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 اإلهذاء

.. وال ... وال تطيب المحظات إال بذكرك... وال يطيب النيار إال بطاعتك.يي ال يطيب الميل إال بشكركإل
 تطيب اآلخرة إاّل بعفوك.

 إلى من بمغ الرسالة وأّدى األمانة 

 إلى المعمم األول، صاحب العمم الحق، سيدنا محمد _عميو الصالة والسالم_

 ...ألّن حياتي ال تطيب إال بك

 ّد عندي إال أن تكون أول من أىديككان الب

 إلى من بك أخطو، وتتسارع خطواتي

 إلى من عممتني العطاء دون انتظار

 إلى أمي

 المعطاء بال مقابل يذكرإلى 

 أبيإلى 

 ،إليكم جميعًا أىدي جيدي المتواضع، فما كان من خمل فمن نفسي، وما كان من توفيق فمن اهلل

 اوالحمد هلل أواًل وأخير          

 

غيثأبو  جنان                                                     
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 الشكر والعرفان
 

ا لإلىساىية، كي ىساعد  الشكر هلل هف قبؿ وهف بعد واٌب العقؿ وجاعؿ تهاهً في تدبر آياتً وتيسيٌر
 ؽ الهىفعة العاهة.بعضىا بعضا في تحقي

 طريقىا جهيًًل في راً ٌز  غرسوا الذيف أولئؾ سوى داخمىا في يخطر ال الدؤوب، العهؿ شط ىعبر حيىها
؟ وهىحىا يتركىا لـ الذي فكيؼ  .ولغة حرًفا ىشاطري اإلبداع الخطِ واثقي وىقؼ الصعاب لىتخطِ العـز

الِ  واالهتىاف، والعرفاف، والهحبة بالشكر أتقدـ ،)الىاس يشكر ال هف اهلل يشكر ال(الىبي قوؿ هف واىطًلقاً 
بالذكر  أولئؾ الذيف وقفوا بجاىبي طواؿ فترة دراستي ولـ يبخموا عمّي بهساعدة أو إرشاد أو توجيً، وأخص

 والدكتور ضاء لجىة الهىاقشة كؿ هف الدكتورة سموى البرغوثي وأع الدكتور الهشرؼ د.سهير حزبوف
زيؿ الشكر والتقدير لكؿ هف ساٌـ وقدـ يد العوف والهساعدة في إخراج ٌذي كها وأتقدـ بج، سٍيؿ سمطاف

 الرسالة الِ الىور.

 

 الباحثة: جىاف ابراٌيـ أبو غيث

 96/5/9196التاريخ:                                                                
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  مهخص

  واقعالتعرؼ عمِ و  ،راـ اهلل هديىةحكوهية في الر الهىظهات غي واقعالتعرؼ عمِ ٌدفت الدراسة إلِ 
كها  ،تحديد األدوار التي تقوـ بٍا تمؾ الهىظهات في تىهية واقع الهرأة الفمسطيىيةو الهىظهات  ٌذي ودور

ا الهىظهات غير الحكوهية لدعـ الهشاريع التعرؼ عمِ ٌدفت أيضًا إلِ  هستوى فرص العهؿ التي توفٌر
 .اهللراـ  هديىةالىسوية في 

الهستفيديف هف جهيع وتـ تحديد هجتهع الدراسة  واعتهدت الباحثة عمِ الهىٍج الوصفي كهىٍج لمدراسة،
( حسب اإلحصائيات 22425والبالغ عددٌـ )، راـ اهلل هديىةهىظهات دعـ الهشاريع الىسوية في هف 

 هع الدراسة.هف هجت 764هف حيث تكوىت عيىة الدراسة  ،2016لجٍاز اإلحصاء الفمسطيىي لعاـ 

وجود إدارة وبيئة عهؿ جيدتيف في واقع الهىظهات وقد خمصت الدراسة لهجهوعة هف الىتائج كاف أٌهٍا 
غير الحكوهية عمِ  ىظهاتحرص الهو  ،راـ اهلل هديىةغير الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية في 

لمغايات واألٌداؼ التي تأسست  في الوصوؿ حجة لكي تىٌدافٍا وتقديـ الخدهات لمفئة الهستٍدفأتحقيؽ 
وجود الحاجة لدى  ،فاعمة ولٍا دور فاعؿ بيف ىظيراتٍا كهىظهةهف أجمٍا وبالتالي تحافظ عمِ وجودٌا 

التي تٍتـ بالىساء  الهىظهاتوتوفر  ،ربات البيوت لمهشاريع لسعيٍـ لإلعتهاد عمِ أىفسٍـ وبىاء ذاتٍـ
في توفير التهويؿ يعود لعواهؿ ترجع لسياسة الههوليف  وضعؼ ،ها الههولة والهدعوهة يعد كافي ىوعاً 

 الخارجييف.

 وتوصمت الدراسة لعدد هف التوصيات كاف أٌهٍا:

 ،الهٍػػارات والخبػػرات( أهػػاـ التهويػػؿ لمهشػػاريع الىسػػوية ،الهاليػػة ،)اإلداريػػة هعوقػػاتضػػرورة التغمػػب عمػػِ ال
ػػا، العهػػؿ عمػػِ رفػػع هسػػتوى تقػػديـ الخػػدهات الهتعمقػػة بتقػػديـ الهٍػػارات والخبػػرة لمىسػػاء  السياسػػية هىٍػػا وغيٌر

 لً هف تأثير عمِ ىجاح واستهرار الهشاريع،  االهستفيدات، التركيز عمِ الهسهِ الوظيفي لمهستفيدات له

ؿ العمهي لمهستفيدات لها لً تأثير في ىجاح الهشاريع،  العهؿ عمِ تفعيؿ ألىشطة اإلٌتهاـ بالهٌؤ
العهؿ عمِ الدعـ اإلداري( التي لٍا دور في خمؽ فرص عهؿ لمهرأي،  ،الدعـ الهالي ،)التدريبالهىظهات

تطوير برىاهج تدريبي شاهؿ في هٍارات إدارة األعهاؿ والتسويؽ لمهىتجات والذي بإستطاعتة رفع هستوى 
ف ليتهكف هف إدارة هشاريعٍف،  قديـ الدعـ لمهشاريع هف خًلؿ تخفيض تكاليؼ تالهتدربات وتطويٌر

عفاءات ضريبية وتسٍيًلت في اإلجراءات والهعاهًلت،  ،بمديةالتراخيص هف ال العهؿ عمِ خمؽ وا 
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هىظوهة هالية هدعوهة بشكؿ هحمي ودولي قادرة عمِ توفير الدعـ الهالي لهختمؼ الهشاريع الهالية بشكؿ 
تتحالؼ فيً جهيع الهىظهات  ،هستهر، تأسيس اتحاد هؤسساتي هٍتـ بدعـ الهشاريع الىسوية بشكؿ خاص

ر الحكوهية التي تدعـ الهشاريع الىسوية لبىاء صورة هشتركة هوحدة بيىٍـ تعهؿ عمِ رفع هستوى يغ
العهؿ عمِ سف قواىيف وتشريعات تخدـ الهشاريع الدعـ الهالي واالداري والهٍىي لهثؿ ٌذة الهشاريع، 

هف قبؿ الجٍات ى سياسات قصيرة الهدى وطويمة الهدبىاء الىسوية وتهىحٍا التسٍيًلت والدعـ الحكوهي، 
 الهىظهات، تبىي بالخطط التىهوية وسوؽ العهؿىشاط الهىظهات غير الحكوهية  ربطذات الصمة ل

التعميهية الفمسطيىية عهمية إثراء الهىٍاج الفمسطيىي بالوسائؿ التعميهية الهىٍجية هىٍا وغير الهىٍجية التي 
غير الحكوهية هف جٍة وهف جٍة أخرى  الهىظهاتهستوى العمهي والهعرفي في هجاؿ التساعد في رفع 

دارة الهشاريع الفردية و ستخدان إبو ىفس الهَضَعؿ دراسات أخرُ حَاء ضرَرة إجرفي تأسيس وا 
 ؿ.َلفترات اختبار أطَ هىظهاتالاء هتغيرات أخرُ لقياس أد
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The role of Non-governmental Organizations (NGOs) in creating job 

opportunities for women in Ramallah City 

Prepared by Janan Ibrahim Mohammed Abu Gaith 

Supervisor: Dr. Samir Hazboun 

Abstract 

This study aims to examining the reality of NGOs in Ramallah City, their role 

in developing the situation of Palestinian women, and the level of the job 

opportunities they provide for supporting women projects. 

Descriptive approach is used and the target group is all the benefiters of these 

NGOs, about 22425 according to the statistics of the Palestinian Central Bureau 

of Statistics (PCBS) in 2016. The study sample consists of 497 of the whole 

target group. 

This study found out that there are good administration and work atmosphere at 

these NGOs and have close attention for achieving their goals and offering 

services to the target category in order to succeed in reaching the goals that they 

were established for. Therefore, they maintain their presence as active 

institutions with effective role for the projects seeking to depend on themselves 

and develop their capabilities; as well as, they provide sufficient fund, which is 

sometimes weak due to the policy of foreign donors. 

The recommendations of the study; 

Overcoming the financial and administrative barriers that related to the skills 

and experiences that hurdle funding women projects is necessary, especially the 

political ones. Upgrading the level of offering services that related to skills and 

experiences of the targeted women. Focusing on the employment title to them, 

given to its impact on the success and continuity of the projects. 

Paying a close attention to the scientific qualifications of women benefiting 

from these projects. Activating the activities of the institutions (training, 

financial and administrative support that play a role in creating job opportunities 

for women. Developing comprehensive training program on business and 

marketing skills, which can raise the level of trainees and develop them to be 

able to manage their projects. Offering support for projects through lowering the 

cost of licenses from the municipality, tax exemptions, and facilitating the 
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procedures and dealings. Creating financial system supported domestically and 

internationally able to provide financial support. Establishing an institutional 

union supports women projects, especially where all NGOs can unify to build a 

common ground among them helps raise the professional, financial, and 

administrative level for such projects.  

Enacting laws and legislations serve women projects and give them 

governmental support and facilitations. Setting up short and long term policies 

by the relevant aspects, to link the NGOs activities with developmental plans 

and the labour market. 

And finally, the Palestinian educational institutions should adopt the process of 

enriching the curriculum with curricular and extracurricular methods, which 

helps raise the cognitive and scientific level in the field of NGOs on the one 

hand, and managing individual projects, on the other hand. Moreover, 

conducting other studies around the same topic by using other variables to 

measure the performance of organizations for longer test periods is significant 

as this study recommends.  
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 هىظهات غير الحكوهيةهجاؿ ال
51 
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59 
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