم إلى التمكيف االجتماعيتـ تمكيميا بمبالغ لألسر الفقيرة قد المقدمة الممكلة ك المشاريع 

تشير عمى فاعمية تمؾ المشاريع العديد مف المظاىر التي إال أف ىناؾ ، بشكؿ كامؿ لدل تمؾ األسر

 ةكقمتمؾ العائالت الفقيرة، تطكر شخصية الممكلة في مرحمة التمكيف االجتماعي، كالتي تتجمى في 

أكضاعيا المالية كبالتالي  التحسف فيضاؼ إلى ذلؾ ، كيعتماد عمى المساعدات االجتماعيةحالة اال

االجتماعية بشكؿ تمقائي، كما بدأت تمؾ األسر في المشاركة في العديد مف النشاطات كاالحتفاالت 

 كذلؾ لكفرة السيكلة المالية لدييا.

ت مف كانتقاؿ تمؾ العائالعالقة ما بيف تقديـ المشاريع الممكلة لألسر الفقيرة نستنتج كجكد كبذلؾ 

مرحمة الدعـ االجتماعي إلى مرحمة التمكيف االجتماعي كالذم يتجمى بصكرة كاضحة مف خالؿ زيادة 
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مشاركة األسر المدعكمة في النشاطات االجتماعة كتحسف مستكل سداد الحاجة لدييا، كالمشاركة في 

نسبيا عمى االحتفاالت كالميرجانات، حيث أدت تمؾ المشاريع إلى تجاكز خطكط الفقر كالتكقؼ 

 االعتماد عمى المساعدات الخارجية.

تتعارض ىذه النتيجة مع ما تكصمت إليو نتائج إجابة المستفيديف كصناع القرار العامميف لدل الجيات 

الداعمة لمفقراء، حيث أف تمؾ اإلجابات تشير إلى كجكد تمكيف لدل تمؾ األسر، إال أف صناع القرار 

ر فقط عمى الخركج مف حالة الفقر كالعكز، بؿ تكفر جميع الكسائؿ يركف بأف مفيكـ التمكيف ال يقتص

 لمعيش الكريـ كالحصكؿ عمى فرص عمؿ كصحة كتعميـ جيديف.

السؤال الثالث: ما نسبة نجاح فكرة تمويل المشاريع لمفئات الفقيرة في توفير فرص عمل   3.5.4

ستمراره وتحقيق األىداف المرجوة واالكتفاء المالي؟ وىل تقومون بإعادة دعم المشروع في سبيل ا

 منو؟

ما نسبة نجاح فكرة تمكيؿ )كالذم يدكر حكؿ  الثالثإجابات المسؤكليف عمى السؤاؿ تشير نتائج 

المشاريع لمفئات الفقيرة في تكفير فرص عمؿ كاالكتفاء المالي؟ كىؿ تقكمكف بإعادة دعـ المشركع في 

إلى اتفاؽ عينة الدراسة المتمثمة بالمسؤكليف عمى ؟(سبيؿ استمراره كتحقيؽ األىداؼ المرجكة منو 

االستمرار في دعـ المشاريع الناجحة، كاقامة مشاريع ناجحة أخرل بناء عمى النتائج التي يتـ الحصكؿ 

فضال عف أف تمؾ المشاريع قد كفرت فرص لدل الجيات المعنية كالمقدمة لممشاريع الممكلة، عمييا 

سر كقد استطاعت العديد مف تمؾ األسر االستقالؿ المادم كعدـ عمؿ حقيقية لعدد كبير مف األ

متابعة تمؾ األسر  ة فيستمر مالمسؤكلة  اتأف الجي كنشير ىنا إلىالحاجة إلى طمب مزيد مف الدعـ، 

كذلؾ بغية مساعدتيا في إنجاح المشركع، كأف تمؾ الجيات الداعمة سكؼ تقكـ بتقديـ الدعـ لممشاريع 

 الناجحة.
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اؾ عالقة ما بيف نسبة نجاح فكرة تمكيؿ المشاريع لمفئات الفقيرة في تكفير فرص عمؿ كعميو ىن

كاالكتفاء المالي في سبيؿ تحقيؽ التمكيف االقتصادم كاالجتماعي ليا، كالذم تمثؿ في تقبؿ األسر 

ي الفقيرة التي حصمت عمى المشركع الممكؿ فكرة عدـ الحاجة إلعادة طمب الدعـ المالي بعد عمميا ف

المشركع الممكؿ عمى الرغـ مف أف تمؾ الفائدة جاءت بسيطة مف كجية نظرىـ، كىك ما أكدتو بيانات 

فرصة عمؿ جديدة، كعمى الرغـ مف أف عينة  21000كزارة التنمية االجتماعية في تكفير نحك 

بشكؿ  المسؤكليف ترل بأف تمؾ المشاريع ال تعمؿ عمى تمكيف األسر الفقيرة اقتصاديا أك اجتماعيا

المساكاة كالعدالة مستكل مقبكؿ مف ؽ يكاٍؼ، إال أنيا تعتبر نقطة البداية لمخركج مف بكتقة الفقر، كتحق

ـ لتمؾ األسر الحافز عمى العمؿ كالنشاط كاالستمرار، حيث قد  مما يُ  ،بشكؿ نسبي كبسيطك االجتماعية 

بعد عممو في المشركع فترة بسيطة أف إدارة المشاريع الصغيرة يمكف أف يقكـ بيا أحد أفراد األسرة 

كبذلؾ يمكف ألفراد األسرة اآلخريف العمؿ لدل اآلخريف براتب شيرم يضيؼ دخؿ جديد لألسر الفقيرة 

 كالمحتاجة.

اإلجابة عمى أسئمة المحور الثاني: ما درجة إشباع الحاجات األساسية عند المنتفعين من المشاريع 

 الممولة؟

تـ تفريغ اإلجابات لألسئمة المتعمقة بالمحكر الثاني، كفيما يمي عرض لتمؾ كلإلجابة عمى ىذا المحكر، 

 النتائج.

: ما ىي المعايير التي يتم االعتماد عمييا في تحديد قيمة ونوع المشروع ومدى حاجة الرابعالسؤال 

 ؟األسرة لمحصول عمى الدعم والتمويل المقترح والفئات المستيدفة

ما ىي المعايير التي يتـ االعتماد عمييا في تحديد قيمة كنكع ؤاؿ ارابع )تشير نتائج اإلجابة عمى الس

 ( عمى اتفاؽالمشركع كمدل حاجة األسرة لمحصكؿ عمى الدعـ كالتمكيؿ المقترح كالفئات المستيدفة ؟

عينة الدراسة عمى أف مف األسباب الرئيسة لتحديد نكع المشركع دراسات الجدكل كاألكضاع االقتصادية 
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قة كالكثافة السكانية كالمكارد البشرية المؤىمة لدل العائمة كخبرتيا كطمبيا كاختيارىا لممشركع، كما لممنط

أقصى لمدعـ كأخرل لـ  ان أنيا تعتمد أيضان عمى قدرة المؤسسة عمى تقديـ الدعـ، فمنيا مف حدد حد

 تحدد إال أنيا أجمعت عمى أف نتائج دراسة الجدكل ىي التي يتـ االستناد إلييا في أغمب الحاالت.

كبذلؾ نستنتج أف ىناؾ معايير مكضكعة يتـ االعتماد عمييا في تحديد قيمة كنكع المشركع كمدل 

يدفة، كمف أبرزىا: الحدكد القصكل حاجة األسرة لمحصكؿ عمى الدعـ كالتمكيؿ المقترح كالفئات المست

مكانيات المكارد البشرية في تمؾ  لقيمة المشركع الممكؿ، كدراسة طبيعة المنطقة ككثافتيا السكانية، كا 

المنطقة، كقدراتيا المالية، كمستكل األسر كالعائالت التي تسكف تمؾ المناطؽ، كذلؾ بيدؼ االستفادة 

 إقامتيا في تمؾ المناطؽ، إلنجاحيا كديمكمتيا. القصكل مف المشاريع الممكلة كالتي يتـ

: عمى ماذا يشمل الدعم الموجستي لمبرامج والمشاريع المقدمة من قبمكم وما ىي الخامسالسؤال 

 الخطوات التي تتبعونيا في تحديد حاجات الفئات المستيدفة؟

يشمؿ الدعـ  كالذم يدكر حكؿ )عمى ماذا الخامسإجابات المسؤكليف عمى السؤاؿ تشير نتائج 

المكجستي لمبرامج كالمشاريع المقدمة مف قبمكـ كما ىي الخطكات التي تتبعكنيا في تحديد حاجات 

إلى أف الدعـ المكجستي لمبرامج كالمشاريع المقدمة مف قبؿ المؤسسات الداعمة  الفئات المستيدفة؟(

مسجمة، باإلضافة إلى دراسة يعتمد عمى دراسة الجدكل كالبيانات التي يتـ تسجيميا مف قبؿ األسر ال

السكؽ كالكثافة السكانية كالحاجة إلى ىذا النكع مف المشركع، كيتـ في الغالب متابعة المشركع لضماف 

 نجاحو كخصكصا فيما يتعمؽ بعممية اإلدارة كالمحاسبة كالتسكيؽ كاإلنتاج إف كاف مشركع إنتاجي.

مج كالمشاريع الممكلة، كيتمؿ ىذا الدعـ المكجستي كبذلؾ نستنتج أف ىناؾ دعمان لكجستيان محددان لمبرا

في إعداد دراسات الجدكل )تسكيقية، فنية، مالية، مسؤكلية اجتماعية، بيئية(، فضالن عقد الدكرات 

التدريبية لبياف نقاط القكة كالضعؼ لتمكيف األسر التي حصمت عمى المشاريع الممكلة إدارة مشركعيا 
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ماف ديمكمة المشركع كتطكيره كتكفير أكثر مف فرصة عمؿ في نفس عمى الكجو الحسف كذلؾ بغية ض

 المشركع.

في سبيل توعية المواطنين  الجية المانحةالسؤال السادس: ما أبرز النشاطات والبرامج التي تقدميا 

تجاه التكافل االجتماعي، وتنظيم جمع وتوظيف أموال المانحين والمتبرعين بما يساىم في تمويل 

 مشاريع تيدف إلى خمق فرص عمل والحد من البطالة؟

تشير نتائج اإلجابات عمى السؤاؿ المتعمؽ بأبرز النشاطات التي تقدميا الجيات الداعمة لألسر الفقيرة 

كالمحتاجة إلى أنيا تركز عادة عمى برامج التكعية كاإلرشاد مف خالؿ الخطب في الجامع أك مف خالؿ 

الندكات كالمؤتمرات التي تعقدىا فضال عف استخداميا لكسائؿ اإلعالـ المختمفة كسعييا كراء تعزيز 

منيا في سبيؿ  ية لمشركات كخصكصان المحميةمفيكـ التكافؿ االجتماعي كتكجيو المسؤكلة االجتماع

الكصكؿ إلى مرحمة االكتفاء الذاتي بعيدان عف الحاجة لطمب المعكنة كالدعـ مف الدكؿ المانحة 

كالخارجية، أما فيما يتعمؽ بآلية تنظيـ كجمع األمكاؿ المخصصة لمفقراء )أمكاؿ الزكاة، التبرعات 

آلليات المتبعة في عممية المادية كالعينية( فمـ تحصؿ الباحثة عمى إجابات محددة لمتعرؼ عمى ا

 التنظيـ.

كبذلؾ نستنتج أف ىناؾ العديد مف النشاطات المكجية كالمخصصة في سبيؿ تكعية المكاطنيف تجاه 

التكافؿ االجتماعي تبرز في إقامة المؤتمرات كالندكات كاالجتماعات كاستخداـ كسائؿ اإلعالـ المتاحة، 

اؿ المانحيف كالمتبرعيف فال تكجد ىناؾ آليات متبعة في أما فيما يتعمؽ بعممية تنظيـ جمع كتكظيؼ أمك 

نما  سبيؿ تنظيـ تمؾ األمكاؿ، كىنا ُيعاب عمى تمؾ الجيات عدـ تحديد آليات كطرؽ مخصصة، كا 

تعتمد عمى المستكل األكؿ الذم يستند عمى التكعية أكثر مف بناء جسـ تنظيمي مخصص لمتابعة 

 جمع تمؾ األمكاؿ.
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 مدى نجاعة توظيف األموال في نجاح المشروع؟المحور الثالث: ما 

 كلإلجابة عمى ىذا المحكر، تـ تفريغ اإلجابات المتعمقة باألسئمة التالي، كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج.

السؤال السابع: كيف تقومون بالتحقق من نجاح عممية توظيف األموال المخصصة إلقامة المشاريع 

لجان مراقبة ومتابعة متخصصة في المشروع الموول لضمان المخصصة لدعم الفقراء، وىل لديكم 

 استمراره ونجاحو في تحقيق أىدافو؟

إجابات المسؤكليف عمى السؤاؿ السابع كالذم يدكر حكؿ )كيؼ تقكمكف بالتحقؽ مف نجاح تشير نتائج 

مراقبة عممية تكظيؼ األمكاؿ المخصصة إلقامة المشاريع المخصصة لدعـ الفقراء، كىؿ لديكـ لجاف 

إلى أف جميع كمتابعة متخصصة في المشركع المككؿ لضماف استمراره كنجاحو في تحقيؽ أىدافو ؟(

الجيات المقدمة لممشاريع المدعكمة كالمخصصة لألسر الفقيرة كالمحتاجة تقـك بعممية إجراء زيارات 

كتكظيفو لخدمة ميدانية حيث تتـ عممية تعبئة نماذج معدة خصيصان لمتأكد مف مدل نجاح المشركع 

الفقراء كالمحتاجيف، باإلضافة إلى التقارير المالية الدكرية الصادرة مف قبؿ األسر كتتـ الرقابة عمييا 

لـ تحصؿ عمى مبمغ مالي كبير يتـ عند معظـ الجيات المانحة إال أف المشاريع صغيرة الحجـ كالتي 

 متابعتيا بشكؿ بسيط كعند الحاجة كالطمب لذلؾ كبشكؿ دكرم.

كبذلؾ نستنتج أف آلية التحقؽ مف نجاح عممية تكظيؼ األمكاؿ المخصصة إلقامة المشاريع 

عداد نماذج جاىزة لتقييـ  المخصصة لدعـ الفقراء تتـ مف خالؿ الزيارات الدكرية لممشاريع الممكلة كا 

طكر، أما مستكل نجاح كاستمرارية المشركع كالمتطمبات التي يحتاجيا المشركع المقاـ لالستمرار كالت

فيما يتعمؽ بتكفر لجاف مراقبة كمتابعة متخصصة في المشركع المككؿ لضماف استمراره كنجاحو في 

تحقيؽ أىدافو فمدل جميع الجيات المعنية بتقديـ المشاريع الممكلة لألسر الفقيرة لجاف مراقبة كمتابعة 

قصكر في تمؾ المتابعة، تعمؿ عمى تقييـ تمؾ المشاريع بشكؿ دائـ كمستمر، عمى الرغـ مف كجكد 

المتابعة كاإلشراؼ حيث كيعزل ذلؾ لقمة المبالغ المخصصة إلقامة المشاريع الممكلة كالتي ال تتطمب 
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أف تمؾ المشاريع تعتبر مف المشاريع الصغيرة كالنككية كالتي يمكف إدارتيا بسيكلة كبدكف الحاجة إلى 

 التدريب كالمتابعة.

 الدالة عمى تحسن وتطور المشروع الممول من قبمكم؟ السؤال الثامن: ما ىي المؤشرات

إجابات المسؤكليف عمى السؤاؿ الثامف كالذم يدكر حكؿ )ما ىي المؤشرات الدالة عمى تشير نتائج 

إلى أف مف أبرز المؤشرات الدالة عمى تحسف كتطكر تحسف كتطكر المشركع الممكؿ مف قبمكـ ؟(

تكسعو باإلضافة إلى تحسف مستكل إنفاؽ األسر كتحقيقو  المشركع الممكؿ استمرارية المشركع كمدل

ألىدافو المرسكمة مسبقا كزيادة عدد العامميف في المشركع كىؿ استطاعت األسرة أف تتممؾ شيء 

 جديد.

كبذلؾ نستنتج أف ىناؾ مؤشرات يتـ تكثيقيا لدل الجيات المعنية بدعـ األسر الفقيرة كالمحتاجة كالتي 

مرارية المشركع كعدـ تآكؿ رأس الماؿ المخصص لممشركع كتكسع األسر الحاصمة تتمثؿ أساسان في است

عمى المشركع الممكؿ في مشركعيا كزيادة عدد العامميف في تمؾ المشاريع مع قياس مستكل التحسف 

 في مستكل االستيالؾ لألسر الحاصمة عمى المشركع.

 

 تستيدف تمكين الفقراء عمى التوظيف؟المحور الرابع: ما تأثير األنشطة والمشاريع التي 

 لإلجابة عمى ىذا المحكر، تـ تفريغ اإلجابات المتعمقة باألسئمة التالية، كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج.

السؤال التاسع: ما مدى مساىمة المشاريع الممولة من قبمكم لدعم الفقراء والمحتاجين في التقميل 

 اريع إلى التمكين االجتماعي واالقتصادي لتمك األسر؟من البطالة لدييم، وىل تؤدي تمك المش

إجابات المسؤكليف عمى السؤاؿ التاسع كالذم يدكر حكؿ )ما مدل مساىمة المشاريع تشير نتائج 

الممكلة مف قبمكـ لدعـ الفقراء كالمحتاجيف في التقميؿ مف البطالة لدييـ، كىؿ تؤدم تمؾ المشاريع إلى 

المشاريع الممكلة قد ساىمت بشكؿ ما في أف إلى ادم لتمؾ األسر ؟(التمكيف االجتماعي كاالقتص
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التمكيف االجتماعي كاالقتصادم كالذم يتمثؿ في المشاركة باالحتفاالت كالمناسبات باإلضافة إلى زيادة 

مستكل إنفاؽ األسر إال أف مستكل التمكيف ال يمكف أف تصؿ إليو بشكؿ سريع خصكصا أف تمؾ 

 بمبالغ مالية قميمة نسبيا لف تؤدم إلى مستكل التمكيف بشكؿ سريع كمباشر.المشاريع المدعكمة 

كبذلؾ نستنتج أنو كعمى الرغـ منمساىمة المشاريع الممكلة مف قبؿ الجيات الداعمةلألسر الفقيرة 

كالمحتاجة قد أدل إلى التقميؿ مف البطالة كالحد مف مستكيات الفقر، إال أنيا لـ تصؿ إلى مستكل 

االقتصادم كاالجتماعي ليا كذلؾ لصغر حجـ تمؾ المشاريع كأف إمكانية التكسع فييا بشكؿ التمكيف 

كبير غير مجٍد نظران لقمة األمكاؿ المخصصة كأف األرباح المتحصمة يتـ استغالليا لتحسيف مستكل 

المعيشة كالصحة كالتعميـ كالتممؾ الشخصي بشكؿ عاـ أكثر مف تكظيؼ تمؾ األرباح لتكسعة 

 كع.المشر 

السؤال العاشر: ترى بأن التدريب والمتابعة واإلشراف المقدم من قبمكم لألسر التي حصمت عمى 

تمويل مخصص إلقامة مشروع ساىم في حصول الفقراء عمى مينة أو حرفة جديدة تساعده في 

 بناء مستقبمو ومستقبل أسرتو؟

)ترل بأف التدريب كالمتابعة  إجابات المسؤكليف عمى السؤاؿ العاشر كالذم يدكر حكؿتشير نتائج 

كاإلشراؼ المقدـ مف قبمكـ لألسر التي حصمت عمى تمكيؿ مخصص إلقامة مشركع ساىـ في حصكؿ 

إلى اف التدريب كالمتابعة الفقراء عمى مينة أك حرفة جديدة تساعده في بناء مستقبمو كمستقبؿ أسرتو ؟(

رة تساعد عمى حصكؿ الفقراء عمى حرفة أك كاإلشراؼ المقدـ مف قبؿ المؤسسات الداعمة لألسر الفقي

لـ تستطع تكفير حرفة مينة تؤدم إلى بناء مستقبؿ الفرد كأسرتو، إال أف بعض مف اإلجابات ترل بأنيا 

أك مينة جديدة كذلؾ العتماد المشاريع الممكلة أساسان عمى ميارات األسرة في إقامة المشركع كاالعتماد 

ؾ لضماف تكفير فرصة عمؿ أكثر مف تدريب األسرة عمى مينة جديدة، عمى الخبرات السابقة لدييا كذل

خمؽ مينة أك حرفة جديدة ألصحاب المشاريع الممكلة، كمع إلى مرحمة تمؾ المشاريع لـ تصؿ كبذلؾ 
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ئـ لضماف نجاح المشركع كاستمراره تؤدم إلى تحسيف التدريب كالمتابعة كاإلشراؼ الداذلؾ فإف عمميات 

 ة التي يعمؿ بيا أصحاب المشاريع.مستكل تمؾ الحرف

المشاريع الممكلة كالمخصصة لألسر الفقيرة كالمحتاجة لـ تقدـ فرص عمؿ كحرؼ كبذلؾ نستنتج أف 

جديدة لتمؾ األسر كبشكؿ نسبي، حيث أف ذلؾ يعتمد عمى طبيعة عمؿ المشركع، كأف تقديـ المشركع 

ة سابقة أك دراية بالمشركع المطركح كذلؾ الممكؿ مف الجيات المانحة يعتمد أساسان عمى كجكد خبر 

 لضماف نجاحو كاستمراره بعيدا عف الكقكع في عثرات كحاالت فشؿ لو.

 
 س: مشروع )مصرف الفقراء(المحور الخام

السؤال الحادي عشر: ىل ترى بأن إنشاء مؤسسة خاصة لجمع األموال المخصصة لفئة الفقراء 

االجتماعية ولجان الزكاة ووزارة المالية من الممكن  التنمية وزارةوالمحتاجين تتبع لوزارة األوقاف و 

 تطبيقو عمى أرض الواقع؟

الحادم عشر كالذم يدكر حكؿ )ىؿ ترل بأف اإلجابة عمى السؤاؿ اختمفت آراء عينة الدراسة حكؿ 

إنشاء مؤسسة خاصة لجمع األمكاؿ المخصصة لفئة الفقراء كالمحتاجيف تتبع لكزارة األكقاؼ ككزارة 

مف ناحية  التنمية االجتماعية كلجاف الزكاة ككزارة المالية مف الممكف تطبيقو عمى أرض الكاقع ؟(

إمكانية إقامة مشركع مصرؼ الفقراء، فمنيـ مف يرل بأف ىذا الجسـ ال يمكف تحقيقو بناء عمى فشؿ 

البعض اآلخر يرل  سابؽ في تككيف العالقات السميمة ما بيف الكزارات كالمؤسسات الفمسطينية، إال أف

إشراؾ مؤسسات المجتمع المدني كالقطاع الخاص  إمكانية ذلؾ كأشارت بعض اإلجابات إلى ضركرة

 كاإلشراؼ عميو مف قبؿ سمطة النقد الفمسطينية.

كبذلؾ نستنتج أف كجية نظر المسؤكليف كصناع القرار في مدل نجاح إقامة مشركع )مصرؼ الفقراء( 

اركة جميع القطاعات، كيجب التركيز عمى تكحيد قكاعد البيانات المتعمقة تتطمب الدراسة كالتأني كمش
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باألسر الفقيرة كالمحتاجة كأماكف كجكدىا كمستكل الفقر الذم تعيشو تمؾ األسر، كضركرة استقاللية 

ىذا المصرؼ في جميع النكاحي كعدـ التبعية لقرارات تمؾ الجيات كذلؾ تفاديا لمتعارض في كجيات 

ترل الباحثة أف ىناؾ كزارات تسعى إلقامة مشاريع مستدامة في حيف أف ىناؾ جيات  النظر، حيث

معنية بتقديـ مشاريع ممكلة بغية تكفير فرص عمؿ كخمؽ حرؼ كميف جديدة، كىناؾ كذلؾ جيات 

تسعى إلقامة مشاريع تعمؿ عمى تحقيؽ المساكاة االجتماعية ما بيف جميع الفئات كفي جميع المناطؽ، 

ف ىناؾ تضارب في سياسات تمؾ الجيات كخصكصا إذا كاف اعتمادىا األساس عمى المنح كبذلؾ فإ

 الخارجية.

السؤال الثاني عشر: ما افضل الطرق برأيك يمكن تطبيقيا لتجميع أموال الزكاة واألموال المتحصمة 

 من قبل المانحين وأموال التبرع لمفئات المحتاجية وآلية تحصيميا؟

السؤاؿ الثاني عشر كالذم يدكر حكؿ )ما افضؿ الطرؽ برأيؾ يمكف تشير نتائج اإلجابة عمى السؤاؿ 

تطبيقيا لتجميع أمكاؿ الزكاة كاألمكاؿ المتحصمة مف قبؿ المانحيف كأمكاؿ التبرع لمفئات المحتاجية كآلية 

حيث يرل البعض أف كؿ جية لدييا طريقتيا كآلياتيا في تجميع البيانات، في حيف ىناؾ  تحصيميا ؟(

مف يرل أف االعتماد الضريبي لممتبرعيف ىك خير كسيمة لتجميع المبالغ، كما أف ىناؾ مف يعتقد بأنو 

ات ال يجب الخمط ما بيف األمكاؿ العامة كالخاصة بمعنى أف فكرة المشركع ىي لتقديـ الدعـ لمفئ

 المحتاجة كليس لمدكلة كبذلؾ يجب الفصؿ ما بيف القطاع العاـ كالخاص.

كبذلؾ نستنتج أف ىناؾ تشابو في اليدؼ مف آليات جمع األمكاؿ، حيث أف لكؿ جية آلياتيا المتبعة 

كاستراتيجيتيا في جمع تمؾ األمكاؿ كخصكصا الجيات التي تجمع أمكاؿ الزكاة كالتبرعات، كيعيب 

ات أنيا ال تعمؿ بالتنسيؽ مع بعضيا البعض، حيث أف إقامة جية مسؤكلة لمتعرؼ عمى تمؾ الجي

عمى قيمة األمكاؿ المتحصمة إجماالن يساعد في إقامة مشاريع أكبر كأنجح كيمكف أف تكفر فرص عمؿ 
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أكثر مف تمؾ المشاريع الصغيرة، كلدييا فرص في التكسع المستقبمي يخدـ األسر المحتاجة بشكؿ أكلي 

 قة إقامة المشركع في المستقبؿ.كمنط

السؤال الثالث عشر: ما أبرز المقترحات التي يمكن أن تفيد في سبيل توفير الدعم ألكبر فئة 

 يا المرأة في فمسطين؟سمستفيدة وخاصة من األسر الفقيرة والمحتاجة والتي ترأ

الرجاؿ، فمنيـ نظريا في المجتمعات العربية عمكمان تعاني المرأة مف نظرة مركبة كمعقدة مف قبؿ 

يكتبكف فييا شعرا كيتضامنكف معيا كيعقدكف مقارنة بينيا كبيف القمر، كىـ عمميات يضطيدكنيا 

كيظممكنيا، كيعتبركنيا في مرتبة ثانية بعد الرجؿ، كلذلؾ فإف أىـ سبيؿ إلنياض المرأة ىك نيكض 

جادة الدفاع المستميت عف حقيا  المرأة نفسيا كأخذىا زماـ المبادرة كاقتحاـ سكؽ العمؿ كالمشاريع كا 

 كعمييا أف ال تنتظر شيئا مف الرجاؿ إف لـ تبادر ىي إلى ذلؾ.

كبذلؾ نستنتج عدـ كجكد رؤية حقيقية لدعـ األسر التي ترأسيا المرأة لدل الجيات المانحة أك الجيات 

مف ثـ المطالبة بحقكقيا التي تدعـ األسر الفقيرة كالمحتاجة، حيث أنيا تطالب المرأة بالبدء بنفسيا، ك 

أكثر مف تكجو تمؾ الجيات نحك المشاركة كالمساكاة االجتماعية، كترل الباحثة أنو كعمى الرغـ مف أف 

نسبة المشاريع المقدمة لألسر التي ترأسيا امرأة أك المشاريع المسجمة لصالح المرأة تصؿ إلى الثمث 

ى الزراعة كالتجارة، كىي مف األعماؿ العادية التي عمى أكثر تقدير، إال أف تمؾ المشاريع قد تركزت عم

يقـك بيا الرجؿ كالمرأة، في حيف أف مشاريع الحرؼ اليدكية كخصكصا )التطريز، الصناعات الغذائية 

المنزلية، الخياطة، صناعة الحمي كاإلكسسكارات، صناعة القش كالخيزراف..( كالتي تستطيع المرأة 

ر مف الميارات السيمة كالتي مف الممكف أف تعمؿ بيا المرأة، تعاني المساىمة فييا بشكؿ فاعؿ كتعتب

  مف النقص كعدـ التكجو ليا لدل الجيات المقدمة لممشاريع الممكلة.
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 الفصل الخامس

 مناقشة النتائج والتوصيات

كذلؾ مف خالؿ إجراء المقارنة ما بينيا كبيف نتائج تناكؿ ىذا الفصؿ عرض ألبرز النتائج كمناقشتيا 

يتـ كتابة أبرز التكصيات كالمقترحات المقدمة لكؿ مف  الدراسات السابقة، أما في الجزء الثاني فسكؼ

 المستفيديف مف المشاريع المدعكمة كالممكلة. كفيما يمي عرض لتمؾ النتائج.

 نتائج اإلجابة عمى أسئمة الدراسة  1.5

 نتائج اإلجابة عمى السؤال األول:  -

ينص السؤال األول عمى )ما مدى التغير في مستوى الدخل لممنتفعين بالمشاريع الممولة من وجية 

 نظر المستفيدين والجيات الداعمة؟(

يتضح لنا بناء عمى إجابات كؿ مف المستفيديف كالمدراء بأف االتجاه العاـ لإلجابات جاء بدرجة مرتفعة 

دكث تغير كبشكؿ إيجابي في مستكل الدخؿ كمضمكنو لممنتفعيف، حيث كانت نسبة التغير مف حيث ح

%( لدل المدراء كالمسؤكليف العامميف لدل الجيات المانحة 81.7%( مقابؿ )82.5لدل المستفيديف )

خؿ لممشاريع الممكلة كالداعمة لألسر الفقيرة كالمحتاجة، كقد تبمكر ىذا التحسف في كؿ مف ارتفاع الد

الشيرم لألسر التي حصمت عمى المشركع الممكؿ، كما عبرت العينة عف رضان عاٍؿ عف طبيعة عمؿ 

المشركع الذم تـ الحصكؿ عميو، أما فيما يتعمؽ بتكفير تمؾ المشاريع لفرصة عمؿ ألكثر مف فرد لدل 

جاكز الثمث األسر المبحكثة فنجد أف جميع المشاريع قد كفرت فرصة عمؿ كاحدة، كعدد محدكد لـ يت

الذيف تكفرت لدييـ فرصتي عمؿ، أما فرص العمؿ ألكثر مف اثنيف فقد كانت نادرة، كيعزل ذلؾ ألف 

تمؾ المشاريع ىي مف المشاريع الصغيرة كالنككية كالتي ال تحتاج إلى عدد مف العامميف فييا إضافة 
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ي كالتي تختمؼ عف المشاريع إلى نكعية المشاريع كالتي يغمب عمييا الطابع التجارم كالخدمي كالزراع

 الصناعية كالتي تحتاج إلى عدد كبير مف العامميف.

 نتائج اإلجابة عمى السؤال الثاني:  -

عمى )ما درجة إشباع الحاجات األساسية عند المنتفعين من المشاريع الممولة  الثانيينص السؤال 

 من وجية نظر المستفيدين والجيات الداعمة؟

إشباع الحاجات األساسية لدل المنتفعيف مف المشاريع الممكلة قد جاءت بدرجة بينت النتائج أف درجة 

عالية مف كجية نظر المستفيديف مف تمؾ المشاريع كالمدرا عمى السكاء، كقد عبر المستفيدكف عف 

رغبتيـ في تكسعة المشركع كبدرجة كبيرة، كقد أكد المستفيدكف مف أنيـ قد حصمكا عمى الدعـ 

قامة المشركع كالمتمثؿ في عمميات التدريب كالتطكير كالشراء كالبيع كالتسكيؽ، فضالن المكجستي عند إ

عف حصكليـ عمى دراسة جدكل )تسكيقية كمالية كفنية( لمشركعيـ، إال أنيـ قد اشتككا مف عدـ قدرة 

، كيعزل ذلؾ إلى اختالؼ مفيكـ الحاجات تمؾ المشاريع عمى تكفير معظـ مستمزمات العائمة

ية، حيث أف المنتفعيف مف تمؾ المشاريع يريدكف أف يعيشكا مثؿ غيرىـ مف األسر الميسكرة مثؿ األساس

الحصكؿ عمى ىاتؼ محمكؿ حديث أك جياز حاسكب أك اقتناء سيارة أك حتى بناء منزؿ مستقؿ، في 

العالج حيف يرل المسؤكلكف أف تمؾ المشاريع قد كفرة الحاجات األساسية كالمتمثمة بالطعاـ كالشراب ك 

كالتعميـ، فضالن عف كفرة األمكاؿ لدل تمؾ العائالت بشكؿ جيد خصكصا العائالت التي لـ يكف لدييا 

. كما تشير النتائج أيضان أف درجة رضا المستفيديف مف تمؾ المشاريع قد مف قبؿمف نفس العائمة معيؿ 

ء كالمسؤكليف قد جاءت تراكحت ما بيف درجة متكسطة ككبيرة، في حيف أف درجة الرضا لدل المدرا

بدرجة متكسطة بشكؿ عاـ، حيث يرل المدراء كالمسؤكلكف حاجة تمؾ العائالت إلى تكفر الخبرة العممية 

في إدارة كتسكيؽ منتجات المشركع، كعدـ االعتماد الكمي عميو بحيث ال يتـ سحب المبالغ المالية مف 

ل المستفيدكف مف المشركع أنيـ يفضمكا المشركع بيدؼ تكفير تمؾ الحاجات األساسية ليا. كما ير 
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تكسعة المشركع لزيادة الربح كالدخؿ الشيرم، أما المدراء كالمسؤكلكف فإنيـ يؤيدكف ذلؾ عمى الرغـ مف 

 أف اليدؼ األساس لدييـ ىك تكفير فرص عمؿ لعدد أكبر مف أفراد العائمة.

 

 نتائج اإلجابة عمى السؤال الثالث:  -

ما مدى نجاعة توظيف األموال في نجاح المشروع من وجية نظر عمى ) الثالثينص السؤال 

 (المستفيدين والجيات الداعمة؟

بينت النتائج نجاعة تكظيؼ األمكاؿ في نجاح المشركع مف كجيتي نظر المستفيديف كالجيات الداعمة، 

مساعدة بقياـ الجية الممكلة لممشركع بالكعمى الرغـ مف اختالؼ كجيات النظر كخصكصا فيما يتعمؽ 

كالتكجيو في عمميات الشراء كالبيع )مف خالؿ تكفير المكاد األكلية كالتدريب عمى عمميتي التسكيؽ 

كالبيع(، فيعكد ىذا االختالؼ إلى عدـ دراية ككعي المستفيديف بفكرة المتابعة كاإلشراؼ بشكؿ كاضح 

أف معظـ تمؾ العائالت لـ كخصكصا الصعكبة في تكفير المكاد األكلية، كعممية التسكيؽ كالبيع حيث 

تكف لدييا خبرات بيع سابقة، كيعتمدكف عمى الزبكف المباشر الذم يحضر لمشراء، كما نجد أف ىناؾ 

اختالؼ في مدل إجراء دراسات الجدكل لممشركع، حيث أف الجية المانحة تشترط القياـ بإجراء دراسة 

مؾ المشاريع يعتبركف أف دراسة الجدكل ىي جدكل )تسكيقية، كفنية كمالية(، أما فئة المستفيديف مف ت

لمتابعة المستمرة مف عبارة عف دراسة مالية فقط، كبذلؾ تعزك الباحثة تمؾ الفركؽ في اإلجابات إلى ا

قبؿ الجيات المقدمة لمدعـ مف حيث المساعدة كالتكجو في عمميات الشراء كالبيع، فضالن عف متابعة 

كأعمالو، إال اف ىناؾ اختالؼ جكىرم لدل العينتيف فيما يتعمؽ  الجيات المقدمة لمدعـ أنشطة المشركع

بعممية تكظيؼ جميع األمكاؿ المخصصة لممشركع، فعمى الرغـ مف تشابو اإلجابات إال أف الجيات 

الداعمة ترل بأف المستفيديف مف المشركع ال يقكمكف بتحديد راتب ثابت ليـ كمكظفيف، بؿ يستفيدكف 

ـ في تمبية احتياجاتيـ الشخصية حتى لك كاف ذلؾ عمى حساب المشركع، كأف مف الدخؿ المتكفر لديي
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. كما  المستفيديف لـ يؤيدكا كفرة السيكلة المالية لدييـ كالتي حصمكا عمييا مف خالؿ المشركع المدعـك

تشكك عينة الدراسة المتمثمة بالمدراء كالمسؤكليف مف عدـ تكفر الكعي الكافي لدل المستفيديف مف 

ـ الممكؿ في إجراء دراسة جدكل لممشركع، فعمى الرغـ مف أف الجيات المانحة تقكـ بإجراء الدع

الدراسة بناء عمى الظركؼ البيئية المحيطة بمنطقة المشركع بشكؿ خاص كالظركؼ االقتصادية بشكؿ 

 عاـ، إال أف كضع األسر المستفيدة مف المشركع يختمؼ باختالؼ ظركفيا.

 

 سؤال الرابع: نتائج اإلجابة عمى ال -

ما تأثير األنشطة والمشاريع التي تستيدف تمكين الفقراء عمى التوظيف عمى ) الرابعينص السؤال 

 (من وجية نظر المستفيدين والجيات الداعمة؟

كما تكصمت الدراسة إلى كجكد فرؽ كبير جدا بيف آراء عينة الدراسة فيما يتعمؽ بمدل تأثير األنشطة 

حكؿ مدل قدرة  تمكيف الفقراء عمى التكظيؼ، حيث أف إجابة المستفيديف كالمشاريع التي تستيدؼ

، كما جاءت %(79.3بمغت نسبتيا )المشركع عمى تمكيف األسر ماديان قد جاء بدرجة مرتفعة حيث 

إجابات المستفيديف عمى مدل مساعدة الدكرات التدريبية في تعرفييـ بنقاط القكة كالضعؼ التي قد 

%( 79.7%(، كيعتبر ما نسبتو )72.8يكاجيكنيا عند إدارتيـ لممشركع كبدرجة مرتفعة بمغت نسبتيا )

حقيقية أغنتيـ عف التفكير مف العائالت المستفيدة مف المشركع الممكؿ بأف ىذا المشركع يعتبر فرصة 

في العمؿ لدل اآلخريف كبدرجة مرتفعة، كينصحكف اآلخريف بالحصكؿ عمى مشاريع مشابية 

%( مما يشير إلى نجاح المشركع في تحقيؽ أىدافو 72.4لمشركعيـ كبدرجة مرتفعة بمغت نسبتيا )

أك مينة جديدة فقد  كخاصة استمرارية كديمكمة المشركع الممكؿ، أما حصكؿ المستفيديف عمى حرفة

%( مف كجية نظر المدراء كالمسؤكليف، 87.1مقابؿ ) %(، 43.3جاء بدرجة متكسطة بمغت نسبتيا )

كيعزل ذلؾ لمعديد مف العكامؿ، حيث يرل المدراء كالمسؤكلكف أف األسر الفمسطينية التي حصمت عمى 
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نجد أف معظـ إجابات  المشركع المدعكـ لـ تعد بحاجة إلى دعـ مالي كبدرجة كبيرة، في حيف

المستفيديف قد جاءت بدرجة متكسطة كمنخفضة، مما يشير إلى استمرار حاجة تمؾ األسر لتكفير 

السيكلة المالية ليا، كىك أمر متكقع نتيجة لمفقر الشديد الذم تمر بو تمؾ األسر، حيث نعمـ أف تكاليؼ 

سر الفقيرة مف سد تمؾ المصاريؼ عمى تمؾ التعميـ أك البناء أك الزكاج مرتفعة جدا كال تستطيع تمؾ األ

األمكر، إال أف كجية نظر المدراء كالمسؤكليف ترل بأف تمؾ األسر لـ تعد بحاجة ماسة لمدعـ المالي 

كطمب العكف كالمساعدة مف اآلخريف، كبذلؾ لـ تعد تمؾ األسر تعيش تحت خط الفقر النسبي. كما أف 

المدعكمة يركف أنيـ لـ يحصمكا عمى مينة أك حرفة جديدة  العديد مف المستفيديف مف تمؾ المشاريع

عند استالميـ لتمؾ المشاريع، في حيف يرل المدراء كالمسؤكلكف أف تمؾ الفئات ال تمتمؾ الميارة الكافية 

ف كانت تمتمؾ تمؾ الحرفة مسبقان كذلؾ في إدارة المشركع بشكؿ شخصي. كما أف الجيات  حتى كا 

ف ىناؾ جدكل حقيقية مف تقديـ الدكرات التدريبية كالتي تساعد عمى معرفة المانحة لممشركع ترل بأ

نقاط القكة كالضعؼ التي يكاجييا أصحاب المشركع الدعكـ عند إدارتيـ لو، كىك أمر متكقع لدل 

األسر التي تعاني مف الفقر كالعكز، فال تمتمؾ تمؾ الخبرة الكافية في إدارة المشركع باعتبار عدـ 

فرص عمؿ حقيقية كمدير إلحدل الشركات أك المصانع أك رئيس قسـ أك حتى استالـ  حصكليا عمى

أحد المشاريع بشكؿ شخصي ككامؿ مف قبؿ. كمف الممفت لمنظر أف كجية نظر المستفيديف مف 

المشاريع المدعكمة يركف كبنسبة عالية أف تمؾ المشاريع لـ تغنيـ عف التفكير في العمؿ لدل اآلخريف، 

نيـ سكؼ يكفركف تمؾ الفرصة ألحد أفراد العائمة كسكؼ يبقكف عمى متابعة ألمكر المشركع باعتبار أ

دارتو عف بعد بعد حصكليـ عمى فرصة عمؿ خارجة. أما فيما يتعمؽ بالنصائح التي قدميا  كا 

المستفيدكف مف المشركع المدعكـ كالممكؿ فقد تركزت أساسان عمى كفرة رأس الماؿ كضماف تسكيؽ كبيع 

جات المشركع، كمف جية أخرل ترل عينة المدراء كالمسؤكليف أف أىـ النصائح ىي تكفير المكاد منت

 األكلية كضماف تسكيؽ كبيع منتجات المشركع.
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 نتائج اإلجابة عمى السؤال الخامس:  -

ما سبل نجاح إقامة مشروع )مصرف الفقراء( لمتابعة تحصيل أموال ينص السؤال الخامس عمى )

ل المخصصة لدعم وتمكين وتوظيف العائالت الفقيرة في فمسطين من وجية نظر الزكاة واألموا

 (المسؤولين؟

تكصمت الدراسة الميدانية المطبقة عمى عدد مف صناع القرار كالمسؤكليف العامميف في الجيات المقدمة 

ء(، لممشاريع إلى ضركرة تكفر العديد مف العكامؿ التي تساعد كتدعـ إقامة مشركع )مصرؼ الفقرا

 كجاء مف أبرزىا:

ضركرة التنسيؽ ما بيف جميع الجيات المقدمة لممشاريع المدعكمة لألسر الفقيرة كالمعكزة،  -

كذلؾ مف خالؿ تكفير قاعدة بيانات كاحدة لمعمؿ عمييا كعدـ كجكد ازدكاجية في تقديـ 

 المشاريع لنفس العائمة أك لمشاريع مشابية في نفس المنطقة.

ظيمي يضـ مندكبيف عف جميع الجيات المعنية بدعـ الفقراء جنبان إلى ضركرة تشكيؿ ىيكؿ تن -

جنب مع ممثميف عف كزارة المالية الفمسطينية )سمطة النقد( باعتبارىا الجية القانكنية المشرفة 

عمى المصارؼ كالبنكؾ كالتي تصدر القكانيف كالتشريعات الحاكمة لعمؿ تمؾ المؤسسة، بحيث 

ما بينيا في سبيؿ تكفير أكبر مبمغ مالي ممكف استثماره في عدد مف يتـ االجتماع الدكرم في

المشاريع الكبيرة كالمتكسطة بدالن مف البقاء تحت مسمى )مشركع صغير(، فيمكف إقامة مصانع 

 في القرل الفمسطينية كخصكصان الصناعات الغذائية غير المتكفرة.

ارة المالية كالمتعمقة بتشجيع االستثمار العمؿ عمى االستفادة مف المشاريع المطركحة مف قبؿ كز  -

 في فمسطيف.

االستفادة مف المانحيف كتحصيالت الزكاة كالمتبرعيف في تكحيد االتجاه نحك إقامة مشركع  -

 )مصرؼ الفقراء(.
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تشجيع المؤسسات كالشركات الفمسطينية كالشركات األجنبية العاممة في فمسطيف عمى تكجيو  -

الجتماعية في دعـ مصرؼ الفقراء كذلؾ بيدؼ تكحيد األىداؼ األمكاؿ المخصصة لممسؤكلية ا

 لدعـ األسر المحتاجة كالفقيرة.

نشاء مصرؼ لمفقراء كخصكصا الدكؿ  - االستفادة مف تجارب البمداف التي نجحت في إقامة كا 

 اإلسالمية.

التنسيؽ مع مجمس التعاكف الخميجي كمنظمة العمؿ اإلسالمي في سبيؿ تكفير الدعـ كتكجييو  -

 لمحد مف البطالة كالفقر مف خالؿ مصرؼ الفقراء.

حؿ النزاعات كاإلشكاليات التي مف الممكف أف تقكـ عند دمج أمكاؿ الزكاة مع أمكاؿ الدكؿ  -

المانحة )سكاء العربية منيا أـ اإلسالمية أـ األجنبية( كذلؾ قبؿ البدء بالمشركع كذلؾ 

 الدعـ المالي.يحؽ ليـ الحصكؿ عمى الختالؼ كجيات النظر فيمف 

التمكيف االقتصادم كاالجتماعي بدال مف تقديـ األمكاؿ كالمعكنات الغذائية التكجو كبشدة نحك  -

 كالمالبس لألسر المحتاجة.

 والمقترحات التوصيات 5.2

 أواًل: التوصيات المقدمة لممسؤولين والجيات المانحة والداعمة لألسر الفقيرة

لمناطؽ ة يبتكفير كتدعيـ كتأطير البرامج التنمكية كاإلغاثمطالبة المؤسسات الدكلية كالمانحة  .1

الزيادة السمطة الفمسطينية عامة، كلمقرل كالريؼ الفمسطيني بشكؿ خاص، كذلؾ لمحد مف 

 القطاع الخاصمف قبؿ دعمضركرة الحصكؿ عمى ال، مع المتنامية في معدؿ الفقر كالبطالة

 . الفمسطيني

كذلؾ مف خالؿ التعاكف كالتنسيؽ كالشراكة مع  كاإلسالميإعطاء اىتماـ خاص بالبعد العربي  .2

 الجيات الدينية المسؤكلة كالتي مف أبرزىا منظمة العمؿ اإلسالمي.
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كذلؾ لتتناسب مع حاجات كمكارد الشعب تنمكية الخطط الكضع عند لتخطيط السميـ ا .3

رجاؿ األعماؿ الفمسطيني المتاحة كالممكف استغالليا، مع أىمية إشراؾ رؤساء االتحادات ك 

كمنظمات المجتمع المدني في إعداد الخطط االقتصادية اليادفة إلى التمكيف االقتصادم 

كاالجتماعي لألسر الفقيرة كالمحتاجة عكضان عف تقديـ األمكاؿ لممحتاجيف دكف تكجيييا في 

 إقامة المشاريع.

الة، كالكزارات التنسيؽ بيف الجيات الرسمية المختمفة المتخصصة في قضايا الفقر كالبط .4

كالمؤسسات الحككمية كغير الحككمية كالمؤسسات الدكلية العاممة في مناطؽ السمطة 

الفمسطينية، كذلؾ بغية تحديد آليات تنسيؽ تستند إلى خطة استراتيجية متكاممة تؤدم إلى 

قامة المشاريع النككية كالصغيرة كالمشاريع ال  عائمية.تخفيض نسبة الفقر كزيادة أعداد العامميف كا 

التنسيؽ بيف إدارة أراضي المحررات ككزارات العمؿ كالشؤكف االجتماعية ككزارة االقتصاد ككزارة  .5

الزراعة لتكفير أرض لمريادييف لمقياـ بمشاريع صغيرة زراعية أك صناعات زراعية )مزارع 

ال دكاجف، أبقار، غنـ، بيكت بالستيكية لمزراعة..( كبديؿ عف المشاريع المؤقتة كاستغال

لألرض الزراعية، فضالن عف دعـ المشاريع الزراعية كذلؾ بيدؼ تكفير األمف الغذائي 

 كخصكصان لألسر الفقيرة كالمحتاجة كالتي ترأسيا المرأة.

تشجيع العمؿ االفتراضي )العمؿ عف بعد( مف خالؿ تقديـ اإلرشاد الكافي لمخريجيف، حيث  .6

التي تؤدم إلى ضعؼ اإلمكانات المادية لتمؾ نجد ارتفاع أعداد البطالة ما بيف تمؾ الفئة ك 

األسر كفقرىا، مع تكفير البنية التحتية الالزمة لبيئة العمؿ االفتراضي كتحديد الضكابط 

 كالتشريعات الالزمة لتنظيـ ىذا العمؿ.

عمؿ مسح شامؿ حسب المنطقة لمفقراء كالعاطميف عف العمؿ، كذلؾ مف خالؿ دمج البيانات  .7

تساىـ في قاعدة بيانات معمكماتية  تكفيرضركرة مف الجيات الرسمية، ك  المتكفرة لدل عدد
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كالتعرؼ عمى أكثر الجيات التي تحتاج لمحصكؿ عمى الدعـ  التنسيؽ لعالج مشكمة الفقر

 .الطارئ

تكعية المكاطنيف تجاه التكافؿ االجتماعي، كتنظيـ جمع كتكظيؼ أمكاؿ الزكاة، كأمكاؿ  .8

المقيميف في فمسطيف أـ في دكؿ الشتات أـ في الدكؿ العربية المتبرعيف، سكاء أكانكا مف 

كيؿ مشاريع تيدؼ إلى خمؽ فرص عمؿ، كيتـ ذلؾ باستخداـ كافة كاألجنبية، بما يساىـ في تم

 كسائؿ االتصاؿ المتكفرة، مع التركيز عمى المجالس البمدية كالقركية كالخطب في الجكامع.

جتمع المدني كمراكز التعميـ المستمر كمكتب العمؿ تكجيو التدريب الذم تقدمو مؤسسات الم .9

كبعض مف الجيات الرسمية المعنية بتطكير التعميـ الميني، بما يتناسب مع احتياجات 

المجتمع الفمسطيني كخاصة ما يتعمؽ بالمقدرة المينية كالتكاؤـ مع احتياجات سكؽ العمؿ 

عمؿ عمى دمج المتدربيف في برامج الدعـ ادرة كالريادة كمحاربة االتكالية، كالكتنمية ركح المب

 كالتمكيف.

تعزيز الشفافية لتحكـ إدارة المنظمات بتكزيع المنح كتقديـ الدعـ المالي كالقركض الُميّسرة كفؽ  .10

رؤيتيا، مف خالؿ تكثيؽ كؿ النشاطات التي تقكـ بيا كنشرىا عمى جميع الجيات المعنية 

ادفة إلى األخذ بيد تمؾ الفئات المحتاجة أماـ بدكف تردد، كالثبات عمى رؤية المنظمة الي

الممكليف كالمتبرعيف كدافعي الزكاة لتثبيتيا كسياسة مكحدة لممنظمات األىمية العاممة في 

 فمسطيف.

تطكير في القرل الفمسطينية، مع  عمى مستكل األسرة المزارعة اإلنعاشالتركيز عمى مشاريع  .11

، كذلؾ لمحد مف عمميات استيراد المحمية لزراعيةا أنشطة تسكيؽ مكسمية تشجيعية لممنتجات

 المنتجات الزراعية اإلسرائيمية كتحقيؽ االكتفاء الذاتي المحمي كالكطني.



147 

 

 أف تمارس البنكؾ اإلسالمية عمى كجو الخصكص أسمكب التمكيؿ بالمشاركة كاالستصناع، .12

ية عمى مشاريع الدعـ كعدـ االكتفاء بأسمكب المرابحات، فضالن عف زيادة تركيز الجيات الدين

 كالتمكيف أكثر مف تقديـ المساعدات المالية كالعينية لمجيات الفقيرة كالمحتاجة.

تقديـ دراسات لمجدكل االقتصادية لعدد مف المشاريع االستثمارية في فمسطيف لتنفيذىا عبر  .13

الممكليف الفمسطينييف كالعرب كالمسمميف، أك برأسماؿ مشترؾ مف خالؿ مصرؼ الفقراء 

 المقترح.

كالعمؿ عمى دمج تمؾ الصناديؽ في  متعددة اإلغراض لمساعدة الفقراء، كطنية إنشاء صناديؽ .14

مشركع )مصرؼ الفقراء(في ظؿ االرتفاع الكبير في معدالت الفقر كالبطالة في مناطؽ السمطة 

 الفمسطينية.

 ثانيًا: التوصيات والمقترحات الموجية لممستفيدين من المشاريع المدعومة

 الحاجة إلى التدريب كالتطكير الذاتي بيدؼ تكفر المقدرة عمى إدارة المشركع بشكؿ شخصي. .1

االبتكار كالريادة في اختيار المشركع المقترح لمجيات المانحة كعدـ التقميد، حيث نجد قمة التنكع  .2

 في المشاريع القائمة في فمسطيف كخصكصا المشاريع الصغيرة كالنككية منيا.

 ( قبؿ طمب إقامة المشركع.كاجتماعية كبيئية جدكل )تسكيقية كفنية كماليةإجراء دراسات  .3

عدـ التكجو نحك االستيالؾ كخصكصا المكاد غير األساسية، كالتركيز عمى الصحة كالتعميـ أكثر  .4

منزؿ جديد أك امتالؾ سيارة حديثة، باإلضافة إلى التركيز عمى أفضؿ السبؿ في مف فكرة بناء 

مشركع كعدـ تآكؿ رأس الماؿ المقدـ، كذلؾ مف خالؿ كضع شرط عند التقدـ ضماف استمرارية ال

لطمب الحصكؿ عمى المشركع الممكؿ يحدد فيو مبمغ مالي سنكم يتـ تكفيره لتكسعة المشركع، مع 

 تكفير دعـ إضافي لممشاريع الناجحة كخاصة التي استطاعت تكفير أكثر مف فرصة عمؿ.
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مشركع المدعـك بيدؼ التعرؼ عمى الكاقع الذم تعيشو األسر التي تسجيؿ جميع أفراد األسرة في ال .5

، حيث أف ذلؾ يساعد عمى تقديـ مشاريع أخرل لبقية األ سر حصمت عمى المشركع المدعـك

 المحتاجة بيدؼ الفائدة لمجميع، كبيدؼ تكفير فرص عمؿ إضافية لممستفيديف مف تمؾ المشاريع.

كاختيار ميف مستحدثة في سبيؿ كمتخصصة يقية السعي نحك الحصكؿ عمى دكرات تدريب حق .6

إقامة مشاريع ريادية ناجحة، ألف اليدؼ األساس مف المشاريع المدعكمة ىك التمكيف االقتصادم 

 فقط لألسر الفقيرة كالمحتاجة.كالعيني كاالجتماعي عكضا عف الدعـ المالي 

، كذلؾ ألف تمؾ المشاريع تجاريةالالتركيز عمى المشاريع اإلنتاجية كالصناعية أكثر مف المشاريع  .7

قد استحكذت عمى الحصة األكبر مف بيف المشاريع المقدمة، كبذلؾ فيناؾ حاجة إلقامة مشاريع 

 ، حيث نجد قمة تمؾ المشاريع في القرل كالمخيمات.كحرؼ يدكية إنتاجية كصناعية

 
اجة إلقامة مصرف ثالثًا: توصيات موجية لمجيات المعنية بدعم وتمكين األسر الفقيرة والمحت

 لمفقراء:

تكفير فرص عمؿ ألفراد األسر الفقيرة لدل الجيات المعنية بتقديـ الدعـ كالتمكيف لتمؾ األسر،  .1

 كتكفير شكاغر كظيفية في المصرؼ المقترح.

تكفير قاعدة بيانات مشتركة ما بيف جميع الجيات كالكزارات التي تقدـ الدعـ المالي كالمعنكم  .2

مكانيات محتاجة بحيث تشمؿ أسماء العائالت لألسر الفقيرة كال كمستكيات الفقر الذم تعاني منو كا 

تمؾ األسر باإلضافة إلى مجمكع المبالغ المالية التي يتـ الحصكؿ عمييا كالممكف تكظيفيا إلقامة 

 المشاريع الممكلة لمعائالت الفقيرة كالمحتاجة.

االجتماعية كذلؾ لمتعرؼ عمى الحاجات الضركرية التعاكف مع كزارة التخطيط ككزارة التنمية  .3

 كالممحة الكاجب تكفيرىا في المناطؽ الميمشة كالنائية.
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التشبيؾ مع المؤسسات المالية التي تعمؿ كفؽ الشريعة اإلسالمية )المصارؼ اإلسالمية  .4

 .كالمنظمات اإلسالمية الدكلية( كالدخكؿ معيا في برامج مشتركة تحقؽ مصالح كافة األطراؼ

تطكير طبيعة عمؿ المشاريع الممكلة بحيث تصبح مشاريع منافسة كمستحدثة تسمح بخمؽ فرص  .5

 عمؿ جديدة كحقيقية.

تفعيؿ دكر المجالس البمدية كالقركية في سبيؿ تحقيؽ التكامؿ االقتصادم كاالجتماعي في جميع  .6

 المحافظات الفمسطينية دكف استثناء.

المعتمدة في المصرؼ المقترح بحيث تراعي تنكيع  تكزيع المحفظة المالية كفقان لمسياسة .7

االستثمارات ما بيف التمكيؿ لممشاريع كاالستثمار في العديد مف األسكاؽ )شراء أراضي، السكؽ 

 المالي، المصانع( عمى كجو التحديد ككنيا مف المشاريع الناجحة في فمسطيف.

الفصؿ ما بيف الصالحيات لتعزيز تأىيؿ دائرة متخصصة بتكنكلكجيا المعمكمات كتعزيز دكرىا ك  .8

 مبدأ الشفافية كالمساكاة كالعدالة االجتماعية.

التركيز عمى الفئات التالية )األسر التي ترأسيا المرأة، اليتامى، المعاقيف( عمى كجو التحديد كذلؾ  .9

ألف معظـ المشاريع المقامة لـ تركز عمييا بؿ تـ استثناؤىا كذلؾ بحجة أنيا غير منتجة كغير 

 عالة كغير مضمكنة في إدارة المشركع الممكؿ.ف

عقد اتفاقيات مع العديد مف الشركات بغية تكفير المستمزمات األساسية التي تسعى العائالت  .10

الفقيرة لمحصكؿ عمييا مثؿ )السيارات كاألجيزة الكيربائية كاإللكتركنية( بحيث يتـ تقسيط قيمة 

الحاصمة عمى المشاريع الممكلة في مراحؿ الحقة السمع التي مف الممكف أف تشترييا العائالت 

كتكجيييا بشكؿ يسمح بالمتابعة كضماف تكظيؼ األمكاؿ كاألرباح التي تجنييا تمؾ العائالت في 

 تحسيف مستكاىا المعيشي.
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التنسيؽ مع الكميات كالجامعات كمراكز التعميـ الميني الفمسطينية في سبيؿ تكفير مقاعد  .11

مالية( لمطمبة الذيف يكدكف التسجيؿ فييا بغية ضماف حصكليـ عمى  دراسية )منح أك خصكمات

 تعميـ أكاديمي كميني مناسب يعمؿ عمى رفع مستكاىـ التعميمي كالثقافي.

إقامة دائرة خاصة تعنى بتسكيؽ المنتجات كشرائيا كذلؾ لضماف تكفير خطط تسكيؽ ناجحة  .12

 ماؿ كالتكسع المستقبمي.تساىـ في استمرارية المشركع الممكؿ كعدـ تآكؿ رأس ال

تصميـ مكقع إلكتركني مخصص لتسكيؽ مصرؼ الفقراء المقترح يكفر قاعدة بيانات حقيقية  .13

لجميع المنتسبيف لو كلألسر الفقيرة مع مراعاة السرية حفاظان عمى خصكصية العائالت الفمسطينية 

 الميسكرة.

حياة األسرة،  طكالمناخ، نم أف يراعي المصرؼ المقترح طبيعة المكاف كالعادات كالتقاليد، .14

عمميا األساسي، خبراتيا عند اختيار نكعية المشركع، كىذا ما أشارت إليو النتائج، الف ذلؾ يمعب 

 الدكر األساسي في نجاح أك فشؿ ىذه المشاريع.

أخيرا نكصي  بضركرة االستمرار بتقديـ المصرؼ المقترحممشاريع تحمؿ الصبغة التنمكية   .15

غاثة إلى التنمية، كمف المساعدة لإلنتاج، كلكف ضمف فمسفة جديدة كالية عمؿ كاالنتقاؿ مف اإل

جديدة تراعي جميع الظركؼ المكضكعية كالذاتية بعيف االعتبار،كأف يككف ىناؾ دراسات مسحية 

لتشخيص الكاقع بجميع معطياتو حتى نضمف أف تككف ىذه المشاريع مجدية كمثمرة كتحقؽ اليدؼ 

 التي قامت مف أجمو.
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 ثغُ اهلل اٌشدّٓ اٌشد١ُ

 جبِؼخ اٌمذط

 و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 ِؼٙذ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

 

 رذ١خ ط١جخ ٚثؼذ

االعزجبٔخٌغّغاٌج١بٔبداٌالصِخٌذساعخ اٌز٠ًّٛ اٌّمذَ ِٓ اٌجٙبد  ِذٜ ٔجبػخرٙذف٘زٖ

ألطذبة اٌمشاس ِٓ أجً اٌالصِخ اٌزٟ ُرؼَٕٝ ثزّى١ٓ اٌفمشاء ٚرٌه ِٓ أجً رمذ٠ُ ِجّٛػخ ِٓ اٌذٍٛي 

".رّى١ٓ اٌفمشاء فٟ فٍغط١ٓاإلعٙبَ فٟ 

ِٛاسد ِئعغبدٚر١ّٕخ )ثٕبء اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ فٟ اٌّبعغز١ش دسعخ ٌّزـٍجبدِٕؼ اعزىّباًل ٚرٌه

رُاخز١بسوٌُإلعبثخػٓاألعئٍخاٌٛاسدحف١ٙب.ثشش٠خ(ٚلذ

٠شعٝاٌزىشَثمشاءحع١ّغاٌفمشادثذلخٚاإلعبثخػٕٙبثّٛػٛػ١خػًٍّبثؤْع١ّغاٌج١بٔبداٌٛاسدحفٟ

٘زٖاالعزجبٔخعزؼبًِثغش٠خربِخ٠ٌٓٚزُاعزخذاِٙباالأغشاعاٌجؾشاٌؼٍّٟ.



ٚرفؼٍٛاثمجٛيفبئكاالؽزشاَٚاٌزمذ٠ش

 

 بدضخاٌج

 سا١ٔب اٌجشغٛصٟ
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 أٚاًل: اٌج١بٔبد اٌشخظ١خ:
فٟاٌّشثغاٌز٠ٞش١شٌإلعبثخإٌّبعجخ:)×(٠شعٝاٌزىشَثٛػغػالِخ



 أٔضٝروش اٌجٕظ: -1

 

 ػبَِٓ(31-40)ػبَفؤل30ًاٌؼّش: -2

ِٓ(41-50)َػب51ػبَفؤوضش

 

 اٌّؤً٘ اٌؼٍّٟ: -3

ًِٓػبِخصب٠ٛٔخألصب٠ٛٔخػبِخ

 ِبعغز١شفؤػٍٝثىبٌٛس٠ٛطدثٍَٛو١ٍخِغزّغ

 

 :بٌّششٚعثذأد اٌؼًّ ثِزٝ  -4

فّبدْٚعٕخٌٝعٕٛاد3أوضشِٓعٕخا 

ِٓعٕٛاد5عٕٛادا3ٌٝأوضشِٓعٕٛاد5أوضش

 

 طٕبػٟصساػٟ:اٌّمذَ اٌّششٚعطج١ؼخ  -5

   ٞرغبسؽشف٠ذ٠ٚخ

..........................................)أخشٜ)ؽذد 



 رضم١فٚرٛػ١خرذس٠تٚرـ٠ٛشِبٌٟ ٔٛع اٌذػُ: -6

)دػُشبًِ)ِبٌٟٚرذس٠تٚرضم١ف 



 ........................... دٚالس أِش٠ىٟ ل١ّخ اٌذػُ: -7
 

 إٌٛع االجزّبػٟ ٌٍشخض اٌزٞ دظً ػٍٝ اٌذػُ: -8

روشٝأٔض



 إلبِخ اٌّششٚع: ِٛلغ -9

لش٠خِذ٠ٕخُِخ١

 

 ٚضغ اٌّششٚع فٟ اٌفزشح اٌذب١ٌخ: -10

ِغزّشِزٛلفِغزّشٌٚى٠ٓؾزبطٌذػٌُالعزّشاس
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 ثبخز١بس اإلجبثخ اٌزٟ رشا٘ب أوضش ِالءِخ ِٓ ٚجٙخ ٔظشن اٌىش٠ّخاٌزىشَ اٌشجبء 

 

 ٌٍّٕزفؼ١ٓ ثبٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخاٌّذٛس األٚي: ِذٜ اٌزغ١ش فٟ ِغزٜٛ اٌذخً ِٚضّٛٔٗ 

 

 سفغ اٌّششٚع اٌّّٛي ٚاٌزٞ دظٍذ ػ١ٍٗ ِٓ دخٍه اٌشٙشٞ؟ .1

الُٔؼ

اراوبٔذاإلعبثخٔؼُ،فبخزشاإلعبثخإٌّبعجخ:

ًِٓ20أل%

20-40%

41-60%

61-80%

81-100%



 اٌشٙشٞٚفش اٌّششٚع فشطخ ػًّ ألوضش ِٓ فشد فٟ أعشره ِّب صاد ِٓ دخً األعشح  .2

الُٔؼ

اراوبٔذاإلعبثخٔؼُ،فىُػذدفشصاٌؼًّاٌزٟرُرٛف١ش٘ب:

فشطخٚاؽذح

(2ْفشطزب)

(3فشص)

(4فشصفؤوضش)

 

 أٔذ ساٍع ػٓ طج١ؼخ ػًّ اٌّششٚع اٌزٞ دظٍذ ػ١ٍٗ .3

الُٔؼ

اراوبٔذاإلعبثخٔؼُ،ؽذددسعخاٌشػبٌذ٠ه:

دسعخوج١شحعذا

دسعخوج١شح

دسعخِزٛعـخ

دسعخػؼ١فخ
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 اٌّذٛس اٌضبٟٔ: دسجخ إشجبع اٌذبجبد األعبع١خ ٌذٜ إٌّزفؼ١ٓ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ

 . رغزط١غ رٛف١ش ِؼظُ ِغزٍضِبد اٌؼبئٍخ ِٓ خالي اٌّششٚع اٌزٞ دظٍذ ػ4ٗ١ٍ

الُٔؼ

اٌؾظٛيػ١ٍٗ:اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،اٌشعبءرؾذ٠ذِذٜاٌزٛف١شاٌزٞاعزـؼذ

اٌٝؽذوج١ش

اٌٝؽذِزٛعؾ

اٌٝؽذِب



. دظٍذ ػٍٝ دػُ ٌٛجغزٟ ِٓ لجً اٌّؤعغخ اٌّبٔذخ ٚاٌذاػّخ ٌّششٚػه غطٝ ج١ّغ ادز١بجبد 5

 اٌؼًّ

الُٔؼ

 اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذدٔٛعاٌذػُاٌزٞؽظٍذػ١ٍٗ:

دٚسادرذس٠ج١خ

اعزشبساد

ٜٚدساعخعذ

ِزبثؼخٚاششاف



 . رفىش فٟ رٛعؼخ اٌّششٚع اٌذبٌٟ اعزجبثخ ٌزٍج١خ ادز١بجبد أعشره6

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،اٌشعبءؽذداٌغجت:

ٌٞض٠بدحٔغجخاٌشثؼٚاٌذخًاٌشٙش

ٌزٛف١شفشصػًٌّؼذدأوجشِٓأفشاداٌؼبئٍخ

..........................ٜأخش 
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 اٌضبٌش: ٔجبػخ رٛظ١ف األِٛاي فٟ ٔجبح اٌّششٚعاٌّذٛس 

 . رمَٛ ثزٛظ١ف ج١ّغ األِٛاي اٌّخظظخ ٌظبٌخ اٌّششٚع7

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُاخزشاإلعبثخاٌظؾ١ؾخ:

األِٛاياٌزٟؽظٍذػ١ٍٙبوبف١خٌزغـ١خرىب١ٌفاٌّششٚع

األِٛاياٌزٟؽظٍذػ١ٍٙبغ١شوبف١خٌزغـ١خرىب١ٌفاٌّششٚع

رزٛفشٌذٞع١ٌٛخِب١ٌخِٓاألِٛاياٌّمذِخ٠ّىٕٕٟاعزخذاِٙبٌؾبعبدأخشٜشخظ١خ



 . لبِذ اٌجٙخ اٌٌّّٛخ ٌٍّششٚع ثّغبػذره ٚرٛج١ٙه فٟ ػ١ٍّبد اٌششاء ٚاٌج١غ 8

الُٔؼ

اٌّغبػذحاٌزٟؽظٍذػ١ٍٙب:اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذدؿش٠مخ

رٛف١شاٌّٛاسداأل١ٌٚخ

اٌزذس٠تػٍٝػ١ٍّبداٌزغ٠ٛكٚاٌج١غ

.......................................:ٜأخش



 . لّذ ثئجشاء دساعخ جذٜٚ ٌٍّششٚع:9

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخإٌّبعجخ:

دساعخرغ٠ٛم١خ

دساعخِب١ٌخ

دساعخف١ٕخ

 

 . رزبثغ اٌجٙخ اٌّمذِخ ٌٍذػُ أٔشطخ اٌّششٚع ٚأػّبٌٗ :10

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخإٌّبعجخ:

ِذٜاالٌزضاَثششٚؽاالرفبل١خِغاٌغٙخاٌّبٔؾخ

ِّٖٛٔٚذٜرـٛساٌّششٚع

........................:ٜأخش



162 

 

 ٚاٌّشبس٠غ اٌزٟ رغزٙذف رّى١ٓ اٌفمشاء ػٍٝ اٌزٛظ١ف اٌّذٛس اٌشاثغ: رأص١ش األٔشطخ

. رشٜ ثأْ ر٠ًّٛ اٌّشبس٠غ ٠ؤدٞ إٌٝ رّى١ٓ األعش اٌفٍغط١ٕ١خ ِبد٠ًب ثذ١ش ٌُ رؼذ ثذبجخ إٌٝ دػُ 11

 ِبٌٟ

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخ:

دسعخوج١شحعذا

دسعخوج١شح

دسعخِزٛعـخ

دسعخِٕخفؼخ

دسعخِٕخفؼخعذا



 . أدٜ اٌّششٚع إٌٝ دظٌٛه ػٍٝ ِٕٙخ / دشفخ ٌُ رىٓ رّزٍىٙب ِٓ لج12ً

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخإٌّبعجخ:

صساػخ

طٕبػخ

رغبسح

ُرؼ١ٍ

..................:ٜأخش



اٌزٟ رٛاجٙٙب ػٕذ إداسره  . رغبػذ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ فٟ اٌزؼشف ػٍٝ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف13

 ٌٍّششٚع

الُٔؼ

أثشصٔمبؽاٌمٛحٚاٌؼؼفاراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذد

ًّػذَاٌّؼشفخاٌىبف١خثآ١ٌخاٌؼ

ٌُرىٌٓذٞخجشحفٟػ١ٍّبداٌزغ٠ٛكٚاٌج١غ

ًّاٌزؼشفػٍٝاٌغٛقثشىًأش

....................................ٜأخش
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 اٌّششٚع فشطخ دم١م١خ رغ١ٕه ػٓ اٌزفى١ش فٟ اٌؼًّ ٌذٜ ا٢خش٠ٓ. رؼزجش 14

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداٌغجت:

رؾم١كأسثبػِب١ٌخع١ذح

ٓؽممذؽٍّهفٟاِزالنِششٚعخبصثهثذالِٓاٌؼًٌّذٜا٢خش٠

ٕٓ٘بناِىب١ٔخٌٍّٕٛٚاٌزـٛسأفؼًِٓاٌؼًٌّذٜا٢خش٠

.....:ٜأخش........................



 .  رشٜ ثجذٜٚ إلبِخ ِشبس٠غ رشجٗ اٌّششٚع اٌزٞ دظٍذ ػ١ٍٗ ٌألعش اٌّذزبجخ15

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخإٌّبعجخ:

ٟألْ٘زٖاٌّشبس٠غرؼًّػٍٝاٌزّى١ٓااللزظبدٞٚاالعزّبػ

ٌؼًٌّذٜا٢خش٠ٓألْاٌذخًاٌّّىٓرؾظ١ٍِٗٓاٌّششٚعأفؼًِٓا

٠ٛفشاٌّششٚعفشطخػًّاػبف١خٌؼذدِٓأفشاداٌؼبئٍخ

ًؽظٍذػٍِٝىبٔخاعزّبػ١خأفؼًِٓلج

..............................:ٜأخش 

 

را رٕظخ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رمذ٠ُ اٌجشاِج ٚاٌّشبس٠غ اٌذاػّخ ٌٍفمشاء ٚاٌّذزبج١ٓ فٟ عج١ً ِب.  16

 : سرت إجبثزه رظبػذ٠ًب ثٕبء ػٍٝ أ١ّ٘زٙب:ثٕبء ػٍٝ رجشثزه اٌشخظ١خإٔجبح رٍه اٌّشبس٠غ 

الزشاػأٔٛاعِشبس٠غ

سأطِبي

رٛف١شاٌّٛاداأل١ٌٚخ

ػّبْرغ٠ٛكٚث١غِٕزغبداٌّششٚع

 

 

 شبوش٠ٓ ٌىُ دغٓ رؼبٚٔىُ
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 ثغُ اهلل اٌشدّٓ اٌشد١ُ

 جبِؼخ اٌمذط

 و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 ِؼٙذ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

 

 اٌغ١ذ اٌفبضً ...............................................................

 رذ١خ ط١جخ ٚثؼذ

ِذٜ ٔجبح اٌز٠ًّٛ اٌّمذَ ِٓ اٌجٙبد اٌزٟ ُرؼَٕٝ رٙذف٘زٖاالعزجبٔخٌغّغاٌج١بٔبداٌالصِخٌذساعخ"

ٌمشاس ِٓ أجً رّى١ٓ ثزّى١ٓ اٌفمشاء ٚرٌه ِٓ أجً رمذ٠ُ ِجّٛػخ ِٓ اٌّمذِبد ٚاٌذٍٛي ألطذبة ا

".اٌفمشاء فٟ فٍغط١ٓ

ِٛاسد ِئعغبدٚر١ّٕخ )ثٕبء اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ فٟ اٌّبعغز١ش دسعخ ٌّزـٍجبدِٕؼ اعزىّباًل ٚرٌه

ثشش٠خ(ٚلذرُاخز١بسوٌُإلعبثخػٓاألعئٍخاٌٛاسدحف١ٙب.

ع١ّغاٌج١بٔبداٌٛاسدحف٠ٟشعٝاٌزىشَثمشاءحع١ّغاٌفمشادثذلخٚاإلعبثخػٕٙبثّٛػٛػ١خػًٍّبثؤْ

٘زٖاالعزجبٔخعزؼبًِثغش٠خربِخ٠ٌٓٚزُاعزخذاِٙباالأغشاعاٌجؾشاٌؼٍّٟ.



ٚرفؼٍٛاثمجٛيفبئكاالؽزشاَٚاٌزمذ٠ش

 

 اٌجبدضخ

 سا١ٔب اٌجشغٛصٟ

  



165 

 

 ثغُ اهلل اٌشدّٓ اٌشد١ُ

 جبِؼخ اٌمذط

 و١ٍخ اٌذساعبد اٌؼ١ٍب

 ِؼٙذ اٌز١ّٕخ اٌّغزذاِخ

 

 ٚثؼذرذ١خ ط١جخ 

االعزجبٔخٌغّغاٌج١بٔبداٌالصِخٌذساعخ اٌز٠ًّٛ اٌّمذَ ِٓ اٌجٙبد  ِذٜ ٔجبػخرٙذف٘زٖ

ألطذبة اٌمشاس ِٓ أجً اٌالصِخ اٌزٟ ُرؼَٕٝ ثزّى١ٓ اٌفمشاء ٚرٌه ِٓ أجً رمذ٠ُ ِجّٛػخ ِٓ اٌذٍٛي 

".رّى١ٓ اٌفمشاء فٟ فٍغط١ٓاإلعٙبَ فٟ 

 دسعخ ٌّزـٍجبدِٕؼ اعزىّباًل ِٛاسدٚرٌه ِئعغبدٚر١ّٕخ )ثٕبء اٌّغزذاِخ اٌز١ّٕخ فٟ اٌّبعغز١ش

ثشش٠خ(ٚلذرُاخز١بسوٌُإلعبثخػٓاألعئٍخاٌٛاسدحف١ٙب.

٠شعٝاٌزىشَثمشاءحع١ّغاٌفمشادثذلخٚاإلعبثخػٕٙبثّٛػٛػ١خػًٍّبثؤْع١ّغاٌج١بٔبداٌٛاسدحفٟ

باالأغشاعاٌجؾشاٌؼٍّٟ.٘زٖاالعزجبٔخعزؼبًِثغش٠خربِخ٠ٌٓٚزُاعزخذاِٙ



ٚرفؼٍٛاثمجٛيفبئكاالؽزشاَٚاٌزمذ٠ش

 

 اٌجبدضخ

 سا١ٔب اٌجشغٛصٟ
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 أٚاًل: اٌج١بٔبد اٌشخظ١خ:
فٟاٌّشثغاٌز٠ٞش١شٌإلعبثخإٌّبعجخ:)×(٠شعٝاٌزىشَثٛػغػالِخ



 ................................................................االعُ اٌشثبػٟ:  .1

 .............................................................اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ: .2

 .....................................................................ِىبْ اٌؼًّ: .3

 

 ٍّٛاط١ٕٓ ٚاألعش اٌّذزبجخ:ِزٝ ثذأد ِؤعغزىُ رمذ٠ُ اٌذػُ ٌ

5ْٚعٕٛادفّبدِٓعٕٛاد10عٕٛادا5ٌٝأوضش 

ِٓعٕخ15عٕٛادا10ٌٝأوضشِٓعٕخ15أوضش

 

 طج١ؼخ اٌّشبس٠غ اٌّمذِخ:

ٟصساػٟطٕبػ 

 ٞرغبسؽشف٠ذ٠ٚخ

..........................................)أخشٜ)ؽذد 



 رضم١فٚرٛػ١خرذس٠تٚرـ٠ٛشِبٌٟ اٌذػُ:ٔٛع 

)دػُشبًِ)ِبٌٟٚرذس٠تٚرضم١ف 



 ل١ّخ اٌذػُ اٌّبدٞ اٌّمذَ: ........................... دٚالس أِش٠ىٟ
 

 ٔغجخ اٌزوٛس إٌٝ اإلٔبس اٌز٠ٓ دظٍٛا ػٍٝ اٌذػُ:
%.............



 اٌّمذِخ:سرت اٌّٛالغ اٌزٟ رُ ف١ٙب إلبِخ ِشبس٠غ اٌذػُ 

لش٠خِذ٠ٕخُِخ١

 

 ِب ٔغجخ اعزّشاس٠خ اٌّشبس٠غ اٌّمذِخ ٌألعش اٌّذزبجخ:

%...............
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 اٌزىشَ ثبخز١بس اإلجبثخ اٌزٟ رشا٘ب أوضش ِالءِخ ِٓ ٚجٙخ ٔظشن اٌىش٠ّخاٌشجبء 

 

 اٌّذٛس األٚي: ِذٜ اٌزغ١ش فٟ ِغزٜٛ اٌذخً ِٚضّٛٔٗ ٌٍّٕزفؼ١ٓ ثبٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ 

 

 ؟اٌزٟ رُ ر٠ٍّٛٙب ِٓ جٙزىُ اٌذخً اٌشٙشٞ ٌألعش اٌّذزبجخ غ ٠سباٌّش ذسفؼً٘  .1

الُٔؼ

اراوبٔذاإلعبثخٔؼُ،فبخزشإٌغجخاٌّئ٠ٛخٌّؼذيص٠بدحدخًرٍهاألعش)شٙش٠ًب(:

ًِٓ20أل%

20-40%

41-60%

61-80%

80-100%



 ٌذٜ األعش اٌزٟ دظٍذ ػٍٝ اٌذػُ؟فشطخ ػًّ ألوضش ِٓ فشد اٌّمذِخ  غ٠سباٌّش دٚفشً٘  .2

الُٔؼ

اراوبٔذاإلعبثخٔؼُ،فّبِؼذألػذادفشصاٌؼًّاٌزٟرُرٛف١ش٘ب:

فشطخٚاؽذح

(2ْفشطزب)

(3فشص)

(4فشصفؤوضش)

 

 ساضْٛ ػٓ طج١ؼخ ػًّ اٌّشبس٠غ اٌزٟ رُ رمذ٠ّٙب ؟ُ أٔزً٘  .3

الُٔؼ

اراوبٔذاإلعبثخٔؼُ،ؽذددسعخاٌشػب:

دسعخوج١شحعذا

دسعخوج١شح

دسعخِزٛعـخ

دسعخػؼ١فخ
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 اٌّذٛس اٌضبٟٔ: دسجخ إشجبع اٌذبجبد األعبع١خ ٌذٜ إٌّزفؼ١ٓ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ

 ؟دظٍذ ػ١ٍٗاٌزٟ رٛف١ش ِؼظُ ِغزٍضِبد اٌؼبئٍخ . ً٘ رشٜ ثأْ اٌذػُ اٌّمذَ لذ أدٜ إٌٝ 4

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،اٌشعبءرؾذ٠ذِذٜاٌزٛف١شاٌزٞرُاٌؾظٛيػ١ٍٗ:

اٌٝؽذوج١ش

اٌٝؽذِزٛعؾ

اٌٝؽذِب



 اٌؼًّ ادز١بجبدب٠شوض ػٍٝ رٍج١خ ج١ّغ ٌٛجغز١ بدػّ. رُ ِؤعغزىُ 5

الُٔؼ

 اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذدٔٛعاٌذػُاٌزٞرُرمذ٠ّٗ:

دٚسادرذس٠ج١خ

اعزشبساد

ٜٚدساعخعذ

ِزبثؼخٚاششاف



 خ ٌذٜ األعش اٌزٟ دظٍذ ػٍٝ اٌذػُغ اٌذب٠١ٌسبفٟ رٛعؼخ اٌّشجذٞ ش ١رفى. ً٘ رشٜ ثأْ ٕ٘بن 6

الُٔؼ

اٌغجت:اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،اٌشعبءؽذد

ٌٞض٠بدحٔغجخاٌشثؼٚاٌذخًاٌشٙش

ٌزٛف١شفشصػًٌّؼذدأوجشِٓأفشاداٌؼبئٍخ

..........................ٜأخش 
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 اٌّذٛس اٌضبٌش: ٔجبػخ رٛظ١ف األِٛاي فٟ ٔجبح اٌّششٚع

 ثزٛظ١ف ج١ّغ األِٛاي اٌّخظظخ ٌظبٌخ اٌّششٚعاألعش اٌزٟ دظٍذ ػٍٝ اٌذػُ . رمَٛ 7

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُاخزشاإلعبثخاٌظؾ١ؾخ:

األِٛاياٌزٟرُرمذ٠ّٙبوبٔذوبف١خٌزغـ١خرىب١ٌفاٌّششٚع

األِٛاياٌزٟرمذ٠ّٙبٌّٓرىٓوبف١خٌزغـ١خرىب١ٌفاٌّششٚع

ِٓرزٛفشٌذٜاألعشاٌزٟؽظٍذػٍٝاٌذػُع١ٌٛخِب١ٌخِٓاألِٛاياٌّمذِخرّىٕٙب

عبدأخشٜشخظ١خاعزخذاِٙبٌؾب



 زٛج١ٗ فٟ ػ١ٍّبد اٌششاء ٚاٌج١غ اٌٚ حّغبػذزمذ٠ُ اٌثرمَٛ ِؤعغزىُ . 8

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذدؿش٠مخاٌّغبػذحاٌز٠ٟزُرمذ٠ّٙب:

رٛف١شاٌّٛاسداأل١ٌٚخ

اٌزذس٠تػٍٝػ١ٍّبداٌزغ٠ٛكٚاٌج١غ

.......................................:ٜأخش



 لجً طٍجٗ: ثئجشاء دساعخ جذٜٚ ٌٍّششٚعرمَٛ األعش اٌّذزبجخ ٚاٌزٟ دظٍذ ػٍٝ اٌذػُ . 9

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخإٌّبعجخ:

دساعخرغ٠ٛم١خ

دساعخِب١ٌخ

دساعخف١ٕخ

 

 :أٔشطخ اٌّششٚع ٚأػّبٌٗ  ِؤعغزىُ. رزبثغ 10

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخإٌّبعجخ:

ِذٜاالٌزضاَثششٚؽاالرفبل١خ

ِّٖٛٔٚذٜرـٛساٌّششٚع

........................:ٜأخش
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 اٌّذٛس اٌشاثغ: رأص١ش األٔشطخ ٚاٌّشبس٠غ اٌزٟ رغزٙذف رّى١ٓ اٌفمشاء ػٍٝ اٌزٛظ١ف

أْ ر٠ًّٛ اٌّشبس٠غ ٠ؤدٞ إٌٝ رّى١ٓ األعش اٌفٍغط١ٕ١خ ِبد٠ًب ثذ١ش ٌُ رؼذ ثذبجخ إٌٝ دػُ . رشٜ ث11

 ِبٌٟ

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخ:

دسعخوج١شحعذا

دسعخوج١شح

دسعخِزٛعـخ

دسعخِٕخفؼخ

دسعخِٕخفؼخعذا



 ػٍٝ ِٕٙخ / دشفخ ٌُ رىٓ رّزٍىٙب ِٓ لجًِغزذم١ٙب  إٌٝ دظٛياٌّمذِخ غ ٠سباٌّش . أدد12

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخإٌّبعجخ:

صساػخ

طٕبػخ

رغبسح

ُرؼ١ٍ

..................:ٜأخش



فٟ اٌزؼشف ػٍٝ ٔمبط اٌمٛح ٚاٌضؼف اٌزٟ اٌّمذِخ ِٓ ِؤعغزىُ . رغبػذ اٌذٚساد اٌزذس٠ج١خ 13

 ٌٍّششٚعٙب إداسرػٕذ األعش رٛاجٙٙب 

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذدأثشصٔمبؽاٌمٛحٚاٌؼؼف

ًّػذَاٌّؼشفخاٌىبف١خثآ١ٌخاٌؼ

ٌُرىٌٓذ٠ُٙخجشحفٟػ١ٍّبداٌزغ٠ٛكٚاٌج١غ

ًّاٌزؼشفػٍٝاٌغٛقثشىًأش

....................................ٜأخش
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 ػٓ اٌزفى١ش فٟ اٌؼًّ ٌذٜ ا٢خش٠ٓ فشطخ دم١م١خ رغٕٟ األعش اٌّذزبجخاٌّمذِخ غ ٠سب. رؼزجش اٌّش14

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداٌغجت:

رؾم١كأسثبػِب١ٌخع١ذح

ٓؽممذؽٍّهفٟاِزالنِششٚعخبصثهثذالِٓاٌؼًٌّذٜا٢خش٠

ٕٓ٘بناِىب١ٔخٌٍّٕٛٚاٌزـٛسأفؼًِٓاٌؼًٌّذٜا٢خش٠

.............................:ٜأخش



 ٌألعش اٌّذزبجخ رُ رمذ٠ّٙبٟ ٠غ اٌزسبرشجٗ اٌّشدػُ ِشبس٠غ االعزّشاس ثزمذ٠ُ .  رشٜ ثجذٜٚ 15

الُٔؼ

اراوبٔذاعبثزهٔؼُ،ؽذداإلعبثخإٌّبعجخ:

ٟألْ٘زٖاٌّشبس٠غرؼًّػٍٝاٌزّى١ٓااللزظبدٞٚاالعزّبػ

ٓألْاٌذخًاٌّّىٓرؾظ١ٍِٗٓاٌّششٚعأفؼًِٓاٌؼًٌّذٜا٢خش٠

٠ٛفشاٌّششٚعفشطخػًّاػبف١خٌؼذدِٓأفشاداٌؼبئٍخ

ًؽظٛيأفشاداألعشاٌزٟؽظٍذػٍٝاٌذػُػٍِٝىبٔخاعزّبػ١خأفؼًِٓلج

..............................:ٜأخش 

 

٠ُ اٌجشاِج ٚاٌّشبس٠غ اٌذاػّخ ٌٍفمشاء ٚاٌّذزبج١ٓ فٟ عج١ً .  ِبرا رٕظخ اٌمبئ١ّٓ ػٍٝ رمذ16

 إٔجبح رٍه اٌّشبس٠غ ثٕبء ػٍٝ اإلدظبئ١بد اٌّزٛفشح ٌذ٠ىُ: سرت إجبثزه رظبػذ٠ًب ثٕبء ػٍٝ أ١ّ٘زٙب:

أخشٜالزشاػأٔٛاعِشبس٠غ

أوجشسأطِبيرٛف١ش

رٛف١شاٌّٛاداأل١ٌٚخ

ػّبْرغ٠ٛكٚث١غِٕزغبداٌّششٚع

 

 شبوش٠ٓ ٌىُ دغٓ رؼبٚٔىُ
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 أعئٍخ اٌّمبثٍخ 

اٌشعبءاإلعبثخػٍٝاألعئٍخاٌزب١ٌخثٕبءػٍٝٚعٙخٔظشناٌىش٠ّخ

 

 ؟مدى التغير في مستوى الدخل لممنتفعين بالمشاريع الممولةما المحور األول: 
ما ىي المؤشرات التي تدؿ عمى تحسف مستكل دخؿ األسر المنتفعة مف المشاريع المقدمػة مػف  .1

 ؟قبمكـ 

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 

مف مرحمة الدعـ االجتماعي إلى مرحمػة  ىؿ قدمت المشاريع الممكلة لألسر الفقيرة إلى االنتقاؿ .2
 كما ىي الدالئؿ التي تشير إلى ذلؾ؟ ؟التمكيف االجتماعي

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 

 ؟كاالكتفػػاء المػػالي تػػكفير فػػرص عمػػؿ مػػا نسػػبة نجػػاح فكػػرة تمكيػػؿ المشػػاريع لمفئػػات الفقيػػرة فػػي  .3
 ؟تقكمكف بإعادة دعـ المشركع في سبيؿ استمراره كتحقيؽ األىداؼ المرجكةىؿ ك 

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 

 ؟من المشاريع الممولة درجة إشباع الحاجات األساسية عند المنتفعين ما المحور الثاني:
نػػكع المشػػركع كمػػدل حاجػػة األسػػرة  قيمػػةمػػا ىػػي المعػػايير التػػي يػػتـ االعتمػػاد عمييػػا فػػي تحديػػد  .4

 ؟المقترح كالفئات المستيدفة/ التمكيؿ الدعـ  لمحصكؿ عمى

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 
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الخطػكات التػي مف قبمكـ، كمػا ىػي مبرامج كالمشاريع المقدمة الدعـ المكجستي لشمؿ عمى ماذا ي .5
 ؟تتبعكنيا في تحديد حاجات الفئات المستيدفة

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 

مػػػا أبػػػرز النشػػػاطات كالبػػػرامج التػػػي تقػػػدميا الػػػكزارة فػػػي سػػػبيؿ تكعيػػػة المػػػكاطنيف تجػػػاه التكافػػػؿ  .6
كظيػؼ أمػػكاؿ المػانحيف كالمتبػرعيف بمػػا يسػاىـ فػػي تمكيػؿ مشػػاريع االجتمػاعي، كتنظػيـ جمػػع كت

 تيدؼ إلى خمؽ فرص عمؿ كالحد مف البطالة؟

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 

 ؟نجاعة توظيف األموال في نجاح المشروعما مدى المحور الثالث: 
نجاح عممية تكظيؼ األمكاؿ المخصصة إلقامة المشػاريع المخصصػة  التحققمفتقكمكف بكيؼ  .7

لضماف استمراره متخصصة في المشركع الممكؿ لجاف مراقبة كمتابعة  لدعـ الفقراء، كىؿ لديكـ
 ؟كنجاحو في تحقيؽ أىدافو

..........................................................................................
.................................................................................... 

 ؟مف قبمكـ المشركع الممكؿما ىي المؤشرات الدالة عمى تحسف كتطكر  .8

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 

 ؟تأثير األنشطة والمشاريع التي تستيدف تمكين الفقراء عمى التوظيفما المحور الرابع: 
الفقػراء كالمحتػاجيف فػي التقميػؿ مػف البطالػة ما مدل مسػاىمة المشػاريع الممكلػة مػف قػبمكـ لػدعـ  .9

 ؟م تمؾ المشاريع إلى التمكيف االجتماعي كاالقتصادم لتمؾ األسر كىؿ تؤدلدييـ، 

..........................................................................................
.................................................................................... 
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..........................................................................................
.................................................................................... 

تػػػرل بػػػأف التػػػدريب كالمتابعػػػة كاإلشػػػراؼ المقػػػدـ مػػػف قػػػبمكـ لألسػػػر التػػػي حصػػػمت عمػػػى تمكيػػػؿ  .10
ساىـ فػي حصػكؿ الفقػراء عمػى مينػة / حرفػة جديػدة تسػاعده فػي بنػاء  مخصص إلقامة مشركع
 ؟مستقبمو كمستقبؿ أسرتو

..........................................................................................
..................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 

 المحور الخامس: مشروع )مصرف الفقراء(
مخصصػػة لفئػػة الفقػػراء كالمحتػػاجيف تتبػػع ىػػؿ تػػرل بػػأف إنشػػاء مؤسسػػة خاصػػة لجمػػع األمػػكاؿ ال .11

االجتماعيػة كلجػػاف الزكػاة ككزارة الماليػػة مػف الممكػػف تطبيقػو عمػػى  كزارة التنميػػةلػكزارة األكقػاؼ ك 
 أرض الكاقع؟

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 

 

تطبيقيا لتجميع أمكاؿ الزكاة / األمكاؿ المتحصمة مف قبؿ  ما أفضؿ الطرؽ برأيؾ يمكف .12
 المانحيف / أمكاؿ التبرع لمفئات المحتاجة كآلية تحصيميا ؟

..........................................................................................
.................................................................................... 

..........................................................................................
.................................................................................... 
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 اٌذاػّخ ٌّشبس٠غ رّى١ٓ اٌفمشاء إجبثبد اٌّغؤ١ٌٚٓ ٚطٕبع اٌمشاس اٌؼب١ٍِٓ ٌذٜ اٌجٙبد

 اٌّذٛس األٚي: 

 ِب ِذٜ اٌزغ١ش فٟ ِغزٜٛ اٌذخً ٌٍّٕزفؼ١ٓ ثبٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ 

اٌغؤاي األٚي: ِب ٟ٘ اٌّؤششاد اٌزٟ رذي ػٍٝ رذغٓ ِغزٜٛ دخً األعش إٌّزفؼخ ِٓ اٌّشبس٠غ 

 اٌّمذِخ ِٓ لجٍىُ؟

ٌز٠ٞذٚسؽٛي)ِبٟ٘اٌّئششاداٌزٟرذياعبثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياألٚيٚا:(1عذٚيسلُ)

ػٍٝرؾغِٓغزٜٛدخًاألعشإٌّزفؼخِٓاٌّشبس٠غاٌّمذِخِٓلجٍىُ؟(

االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

خبٌذ

اٌجشغٛصٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذ

االعزّبػ١خ

ٚثؼبئغاخزالفِغزٜٛأفبقاألعشحٚششاءاألعشحِغزٍضِبد

عذ٠ذحٌٍّششٚع

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

رؾغِٓغزٜٛاٌّؼ١شخ،ٚرؾغٓاٌّغزٜٛاٌظؾٟألفشاداألعشح

ٚاػزّبد٘بػٍٝاٌزاد

سا١ٔبؽّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

ِغزٜٛاالٔفبقٚاالعزٙالنٌألعشٚاٌزغ١شفٟإٌّؾاٌؾ١برٌٟذٜ

األعشاٌفم١شحفٟإٌّبعجبدٚاسرفبعِؼذالداٌزشغ١ً

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚرٌهرٛفشثؼغاٌؾبعبداألعبع١خاٌغزائ١خٌألعشح)ؽ١ٍت،أٌجبْ(

فِٟشبس٠غاألغٕبَٚرٛفشدخًِبدٞ)ثغ١ؾ(فِٟشبس٠غأخشِٜضً

اٌغٛاالدِٚبوٕبداٌخ١بؿخٚاٌذوبو١ٓ

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛ

وشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

رؾغِٓغزٜٛاٌّؼ١شخ,ص٠بدحفشصاٌزؼ١ٌٍُالٔبسفٟاالعشح,ػذَ

ِٓاٌّذسعخ,رٛلفاػزّبداالعشحػٍٝرغشةاؿفبياالعشح

اٌّغبػذاداالعزّبػ١خ

اٌغؤاي اٌضبٟٔ: ً٘ لذِذ اٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ ٌألعش اٌفم١شح ػ١ٍّخ االٔزمبي ِٓ ِشدٍخ اٌذػُ 

االجزّبػٟ إٌٝ ِشدٍخ اٌزّى١ٓ االجزّبػٟ؟ ِٚب ٟ٘ اٌذالئً اٌزٟ رش١ش إٌٝ رٌه؟

اٌغئاياألٚيٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي):ً٘لذِذاٌّشبس٠غ(:اعبثبداٌّغئ١ٌٚٓػ2ٍٝعذٚيسلُ)

اٌٌّّٛخٌألعشاٌفم١شحػ١ٍّخاالٔزمبيِِٓشؽٍخاٌذػُاالعزّبػٟاٌِٝشؽٍخاٌزّى١ٓاالعزّبػٟ؟ِٚب

ٟ٘اٌذالئًاٌزٟرش١شاٌٝرٌه؟(

 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ االعُ اٌشثبػٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذخبٌذاٌجشغٛصٟ

االعزّبػ١خ

لذِذرٌهِٓخاليِشبسوخاألعشفٟإٌشبؿبداالعزّبػ١خاٌؼبِخ

ٚإٌّبعجبداٌخبطخثبإلػبفخاٌٝاٌغٍٛناٌغذ٠ذٌذٜاألعشؽ١ش

رـٛسدشخظ١زٙبٚلٍذؽبٌخاالٔذفبػ١خٌذ٠ٙبثذاًلِٓاٌخغًٚاٌزشدد

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

ل١بعًبأدداٌّشبس٠غاٌّمذِخاٌٝرؾغ١ِٓغزٜٛعذاٌؾبعخٌذٜاألعش
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 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ االعُ اٌشثبػٟ

سا١ٔبؽّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

لبِذاٌٛصاسحأوضشِِٓشحثزٕظ١ُاؽزفبالدٌزخش٠ظاألعشِٓدائشح

ؿٍتاألعش،اٌٝعبٔتخشٚطِغّٛػخِٓاألعشِٓاٌفمشثٕبءػٍٝ

دائشحاٌفمشثٕبءػٍٝدساعبداٌجبؽض١ٓاالعزّبػ١١ٓاٌؼب١ٍِٓفٟ

اٌٛصاسح

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

صوبحساَاهلل

ِششٚعأوجشٌُرٕزمًرّبِباٌِٝشؽٍخاٌزّى١ٓألْرٌه٠ؾزبطاٌٝ

ٚفزشادأؿٛيٌٚىٓؽممذ٘زٖاٌّشبس٠غخـٛحٚاؽذحػٍٝؿش٠ك

اٌزّى١ٓ

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛوشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

رٛفشاٌّشبس٠غا١ٌٌّّٛخٌالعشاٌفم١شحاِىب١ٔخاالٔزمبيِِٓشؽٍخاٌذػُ

ٌخؾاٌفمشٚرٛلفاػزّبد٘بػٍٝاٌٝاٌزّى١ِٓٓخاليرغبٚصاالعشح

اٌّغبػذاداالعزّبػ١خ

اٌغؤاي اٌضبٌش: ِب ٔغجخ ٔجبح فىشح ر٠ًّٛ اٌّشبس٠غ ٌٍفئبد اٌفم١شح فٟ رٛف١ش فشص ػًّ ٚاالوزفبء 

اٌّبٌٟ؟ ًٚ٘ رمِْٛٛ ثئػبدح دػُ اٌّششٚع فٟ عج١ً اعزّشاسٖ ٚرذم١ك األ٘ذاف اٌّشجٛح ِٕٗ؟

ػٍٝاٌغئاياألٚيٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي)ِبٔغجخٔغبػفىشحر٠ًّٛ(:اعبثبداٌّغئ3ٓ١ٌٚعذٚيسلُ)

اٌّشبس٠غٌٍفئبداٌفم١شحفٟرٛف١شفشصػًّٚاالوزفبءاٌّبٌٟ؟ًٚ٘رمِْٛٛثبػبدحدػُاٌّششٚعفٟ

عج١ًاعزّشاسٖٚرؾم١كاأل٘ذافاٌّشعٛحِٕٗ؟(

 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ االعُ اٌشثبػٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذخبٌذاٌجشغٛصٟ

االعزّبػ١خ

فٟاٌجذا٠خوبٔذاٌّئششادِشغؼخثؾ١شؿٍجذاٌىض١شِٓاألعش

ٚلفاٌّغبػذادإٌمذ٠خػٕٙبٌٚذ٠ٕبلشاسثذػُاٌّشبس٠غإٌبعؾخ

الؽمب

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

جٌٛخثغ١ـخِٚم

سا١ٔبؽّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

ٚفمبٌٍجبٔبداٌّزٛفشحفمذاعزـبػذاٌّشبس٠غاٌزٟعشٜرٕف١ز٘ب

(فشطخػًّٚوبٔذرىٍفخاٌفشح21000(ِششٚعِٓخٍك)14000)

دٚالس،ٚلبِذاٌٛصاسحثذػ3500ُِٓخالي٘زٖااٌّشبس٠غؽٛاٌٟ

ثؼغاٌّشبس٠غٌؼّبْاعزّشاس٠زٙبٚخبطخفٟلـبعغضحثغجت

دِبسثؼغاٌّشبس٠غاصشاٌغضٚاإلعشائ١ٌٍٍٟمـبع،وّبإْٔ٘بنػذد

ِٓاٌّشبس٠غاٌزٟثذأدِٓخاليرمذ٠ُِٕؼدساع١خٌٍم١بَثّشبسع

ٚالؽمبرُاٌـٍتِٓاألعشاٌؾظٛيػٍٝلشٚعٌزٛع١غاٌّشبس٠غ

ٔزبطأطٕبفعذ٠ذحثٙذفص٠بدحاٌذخًأٚا

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

صوبحساَاهلل

رٛف١شفشصاٌؼًّٚرؾم١كاالوزفبءاٌزارٟال٠ّىٓرؾم١مٙبِٓخالي

ِشبس٠غطغ١شحرٙذفاٌٝرؾغ١ٓاٌظشٚفل١ٍاًلأِبدػُاٌّششٚع

فٟاٌّششٚعثؾ١ش٠زُؽٍٙبالؽمباٌّزىشسف١ؾذسػٕذؽذٚسأصِخ

ٌٚىٕٕبالٔٛاطًدػُٔفظاٌّششٚعِبد٠بثبعزّشاسٌؼذَاٌمذسح

اٌّبد٠خٌذ٠ٕب

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛوشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

٠ؼزّذػٍٝٚعٛدؽبفضٌذٜاالعشحٌٍخشٚطِٓدائشحاٌفمشٚسػجزٙب

ػبٌخػٍٝغ١ش٘ب,,فٟؽبياصجزذاالعشحعذ٠زٙبٚا٘زّبِٙباْالرجمٝ

ثٕغبػاٌّششٚعٚثزيِب٠ٍضٌَزٌه٠غزّشدػُاٌّششٚعثبػزجبسٖ

لظخٔغبػٚلذٚح٠ؾززٜثٙب



  



177 

 

 اٌّذٛس اٌضبٟٔ:

 ِب دسجخ إشجبع اٌذبجبد األعبع١خ ػٕذ إٌّزفؼ١ٓ ِٓ اٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ؟

اٌزٟ ٠زُ االػزّبد ػ١ٍٙب فٟ رذذ٠ذ ل١ّخ ٚٔٛع اٌّششٚع ِٚذٜ دبجخ اٌغؤاي اٌشاثغ: ِب ٟ٘ اٌّؼب١٠ش 

األعشح ٌٍذظٛي ػٍٝ اٌذػُ ٚاٌز٠ًّٛ اٌّمزشح ٚاٌفئبد اٌّغزٙذفخ؟

(:اعبثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياألٚيٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي)ِبٟ٘اٌّؼب١٠شاٌز٠ٟز4ُعذٚيسلُ)

ؽبعخاألعشحٌٍؾظٛيػٍٝاٌذػُٚاٌز٠ًّٛاالػزّبدػ١ٍٙبفٟرؾذ٠ذل١ّخٚٔٛعاٌّششٚعِٚذٜ

اٌّمزشػٚاٌفئبداٌّغزٙذفخ؟(

 

  

 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ االعُ اٌشثبػٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذخبٌذاٌجشغٛصٟ

االعزّبػ١خ

ٔٛعاٌّششٚع٠ؼزّذػٍٝخجشحاألعشحٚؽبعخاٌغٛقٚإٌّـمخ

اٌّششٚعف١زُرؾذ٠ذ٘بثٕبءػٍٝٔٛعٚاٌغذٜٚااللزظبد٠خ،أِبل١ّخ

اٌّششٚعٚاٌىضبفخاٌغىب١ٔخ،ٚف١ّب٠زؼٍكثؾبٌخاألعشحرؾذخؾاٌفمش

أٚاألعشاٌّّٙشخف١زُاخز١بساألعشاٌزٌٟذ٠ٙبِٛاسدثشش٠خٚساغجخ

فٟاٌؼًّ

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

رؼزّذػٍٝإٌّـمخٚاٌغغشاف١بٚاٌّٛسداٌجششٞٚاٌّئ٘الداٌزٟ

رّزٍىٙبأفشاداألعشح

سا١ٔبؽّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

رؼزجشاألعشاٌزٟرمغرؾذخؾاٌفمشأٚؽٛيخؾاٌفمشاٌٛؿٕٟٟ٘

االعزٙذافٌجؼغاٌفئبداٌفئخاٌّغزٙذفخثشىًػبِٓٚأؽ١بٔب٠ىْٛ

وبٌشجبةأٚاٌّشأحٚرؾذخؾاٌفمش،أِباٌّؼب١٠شاٌز٠ٟغشٞاػزّبد٘ب

ٌزؾذ٠ذل١ّخاٌّششٚعفزؼزّذػٍٝدساعخاٌغذٜٚاٌخبطخثبٌّششٚع

ٚٔٛعاٌّششٚع٠ٚزُرؾذ٠ذاٌّششٚعثشىًأعبعٟثٕبءػٍٝسغجخ

أٚػبعاألعش.األعشحٚرى٠ٕٛٙبٚخجشارٙبٚاٌج١ئخاٌّؾ١ـخٚفمبٌزؾ١ًٍ

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

صوبحساَاهلل

رؼزّذل١ّخاٌّششٚعػٍٝاٌغمفاٌّؾذدٌذٌٜغٕخاٌضوبحفال٠غّؼ

ثزغبٚصٖ،ٚفٟأؽغٓاٌظشٚفرجٍغخّغخآالفدٚالس،أِباألعشح

بٚخجشرٙب،ٚاٌجشٔبِظِفزٛػٌىًفزؾذدٔٛعاٌّششٚعثٕبءػٍٝسغجزٙ

اٌؼبئالداٌّغغٍخٚدْٚر١١ّضؽغتاأل١ٌٌٛٚخفٟاٌزغغ١ً

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛوشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

٠ؼزّذػٍٝسةاالعشحاٚاٌشخضاٌزٞع١زٌٛٝاٌّششٚعفٟاالعشح

ً٘٘ٛشخضٌذ٠ٗاػبلخٚثؾبعخٚاالِىب١ٔبدٚاٌمذساداٌّزبؽخٌٗ,,

ٌّششٚع٠زالئُِغلذسارٗٚاؽز١بعبرًٗ٘٘ٛثؾبعخٌٍزذس٠تً٘

اٌّغزٙذفاِشاح,,٠ٚزُدساعخاٌّششٚعثٕبءػٍٝسغجخاٌّغزف١ذ

ٚدساعخاِىب١ٔخرٕف١زاٌّششٚعاٌّمزشػثٕغبػ



178 

 

اٌّمذِخ ِٓ لجٍىُ ِٚب ٟ٘ اٌغؤاي اٌخبِظ: ػٍٝ ِبرا ٠شًّ اٌذػُ اٌٍٛجغزٟ ٌٍجشاِج ٚاٌّشبس٠غ 

اٌخطٛاد اٌزٟ رزجؼٛٔٙب فٟ رذذ٠ذ دبجبد اٌفئبد اٌّغزٙذفخ؟

(:اعبثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياٌخبِظٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي)ػٍِٝبرا٠شًّاٌذػ5ُعذٚيسلُ)

اٌٍٛعغزٌٍٟجشاِظٚاٌّشبس٠غاٌّمذِخِٓلجٍىُِٚبٟ٘اٌخـٛاداٌزٟرزجؼٛٔٙبفٟرؾذ٠ذؽبعبد

بداٌّغزٙذفخ؟(اٌفئ

 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ االعُ اٌشثبػٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذخبٌذاٌجشغٛصٟ

االعزّبػ١خ

اٌزذس٠تػٍِٝٙبساداداسحاٌّششٚعٚاٌغذٜٚااللزظبد٠خٚاٌزغ٠ٛك،

ٚوزٌهاٌؾبعبدرىْٛعب٘ضحػّٓاعزّبسحٚث١بٔبدِذخٍخِغجمب

اٌّغبػذاٌذ١ًٌعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

٠ؼزّذرٌهػٍٝاٌز٠ًّٛٚاٌزذس٠تٚاٌزؤ١ً٘ٚاالؽز١بطٚاٌّغؼا١ٌّذأٟ

أ٠ِّٓؾّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

ٌٍّششٚعوبداسحرؼًّاٌٛصاسحػٍٝرٛف١شثؼغاالؽز١بعبداٌزذس٠ج١خ

اٌّششٚعٚاٌّؾبعجخٚاٌزغ٠ٛكاٌٝعبٔتِذخالداإلٔزبطاٌخبطخ

ثبٌّششٚعٚؽبعبداٌفئبداٌّغزٙذفخٚعشٞرؾذ٠ذ٘بِٓخاليرؾ١ًٍ

اؽز١بعبداألعشحٚاٌض٠بساداٌّزىشسحٌألعشحٚاٌششاوخِؼٙب

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

صوبحساَاهلل

ص٠بسحاألعشحفٟاٌج١ذ،ٚاٌزؾمكِٓلذسحاألعشحػٍٝاداسح

اٌّششٚع،ٚاٌزؾمكِٓؽبعخإٌّـمخاٌّؾ١ـخٌٍّششٚعاْوبْ

ثؾبعخٌٍزغ٠ٛكٚرزُِزبثؼخاٌّششٚعخـٛحخـٛحفِٟشاؽٍٗاألٌٚٝ

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛوشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

٠شًّاٌزذس٠تٚٔمًاٌخجشح,,,ٚرمذ٠ُاٌّغبػذحفِٟغبيرغ٠ٛك

إٌّزظِٓاػالْٚػشع,ٚاٌخـٛاداٌّزجؼخ:رؼجئخؿٍتِٓ

اٌّغزٙذفصُدساعخاٌـٍتٚػًِّمبثٍخٚرمذ٠ُرذس٠ت

رٛػ١خ اٌّٛاط١ٕٓ  اٌغؤاي اٌغبدط: ِب أثشص إٌشبطبد ٚاٌجشاِج اٌزٟ رمذِٙب اٌجٙخ اٌّبٔذخ فٟ عج١ً

رجبٖ اٌزىبفً االجزّبػٟ، ٚرٕظ١ُ جّغ ٚرٛظ١ف أِٛاي اٌّبٔذ١ٓ ٚاٌّزجشػ١ٓ ثّب ٠غبُ٘ فٟ ر٠ًّٛ 

ِشبس٠غ رٙذف إٌٝ خٍك فشص ػًّ ٚاٌذذ ِٓ اٌجطبٌخ؟

(:اعبثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياألٚيٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي)ِبأثشصإٌشبؿبدٚاٌجشاِظ6عذٚيسلُ)

اٌغٙخاٌّبٔؾخفٟعج١ًرٛػ١خاٌّٛاؿ١ٕٓرغبٖاٌزىبفًاالعزّبػٟ،ٚرٕظ١ُعّغٚرٛظ١فاٌزٟرمذِٙب

أِٛاياٌّبٔؾ١ٓٚاٌّزجشػ١ٓثّب٠غبُ٘فٟر٠ًِّٛشبس٠غرٙذفاٌٝخٍكفشصػًّٚاٌؾذِٓ

اٌجـبٌخ؟(

االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

خبٌذ

اٌجشغٛصٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذ

االعزّبػ١خ

اٌٍمبءاداٌذائّخٚاعزشار١غ١خاٌز١ّٕخاإلػال١ِخٌٚمبءادرٛػ٠ٛخ

ِجبششحِغاٌّغزف١ذ٠ٓ

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

٠زُرٌهِٓخالياٌذٚسادٚٚسػاٌؼًّ،ثبإلػبفخاٌٝاإلػالَ

اٌؼبِخٚاٌض٠بسادا١ٌّذا٠خٚاٌزٛاطًِغاٌششوبءٚرؼش٠فُٙٚاٌؼاللبد

ثبٌخـؾٚاٌجشاِظ

أ٠ِّٓؾّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

رؼًّاٌٛصاسحػٍِٝؾبٌٚخاالػزّبدػٍٝلذساداٌّغزّغاٌّؾٍٟ

اٌخبصفٟ٘زٖٚاٌؼٛائذاٌّؾ١ٍخٌٍغٍـخاٌفٍغـ١ٕ١خٚوزٌهفٟاٌمـبع

اٌؼ١ٍّخِٓخاليرؼض٠ضاٌّغئ١ٌٚخاالعزّبػ١خؽ١ششىٍذثؼغ
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االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

األعغبٌَزؾم١كرٌهاٌغشعرزّضًفٟشجىبداٌؾّب٠خاالعزّبػ١خ

ِٚغبٌظاٌّغزف١ذ٠ِٓٚغّٛػبداٌزخـ١ؾاٌّشزشنٕٚ٘بنأ٠ؼب

عٙٛدٌزؼض٠ضدٚساٌؼًّاٌزـٛػٟٚرؼًّوزٌهاٌٛصاسحػٍٝرٛع١ٗ

ّشبس٠غِٓخاليٌمبءاددٚسثخِغاٌغٙبداٌّبٔؾخاألِٛايٌزٍهاٌ

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

صوبحساَاهلل

٠مزظشدٚساٌٛصاسحػٍٝػٍٝؽشاٌّٛاؿ١ِٕٓٓخالياألئّخفٟ

خـتاٌغّؼخٚفٟشٙشسِؼبْػٍٝفؼًاٌخ١شٚاٌزجشع١ٌٚظٌذٞ

اوبٌٍْضاسحخـؾر١ٍ٠ّٛخِغزمج١ٍخػٍُار

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛ

وشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

ػًِّئرّشادٚٔذٚادٚالبِخِؼبسعٌٍّٕزغبدٚافززبػِشبس٠غ٠زُ

اٌذػٛحٌٙبٌٍغٙبدراداالخزظبص,ػًّص٠بسادٌٍّشبس٠غاٌٌّّٛخ

 اٌّذٛس اٌضبٌش: 

 ٔجبػخ رٛظ١ف األِٛاي فٟ ٔجبح اٌّششٚع؟ِب ِذٜ 

اٌغؤاي اٌغبثغ: و١ف رمِْٛٛ ثبٌزذمك ِٓ ٔجبح ػ١ٍّخ رٛظ١ف األِٛاي اٌّخظظخ إللبِخ اٌّشبس٠غ 

اٌّخظظخ ٌذػُ اٌفمشاء، ًٚ٘ ٌذ٠ىُ ٌجبْ ِشالجخ ِٚزبثؼخ ِزخظظخ فٟ اٌّششٚع اٌّٛٚي ٌضّبْ 

 اعزّشاسٖ ٚٔجبدٗ فٟ رذم١ك أ٘ذافٗ؟

ثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياألٚيٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي)و١فرمِْٛٛثبٌزؾمكِٓ(:اعب7عذٚيسلُ)

ٔغبػػ١ٍّخرٛظ١فاألِٛاياٌّخظظخإللبِخاٌّشبس٠غاٌّخظظخٌذػُاٌفمشاء،ًٌٚ٘ذ٠ىٌُغبْ

ِشالجخِٚزبثؼخِزخظظخفٟاٌّششٚعاٌّٛٚيٌؼّبْاعزّشاسٖٚٔغبؽٗفٟرؾم١كأ٘ذافٗ؟(

االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌٛظ١فٟ اٌّغّٝ

خبٌذ

اٌجشغٛصٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذ

االعزّبػ١خ

٠زُاعشاءص٠بسادشخظ١خٚرٛعذٌذ٠ٕبرؼ١ّّبداؽظبئ١خِٚزبثؼخ

١ِذا١ٔخِٓلجًاٌششوبءاٌذ١١ٌٚٓٚاٌٛؿ١١ٕٓأ٠ؼب

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

رؾم١كأ٘ذافاٌّششٚعٌزؾم١كاؽز١بطاٌفشدٚإٌزبئظاإل٠غبث١خ٠زُ

دػّٙب٠ٚزُوزٌهاٌزشو١ضػٍٝد٠ِّٛخاٌّششٚعٚاٌشثؾ١خٚرزُػ١ٍّخ

رم١١ٌُغ١ّغاٌّشبس٠غِٓخالئّبرطعب٘ضح

أ٠ِّٓؾّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

١خاالعزّبػ

ٌٍزؾمكِٓػ١ٍّخرٛظ١فاألِٛايٕ٘بنرمبس٠شِب١ٌخدٚس٠خٚوزٌه

اػزّبد١ٌ٢بداالعزٙذافٌؼّبْرٛظ١ف٘زٖاألِٛايٌظبٌؼاٌفمشاء

ٌٚؼّبْاالعزّشاس٠خٕ٘بنص٠بسادِزبثؼخِٓلجًاٌؼب١ٍِٓفٟ

ا١ٌّذاْ

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

صوبحساَاهلل

اٌض٠بساداٌّزىشسحٚاٌّزبثؼخاٌذائّخٟ٘ٔبفزحاٌزؾمكٌٚىٓألْؽغُ

اٌّشبس٠غطغ١شفالرزشذداٌٛصاسحفٟاٌشلبثخدائّب

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛ

وشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

ثبعزّشاساٌّششٚعرغزٕذػ١ٍّخاٌزؾمكِٓٔغبػاٌّششٚعاٚال

ٚػذَرٛلفٗ,,,ػبئذػٍٝساطاٌّبي,,,٠ٚٛعذِزبثؼخػٍٝاالسع

ٌّٛاعٙخأِٞؼ١مبدٌٚزمذ٠ُاٌّشٛسحٌٍّٕزفؼ١ٓ
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 اٌغؤاي اٌضبِٓ: ِب ٟ٘ اٌّؤششاد اٌذاٌخ ػٍٝ رذغٓ ٚرطٛس اٌّششٚع اٌّّٛي ِٓ لجٍىُ؟

٠ذٚسؽٛي)ِبٟ٘اٌّئششاداٌذاٌخػٍٝ(:اعبثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياألٚيٚاٌز8ٞعذٚيسلُ)

رؾغٓٚرـٛساٌّششٚعاٌّّٛيِٓلجٍىُ؟(

االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

خبٌذ

اٌجشغٛصٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذ

االعزّبػ١خ

اٌزٛعغٚػذداٌؼب١ٍِٓفٟاٌّششٚعثبإلػبفخاٌِٝئششاداٌزٍّه

اٌغذ٠ذٌذٜاألعش

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

رؾم١كاأل٘ذافاٌّشعِٛخػّٓاٌخـخاٌّمزشؽخٚٔغبػخاألدٚاد

اٌّغزخذِخفٟاٌّششٚعٚإٌّٛاإل٠غبثٌٍّٟششٚع

أ٠ِّٓؾّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

رزُػ١ٍّخرم١١ُؽبٌخاٌفمشٌألعشحِٚذٜاعزذاِخاٌّششٚعٚاٌّغبءٌخ

االعزّبػ١خٚػ١ٍّخاٌزشغ١ًثبإلػبفخاٌٝرؾغِٓغزٜٛأفبقاألعش

ػٍٝاٌغزاءٚاٌظؾخٚاٌزؼ١ٍُثشىًأعبعٟ

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

حساَاهللصوب

ِب٠ظٙشِٓخالياٌض٠بسادٚأٚياٌّئششادثمبءاٌّششٚعٚػذَ

رآوًسأطاٌّبيٚصب١ٔٙبرـٛساٌّششٚعٌٚٛثٕغجخثغ١ـخ

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛ

وشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

االعزّشاسٚاٌزٛعغٚاٌؼبئذػٍٝساطاٌّبي

 اٌّذٛس اٌشاثغ:

 رأص١ش األٔشطخ ٚاٌّشبس٠غ اٌزٟ رغزٙذف رّى١ٓ اٌفمشاء ػٍٝ اٌزٛظ١ف؟ ِب

اٌغؤاي اٌزبعغ: ِب ِذٜ ِغبّ٘خ اٌّشبس٠غ اٌٌّّٛخ ِٓ لجٍىُ ٌذػُ اٌفمشاء ٚاٌّذزبج١ٓ فٟ اٌزم١ًٍ 

 ِٓ اٌجطبٌخ ٌذ٠ُٙ، ًٚ٘ رؤدٞ رٍه اٌّشبس٠غ إٌٝ اٌزّى١ٓ االجزّبػٟ ٚااللزظبدٞ ٌزٍه األعش؟

ثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياألٚيٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي):ِبِذِٜغبّ٘خاٌّشبس٠غ(:اعب9عذٚيسلُ)

اٌٌّّٛخِٓلجٍىٌُذػُاٌفمشاءٚاٌّؾزبع١ٓفٟاٌزم١ًٍِٓاٌجـبٌخٌذ٠ُٙ،ًٚ٘رئدٞرٍهاٌّشبس٠غاٌٝ

اٌزّى١ٓاالعزّبػٟٚااللزظبدٌٞزٍهاألعش؟(

االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

خبٌذ

اٌجشغٛصٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذ

االعزّبػ١خ

ثبٌزؤو١ذألِْؼظُاٌؼب١ٍِٓفٟ٘زٖاٌّشبس٠غوبٔٛا٠ؼزّذْٚػٍٝ

اٌغ١شوّبأْثؼغِٓرٍهاٌّشبس٠غلذأدداٌٝرٛظ١فػّبٌخ

خبسع١خ

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسح

األٚلبف

ٚاٌشئْٚ

اٌذ١ٕ٠خ

ػؼ١فخٌٚىٕٙبرغبُ٘ثٕغتل١ٍٍخ

أ٠ِّٓؾّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

ِششٚعفٟاٌؼفخاٌغشث١خٚلـبعغضح14000ٕ٘بنؽٛاٌٟ

فشطخػًّ،ٚوزٌهاٌزؾغٓف21000ٟاعزـبػذخٍكؽٛاٌٟ
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االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

زٙبفٟاٌفؼب١ٌبداالعزّبػ١خرّى١ٓاألعشاعزّبػ١بِٓخاليِشبسو

اٌّخزٍفخوبٌؾفالداٌخبطخثبٌضٚاطٚاٌزٛع١ٟٙاٌٝعبٔتاٌض٠بدحفٟ

أفبقاألعشػٍِٝخزٍفعٛأتاٌؾ١بح

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخ

صوبحساَاهلل

١شفٟاٌزٛظ١ففٟٙغبٌجباٌّشبس٠غاٌظغ١شحالرظًاٌِٝشؽٍخاٌزؤص

رذاسِٓلجًسثخإٌّضي

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛ

وشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَ-اٌالعئ١ٓ

اهلل

رٕزمًثبالعشحِٓاعشحػبٌخػٍٝاٌّئعغبداٌٝاعشحِٕزغخ

ٚثبٌزبٌِٟغبّ٘خثبالٔزبطٚاؽ١بٔباوضشِٓشخض٠ؼًّثبٌّششٚع

ٚ٘ٛثؾذرار٠ٗٛفشفشطخػًّ

رئدٞاٌّشبس٠غٌزّى١ٓالزظبد٠ٞظٙشِٓخاليرٕٛعأفبقاالعشح

ػٍٝاٌزؼ١ٍُٚرؾغ١ٓاٌغىٓٚاٌظؾخ

ْ اٌزذس٠ت ٚاٌّزبثؼخ ٚاإلششاف اٌّمذَ ِٓ لجٍىُ ٌألعش اٌزٟ دظٍذ ػٍٝ اٌغؤاي اٌؼبشش: رشٜ ثأ

ر٠ًّٛ ِخظض إللبِخ ِششٚع عبُ٘ فٟ دظٛي اٌفمشاء ػٍٝ ِٕٙخ أٚ دشفخ جذ٠ذح رغبػذٖ فٟ ثٕبء 

 ِغزمجٍٗ ِٚغزمجً أعشرٗ؟

(:اعبثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياٌؼبششٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي)رشٜثؤْاٌزذس٠ت10عذٚيسلُ)

ٚاٌّزبثؼخٚاإلششافاٌّمذَِٓلجٍىٌُألعشاٌزٟؽظٍذػٍٝر٠ًِّٛخظضإللبِخِششٚععبُ٘

فٟؽظٛياٌفمشاءػٍِٕٝٙخأٚؽشفخعذ٠ذحرغبػذٖفٟثٕبءِغزمجٍِٗٚغزمجًأعشرٗ؟(

االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

خبٌذ

اٌجشغٛصٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذ

االعزّبػ١خ

ٔؼُثبٌزؤو١ذ

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسحاألٚلبف

ٚاٌشئْٚاٌذ١ٕ٠خ

ٔؼُ

أ٠ِّٓؾّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

اْاٌّشبس٠غرؼزّذثشىًأعبطػٍٝاٌّٙبساداٌّزٛفشحٌذٜاألعشح

اإلشبسحاٌٝأٔٗخالياٌغٕز١ٓاألخ١شر١ٓلذرُادخبيٌٚى٠ٓغذس

اٌزذس٠تؽ١ش٠زُاوغبةاٌّٙبسادوّىْٛأعبعِِٟٓىٛٔبد

اٌزّى١ٌٓٚزٌهفبٌزشغ٠ً١ٕغؼٚخبطخٌفئخاٌشجبة

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخصوبح

ساَاهلل

اٌّشؽٍخٚٔؤًِرٌهِغزمجالٌُٔظًاٌٝ٘زٖ

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛ

وشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَاهلل-اٌالعئ١ٓ

اٌزذس٠تٚاٌّزبثؼخٚاالششافٌٙباٌذٚساالوجشفٟٔغبػاٌّششٚع

ٚاعزّشاسٖٚاعزّشاسرمذ٠ُاٌذػُاٌّؼٌٕٛٞالعشح٠ٚؾفض٘بػٍٝ

االعزّشاسٚإٌغبػ
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 اٌّذٛس اٌخبِظ: 

 ِششٚع )ِظشف اٌفمشاء(

اٌغؤاي اٌذبدٞ ػشش: ً٘ رشٜ ثأْ إٔشبء ِؤعغخ خبطخ ٌجّغ األِٛاي اٌّخظظخ ٌفئخ اٌفمشاء 

ٚاٌّذزبج١ٓ رزجغ ٌٛصاسح األٚلبف ٚٚصاسح اٌز١ّٕخ االجزّبػ١خ ٌٚجبْ اٌضوبح ٚٚصاسح اٌّب١ٌخ ِٓ 

 اٌّّىٓ رطج١مٗ ػٍٝ أسع اٌٛالغ؟

داٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاياٌؾبدٞػششٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي)ً٘رشٜثؤْأشبءاعبثب(:11عذٚيسلُ)

ِئعغخخبطخٌغّغاألِٛاياٌّخظظخٌفئخاٌفمشاءٚاٌّؾزبع١ٓرزجغٌٛصاسحاألٚلبفٚٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خٌٚغبْاٌضوبحٚٚصاسحاٌّب١ٌخِٓاٌّّىٓرـج١مٗػٍٝأسعاٌٛالغ؟(

االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌٛظ١فٟاٌّغّٝ 

خبٌذ

اٌجشغٛصٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذ

االعزّبػ١خ

ِّىٌٓٚى٠ٓغتأْال٠مزظشػٍٝاٌغٙبداٌؾى١ِٛخث٠ًزؼذٜاٌٝ

اٌمـبعاٌّذٟٔٚاٌمـبعاٌخبصٚالداعٌٛصاسحاٌّب١ٌخ٠ّٚىٓ

اإلششافػ١ٍِٗٓخاليعٍـخإٌمذ

اٌّغبػذاٌذ١ًٌعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسحاألٚلبف

ٚاٌشئْٚاٌذ١ٕ٠خ

ٔؼُثؾ١شرىِْٛغزمٍخِب١ٌبٚاداس٠ب

أ٠ِّٓؾّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

ٕ٘بنؽبعخإلٔشبءِئعغخخبطخثبٌزّى١ٓااللزظبدٞرىْٛشجٗ

١ّغٍظاداسرٙبأٚإِٔبئٙب،ٌٚىٓدٚس٘زِٖغزمٍخرىْٛ٘زٖاٌٛصاسادف

اٌٛصاسادفٟاٌزخظض٠غتأ٠ْىِْٛغزّشاٚالػشٚسحٌٛعٛد

ِئعغخخبطخرزجغ٘زااٌٛصاسادٌٚىٓرجبدياٌّؼٍِٛبدِٓخالي

ثٛاثخِٛؽذحٌٍّغبػذادػشٚسٞعذا

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

غٕخصوبحِىزتٌ

ساَاهلل

الأسٜرٌهٚأػزمذثؤْ٘زاع١ئدٞاٌٝرؼضشاٌغٙٛدثذيرغ١ّؼٙبألْ

رغشثخاٌؼًّث١ٓاٌٛصاسادٚاٌّئعغبدغ١شٔبعؾخثىًاٌّمب١٠ظ

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛ

وشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَاهلل-اٌالعئ١ٓ

اٌم١بَثٗلجًِٛاعٙخٚدساعخ٘زاِششٚعثؾبعخٌذساعخِزؤ١ٔخٚػذَ

وبفخاٌّؾبر٠شٚاٌّخبؿشوْٛفٍغـ١ٓفٟظًاالؽزاليرخزٍفػٓ

أِٞىبْاخش

اٌغؤاي اٌضبٟٔ ػشش: ِب افضً اٌطشق ثشأ٠ه ٠ّىٓ رطج١مٙب ٌزج١ّغ أِٛاي اٌضوبح ٚاألِٛاي اٌّزذظٍخ 

 ِٓ لجً اٌّبٔذ١ٓ ٚأِٛاي اٌزجشع ٌٍفئبد اٌّذزبج١خ ٚآ١ٌخ رذظ١ٍٙب؟

ٚاٌز٠ٞذٚسؽٛي)ِبافؼًاٌـشقاٌضبٟٔػششاعبثبداٌّغئ١ٌٚٓػٍٝاٌغئاي(:12عذٚيسلُ)

ثشأ٠ه٠ّىٓرـج١مٙبٌزغ١ّغأِٛاياٌضوبحٚاألِٛاياٌّزؾظٍخِٓلجًاٌّبٔؾ١ٓٚأِٛاياٌزجشعٌٍفئبد

اٌّؾزبع١خٚآ١ٌخرؾظ١ٍٙب؟(

االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

خبٌذ

اٌجشغٛصٟ

ٚصاسحاٌز١ّٕخِذ٠شدائشحإٌمذ

االعزّبػ١خ

أسٜثؤْوًعٙخرؼشفآ١ٌخعّغاألِٛايٚرؾظ١ٍٙبٌٚىٓأإ٠ذٚعٛد

عغُِشزشن٠ؼًّػٍٝرغ١ّغرٍهاألِٛاي
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االعُ 

 اٌشثبػٟ
 اإلجبثخ ِىبْ اٌؼًّ اٌّغّٝ اٌٛظ١فٟ

اٌذ١ًٌاٌّغبػذعّبيلبعُ

ٌٍشئْٚاإلداس٠خ

ٚاٌّب١ٌخ

ٚصاسحاألٚلبف

ٚاٌشئْٚاٌذ١ٕ٠خ

ٌٍّزجشػ١ٓٚرغ١ّغاألؿشافوبفخفٟعغُٚاؽذاالػزّبداٌؼش٠جٟ

ػّٓاؿبسلبٟٔٛٔ

أ٠ِّٓؾّٛد

طٛاٌؾخ

ِغزشبسحٚص٠ش

اٌز١ّٕخاالعزّبػ١خ

ٚصاسحاٌز١ّٕخ

االعزّبػ١خ

أِٛاياٌضوبح٠ّىٓعّؼٙبثبٌزؤو١ذٚفكإٌظٛصاٌششػ١خٌٚى٠ٓغت

أْرذخًاٌّٛاصٔخاٌؼبِخ،ٚأْاٌز٠ًِّّٛىٓأ٠ْزؾمكثٕبءػٍٝ

أل٠ٌٛٚبداٌّـشٚؽخفٟاألعٕذحاٌٛؿ١ٕخٚاالعزشار١غ١بداٌمـبػ١خا

ٚػّٓاٌّٛاصٔخاٌؼبِخٌٍغٍـخاٌفٍغـ١ٕ١خ

ػمًع١ٍّبْ

ِؾّذسث١غ

ِذ٠شػبٌَغٕخ

صوبحساَاهلل

ٚاٌج١شحاٌّشوض٠خ

ِىزتٌغٕخصوبح

ساَاهلل

أفؼًاٌـشقٟ٘أداءِغزم١ُٔظ١فثزغشدٚشفبف١خٚاخالصٚثذْٚ

ثذِْٚؾغٛث١بدٚثذِْٚغبِالد،ٚاالػزّبدػٍٝاؽذسأخـبءٚ

رم١ٕبداٌزٛاطًاالعزّبػٟٚفظًاٌشعّٟػٓاألٍٟ٘رّبِبألْ

اٌّٛاؿٓال٠مذَرجشػبدٌٍمـبعاٌشعّٟٚرٍهؽم١مخالسأٞ

٠بعشرٛف١ك

ِؾّذاثٛ

وشه

ِذ٠شػبَشئْٚ

اٌّخ١ّبد

دائشحشئْٚ

ساَاهلل-اٌالعئ١ٓ

اٌظشفثشفبف١خٚٔضا٘خٚٚػغٔظبَِشالجخرٛؽ١ذاٌغّغٚرٛؽ١ذ

ٌض٠بدحصمخاٌّزجشػ١ٓٚاٌّبٔؾ١ٓ

 


