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  بسم اهللا الرحمن الرحيم
  

منإ(  ما كم ور ّري هللا ع لت تّو ي ّ

اإبٍةآد بناصي آخذ و عنّإالّ ّري

مستقيم   ) صراٍط
 هللا العظيم صدق

  )٥٦، اآلیة  دھو (                                                                      

   
 
 
 

 
 
 

 ب



ــ   ـــــــــــــــداءــــــــــــــــــــــــــــــ
 
  

 الرحمن الرحيم بسم اهللا
 

 )قـل إعملوا فسيرى اهللا عملكم ورسوله والمؤمنون(
 

 اهللا العظيم صدق
وال الإل شكرك إال الليل بطاعتك يطيب إ ار ال بذكرك تطيب وال.. يطيب إال ظات   ال

 

وأدى الرسالة بلغ من مة.. مانة إ ن.. ون العامل ونور الرحمة ن محمد.. إ   سيدنا
  

من ا إ ي و ح ل ي و رو و إحسا الود من إ..حنا ا جميل د ا من و أ ا ما و نف ل   ف

نونة أمي  ا

ي إ ي و قدو ب من ر لھ من و منار و  یجري  ا ي ا ي  خالد عشق شر   وجدا
  

ي إ  الغا أ

ور  أجمل إ ون  ز ن..مشاعري و عق و قل ملك و ال الع وقرة القلب ة   م
 

ب زو ب  ا
  

ا يحفظ أن راً وج سراً هللا أدعوا ا ..من سعاد لشراء عمري أبيع قد   ...من

وقل وعق قل ز ا من ل م يصف  ...أن

الشقية طفل أملك ما أجمل ا   "سارة" إ
  

عينھ التفاؤل أرى من كتھ .. إ والنور .. والسعادة اء الذ شعلة   إ

اءة بال املفعم الوجھ للغد إ براعم وتفتحت أيامي رت ألز   وملحبتك
 

ز العز   أ
  

ي در ورفيقة رو توأم القلب.. إ صاحبة الصادقةإ والنوايا   الطيب

من ح إ ترافق تزال وما بخطوة خطوة الدرب سرت ومعك ة صغ حقائب حملنا أن منذ   ن رافقت
 

ي صغ   أخ

ن عليھ أنا ما ون أل الصغر منذ دعم الذي   ..إ

حسن أبو عمي عليھ هللا   رحمة
  

ي من ل و  الرسالة ذه إتمام  ساند

دي دي ثمرة أ م .... ج  جمیعا ل

وادي/ الباحثة منار  شيماء

 ج



  

تقدير و   شكـــر
  

  

  :عليه الصالة والسالمي  قـال النب
  "ال يشكر اهللا من ال يشكر الناس"

  ودو أخرجه أبو دا                                                                 
  

  عظیم هو العطاء و األعظم هو من یعطي ،،، 

للدكتور تقدير سان،،،تحية سانية إ أجل من العلم راية رفع يل س ق تح ال الشموع تلك جليلة

اد: الفاضل ا للعمل مثال أفضل لنا ان و ن، مع خ لنا ان ف ، الدراسة ذه ع املشرف ابيل ال وسيم

ا إلنجاز ا خطونا ظة ل ل. املخلص بجز أتوّجھ ان اليفوت أعضاءكما الكرام، ساتذة إ شكري

ود. د(  املناقشة حمد أبو بحر. سام ما)يوسف ا بتوج ورفدي املتواضع، بح بمناقشة ما ف شر ع

فيھ ما ل هللا بارك ر، الغز ما علم بحر أمام طيبة نقطة لتكون ما، بھ.. ومالحظا ما وإيا   .ونفعنا

دور  أغفل ان يمكن ال تام ا ثرو ي حصا التحليل الطيبة ألياديھ انت الذي العكر محمد خ

طروحة ذه انجاز مراحل عاً متا ووقتھ ده بج يبخل لم والذي طھ أبو حاتم ولألخ رسالتنا إلكمال الداعم

املصاعب تذليل مت سا مساعدة من بذلھ وملا والكتابةاملتواضعة عداد ت واج خ ال وإ

الرسالة بتدقيق اتھ خ من ي إلعطا دي م    .محمد

، العرفان و التقدير و الشكر خالص البحث ذا انجاز ي ساعد من ل   ،،إ

  

  

وادي/ الباحثة منار  شيماء

  

  

  

 د



    

  الموضوع
  

رقم 
  الصفحة

  ب  اآلیة االفتتاحیة
  ج  اإلهداء

  د  شكر وتقدیر
  ه  قائمة المحتویات

  ط  قائمة الجداول
  م  قائمة األشكال

  ن  ملخص الدراسة باللغة العربیة
  س  ملخص الدراسة باللغة اإلنجلیزیة

  الفصل األول
  اإلطار العام للدراسة

  

  ٢  المقدمة
  ٣  مشكلة الدراسة

  ٤  فرضیات الدراسة
  ٥  متغیرات الدراسة

  6  الدراسة أهداف
  7  الدراسة أهمیة

  10  حدود الدراسة

  الفصل الثاني
  اإلطار النظري للدراسة

  مصطلحات الدراسة: المبحث األول 

  

  13  مقدمة
  13  مصطلحات الدراسة

  22  مفهوم المساعدات الغذائیة واإلغاثیة 

  المبحث الثاني
  تجارب برامج المساعدات الغذائیة في الدول العربیة واألجنبیة

  

  

  27  مقدمة
  27  تجارب برامج المساعدات الغذائیة في الدول العربیة واألجنبیة

    المبحث الثالث

ات املحتو  قائمة

  ه



  تجربة فلسطین
  37  مقدمة

  39  ٢٠٠٧- ١٩٨٨في األراضي الفلسطینیة واقع المساعدات الغذائیة خالل عشرین عام 

 الفصل الثالث    
  األونروا وآلیة عمل برنامج الطوارئ

  

  ٧٩  وبرامجها نبذة عن األونروا
  ٨١  آلیة عمل برنامج الطوارئ في قطاع غزة

  الرابعالفصل 
  الدراسات السابقة

  

  ١١٢  الدراسات المحلیة 
  ١١٥  الدراسات العربیة

  ١٢١  الدراسات األجنبیة
  ١٢٩  التعلیق على الدراسات

  خامسالفصل ال
  اإلطار العملي للدراسة

  المنهجیة واإلجراءات: المبحث األول

  

  ١٣٤  مقدمة
  ١٣٤  منهجیة الدراسة
  ١٣٤  مجتمع الدراسة

  ١٣٤  عینة الدراسة
  ١٣٥  الدراسة أداة

  ١٣٩  األسالیب اإلحصائیة
  ١٣٩  إجراءات تطبیق الدراسة

  المبحث الثاني
  صدق وثبات أداة الدراسة

  

  ١٤٧  صدق االستبانة
  ١٤٨  ثبات فقرات االستبانة

  المبحث الرابع
  اختبار الفرضیات

  

  ١٧٤  مقدمة
  ١٧٥  اختبار الفرضیة األولى

 و



  ١٧٦  اختبار الفرضیة الثانیة
  ١٧٦  اختبار الفرضیة الثالثة
  ١٧٧  اختبار الفرضیة الرابعة

  ١٧٧  اختبار الفرضیة الخامسة
  ١٧٨  اختبار الفرضیة السادسة
  ١٧٩  اختبار الفرضیة السابعة
  ١٧٩  اختبار الفرضیة الثامنة
  ١٨٠  اختبار الفرضیة التاسعة
  ١٧٦  اختبار الفرضیة العاشرة

  سادسالفصل ال
  النتائج والتوصیات

  

  ١٩٧  مقدمة
  ١٩٧  نتائج الدراسة

  ٢٠٢  توصیات الدراسة
  ٢٠٤  دراسات مقترحة

    المراجع
  ٢٠٥  المراجع  العربیة

  ٢٠٨  مواقع انترنت
  ٢٠٩  األجنبیة مراجعال

    المالحق
  ٢١٣  قائمة بأسماء المحكمین) ١(ملحق رقم 
  ٢١٤  االستبانة في صورتها األولیة) ٢(ملحق رقم 
  ٢٢٦  االستبانة في صورتها النهائیة) ٣(ملحق رقم 

 ح



   
 

داول  ا رس   ف

  

     
رقم 
  الجدول

 

  الموضوع
رقم 

  الصفحة
  ٣٧  نتائج تطبیق نموذج التوازن على االقتصاد الفلسطیني  ٣.١
األراضي الفلسطینیة ونسب نموها مع أبرز التحوالت حجم المساعدات الغذائیة المقدمة في   ٣.٢

  السیاسیة واالقتصادیة
٤٢  

  ٤٤  المواد الغذائیة المقدمة كمساعدات غذائیة في األراضي الفلسطینیة  ٣.٣
  ٤٧  ٢٠١٢- ٢٠١٠متطلبات عملیة النداء الموحد لقطاع المساعدات الغذائیة خالل فترة   ٣.٤
المخططة المقدمة من األونروا وبرنامج الغذاء العالمي  كلفة برامج المساعدات الغذائیة  ٣.٥

  ٢٠١٢والمؤسسات األخرى وأعداد المستفیدین منها خالل عام 
٤٨  

الموارد المالیة المقدرة والتي بحاجة لها المنظمات والمؤسسات لتغطیة نشاطاتها في األراضي   ٣.٦
  الفلسطینیة

٥٠  

قطاعي الغذاء والزراعة في األراضي الفلسطینیة متطلبات عملیة النداء الموحد لكل من   ٣.٧
  ٢٠٠٩- ٢٠٠٣خالل 

٥١  

  ٥٩  النتائج التي توصل إلیها التقییم بالنسبة لوضع األسر الغزیة واحتیاجاتها ما بعد االجتیاح  ٣.٨
  ٦٢  مستویات الفقر في األراضي الفلسطینیة وفقا لمنهجیة احتساب الفقر قبل وبعد التعدیل  ٣.٩

  ٦٥  ملیون دوالر ٢٠١٠- ١٩٩٦المستوردات والصادرات الفلسطینیة من المواد الغذائیة قیمة   ٣.١٠
  ٨٩  توزیعات الدعم الغذائي  ١.٤.٢
  ١٠٠  كمیة المساعدات الغذائیة  ٢.٤.٢
  ١٠٨ )خط الفقر المدقع( نوعیة المساعدات حسب مساهمة السعرات الحراریة   ٣.٤.٢
  ١٠٩ )خط الفقر المطلق( السعرات الحراریة نوعیة المساعدات حسب مساهمة   ٤.٤.٢
  ١٠٩  المناطق الذین استفادوا من برنامج المساعدات الغذائیة  ٥.٤.٢

  ١٣٥  اختیار عینة الدراسة  ٤.١
  ١٣٦ توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس   ٤.٢
  ١٣٦ توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مستوى الدخل   ٤.٣
  ١٣٧  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب لعدد طالب الجامعة   ٤.٤
  ١٣٨ توزیع أفراد عینة الدراسة حسب للمؤهل العلمي   ٤.٥
  ١٣٩  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة   ٤.٦
  ١٣٩ توزیع أفراد عینة الدراسة حسب نوع السكن   ٤.٧
  ١٤٠  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب لحالة السكن   ٤.٨
  ١٤١  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب مكان السكن  ٤.٩

 ط



  ١٤١ عینة الدراسة حسب جهة العمل  توزیع أفراد  ٤.١٠
  ١٤٢  توزیع أفراد عینة الدراسة حسب نوع العمل   ٤.١١
  ١٤٢  ) المعاقین(توزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد المرضى   ٤.١٢
  ١٤٣ توزیع أفراد عینة الدراسة حسب نوع المساعدة الغذائیة   ٤.١٣
  ١٤٥  مكونات االستبانة  ٤.١٤
) بیانات خاصة بمستوى الدخل(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال األول   ٤.١٥

  والدرجة الكلیة لفقرات
١٤٧  

) بیانات خاصة بطالب الجامعة(الثاني معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال   ٤.١٦
 والدرجة الكلیة لفقرات

١٤٨  

) بیانات خاصة بعدد األفراد(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثالث   ٤.١٧
 والدرجة الكلیة لفقرات

١٤٨  

ي لرب بیانات خاصة بالمؤهل العلم(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الرابع   ٤.١٨
 والدرجة الكلیة لفقرات) األسرة

١٤٩  

بیانات خاصة بخصائص (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الخامس   ٤.١٩
 والدرجة الكلیة لفقرات) المسكن

١٤٩  

) بیانات خاصة بالحالة الصحیة(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال السادس   ٤.٢٠
 لفقراتوالدرجة الكلیة 

١٥٠  

بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال السابع   ٤.٢١
 والدرجة الكلیة لفقرات) اإلیجار

١٥١  

بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثامن   ٤.٢٢
 لكلیة لفقراتوالدرجة ا )وجود الفرد داخل البلد

١٤٦  

بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال التاسع   ٤.٢٣
 والدرجة الكلیة لفقرات) لجهة عمل رب األسرة

١٥٢  

  ١٥٢ معامالت االرتباط بین درجة كل مجال والدرجة الكلیة لالستبانة  ٤.٢٤
  ١٥٣ مجال من مجاالت االستبانة معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل  ٤.٢٥
  ١٥٥ معامالت االرتباط لكل مجال  من مجاالت االستبانة بطریقة التجزئة النصفیة  ٤.٢٦
  ١٥٨ نتائج اختبار التوزیع الطبیعي  ٤.٢٧
  ١٥٩ بیانات خاصة بمستوى الدخل: تحلیل فقرات المجال األول   ٤.٢٨
  ١٦٠ خاصة بطالب الجامعة بیانات: تحلیل فقرات المجال الثاني   ٤.٢٩
  ١٦٢ بیانات خاصة بعدد األفراد: تحلیل فقرات المجال الثالث   ٤.٣٠
  ١٦٣ بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة: تحلیل فقرات المجال الرابع   ٤.٣١
  ١٦٥ بیانات خاصة بخصائص المسكن: تحلیل فقرات المجال الخامس   ٤.٣٢
  ١٦٦ بیانات خاصة بالحالة الصحیة: السادس تحلیل فقرات المجال   ٤.٣٣

 ي



  ١٦٨ بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار: تحلیل فقرات المجال السابع   ٤.٣٤
  ١٦٩ وجود الفرد داخل البلد/ بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة : تحلیل فقرات المجال الثامن   ٤.٣٥
  ١٧٠ بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرةبیانات خاصة : تحلیل فقرات المجال التاسع  ٤.٣٦
  ١٧٢ تحلیل فقرات االستبانة معا  ٤.٣٧
  ١٧٥ معامل ارتباط بین مستوى الدخل والفئة المستهدفة  ٤.٣٨
  ١٧٦ معامل ارتباط بین عدد طالب الجامعة والفئة المستهدفة  ٤.٣٩
  ١٧٦ معامل ارتباط بین عدد األفراد والفئة المستهدفة  ٤.٤٠
  ١٧٧ معامل ارتباط بین المؤهل العلمي لرب األسرة والفئة المستهدفة  ٤.٤١
  ١٧٧ معامل ارتباط بین خصائص المسكن والفئة المستهدفة  ٤.٤٢
  ١٧٨ معامل ارتباط بین الحالة الصحیة والفئة المستهدفة  ٤.٤٣
  ١٧٩ معامل ارتباط بین نفقات أخرى مثل اإلیجار والفئة المستهدفة  ٤.٤٤
  ١٧٩ ارتباط بین العالقة برب األسرة والفئة المستهدفة معامل  ٤.٤٥
  ١٨٠ معامل ارتباط بین النشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة والفئة المستهدفة  ٤.٤٦
  ١٨١ الجنس –لعینتین مستقلتین  T"نتائج اختبار   ٤.٤٧
  ١٨٢ مستوى الدخل –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي   ٤.٤٨
  ١٨٣ یوضح اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر مستوى الدخل  ٤.٤٩
  ١٨٣ عدد طالب الجامعة –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي   ٤.٥٠
  ١٨٤ اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر عدد طالب الجامعة  ٤.٥١
  ١٨٥ المؤهل العلمي  –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي   ٤.٥٢
  ١٨٥ عدد أفراد األسرة  –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي   ٤.٥٣
  ١٨٦ اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر عدد أفراد األسرة  ٤.٥٤
  ١٨٧ نوع السكن  –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي   ٤.٥٥
  ١٨٧ اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر نوع السكن  ٤.٥٦
  ١٨٨ حالة السكن –لعینتین مستقلتین  T"نتائج اختبار   ٤.٥٧
  ١٨٩ مكان السكن –لعینتین مستقلتین  T"نتائج اختبار   ٤.٥٨
  ١٨٩ جهة العمل  –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي   ٤.٥٩
  ١٩٠ اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر جهة العمل  ٤.٦٠
  ١٩١ نوع العمل  –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي   ٤.٦١
  ١٩١ اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر نوع العمل  ٤.٦٢
  ١٩٢ )المعاقین(عدد المرضى  –لعینتین مستقلتین  T"نتائج اختبار   ٤.٦٣
  ١٩٣ نوع المساعدة الغذائیة  –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي   ٤.٦٤
  ١٩٣ اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر نوع المساعدة الغذائیة  ٤.٦٥
  ١٩٥  تحلیل االنحدار البسیط  ٤.٦٦
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٥٣  
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  ٥٦  (%)٢٠١٠مستویات األمن الغذائي بین األسر في األراضي الفلسطینیة خالل العام   ٣.٧
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  ٩٦  مستویات الفقر وأنواعه  ١.٤.٢
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العوامل دراسة البحث ذا ناول الغذائيةي املساعدات برنامج دفة املس الفئة تحديد املؤثرة

باألونروا الطوارئ نامج ل ع   .التا

املقدمة الغذائية للمساعدة املستحقة الفئة تحديد ع نامج ال كفاءة مدى الدراسة لة مش وتكمن

ضمن و ملن تقدم ممن مضاعفة مساعدة أو طارئة نوع من مساعدة انت ولقدسواء املدقع الفقر

ع الدراسة ونةاعتمدت م عشوائية عينة ع ا ع توز تم بانة اس إعداد خالل من ولية البيانات

ة٦٥٠من الثانو البيانات ع الدراسة اعتمدت كما الدراسة، مجتمع العدد ذا مثل حيث مستفيد،

البي ع صول ل السابقة والدراسات بحاث و الكتب خالل للبحثمن الالزمة   .انات

وتم ا، وتفس رة الظا عن البيانات جمع ع عتمد الذي التحلي الوصفي املن الباحثة واعتمدت

برنامج البياناتSPSSاستخدام لتحليل ي   .حصا
  

بأن الدراسة توصلت منوقد أقل م ومن دخل م ل يوجد ال ممن الفئات يخدم نامج ل١٠٠٠ال شي

ال قد ال م ف ومصار الكم اس ة لك وذلك ة الصغ العائالت من أك ة الكب العائالت اب أ خدم و

و ن الز من منازل سكنون ملن الغذائية املساعدات وتقدم م م البعض دخول مع ناسب ت

فخص ست س نامجو ال يخدم وأيضا عدمھ من ستحقاق مدى ملعرفة مية أ ذو املسكن ائص

عمل دون و عامل ن الفئت لصا العمل نوع ملتغ تبعا فروق وتوجد املخيم داخل املنازل اب أ

أيضا وفروق ياة ا ع م ساعد ثابت دخل وجود وعدم الغذائية للمساعدة ة الكب م اج وذلك

مر  م مملن لوضع يجة ن وذلك ياتية ا م احتياجا وتلبية العمل ع م قدر لعدم ن ومعاق

ض املر ص ال حاجة عن تختلف املعا ص ال وحاجة ور واملتد الصعب ي   .سا

ع ن قادر غ ناث ألن وذلك ناث لصا ان ف سرة لرب العل ل باملؤ يتعلق فيما وأيضا

مجا بأي و العمل ناث ومعاناة الرجال مثل الرجالل من أقل التحمل ع م تحليلقدر خالل ومن

املساعدات برنامج دفة املس الفئة تحديد املؤثرة العوامل ب ترت و الذي سيط ال نحدار

ا تأث قل إ ا تأث لألك تبعا   .الغذائية

ع تمام ا م توصيات عدة الدراسة تماموخرجت و امعية ا م وتخصصا امعة ا طالب دد

وأيضا لالستحقاق أسا معيار سرة م اعتماد وعدم ة صغ أو ة كب انت سواء بالعائالت

إ باالضافة أسرة أي انية م من كب جزء ستقطع فاإليجار باإليجار ش ع ال بالعوائل تمام

الطباقا إ الوصول معاي ن وتطبيقتحس ر تطو نحو والس الغذائية باملساعدات دفة املس ت

تحف شمل ال الوطنية اتيجية قتصادية س و يائية الف القدرة ن تحس أو محليا الغذاء توفر

ي وزار لدى املوجودة الغذائية وغ الغذائية باملساعدات املتعلقة البيانات قاعدة وتوسيع إليھ للوصول

و  مستمرالتخطيط ل ش ا وتحدي   .العمل

 ن



Abstract 
This research deals with the study of the effectiveness of the influential factors 
in determining the target group in the food aid program of UNRWA's 
emergency program.  
 

The problem with the study of the efficiency of the program to select the 
category due to the food assistance provided, whether the help of the type of 
emergency or help double those provided to anyone who is in extreme poverty 
and have study relied on primary data through the preparation of questionnaire 
was distributed to a random sample of 650 beneficiaries, where such a number 
of the study population,   The study relied on secondary data from books and 
research and previous studies to obtain the data necessary for research.  
The researcher adopted the descriptive analytical approach which relies on data 
collection and interpretation of the phenomenon, the program was used SPSS 
Statistical analysis of the data.  
 

The research reach that the program serves groups who have no income for 
them and who are less than 1,000 shekels and owners of large families serves 
more than small families   And that the large number of their consumption  and 
expenses that may not fit with the entry of some of them and provide food aid 
to those who live in tin houses and asbestos  the housing is important to know 
the extent of maturity or not, and also serves the program   Homeowners inside 
the camp   There are differences depending on the variable type of work for the 
benefit of the two categories worker without work because they need large food 
assistance and the lack of a steady income helps them to life and the differences 
are also those who are sick and disabled for their inability to work and meet 
their life as a result of their status humanitarian difficult and deteriorating and 
need a person healthy differ about the need for the sick person .  
 

And also with regard to scientific degree of the family head was in favor of 
females because females are unable to work in any field, like men, female 
suffering and their endurance less than men.  
 

And exited the study made several recommendations, including attention to the 
number of university students and their specialties undergraduate and attention 
to families, whether large or small, and does not support the size of the family a 
basic standard of maturity and also pay attention to families living rent deduct a 
large portion of the budget of any family as well as to improve the standards of 
access to  targeted group of food assistance and seek towards the development 
and implementation of the national strategy which includes stimulation The 
availability of food locally or improve the economic ability  and to reach it and 
expand the database on food aid and non-food items in the possession of the 
ministries of planning and work and updated continuously. 

 س
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  :مقدمة

خاص إلى أنواعا متعددة من تعرضت األراضي الفلسطینیة بشكل عام وقطاع غزة بشكل 
األزمات والكوارث التي تختلف في أسبابها ومستویات حدتها وشدة تأثیراتها ودرجة تكرارها 

  .اجتماعیة أم اقتصادیة أم سیاسیة أم بیئیة: ألسباب مختلفة سواء أكانت

ودأب الوضع االجتماعي واالقتصادي في قطاع غزة على التدهور بشكل مضطرد منذ 
وأدت القیود المشددة المفروضة على حركة  ٢٠٠٠نتفاضة الثانیة في أیلول انطالقة اال

البضائع واألشخاص إلى انهیار القطاع الخاص وتآكل القاعدة اإلنتاجیة مما جعل مئات 
  ).٢٠١٢موقع األونروا على االنترنت،(الف من األشخاص عاطلین عن العملاآل

انحة بتقدیم الدعم والمساندة في مجال ویساهم عدد من المؤسسات والجهات الدولیة الم
الغذاء لألفراد والجماعات التي تحتاج المساعدة وتنفذ هذه الجهات العدید من البرامج 
والمشاریع الهادفة لتحسین مستویات المعیشة وتمكین الفئات المستهدفة من توفیر الغذاء 

ستهدفة في األماكن وعادة ما تتواجد الفئات الم. ومتطلبات الحیاة األساسیة األخرى
والتجمعات التي تشهد صراعات أو نزاعات مسلحة أو كوارث طبیعیة أو ظروف اقتصادیة 

  .صعبة

وتأتي الجهود المبذولة من مختلف الجهات العاملة في مجال األمن الغذائي في ظل 
أوضاع تعاني فیها الدول المستفیدة من هذه المساعدات والمعونات الغذائیة من عجز مزمن 

ي موازناتها السنویة، وتراجع مستمر في المؤشرات االقتصادیة واالجتماعیة وانخفاض ف
مستویات المعیشة لمواطنیها، وتنخفض بالتالي قدرة حكومات هذه الدول على تأمین 
مصادر تمویل مستقرة وكافیة إلنقاقها العام والذي یمكن أن تستفید منه الفئات الفقیرة 

  ).٢٠٠٩سروجي،(یتهودوالمهمشة بالرغم من محد

لهذه الظروف الحالكة التي یتعایشها الشعب الفلسطیني من أزمة تلو أزمة ومن حروب 
متتالیة، لحاجة الشعب الفلسطیني بشكل عام والالجئین بشكل خاص للمساعدات بكافة 
أنواعها لیستطیع التعایش في ظل هذه الظروف، لذا تعمل األونروا على توفیر معونة 

ویتم . ونقدیة لعائالت الالجئین األشد فقرا، كتلك العائالت التي لیس لدیها معیلغذائیة 
بخالف (تقدیم المعونة الغذائیة على وجه التحدید للعائالت التي تعاني من صعوبات مادیة 

  .تحول دون وصولهم إلى الغذاء لسد رمق عائالتهم) الصعوبات االقتصادیة
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  :الدراسةمشكلة 
يرَ ﴿  عالىفي البدایة یقول ت ائَِس الَفقِ َ وا الب مُ َأْطعِ َها وَ نـْ ُكُلوا مِ وفي آية أخرى ﴿ ] ٢٧: الحج[﴾  َف

رَّ  ْعتـَ المُ وا الَقانَِع وَ مُ َأْطعِ َها وَ نـْ ُكُلوا مِ   ].٣٦: الحج[﴾  َف
إن دیننا اإلسالمي الحنیف، یحثنا على اطعام الفقراء والمساكین وهذا لما له من أهمیة 

ذلك أن الطعام ضرورة ال انفكاك لإلنسان عنها، وال كبرى لتأمین الحیاة المعیشیة لألفراد 
یصبر على فقدها، واختالل هذا الجانب یؤدي إلى االضطراب والفتن وذهاب األمن، 

لمعاصر یدالن على ذلك؛ فأكثر الثورات على مر التاریخ هي ثورات والتاریخ القدیم وا
 .هي ثورات الخبز.. البطالة والفقر والجوع

تشـــــكل المســـــاعدات الغذائیـــــة المقدمـــــة للفلســـــطینین مصـــــدرا مهمـــــا لشـــــرائح واســـــعة مـــــن لـــــذا 
وتعتمــــد هــــذه الشــــرائح علــــى تلــــك المســــاعدات لتغطیــــة احتیاجاتهــــا مــــن الغــــذاء . الفلســــطینیین

  .لبات الحیاة األساسیة األخرىومتط
التعــــرف علــــى فعالیــــة العوامــــل المــــؤثرة فــــي تحدیــــد الفئــــة  أهمیــــة مشــــكلة الدراســــة فــــي تتمثــــل

وتعتمــده ، المسـتهدفة مــن برنــامج مســح الفقــر الــذي تتعامــل بــه وكالــة غــوث وتشــغیل الالجئــین
برنــامج  كأســاس للتعامــل فــي تحدیــد المســتفیدین مــن الخــدمات األساســیة التــي تقــدمها ضــمن

ــــى المســــاعدة % ٨٠حــــوالي  إنحیــــث ، الطــــوارئ مــــن األســــر المعیشــــیة فــــي غــــزة تعتمــــد عل
الجـئ فـي غـزة یعـیش  ٣٠٠,٠٠٠بیانـات األونـروا األخیـرة إلـى أن أكثـر مـن  وتشـیر، غذائیةال

ومــن خــالل  ،تحــت خــط الفقــر المــدقع وغیــر قــادر علــى تلبیــة احتیاجاتــه األساســیة مــن الغــذاء
تســعى األونــروا إلــى تلبیــة احتیاجــات األشــخاص األشــد  و ذائیــة الطارئــة،المســاعدة الغ رنـامجب

لــى عكـــس األثــر الـــذي تحدثــه الصـــعوبات المز  لألشـــخاص فــي وجـــه  منــةعرضــة للمخـــاطر وإ
 الغذائیـة اتالجـئ یتلقـون المسـاعد ٧٥٠,٠٠٠وفي الوقت الحاضر، فـإن هنـاك  توفیر الغذاء

  ).٢٠١١دعم عملیات األونروا،  مسئوليإحصائیات ( 
والعوامل  اإلجراءات فعالیة هذه الدراسة هو المحاولة لتلمس إلجراء ةدفع الباحث ما إنوهنا 

الفقیرة  األسر والوصول الى تؤدي لتحدید أنهاالتي تعتبرها وكالة غوث وتشغیل الالجئین 
هذه العوامل شكلت مثارًا  أنوحیث ، الفلسطینیة األراضيوفق برنامجها المعمول به في 

الفلسطینیة والمؤسسات المدنیة حول طبیعة مطابقته للظروف والواقع في  األسرللجدل بین 
هذا الموضوع من الجانب  إلىومن هنا حاولت الباحثة الدخول ، الفلسطینیة األراضي

بین  هناك تطابق واقعي بین البرنامج وما انك إذاالتشخیصي والنقدي لمحاولة معرفة ما 
  .الفلسطینیة األراضيفي  احتیاج األسر واقع

  

انعدام األمن الغذائي واآللیة المتبعة لتحدید الفئة المستحقة  في الرئیسیة تكمن المشكلة وهنا
  .في األراضي الفلسطینیةللمساعدات الغذائیة 



٤  
 

  

  -:مشكلة البحث تكمن في السؤال الرئیسي التالي فإن
فــي برنــامج المســاعدات الغذائیــة مــن وجهــة  المســتهدفة الفئــة تحدیــد فــي المــؤثرة العوامــل

  ؟طوارئ األونروا بغزة برنامج في نظر المستفیدین

  :ویتفرع من السؤال الرئیسي، األسئلة الفرعیة التالیة
 ؟هل یؤثر مستوى الدخل على برنامج المساعدات الغذائیة .١

 ؟على برنامج المساعدات الغذائیةهل یؤثر وجود طالب جامعة  .٢

 ؟على برنامج المساعدات الغذائیة عدد األفرادهل یؤثر  .٣

 ؟على برنامج المساعدات الغذائیة مستوى المؤهل العلميهل یؤثر  .٤

 ؟على برنامج المساعدات الغذائیةهل تؤثر خصائص المسكن  .٥

 ؟على برنامج المساعدات الغذائیة تؤثر الحالة الصحیةهل  .٦

 ؟ائیةعلى برنامج المساعدات الغذهل یؤثر اإلیجار  .٧

 ؟على برنامج المساعدات الغذائیةهل تؤثر العالقة برب األسرة   .٨

  ؟على برنامج المساعدات الغذائیةالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة  هل یؤثر .٩

  :فرضیات البحث
بین مستوى ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .١

  الطوارئ التابع لألونروا  الدخل والفئة المستهدفة في برنامج
بین بیانات ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٢

  طالب الجامعة والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
بین عدد األفراد ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٣

  والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
بین المؤهل ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٤

  بع لألونروا العلمي لرب األسرة والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التا
بین خصائص ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٥

  السكن والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
بین الحالة ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٦

  تابع لألونروا الصحیة والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ ال



٥  
 

بین النفقات ) ٠.٠٥(ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٧
  األخرى مثل اإلیجار والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 

بین العالقة برب ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٨
  هدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا األسرة والفئة المست

بین النشاط ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٩
 االقتصادي لجهة عمل رب األسرة والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 

 مدىهناك فروقات ذات داللة إحصائیة في متوسطات استجابات المبحوثین حول  .١٠

تعزى  لألونروا التابع الطوارئ برنامج في الفئةالمستهدفة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة
عدد  –المؤهل العلمي  –عدد طالب الجامعة  –مستوى الدخل  –الجنس (إلى كل من 
- نوع العمل  –جهة العمل  –مكان السكن –حالة السكن  –نوع السكن  –أفراد األسرة 

  ).نوع المساعدة الغذائیة –)نالمعاقی(عدد المرضى 
 
  

  : الدراسة متغیرات 
  

  :المتغیرات المستقلة
 مستوى الدخل .١

 طالب الجامعة .٢

 عدد األفراد .٣

 "رب األسرة"المؤهل العلمي  .٤

 .خصائص المسكن .٥

 .الحالة الصحیة .٦

 .نفقات أخرى مثل اإلیجار .٧

 .العالقة برب األسرة .٨

 .النشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة .٩

  
  .تحدید الفئة المستهدفة :التابعالمتغیر 

  

  



٦  
 

  

  :أهداف البحث

 الغذائي األمن انعدام أثر من إن الوصول للفئات الحقیقیة المحتاجة یساهم في التخفیف

 األكثر األسر لدى التدبر استراتیجیات ویحسن المحتلة الفلسطینیة األراضي في المزمن

  .أخرى ضروریات على الشحیحة مواردها إنفاق من یمكنها بما للخطر، عرضة
 انعدام من تعاني غزة قطاع في بالمائة ٦٣ و الغربیة الضفة في األسر من بالمائة  ٤٠ هناك

 األسر إلى الغذائیة المساعدات تقدیم إلى األولویة هذه تسعى له، معرضة أو الغذائي األمن

 الدعم خالل من الغذائي األمن تحسین إلى وكذلك للغذاء، احتیاجاتها تلبیة على القادرة غیر
  ).٢٠١٢ االنترنت، على األونروا موقع(الرزق كسب سبل مجال في الموجه

  
تدعم هذا الهدف ومن أهمها المساعدات الغذائیة أو الكابونات  رئیسیة قطاعات ثالثة هناك

  .كما یعلمه الجمیع
  
  

  
  

  :لذا یهدف البحث إلى
فعالیة البرنامج التي تتبناه األنروا في تحدید الفئـات المسـتهدفة المسـتفیدة مـن  مدى دراسة )١

                            . برنامج المساعدات

 برنــامج خــالل مــن الغذائیــة للمســاعدات باســتحقاقه الفلســطیني المــواطن اقتنــاع مــدى تتبــع )٢
  . ارو االن

 والقــدرة المعیشــي المســتوى علــى الفلســطینین الالجئــین علــى الطــوارئ برنــامج دخــول أثــر )٣
 حیــاة تــوفیر فــي المســاعدات هــذه مســاهمة مــدى علــى التعــرفو  الفقــر واقــع مواجهــة علــى
  .الفلسطیني لالجئ كریمة

  
  
  
  
  
  
  
  



٧  
 

  :أهمیة البحث

ویشكل وجودها في معظم قارات العالم تحدیًا ، تشكل أزمة الغذاء مشكلة عالمیة بامتیاز
الغذاء من أهم المشاكل التي تعاني منها البشریة على ، كبیرًا للمنظمات العالمیة والدولیة

وتعتبر من أهم مشكالت التي تهدد الرغم من أن هناك من یقلل من شأنها وخطورتها، 
العربیة  رفإنعدام األمن الغذائي أصبح كارثة تهدد األقطااألمن واالستقرار في البالد العربیة 

بشكل عام وفلسطین وقطاع غزة بشكل خاص وفي ظل األوضاع المتردیة التي نعیشها في 
ن  الوقت الراهن، لذا من هنا كانت البدایة لتناول هذا الموضوع بشكل جدي، خاصة وإ

متتالیة  صعوباتالمنظمات الكبیرة الدولیة كاألونروا مثال وهي موضوع البحث تواجه اآلن 
لشعب الفلسطیني وخاصة ممن هم مصنفین ضمن باتجاه تأمین المساعدات لتلو األخرى 

  !!!أفقر الفقراء، فإذا فقد الغذاء فماذا سیظل وماذا سیترتب علیه في الوقت الالحق؟؟؟

، عملت الوكالة على تشغیل برنامجها للطوارئ من أجل حمایة ٢٠٠٠أواخر عام  ومنذ
 .وضمان سالمة حقوق الالجئین الفلسطینیین في الظروف الصعبة

على معالجة العواقب الفوریة وطویلة األجل للنزاع الذي طال أمده وذلك  هاأنشطت وتعمل
اإلنسانیة  هاكما أن مساعدت ،خاصة بهملمساندة األفراد والمجتمع في استراتیجیات التأقلم ال

تعمل على التخفیف من اآلثار السلبیة لبیئة العنف وتعطي اهتماما خاصا ألولئك األشد 
األونروا على االنترنت،  قعمو (  تأثرا واألكثر عرضة للمخاطر، وخصوصا األطفال واألشد فقرا

٢٠١١.(  

ا وكالة غوث وتشغیل الدراسة نقلة نوعیة في دراسة العوامل والمدخالت التي تتبناه وتشكل
الفقیرة ودعمها بالمساعدات الغذائیة وطبیعة  األسرفي طریقة تبني  نرواالالجئین األ

بحكم نفس البرنامج الذي اقر  أخرىعائالت  استبعاداالستثناءات التي تم بموجبها 
  .أخرى ألسرالمساعدات 

  
  

    -:وتأتي أهمیة البحث لألسباب التالیة
اهــــا برنــــامج المســــاعدات تقصــــي واقــــع العوامــــل والمعــــاییر التــــي یتبنیس البحــــث كــــون .١

 .في تحدید الفئة المستهدفة المستفیدة من برنامج المساعدات الخاص باألنروا

 تحدیـــد فـــي الطـــوارئ برنـــامج تواجـــه التـــي العوائـــق أهـــمجابـــة علـــى إیعطـــي البحـــث   .٢
 .الغذائیة للمساعدات المستحقین األفراد



٨  
 

 فـــي والمســـاهمة العقبـــات تلـــك لتخطـــي الالزمــة والوســـائل الحلـــول یقتـــرح البحـــث كــون .٣
  .عام بشكل األونروا وبرامج خاص بشكل الطوارئ برنامج تطویر

 والمشـاكل األوضـاع تنـاقش التـي األبحـاث فـي قلـة یوجد فإنه الباحثة لمعلومات وفقا  .٤
 .الفلسطینیین بالالجئین المختصة

 تحقــق مســألة فــي المتمیــزة اإلبداعیــة األفكــار بــبعض البحــث هــذا یســاهم أن یفتــرض .٥
 دون تحــــول التـــي والعقبـــات اإلشـــكالیات جمیـــع وحـــل الواقـــع أرض علـــى الغـــذائي األمـــن
 .تحققه

 بنتائج إلیه ستنتهي وما ومعلومات حقائق من تتضمنه وما الدراسة هذه ربما وأخیرا .٦
 رؤیة بلورة في الطوارئ ببرنامج والمختصین المسئولین منه یستفید قد وتوصیات،

 للحاجات األلویة إبقاء على والعمل األزمات مواجهة وطرق أسالیب حول واضحة
  .كریمة لحیاة األساسیة
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  الخارطة الذهنیة للدراسة
  

  المتغیر المستقل
 مستوى الدخل 

 طالب الجامعة 

 عدد األفراد 

  رب األسرة"المؤهل العلمي" 

 خصائص المسكن. 

 الحالة الصحیة. 

 نفقات أخرى مثل اإلیجار. 

 العالقة برب األسرة. 

  النشاط االقتصادي لجهة
 .عمل رب األسرة

  
  

   

 المتغیر التابع  
 تحدید الفئة المستهدفة  

  
  
  
  
  
  
 

 

  ) ٢٠١٢، المعتمدة في طلب البحث االجتماعي جردت بواسطة الباحث بناء على معاییر برنامج الطوارئ: ( المصدر 
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  :الدراسةحدود 
 

سوف یتم اختیار أفراد العینة من مدن قطاع غزة المختلفة ممن : الحدود المكانیة  .١
  .یستفیدون من برنامج المساعدات الغذائیة

سوف یتم اختیار عینة من األفراد المصنفین ضمن برنامج الطوارئ  :الحدود البشریة .٢
 .ممن هم ضمن الفقر المطلق والمدقع وأیضا غیر فقیر

 وكان .اآلن حتىأواخر الثمانیات  للدراسة الزمني المجال یغطي:  الحدود الزمنیة .٣
 نقطة یمثل ١٩٨٧ عام أن بدء كنقطة آواخر الثمانیات اختیار وراء األساسي الدافع
فلسطین االقتصادي، إذ بدأت االنتفاضة األولى وبدأ تقدیم  تاریخ في فاصلة

 هذه أن فیه شك ال ومماالمساعدات الغذائیة من كافة الدول العربیة واألجنبیة 
 .الفلسطیني المجتمع في وجذریة عمیقة تغییرات إحداث إلى أدت والسیاسات التحوالت
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  الثاني  الفصل

  

 للدراسة النظرياألطار 
  

  مصطلحات الدراسة: المبحث األول 

  مفھوم المساعدات الغذائیة واإلغاثیة: المبحث الثاني
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  المبحث األول
  

  مصطلحات الدراسة  
 

 مقدمة 

 الدراسة ات   مصط

 حول يم غاثيةمفا و الغذائية  املساعدات

 سيةدا الرئ منف لكال الغذائية املساعدات ا إل س املفوضيةال

العاملي الغذاء رنامج و ية   .ور
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  :مقدمة
ؤثر الجوع المنتشر في جمیع أنحاء العالم وسوء التغذیة الیوم عدد أكبر بكثیر من أي وقت ی

ویرتبط هذا بالنمو السكاني وتزاید تواتر وشدة الكوارث الطبیعیة وتلك التي من صنع . مضى
اإلنسان، والتي تقلل من قدرة السكان األكثر عرضة للخطر من الوصول للغذاء اآلمن 

ملیون شخص یعاني من نقص التغذیة في  ٨٧٠كان هنالك  ٢٠١٢   امففي ع. والمغذي
ألف  ١٩فقد توفى حوالي  ،)منظمة األغذیة والزراعة(العالم، واألغلبیة من هؤالء هم أطفال 

منظمة األمم المتحدة ( ٢٠١١طفل دول سن الخامسة إثر سوء التغذیة كل یوم خالل عام 
من خالل برامج المساعدات الغذائیة و  ع غیر المقبولواستجابة لهذا الواق ،)للطفولة الیونیسف

  .السكان األكثر جوعًا وضعفًا في األزمات الشدیدة المقدمة والتي تستهدف اإلنسانیة
  

لعل تاریخ المساعدات الغذائیة في عصرنا الحالي یعود إلى القانون الذي أصدرته الوالیات و 
 ٤٨٠" (٤٨٠القانون العام رقم "والمتعارف علیه باسم ، ١٩٥٤المتحدة األمریكیة عام 

PL( ، إلى استخدام مساعدات " غذاء من أجل السالم"حیث دعا هذا القانون تحت شعار
مكافحة الجوع : انیة في أنحاء العالم لتحقیق ستة أهداف رئیسیة وهيالغذاء األمریكیة المج

وتطویر وتوسیع سوق صادرات ، وسوء التغذیة في العالم والتوسع في التجارة الدولیة
، وتشجیع المشاریع الخاصة والمشاركة الدیمقراطیة، الوالیات المتحدة األمریكیة الزراعیة

لى دول أجنبیة وتعزیز التنمیة الزراعیة المستدامة وتحویل الفائض من السلع األمریكیة إ
)Public Law 480(.  
  

  : مصطلحات الدراسة 
 ).١٩٩٦مؤتمر القمة العالمي لألغذیة،( :الغذائي األمن. ١

 لجمیع یتوفر عندما" الغذائي األمن یتحقق ( 1996 ) لألغذیة العالمي القمة لمؤتمر وفقاً 
 الغذاء من یكفي ما على للحصول واالقتصادیة الفیزیائیة القدرة األوقات جمیع وفي الناس
 األربعة األبعاد مراعاة من البد" .ةومنتج صحیة حیاة لممارسة الحیاتیة تهماحتیاجا لتلبیة
 :"التالیة

  

 توفیرها یتم المالئمة الجودة ذات األغذیة من كافیة إمدادات إتاحة ینبغي : اإلتاحة 
مؤتمر القمة العالمي ()الغذائیة المساعدات یشمل( االستیراد أو المحلى اإلنتاج خالل من

 ).١٩٩٦لألغذیة،
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 على للحصول)  المستحقات( مالئمة موارد إلى األفراد وصول : الوصول إمكانیة 
 السلعیة الحزم مجموعة بأنها المستحقات تعریف ویتم .متكاملة لوجبة المالئم الغذاء
 واالجتماعیة واالقتصادیة والسیاسیة القانونیة الترتیبات إلى بالنظر الفرد یحتاجها التي

 )ةالمشترك الموارد الى للوصول التقلیدي الحق ویشمل( فیه یعیشون الذي للمجتمع
 ).١٩٩٦مؤتمر القمة العالمي لألغذیة،(
 صحي وصرف نظیفة ومیاه مناسبة وجبة خالل من الغذاء من االستفادة: دةاالستفا 

 االحتیاجات كل تلبیة فیها یتم التي الجیدة التغذیة حالة إلى لیصل صحیة ورعایة
مؤتمر ( .الغذائي األمن في الغذائیة غیر المخالت أهمیة مدى ذلك ویبین الفسیولوجیة

 ).١٩٩٦القمة العالمي لألغذیة،
 یجب فإنه الغذائي األمن مرحلة إلى الفرد أو األسر أو السكان یصل كي : راالستقرا 

 بفقدان یخاطروا أن یجب وال األوقات كل في المالئم الغذاء إلى الوصول یمكنهم أن
 أو االقتصادیة األزمات مثل( المفاجئة الصدمات ألحد نتیجة الغذاء إلى الوصول
 فإن وبذلك )الموسمي الغذائي األمن انعدام مثل(  الدوریة األحداث أو )ةالمناخی
 إلى والوصول اإلتاحة في المتمثلین البعدین من كل إلى یشیر االستقرار مفهوم
  ).١٩٩٦مؤتمر القمة العالمي لألغذیة،(الغذاء

  
  
  

  .)٢٠١٠برنامج األغذیة العالمي،( :الفلسطینیة األراضي في الغذائي األمن. ٢
 

 الفلسطینیة األسر بتقسیم واألونروا والزراعة األغذیة ومنظمة العالمي األغذیة برنامج قام
 ).٢٠١٠(ئيالغذا باألمن یتعلق فیما مجموعات أربع إلى
 لكل یومیاً  دوالر 6.2 على یزید الذي واالستهالك الدخل ذات األسر :غذائیاً  آمنة أسر 

 .یهاف بالغ فرد
 الذي )كلیهما ولیس( تهالكاالس أو الدخل ذات األسر :ھامشي بشكل غذائیاً  آمنة أسر 

 .بالغ فرد لكل یومیاً  دوالر  6.2 على یزید
 عرَّضة أسر  دوالر 6.2 من  أقل كتهالواالس الدخل ذات األسر :الغذائي األمان لعدم مُ

 .یهاف بالغ فرد لكل یومیاً 
 فرد لكل یومیاً  دوالر 5.1 دون تهالكواالس الدخل ذات األسر :غذائیاً  آمنة غیر أسر 

 .ایهف بالغ



١٥  
 

 وغالباً  اخلهد مع أو األسرة كتهالاس مع بالعالقة إما الغذائي األمن أو الفقر یقاس :مالحظة
 المساعدات من الفقیرة األسر الستفادة نظراً  كتهالاالس فقر من أعلى الدخل فقر یكون ما

  .ذاتي زراعي إنتاج من كتهالاس ولوجود المجانیة الغذائیة
 
 الفرق بین فقر الدخل)income poverty ( والفقر التنموي)human poverty:( 
  )٢٠١٠تقریر التنمیة البشریة،(
 
 وهنا تتم التفرقة . یشیر إلى الفقر الذي یتم تحدیده عل أساس معیار الدخل: فقر الدخل

  ). relative poverty(والفقر النسبي ) absolute poverty(بین الفقر المطلق 

یشیر إلى حصول الفرد على دخل اقل من حد ادني معین یسمى حد أو  :الفقر المطلق
  ).poverty line(خط الفقر 

فیشیر إلى انتماء الفرد إلى المجموعة التي تحصل على اقل دخل في  :النسبيالفقر 
  .وهكذا%..... ٢٠أو % ١٠المجتمع، كان یكون من أفقر 

ویختلف . ومن الممكن أن یكون الفرد غیر فقیر بالمفهوم المطلق وفقیر بالمفهوم النسبي
محلیة وخطوط فقر كما أن هناك خطوط فقر . خط الفقر من مجتمع آلخر ومن عام آلخر

  .دولیة
 الفقر التنموي: 
  عني عدم كفایة الدخل فقط بل هناكفان الفقر ال ی ٢٠١٠وفقا لتقریر التنمیة البشریة 

أبعاد أخرى للفقر منها تدهور الصحة وسوء التغذیة وتدني مستوى التعلیم والمهارات 
االجتماعي وعدم وعدم كفایة موارد العیش وعدم توفر السكن الالئق واإلقصاء 

وهذا ما یسمى بالفقر متعدد اإلبعاد وقد تم حساب دلیل الفقر المتعدد اإلبعاد . المشاركة
الذي اقترح في عام ) HPI(كبدیل لدلیل الفقر البشري  ٢٠١٠في تقریر التنمیة البشریة 

  .٢٠١١، وال تغییر علیه في تقریر ١٩٩٧
  

  
  

  :تعریف الفقر حسب البنك الدولي. ٤
عدم القدرة على تحقیق " :بأنهالفقر  ١٩٩٠نك الدولي في تقریره الثالث عشر لعام عرف الب

 ).٢٠١٢البنك الدولي،(  "حد أدنى من مستوى المعیشة
  .هو عدم القدرة على تحقیق األدنى من مستوى المعیشة :وفي تعریف آخر
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  )٢٠١١األمم المتحدة اإلنمائي، تقاریر البنك الدولي وبرنامج(ر قًا لتعریفات األمم المتحدة للفقوف .٥
  

 .التي تعتبر كافیة في بلد معین الدخل هو مستوى الحد األدنى من :الفقر
الموارد،  وضع إنساني قوامه الحرمان المستمر أو المزمن من :وفي تعریف آخر

الئق وكذلك من  واإلمكانات، والخیارات، واألمن، والقدرة على التمتع بمستوى معیشي
   .األخر الحقوق المدنیة والثقافیة واالقتصادیة والسیاسیة واالجتماعیة

  
)،٢٠١١تقاریر البنك الدولي وبرنامج األمم المتحدة اإلنمائي( 

 عبر التصرف بدخله، الحالة التي ال یستطیع فیها اإلنسان یعرف بأنه :المطلق رالفق ،
األساسیة المتمثلة بالغذاء والمسكن والملبس والتعلیم  الوصول إلى إشباع الحاجات

   .والصحة والنقل
 الحالة التي ال یستطیع فیها اإلنسان عبر التصرف بدخله،  یعرف بأنه :المدقع الفقر

الغذائیة المتمثلة بعدد معین من السعرات الحراریة التي  إشباع الحاجة  الوصول إلى
  .حدود معینة تمكنه من مواصلة حیاته عند

 

إجمالي تكلفة السلع المطلوبة لسد هذه االحتیاجات  بأنهیعرف : المطلق الفقر خط  - أ
   .الحیاة القائمة في المجتمع المعني وبحدوده الدنیا سواء للفرد أو لألسرة، وفق نمط

تغطیة الحاجات الغذائیة سواء للفرد أو األسرة، وفق  یمثل كلفة: المدقع الفقر خط  -  ب
   .ینةالمعني وبحدود مع النمط الغذائي السائد في المجتمع

 ى من االستهالك، ومستوى تم وضع رقمین قیاسیین یستندان إلى الحد األدن
، لقیاس الفقر على المستوى العالمي بصورة عامة، والدول النامیة بصورة المعیشة

، فالحد األدنى ١٩٨٥خاصة على أساس أسعار الوالیات المتحدة األمریكیة لعام 
تم تسمیته بالفقر المدقع، والحد األعلى  دوالر للفرد سنویًا، وهو ما ٢٧٥للدخل هو 
 .دوالر للفرد سنویًا، وهو ما تم تسمیته الفقر المطلق٣٧٠للدخل هو 

  ثم عدل مؤخرا  ١٩٨٥حدد البنك الدولي خط الفقر بمقدار دوالر للفرد یومیا عام
 .٢٠٠٥یومیا للفرد بأسعار عام $ ١.٢٥لیصبح 
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  الفقیرة بأنها تلك الدول التي ینخفض عرف البنك الدولي الدول منخفضة الدخل أي
  .دوالر ٦٠٠فیها دخل الفرد عن 

 

 )،٢٠١٢الجهاز اإلحصائي المركزي الفلسطیني( 
 األساسیة الحاجات لتلبیة الموارد أو الدخل من األدنى الحد غیاب. 
 ْف  كما رَّ عَ ُ  .على المستوى األدنى من المعیشة الحفاظ على القدرة بعدم ی

  

  )٢٠١٠الجهاز اإلحصائي المركزي الفلسطیني،( تصنیف الفقر . ٨

  ومسكن وملبس مأكل من األساسیة یعكس الحاجات": الشدید"خط الفقر األول.  
 مأكل الحاجات األساسیة منمیزانیة  تعكس بطریقة إعداده تم فقد :الفقر الثاني خط 

الصحیة  كالرعایة أخرى ضروریة احتیاجات مع جنب إلى جنبا ومسكن وملبس
 اعتماد تم الفلسطینیة، األراضي في الفقر خط ولتحدید والنقل، والتعلیم والشخصیة
 .أفضل نحو على الحاجات یعكس أن االستهالك حیث الشهري االستهالك

  الفلسطیني خط الفقر لألسرة المرجعیة المكونة من خمسة قّدر جهاز اإلحصاء المركزي
شیكل خالل عام  ٢٣٧٢في األرض الفلسطینیة ) أطفال اثنین بالغین وثالثة(أفراد 

، بینما بلغ خط الفقر المدقع لنفس األسرة المرجعیة )أمیركي دوالر ٦٠٩حوالي ( ٢٠١٠
الر األمیركي مقابل بمعدل سعر صرف الدو ) دوالرا أمیركیا ٤٧٨شیكل حوالي  ١٧٨٣
  . ٢٠١٠خالل عام  3.73 الشیكل

١٩٩٨،تقریر الفقر 
 ، مالمح مطلقة ونسبیة ویستند إلىم١٩٩٧یضم تعریف الفقر الذي تم وضعه في عام 

، حیث تم "أطفالزوجین وأربعة "موازنة االحتیاجات األساسیة ألسرة تتألف من ستة أفراد 
  .وضع خطًا للفقر وفقًا ألنماط اإلنفاق الحقیقیة لألسر

  تم صیاغته بشكل یعكس میزانیة الطعام والملبس ": المدقع"خط الفقر الشدید
 .والمسكن

 ومسكن وملبس مأكل میزانیة الحاجات األساسیة من تعكس بطریقة: خط الفقر الثاني 
 والتعلیم الصحیة والشخصیة كالرعایة أخرى ضروریة احتیاجات مع جنب إلى جنبا

 .والنقل
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  تم تعدیل خطي الفقر بشكل یعكس اختالف االحتیاجات االستهالكیة لألسر استنادًا
 ".حجم األسرة وعدد األطفال"الى تركیب األسرة 

  م، بلغ خط الفقر المتوسط ١٩٩٧یتفاوت خطا الفقر تبعًا لحجم العائلة، ففي عام
 .شیكل" ١٣٩٠"ستة أفراد، حوالي  ألسرة تتكون من" الشهري"
  ١١٤٠"ألسرة تتكون من ستة أفراد حوالي " الشهري"في حین بلغ خط الفقر المدقع "

 .شیكل
  شیكل" ٤١٨"للفرد الذي یعیش بمفرده حوالي " الشهري"بلغ خط الفقر المتوسط. 
  شیكل" ٣٤٢"للفرد الذي یعیش بمفرده حوالي " الشهري"بلغ خط الفقر المدقع. 
  

  )٢٠٠٧خان،( :الفقر المطلق. ١٠
یشیر الفقر المطلق إلى الحد األدنى لمستوى الدخل الضروري الذي یجب على كل فرد 

. رقیفال، ویصنف كل من یقع دونه ب)حد الفقر( إحرازه لتحقیق مستوى معیشي معقول 
 ویختص هذا التصنیف باالحتیاجات األساسیة البیولوجیة التي ال تتجاوز المحافظة على

   .ة نقدیةمحیاة الفرد ویمثل ترجمة هذه األشیاء الجوهریة إلى قی
  )٢٠٠٦الخالدي،( :الفقر النسبي. ١١

یشیر الفقر النسبي إلى عدم قدرة اإلنسان على أن یعیش بنفس المستوى المعیشي الذي 
فالفقر النسبي ال یعني عدم قدرة الشخص على تأمین  ،یعیشه غالبیة من حوله في المجتمع

الحاجات األساسیة ولكن یعني أن دخله قلیال إذا ما قورن بغیره داخل مجتمعه، وهي الحالة 
التي یكون فیها دخل األسرة أقل بنسبة معینة من متوسط الدخل في البالد، وبالتالي یتم 

 .تلفة من حیث مستویات المعیشةالمقارنة في هذه الحالة بین فئات المجتمع المخ
 

 

 .)٢٠١٠جهاز اإلحصاء الفلسطیني المركزي،(  :المستهلك ألسعار القیاسي الرقم. ١٢
 والخدمات السلع أسعار تبدل حساب طریق عن المستهلك ألسعار القیاسي الرقم یحسب
 سلة في والخدمات للسلع الكلي العدد أوزانها ویبلغ ضوء على المستهلك سلة في الداخلة

 ألسعار القیاسي الرقم من إجمالي% ٤٠ حوالي الغذائیة المواد تزن سلعة 568 المستهلك
 ویستخدم% ١٠ حوالي والمالبس% ١٢.٧حوالي  واالتصاالت النقل المستهلكین ویستقطع

 لتحدید یستخدم كما التضخم لقیاس كمؤشر أحیانا المستهلكین ألسعار القیاسي الرقم
  .عیشةالم تكالیف في الزیادات

  

  .)٢٠١٠جهاز اإلحصاء الفلسطیني المركزي،(: المعیشة مستوى. ١٣ 
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عرَّف ُ  قسم الجهاز وقد الكلي االستهالك الغذاء إلى استهالك بأنه نسبة المعیشة مستوى ی
  : ثالثة مستویات إلى المعیشة مستوى الفلسطیني لإلحصاء المركزي

 

 أقل الكلي االستهالك الغذائي إلى االستهالك نسبة حیث  :جید حیاة مستوى 
 .%٣٠من

 ٣٠بین ما الكلي االستهالك إلى الغذائي االستهالك نسبة حیث  :متوسط حیاة مستوى 
 . %٤٤و

 45 بین ما الكلي االستهالك إلى الغذائي االستهالك نسبة حیث  :متدني حیاة مستوى 
 .%١٠٠و
 

  )٢٠١٢، األونروادلیل برنامج طوارئ ( :الفقر من وجهة نظر برنامج الطوارئ. ١٤
  

و هذا البرنامج ه  poverty Surveyیقاس الفقر على برنامج مسح الفقر او ما یسمى 
وبناء على فقر مطلق أو غیر فقیر / ء سواء فقر مدقع المسئول عن آلیة تصنیف الفقرا

الفئة المستهدفة عند توزیع  وذلك لتحدید تم وضعها في رئاسة الوكالة بعمان معاییر معینة
أولویات حاالت الطوارئ وغیرها من سبل المساعدة بنزاهة  المساعدات الغذائیة ووضع

  .وكفاءة
یحق لجمیع األشخاص على خدمات األونروا في غزة الذین یرغبون في أن ینظر في سبل 

ر في تقدیم المساعدة  لهم بسبب الظروف الصعبة ، تقدیم طلب للحصول على مسح الفق
ویقوم بزیارة جمیع األسر من قبل الباحث . مكاتب الطوارئ المنطقة ومراكز التوزیع

 Povertyاالجتماعي الذي یمأل بیانات طلب مسح الفقر ثم ادخال البیانات على برنامج 
Survey  لتتم عملیة التصنیف.  

  
  :والفئات هي 

ممن یعانون من انعدام األمن الغذائي وغیر قادرین على توفیر كمیة :  الفقر المدقع .١
مناسبة من الغذاء بالجودة المناسبة وتلك األسر مؤهلة للحصول على حصة غذائیة أي 

 .)"الكابونة الصفراء (" من قیمتها الیومیة من السعرات الحراریة ~ ٪ ٧٦ما یعادل 
 

م أنفسهم ولكن غیر قادرین على توفیر ممن هم قادرین على اطعا:  الفقر المطلق .٢
االحتیاجات األساسیة من تعلیم ومسكن وملبس واتصاالت وغیره ویتم توفیر حصة 

كابونة ( من احتیاجاتهم الیومیة من السعرات الحراریة ~ ٪ ٤٠غذائیة أي ما یعادل 
 .)"عادیة او بیضاء
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 معظمقادرة على تغطیة للدخل و  مصادر مستدامة الذین لدیهم أولئك:   غیر فقیر .٣
 .الغذائیة للحصول على المساعدة لیسوا مؤهلینو  احتیاجاتها

  
  

   -:المعاییر التي ستتم الدراسة علیها
  

بما في  .یرجى وصف مصدر منتظم للدخل األسرة والمبالغ: مصدرا مستداما للدخل -
مخازن (ذلك الذاتي من الدخل المكتسب من نشاط اإلیجار، واالقتصادیة الصغیرة 

وغیرها من أشكال ) السیارات وغیرها/ األراضي الزراعیة / المحالت التجاریة / امتالك 
مساعدة من األقارب داخل غزة وخارجها، والمنظمات وما إذا كان لمطالبات  -الدعم 

عائلة لیس لدیهم مصدر دخل ینبغي لهم البقاء على قید الحیاة  وعدد أفراد األسرة 
 .الذین یعملون

شیكل  ویثبت  ١٥٠٠-٠حق المساعدات الغذائیة ممن لهم دخل یتراوح ما بین یست 
شیكل یحق لهم التقدیم لبرنامج مسح  ١٥٠٠ذلك باألوراق الرسمیة وممن هم أعلى من 

  .الفقر والخضوع لزیارة الباحث االجتماعي وتصنیفه
مع . عن دخلهمتجدر اإلشارة إلى أن المستفیدین نادرا مایوفرون معلومات كاملة ودقیقة 

بعض العائالت إذا كان  شراء المواد الغذائیة عن  ذلك یبقى السؤال المهم أن نسأل
هذه المعلومات من السهل أن تحقق عن طریق . طریق االئتمان من محالت البقالة

  .زیارة متجر قریب وطلب المالك

  
ة مدى تؤخذ بعین االعتبار عدد طالب الجامعة وتخصصاتهم لمعرف:  طالب الجامعة -

ینبغي أن یذكر مصدر من دفع  - لطالب الجامعات في األسرة  احتیاجهم للمساعدات
إذا األسرة هي قادرة على دفع الرسوم الجامعیة فمن المحتمل أن تكون . رسوم الدراسة

أقل من درجة الفقر المدقع وهناك استثناءات في الحاالت التي یتم تغطیة الرسوم 
 ).المنح الدراسیة، واألقارب في الخارج(الجامعیة من مصادر خارجیة 
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-Aفما فوق وكال یدرج تحت قائمة من  ١٥-١یصنف عدد األفراد من :  عدد األفراد -
H  كفئات وفي كل فئة عدد المواد الغذائیة التي سیحصل علیها من دقیق وسكر وأرز

 هل أسرة نویة أم .وحلیب وعلب لحمة وتختلف من فئة ألخرى وفقر مدقع لفقر مطلق
 .ممتدة، عدد الزوجات

 
 .من درجة األمیة للدراسات العلیا:  المؤهل العلمي لرب األسرة -

 

: جودة المأوىو  من مواد بناء والملكیة والحجمى وصف عام للمأو :  خصائص المسكن -
الظالم، الرطبة، (هل هي كافیة لظروف المعیشة والنظافة والسالمة، والشروط الخاصة 

وصول ونوعیة المیاه والصرف : وصول ونوعیة المرافق، لإلصالحسوء التهویة، یحتاج 
 .، والحصول على الكهرباء)المراحیض/ حمامات / المطبخ (الصحي 

 

معلومات ما اذا كان رب البیت امرأة  أو إذا كان رب األسرة غیر  - : الحالة الصحیة -
المرضى /  العجز؛ عدد المعاقین/ قادرة على توفیر متطلبات الحیاة  بسبب المرض 

من  أفراد العائلة، بما في ذلك معلومات عن نوع الجهود اإلضافیة التي تبذل وتحتاج 
 .لمقدرة جسدیة عالیة  وما هي الموارد الالزمة للرعایة

 

هل المنزل بیت أم ملك ومبلغ اإلیجار المدفوع وتواجد العقد ما بین المؤجر :  جاراإلی -
 .واء دخل دائم أو غیرهوالمستأجر ومعرفة المتبقي من الدخل س

 
تواجد أبناء متزوجین ویسكنون مع االب في نفس المنزل وكم عدد  : العالقة برب األسرة -

 .األبناء المتزوجین وأبناءهم
 

قطاع خاص ، حكومة ، وكالة : طبیعة العمل: النشاط االقتصادي لجهة رب األسرة -
  .ومدى دیمومتهمنظمات ربحیة وغیر ربحیة للتعرف على مصدر الدخل ، الغوث

  
 .)٢٠٠٧الفاو، -منظمة األغذیة والزراعة( : ي العالم الغذاء أسعار مؤشر. ١٥
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 ومنتجات اللحوم،(األساسیة  السلع من مجموعات 6 ألسعار القیاسیة األرقام متوسط هو
 والزراعة األغذیة منظمة اعتبرتها التي )والسكر والدهون، والزیوت، والحبوب، األلبان،

 في الست لها وزن المجموعات من مجموعة العالمیة وكل الغذائیة السلع ألسعار ممثلة
 .العالمي المستوى على اإلنتاج/التصدیر نسبة یعادل المؤشر

  
  
  
  

 .)٢٠١٢للدراسات السیاسیة واالقتصادیة، معهد ماس(: الموحد والطارئ النداء عملیة. ١٦
 المتحدة األمم وكاالت فیها بما اإلنسانیة، المؤسسات من عدد عام كل في یتشارك

 طلب وتوجیه جهودها وتنسیق بتخطیط والمحلیة الدولیة الحكومیة غیر والمنظمات
 المحدودة الموارد بینها على فیما تتنافس أن عن عوضاً  المانحین من مشترك مساعدات

  للعام المالیة الموحد النداء عملیة متطلبات وقُدرت" الموحد النداء"العملیة  وتسمى هذه
  .إغاثي مشروع149 على موزعة دوالر ملیون 416 من بأكثر  2012

  
  .)٢٠١٠برنامج األغذیة العالمي،:( األزمة اإلنسانیة . ١٧

  

هي حدث أو سلسلة من األحداث التي تمثل تهدیدا خطیرا لصحة أو أمن أو سالمة أو  
رفاهیة المجتمع أو مجموعة أخرى كبیرة من الناس، وعادة على مساحة واسعة واألزمة 
اإلنسانیة یمكن أن یكون لها أسباب طبیعیة أو من صنع اإلنسان ویمكن أن تكون بدایتها 

  .ستمر لمدة قصیرة أو تكون طویلة األمدسریعة أو بطیئة ویمكن أن ت
  

أزمة إنسانیة ناجمة عن عدم كفایة االستهالك الغذائي وسوء استخدام : أزمة الغذاء. ١٨
  األغذیة أو ارتفاع معدل انتشار سوء التغذیة الحاد

  
  .)٢٠١٠،)إیكو(دائرة المساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة ( : برامج المساعدة الغذائیة. ١٩

 
  

أي التدخل لمعالجة الجوع ونقص التغذیة ، على سبیل المثال، طوابع الغذاء، دعم المواد 
  .الغذائیة، وتثبیت أسعار المواد الغذائیة، وما إلى ذلك

  
  

  

دائرة المساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة ( :مفهوم المساعدات الغذائیة واإلغاثیة.٢٠
  .)٢٠١٠،)إیكو(
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المساعدات الغذائیة المقدمة لمساعدة ضحایا األزمات : اإلنسانیة المساعدات الغذائیة 
  .اإلنسانیة

لى معالجة انعدام االمن الغذائي وأسبابه المباشرة إأي تدخل یهدف :المساعدات الغذائیة 
وآثاره السلبیة المختلفة، قد تشمل المساعدات الغذائیة توفیر المواد الغذائیة بطریقة مباشرة 

ید من مجموعة واسعة من اآللیات بما في ذلك تحویل أو توفیر الخدمات أو ولكنها قد تستف
  .م والمهارات أو المعرفة ذات الصلةئوالمساعدات نقدیة أو القسا ةالمدخالت أو السل

  
  )٢٠١٣موقع قضایا عالمیة،(  المعونة الغذائیة .٢١

ذات الصلة، ولكن  المعونة الغذائیة من الصعب تلخیصها بإیجاز بسبب العدید من القضایا
بشكل عام ،  توفیر الغذاء والمساعدة ذات الصلة لمكافحة الجوع، إما في حاالت الطوارئ، 

حیث (أو للمساعدة في التخفیف من وطأة الجوع أعمق وأطول أمدا وتحقیق األمن الغذائي 
  .)الناس الذین ال یستطیعون العیش في الجوع أو الخوف من الموت جوعا

  
 

عدة في شكل سلع غذائیة أو في شكل تمویل یدعم المشتریات المركزیة وتوزیع أو هي المسا
  .)٢٠١٠،)إیكو(دائرة المساعدات اإلنسانیة والحمایة المدنیة ( المواد الغذائیة على المستفیدین

تهدف المساعدات الغذائیة اإلنسانیة إلى ضمان استهالك مواد غذائیة كافیة وآمنة وصحیة 
زمات اإلنسانیة وذلك عندما یكون استهالك الغذاء غیر كاف أو غیر قبل وأثناء بعد األ

مالئم لتجنب معدالت الوفیات المفرطة أو معدالت سوء التغذیة الحادة في حاالت الطوارئ 
  .أو آلیات التأقلم الضارة

  

وتسعى هذه المساعدات إلى ضمان توفر الغذاء والحصول علیه بطریقة سهلة إلى جانب 
ات كما یمكن ان تتضمن المساعد. یحة ل التغذیة السلیمة وممارساتها الصحنشر الوعي حو 

اشر وفي هذه الحالة یتم استعمال عدد أكبر من أدوات بالغذائیة توفیر الغذاء بشكل م
  .المعونة إلى جانب توفیر النقد أو القسائم أو حتى المهارات والمعرفة

ویمكن استعمال المساعدات الغذائیة اإلنسانیة أیضا لحمایة وتحسین معیشة السكان 
كما یمكن استعمالها لمنع أو حتى عكس طرق التكیف ، المتضررین من جراء االزمات 

التي من شانها  التسبب بعواقب ) مثل بیع األصول المنتجیة او تراكم الدیون( السلبیة 
  .لى سبل معیشة السكان وحالة أمنهم الغذائي أو تغذیتهمضارة قصیرة أو بعیدة المدى ع

  
  

تماشیا مع االهداف الرئیسیة للمساعدات اإلنسانیة التي یقدمها االتحاد األوربي كما هي 
والمتعلق بالمساعدات  ١٢٥٧/٩٦رقم ) المفوضیة االوربیة ( مذكورة في مرسوم المجلس 
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لغذائیة اإلنسانیة هو إنقاذ الحیاة والحفاظ اإلنسانیة ، فإن الهدف الرئیس من المساعدات ا
زمات الغذاء ألعلیها، فضال عن الحفاظ على سبل المعیشة وزیادة قدرة السكان المعرضین 

لألسر  حالمستمرة والمتنبأ بها بقوة على الصمود والتعافي منها ألنها الوسیلة الرئیسة التي تتی
   .تأمین استهالكها من الطعام

  
  

ك من خالل األهداف المحددة التي تسعى إلیها المساعدات الغذائیة وهي ویتم تحقیق ذل 
  :كما یلي

حمایة توفیر كمیات كافیة من االطعمة الصحیة واآلمنة والوصول إلیها واستهالكها من  .١
المتضررین من األزمات اإلنسانیة المستمرة والمتنبأ بها بقوة او الحدیثة وذلك  ناسقبل ال

بهدف تجنب معدالت الوفیات المفرطة وسوء التغذیة الحاد وغیرها من اآلثار والعواقب 
 .المهددة لحیاة اإلنسان

حمایة سبل المعیشة المهددة بسبب أزمات حدیثة أو مستمرة أو وشیكة إلى جانب الحد  .٢
یجاد الظروف المالئمة من ا لضرر الذي یلحق بأنظمة إنتاج وتسویق االطعمة وإ

 .للترویج إلعادة تأهیل واستعادة االعتماد على الذات

تعزیز قدرات نظام المعونة اإلنسانیة الدولي إلى جانب تعزیز كفاءة وفعالیة توصیل  .٣
 .المساعدات الغذائیة

واإلنعاش والقدرة على التكیف هي الركائز الثالث تعتبر اإلغاثة ما برنامج الغذاء العالمي أ
المساعدات الغذائیة  تقدم بلدا حول العالم، حیث ٧٠التي تحدد عمل البرنامج في أكثر من 

  .األكثر فعالیة ومالئمة
برنامج األغذیة العالمي الضوء على الدور الحیوي الذي تقوم به المساعدات الغذائیة یسلط 

ة حیث توفر الدعم للمتضررین في أعقاب الكوارث، وتساعد على أثناء األزمات اإلنسانی
بناء قدرة المجتمعات على التكیف خالل األزمات، وهي أمر ضروري لضمان األمن 

  .الغذائي

ستخدم برنامج األغذیة العالمي مجموعة متطورة من األدوات المبتكرة لتلبیة احتیاجات ی
لغذاء الذي یحتاجونه ألسرهم كل یوم، بما الناس الذین یكافحون من أجل الحصول على ا

في ذلك تلك األسر في كثیر من البلدان النامیة التي تتحمل تبعات االضطراب في أسواق 
  .الغذاء العالمیة
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 التغذیة: 

من خالل العمل مع الحكومات والقطاع الخاص، یقوم البرنامج ببناء القدرات في البلدان 
النامیة لیمكنها من إیجاد حلول محلیة لمجابهة الجوع، مثل المنتجات الغذائیة التكمیلیة 

  .عالیة القیمة الغذائیة لألطفال 
  
 مساعدات نقدیة أو قسائم: 

بر هو القدرة على شرائه، یستخدم برنامج عندما یتوفر الغذاء ویكون التحدي األك
األغذیة العالمي على نطاق واسع أدوات مبتكرة مثل القسائم الغذائیة اإللكترونیة أو 
المساعدات النقدیة لألسر غیر القادرة على شراء المواد الغذائیة من المحالت التجاریة 

 .واألسواق

 دعم صغار المزارعین: 

البلدان النامیة من خالل تمكین صغار المزارعین ومبادرة یمكن تعزیز األمن الغذائي في 
ُطبق في  وه، للشراء من أجل التقدمالعالمي  برنامج األغذیة بلدا ویقدم  ٢١مشروع تجریبي ی

للمزارعین الخبرة التي تمكنهم من تحسین نوعیة وحجم منتجاتهم وتربطهم على نحو أفضل 
 .باألسواق
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  المبحث الثاني
  

  المساعدات الغذائية في الدول العربية واألجنبيةتجارب برامج  
  

 مقدمة  

 يا أثيو ة   تجر

 ند ال ة   تجر

 بنغالدش ة   تجر

 يا كي ة   تجر

  دارفور ة   تجر

 باكستان ة   تجر

 يا مال ة  تجر

 ل از ال ة   تجر
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  مقدمة

هناك العدید من المنظمات الدولیة والمؤسسات العربیة سواء على مستوى دولي أو محلي 
  .العدید من المساعدات اإلنسانیة الغذائیةتقدم 

وقـد جـرت مناقشـات واســعة فـي أوسـاط األكـادیمیین والبــاحثین لتقیـیم أثـر المسـاعدات الغذائیــة 
ومســاهمة هـذه المســاعدات فــي ، واالجتماعیــة، علـى البلــدان المتلقیـة مــن النــواحي االقتصـادیة

ت النقدیــة أفضــل مــن المســـاعدات وارتــأى الكثیــر مــنهم أن المســاعدا، تحقیــق األمــن الغــذائي
أن تــأثیر المســـاعدات ) Burnside and Dollar, 2000(فیــرى بیرنســـاید ودوالر ، الغذائیــة

الغذائیة علـى التنمیـة االقتصـادیة واالجتماعیـة للدولـة المتلقیـة محـدود جـدا ومـرتبط إلـى درجـة 
متمـثال بالعالقـات  مثاًال على ذلـك) ٢٠٠٨(وقد أعطى المخالفي ، كبیرة بعوامل سیاسة بحتة

حیــث كانــت مصــر ، التجاریــة فــي مجــال القمــح بــین الوالیــات المتحــدة ومصــر فــي الســتینات
تســتورد حاجتهــا مــن القمــح مــن الوالیــات المتحــدة اســتنادا للقــانون المــذكور  ١٩٦١حتــى عــام 

ولكـــن المســــاعدات ، المتعلـــق بتصـــدیر فــــائض الســـلع الغذائیـــة األمریكیــــة إلـــى الـــدول النامیــــة
ائیة األمریكیة إلى مصـر انقطعـت حـال نشـوب خـالف سیاسـي حـاد بـین النظـام المصـري الغذ

  . ١٩٦٤آنذاك والوالیات المتحدة في 
فیجــادالن أن فشــل المســاعدات ، )Barrett and Maxwell, 2005(أمــا باریــت ومكســویل 

الغذائیــة فــي تحقیــق أهــدافها فــي كســر حلقــة الفقــر فــي معظــم البلــدان النامیــة یكمــن فــي فشــل 
  . هذه الدول في حسن اختیار الفئات المستهدفة

ال زال نطاق تأثیر برامج المساعدات الغذائیة على مستوى االقتصاد الكلي محل جدل 
أن برامج الدعم الغذائي ، )Clay, 1996(ال كالي ویذكر بعض االقتصادیین أمث، كبیر

الممولة من االتحاد األوروبي خدمت الطبقة الوسطى من المجتمعات المتلقیة لهذه البرامج 
إن ، )Maclelland, 1998(كما وجد ماكلیالند ، ولم تستطع الطبقات الفقیرة االستفادة منها

برامج الدعم الغذائي الممولة من الوالیات المتحدة األمریكیة لم یكن لها التأثیر المرجو في 
  . محاربة الفقر وانعدام األمن الغذائي في الدول المتلقیة لها

أن مجمل أداء وفعالیة برامج المساعدات الغذائیة خالل ) Awokuse, 2006(یرى أوكوس 
فمنذ إنشاء ، اضعي السیاسات والمحللین للمساعدات الغذائیةالعقود السابقة كان تحت رهن و 

برامج المساعدات الغذائیة دارت هناك مناقشات بین المحللین حول دوافع وتأثیر الجهات 
ركز بعض المحللین على ، المانحة للمساعدات الغذائیة على اقتصادیات الدول المتلقیة

وأكدوا على فعالیة هذه البرامج في تحقیق األثار اإلیجابیة لبرامج المساعدات الغذائیة 
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أهدافها ویسلط هؤالء المحللون الضوء على المساهمات اإلیجابیة للمساعدات الغذائیة في 
في المقابل هناك العدید من المحللین الذین یرون بأن المساعدات ، حاالت الكوارث واإلغاثة

إلى ) Clay et al, 1998(ت عالیة الغذائیة غیر فعالة نتیجة ارتباطها بتكالیف نقل ومواصال
االعتراف بالمساهمات اإلیجابیة للمساعدات الغذائیة في الحد من الفقر وانعدام األمن 
الغذائي إال أن المشكلة من وجهة نظرهما تكمن في عدم تبنى استراتیجیات جدیدة ومحسنة 

  .لتقدیم المساعدات الغذائیة لتصبح أكثر فعالیة في تحقیق أهدافها
طي تجارب الدول األخرى في مجال تقدیم المساعدات الغذائیة وتلقیها صورة أوضح عن تع

لذا نعرض في هذا الجزء تجارب ، أثر هذه المساعدات على اقتصادیات الدول المتلقیة
  .مجموعة من الدول النامیة في مجال تلقي المساعدات سواء في أفریقیا أو أسیا

   

حیث تعتمد ، لتجارب في مجال المساعدات الغذائیةمن أغنى ا تعد التجربة األثیوبیة
وبما أن هذا البلد شهد العدید من الكوارث ، أثیوبیا في اقتصادها على اإلنتاج الزراعي

الطبیعیة باإلضافة إلى النزاعات السیاسیة التي أثرت على إنتاجه الزراعي فإن ذلك أدى 
مالیین طن خالل الفترة  ١٠یا إلى إلى زیادة اعتماده على المساعدات الغذائیة في أثیوب

١٩٩٨- ١٩٨٤ )Ifpre and WFP, 2003 ( وبالمعدل وصلت كمیة المساعدات الغذائیة
 ١٩٩٦حیث مثل العام ، ٢٠٠٣- ١٩٩٣سنة خالل الفترة /طنا ٧٦٠٠٠٠السنویة إلى 

نتیجة المحصول الزراعي الجید خالل ذلك العام ) طنا١٥٦٠٠٠(أقل كمیة مساعدات 
ملیون  ١.٣حیث ارتفع أكثر من  ٢٠٠٠ى حجم للمساعدات خالل العام بینما كان أعل

  ). Gelan, 2006(طن 
أثار زیادة اعتماد أثیوبیا على المساعدات الغذائیة تساؤالت عدیدة بین الباحثین حول أثر 

 قام لیفینسون، المساعدات الغذائیة على اإلنتاج الزراعي وأسعار المواد الغذائیة في هذا البلد

بدراسة أثر المساعدات الغذائیة على ) Levinsohn and McMillan, 2005(یالن ومكم
 Partial(وقد استخدما تحلیل التوازن الجزئي في منهجیتهما ، محصول القمح في أثیوبیا

Equilibrium Analysis ( ووجد أنه في ظل غیاب المساعدات الغذائیة فإن أسعار
طن في /$١٩٣مقارنة مع  ١٩٩٩ل العام طن خال $٢٩٥القمح في أثیوبیا وصلت إلى 

ظل وجود المساعدات الغذائیة وهذا یعني أن وجود المساعدات الغذائیة یؤثر سلبا على 
%) ٣٥حیث أن المساعدات الغذائیة تقلل أسعار القمح بنسبة (المنتجین المحلیین للقمح 

ى نسبة الفقراء الذین ویرى الباحثان أن نسبة الفقراء الذین یشترون قمحا من السوق تزید عل
ینتجون ویبیعون القمح في السوق وهذا یعني أن عددا أكبر من األسر األثیوبیة ستستفید من 
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ومكمیالن یقلالن من األثر السلبي للمساعدات  وبالمجمل فإن لیفینسون، المساعدات الغذائیة
  . الغذائیة على إنتاج القمح في أثیوبیا

   

ومكمیالن اللذین اعتمدا في تحلیلهما على  ئج لیفنسوننتا) Gelan, 2006(انتقد جیالن 
ومكمیالن أن المساعدات الغذائیة  وفي حین یرى لیفنسون، دراسة حالة القمح دون غیره

یرى جیالن أن األثر ) الذین هم النسبة األقل في المجتمع(تؤثر سلبا على بائعي القمح 
المستفیدین على المساعدات  السلبي للمساعدات یمتد إلى أبعد من ذلك حیث اعتماد

الغذائیة من القمح سیؤثر سلبا على اإلنتاج الزراعي للمحاصیل والحبوب األخرى نتیجة 
 Computable(لقلة الطلب علیها وقد قام جیالن ببناء نموذج التوازن العام ألثیوبیا 

General Equilibrium Model (تاج لبیان األثر السلبي للمساعدات الغذائیة على اإلن
وخلص إلى نتیجة مفادها أن أثر المساعدات الغذائیة على اإلنتاج ، الزراعي المحلي

حیث أن توقف المساعدات الغذائیة تؤدي إلى زیادة معتدلة في ، الزراعي غیر واضح
  . أسعار المواد الغذائیة ولكنها بالمقابل تحفز اإلنتاج

   

كما تناولت العدید من الدراسات أثر المساعدات الغذائیة على البطالة في أثیوبیا فقام 
بدراسة أثر المساعدات الغذائیة في أثیوبیا على عرض ) Hoddinott, 2003(هودینوت 

العمالة باستخدام بیانات مسح األسرة في اثیوبیا وقام بتحلیل عرض العمالة في أثیوبیا في 
وتوصل إلى أنه ال یوجد أي أثر سلبي للمساعدات ، ت الغذائیة وغیابهاظل وجود المساعدا

ونظرا النتشار برامج المساعدات الغذائیة مقابل العمل في ، الغذائیة في أثیوبیا على العمالة
أثیوبیا فقد ركزت معظم الدراسات على األثر اإلیجابي لهذه البرامج في توفیر فرص عمل 

  ). Abdulai et al, 2005(سة عبدولي وأخرون مثل درا، والحد من البطالة
   

إلى أن للمساعدات الغذائیة )  Mann, 1967(أشارت دراسة أعدها الباحث مان  وفي الهند
 ,Isenman and singer(أما أیسمیان وسینجر ، أثرا سلبیا واضحا على اإلنتاج الزراعي

بي للمساعدات الغذائیة على فقد قاما بانتقاد جمیع الدراسات التي تؤكد األثر السل )1977
فیرى أیسمیان وسینجر أن معظم الدراسات أهملت عنصرا ، اإلنتاج الزراعي في الهند

مهما في تقییم أثر المساعدات الغذائیة وهو أن الهند دولة ذات كثافة سكانیة عالیة حیث 
وجهة  وبالتالي فإن أي تنمیة حقیقیة بالهند من، ینفق سكانها ثلثي دخلهم على الغذاء

نظرهما مرتبطة إلى حد كبیر بتوفر الغذاء وانخفاض سعره وشدد أیسمیان وسینجر على 
أهمیة برامج العمل مقابل الغذاء في الهند التي تشغل األیدي العاملة وتوفر مشاریع تنمویة 

وتوصال إلى أن األثر السلبي للمساعدات الغذائیة على اإلنتاج الزراعي في الهند ، فیها
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) Dev, 1995(كما أشار دیف ، ثیرا في ظل سیاسة توزیع سلیمة ومتطورة للغذاءیتضائل ك
إلى مساهمة برامج العمل مقابل الغذاء في تنمیة مشاریع البنیة التحتیة كثیفة العمل في 

  . الریف الهندي
   

إلى الدور اإلیجابي ) Ahmed, et al, 1995(أشارت دراسة أحمد وأخرون  وفي بنغالدیش
ل مقابل الغذاء في استهداف العمالة قلیلة المهارة التي تعمل في المناطق لبرامج العم

فقاموا بمراجعة أثر المساعدات الغذائیة ) Carlo, et al, 2007(أما كارلو وأخرون ، الریفیة
وهذه ، على اإلنتاج الزراعي واألمن الغذائي في دول جنوب أسیا وشبه الصحراء اإلفریقیة

وقام الباحثون بمراجعة اقتصادیات الزراعة ، زامبیا، وأثیوبیا، الدیشوبنغ، الهند: الدول هي
، وحصة الحبوب من اإلنتاج الزراعي، في كل من هذه الدول من حیث اإلنتاج الزراعي

توصلت الدراسة إلى ان ، وحجم المساعدات والتبادل التجاري الزراعي والسوق واالستهالك
هند وبنغالدیش أعطت نتائج أفضل من أثیوبیا الغذائیة في كل من ال تبرامج المساعدا

وعزى الباحثون سبب ذلك إلى السیاسات الحكومیة الجیدة في كل من الهند ، وزامبیا
وبنغالدیش حیث عملت كل منهما من خالل برامج المساعدات الغذائیة على تطویر البنیة 

قلل من األثر السلبي  وبالتالي تحسین اإلنتاج الزراعي مما، التحتیة في المناطق الریفیة
فیرى الباحثون أن المساعدات الغذائیة لیست الحل ، للمساعدات الغذائیة في هذه الدول

األمثل لمعالجة انعدام األمن الغذائي وبین الباحثون وسیلتین من الممكن أن تقودا إلى 
 من تقدیم المساعدات النقدیة بدال: نتائج أفضل لحل مشكلة انعدام األمن الغذائي وهما

 . الغذائیة وتطویر عمل األسواق التي یمكن أن تسهم في حل مشكلة عدم وفرة الغذاء

 )٢٠١٢موقع وزارة الصناعة والتجارة الخارجیة بمصر ،(  تجربة بنك جرامین في بنغالدیش

نسان إأو مصرف القریة؛ باللغة البنغالیة، إلى  (Grameen Bank) ینظر بنك جرامین
هلیة، یستطیع أن یكافح لیخرج من دائرة الفقر بكده وعرقه، ویتعامل األالفقیر كإنسان كامل 

خراجه من دائرة إلمعه بإنسانیة ویسعى لتنمیته وتحسین إمكاناته وقدراته ونوعیة حیاته سعیا 
وهي تجربة تعود . مسیرة كفاح طویلة یشارك فیها برأیه وجهده، بل وماله اللالفقر من خ

والمجتمع البنغالي، كما هي في ، تصادقئها بل على مجمل امنافعها لیس فقط على أعضا
جوائز محلیة  ٧نسانیة، لذلك استحقت النجاح الذي منحها إنفس الوقت مدرسة تتعلم منها 
دكتوراه فخریة،  ٢٧جائزة محلیة وعالمیة، إضافة إلى  ٦٠وعالمیة سابقة، ومنح صاحبها 

م، في الل أن یتوج ذلك بجائزة نوبل للستكریما خاًصا من بلدان العالم المختلفة قب ١٥و



٣١  
 

ووفق لجنة . م؛ نظیر جهوده في خلق تنمیة اقتصادیة واجتماعیة٢٠٠٦أكتوبر عام 
 .فیونس وبنك جرامین أثبتا للعالم أن أفقر الفقراء بوسعهم العمل لتحقیق التنمیة: الجائزة

في عام «: یقول یونسفما الذي فعله االقتصادي البنغالي محمد یونس حتى نال ما نال، 
وهو العام التالي لحصول بنغالدیش على استقاللها بدأُت بتدریس االقتصاد في  ١٩٧٢

وبعد عامین أصیبت البالد بمجاعة قاسیة، وكنت أقوم في الجامعة .. إحدى الجامعات
بتدریس نظریات التنمیة المعقدة، بینما كان الناس في الخارج یموتون بالمئات، فانتقلت إلى 

رى بنغالدیش أكلم الناس الذین كانت حیاتهم صراًعا من أجل البقاء، فقابلت امرأة تعمل ق
في صنع مقاعد من البامبو، وكانت تحصل في نهایة كل یوم على ما یكاد فقط یكفي 
للحصول على وجبتین، واكتشفت أنه كان علیها أن تقترض من تاجر كان یأخذ أغلب ما 

اثنین وأربعین شخًصا آخرین في القریة ممن كانوا واقعین في معها من نقود، وقد تكلمت مع 
فخ الفقر، ألنهم یعتمدون على قروض التجار المرابین، وكان كل ما یحتاجونه من ائتمان 
ا فقط، فأقرضتهم هذا المبلغ من مالي الخاص، وفكرت في أنه إذا قامت  هو ثالثون دوالرً

.. إن هؤالء الناس یمكن أن یتخلصوا من الفقرالمؤسسات المصرفیة العادیة بالشيء نفسه؛ ف
بدأ  ١٩٧٦وفي عام . »إال أن تلك المؤسسات ال تقرض الفقراء، وبخاصة النساء الریفیات

ا الستكشاف إمكانات تصمیم نظام مصرفي یصلح للفقراء من  ا عملیً یونس مشروًعا بحثیً
قراء بأسالیب وشروط مناسبة وقد توصل إلى أنه إذا توافرت الموارد المالیة للف. أهل الریف

وقد حقق المشروع بالفعل نجاًحا في . فإنَّ ذلك یمكن أن یحقق نهضة تنمویة كبیرة
وفي    ...Dhaka  ، ودكاTangailتانجیلو   Chittagong  محافظات كثیرة، كـ شیتاجونج

  Grameen) تحول المشروع إلى مصرف مستقل باسم مصرف جرامین ١٩٨٣أیلول 
Bank)  ٤٠من رأس المال المدفوع بینما كانت الـ% ٦٠الحكومة فیه بنسبة  ساهمت  %

للحكومة % ٢٥صارت النسبة  ١٩٨٦وفي عام . الباقیة مملوكة للفقراء من المقترضین
 .للمقترضین%  ٧٥و

وبعكس التوقعات، فقد استطاعت بنغالدیش أن «: وعن نتیجة المشروع یتحدث یونس فیقول
 ١٩٧٣عام % ٧٤كتها مع الفقر، فمعدل الفقر قد تراجع من تحقق إنجازا ملموسا في معر 

% ١، ومازال هذا المعدل یتراجع بنسبة ٢٠٠٥عام % ٤٠، ثم إلى ١٩٩١عام % ٥٧إلى 
رباح كبیرة منذ تأسیسه، أكما استطاع بنك جرامین تحقیق عدة إنجازات؛ منها تحقیقه . سنویا

 ١١٢,٤٠م حوالى ٢٠٠٥ل عام الك خباستثناء ثالثة أعوام، حیث بلغ إجمالي أعمال البن
جمالي النفقات الملیون دو  ملیون  ١٥,٢١، وبلغ صافي ارباح دوالرملیون  ٩٧,١٧ر، وإ
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ر، ومما الشك فیه أن أهم ما یلفت انتباه المتابع لهذه التجربة هو أنها تجربة قامت الدو 
بدوره إلى  على الثقة بالفقراء، وتقدیم القروض لهم من غیر ضمانات ورهون، وهذا أدى

إطالق طاقات هؤالء الفقراء لینتقلوا من أفراد على هامش الحیاة إلى بشر ینتجون ویعملون 
 .ویحفظون كرامتهم

  

  )٢٠١٢وثیقة المفوضیة األوربیة حول المساعدات الغذائیة واإلنسانیة، (  افي كینی
المعیشة تتولى المفوضیة األوروبیة تمویل برنامج متكامل للتغذیة والصحة وأسباب  

ویتم ذلك من خالل . یستهدف معالجة القحط والزیادة في حاالت الجوع الناجمة عن ذلك
تمویل مشاریع الرعایة الصحیة لمنع األمراض التي تفاقم من حاالت سوء التغذیة لدى 

ویتم أیضًا توفیر الخدمات البیطریة وتوفیر العلف للماشیة لمنع خسارة مربي الماشیة  .الناس
كما أن القسائم تعتبر أداة . ، مما یعتبر حیویًا لسبل معیشتهم وأمنهم الغذائيلقطعانهم

أخرى، حیث یتم توزیعها على األشخاص األكثر عرضة للمخاطر كي یستبدلوها بالطعام 
 Bezuneh and(ودیتون  أشارت دراسة للباحثین بزونه .والحلیب في األسواق المحلیة

Deaton, 1997 ( الذي حققه برنامج العمل مقابل الغذاء الذي تم تطبیقه إلى العائد الكبیر
هناك وتم تقسیم هذا العائد إلى عائد مباشر الذي یأتي بسبب زیادة استهالك األسر 
المشاركة في البرنامج لكمیات أكبر من الغذاء والعائد غیر المباشر الذي یأتي بسبب زیادة 

  .دخول هذه األسر
  )٢٠١٢وربیة حول المساعدات الغذائیة واإلنسانیة، وثیقة المفوضیة األ(  في دارفور

تتولى المفوضیة األوروبیة تمویل مشروع یوفر قسائم طحن الحبوب للمهجرین نتیجة 
الصراع، إلى جانب حصصهم المعتادة من المواد الغذائیة وسوف یحول ذلك دون قیام 

یتبقى منه السكان ببیع حبوبهم للحصول على المال كي یدفعوا تكالیف طحن ما 
وهذا مثال جید لتفهم السلسلة الكاملة الحتیاجات المستفیدین والتأكد من أن . واستهالكه

كمیة الطعام المستهلكة وقیمتها الغذائیة لم تنخفض، وأن هناك مرونة في استخدام مجموعة 
 من األدوات التي تم تكییفها لتناسب السیاق

  )٢٠١٢المساعدات الغذائیة واإلنسانیة، وثیقة المفوضیة األوربیة حول (  في باكستان
تدعم المفوضیة األوروبیة ائتالفًا یضم ست منظمات غیر حكومیة عملت معًا لمعالجة سوء 

ویساعد المشروع المجموعات السكانیة المتضررة، وبالذات خالل  .التغذیة والنقص في الغذاء
لطعام لألشخاص األكثر األشهر التي تسبق موسم الحصاد مباشرة عندما تصبح مخزونات ا

ویستخدم المشروع مختلف األدوات القائمة على المبالغ النقدیة . فقرًا عند حدها األدنى
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وفي عام ). قسائم الطعام، النقد مقابل العمل، المنح المالیة المشروطة وغیر المشروطة(
فقرًا وهو أكثر أقالیم باكستان ) جنوب باكستان(یجري تنفیذ المشروع في السند  ،٢٠١٢

في المائة من األسر تعاني  ٧٢حیث تبین أن  ،٢٠١١حسب ما أورده المسح الوطني لعام 
 .من اختالل في أمنها الغذائي

 

  

 )٢٠١٢موقع أخبار الوسط،(  : التجربة المالیزیة

وعاصمتها هي . ٢كم ٣٢٩,٨٤٥مالیزیا دولة تقع في جنوب شرق آسیا، بمساحة كلیة تبلغ 
ذا كانت الدولة قد دخلت . ملیون نسمة ٢٨سكانها إلى أكثر من  كوااللمبور، یصل تعداد وإ

ذا كانت العولمة قد ساهمت في عولمة الفقر فكیف نجحت  العولمة من بابها الواسع، وإ
، والتي كادت ١٩٩٧مالیزیا في مكافحة الفقر؟ رغم تعرضها لألزمة المالیة اآلسیویة 

 ك؟تعصف بالبالد؟ وما هي الفلسفة المتبعة في ذل

تعتبر تجربة مكافحة الفقر في مالیزیا من أبرز التجارب التي ُكللت بالنجاح على مستوى 
من سكانه تحت خط الفقر، فقد استطاعت مالیزیا خالل % ٣٧العالم اإلسالمي الذي یعیش 

؛ وهو ما %٥.٥إلى % ٥٢.٤تخفیض معدل الفقر من ) م٢٠٠٠-١٩٧٠(ثالثة عقود 
ص بنهایة عقد التسعینیات إلى أكثر من ثالثة أضعاف عما یعني أن عدد األسر الفقیرة تناق

ونجاح النموذج المالیزي أدى إلى ارتفاع متوسط دخل . كان علیه الحال في عقد السبعینیات
الفرد ألكثر من ستة عشر ضعًفا خالل العشرین سنة األخیرة، حیث قفز متوسط دخل الفرد 

، كما ارتفعت قیمة الصادرات ٢٠٠٢رنجت عام ١٣٠٠م إلى ١٩٨٠رنجت عام  ٦٠٠من 
، ٢٠٠٢ملیار دوالر بحلول عام  ٩٢.٢م إلى ١٩٨٠من أقل من خمسة ملیارات دوالر عام 

، وانخفضت كذلك في نفس السنة نسبة ٢٠٠٠ عام % ٥.٣وانخفضت نسبة البطالة إلى 
% ٩٤ومن المؤشرات الرسمیة ذات الداللة أن %. ٦الواقعین تحت خط الفقر إلى أقل من 

ا، ویستفید من  من الفقراء من % ٧٢الفقراء في مالیزیا یتاح ألطفالهم التعلیم األساسي مجانً
منهم یحصل على میاه نقیة، وهذه النسب جمیعها تشیر إلى % ٦٥خدمات الكهرباء، و 

وعندما ضربت األزمة المالیة االقتصادیة شرق آسیا . نجاحات كبیرة مقارنة بالدول النامیة
وقامت بعملیة إصالح شبه مضادة لما ، لیزیا اقتراح البنك الدوليرفضت ما، ١٩٩٨في 

هذه اإلنجازات لم تأتِ من فراغ، . فكانت أول الدول خروًجا وشفاًء من األزمة، اقترحه البنك
نما من خطط تنمویة قامت بها الحكومة التي أخذت على عاتقها عملیة تشكیل وقیام  وإ

 :ومنهاالنهضة في ضوء التعالیم اإلسالمیة، 
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  وبفترات سماح تصل )البومیبترا(تقدیم قروض بدون فوائد للفقراء من السكان األصلیین ،
 إلى أربع سنوات

 منح إعفاء ضریبي لمدة عشر سنوات للمشروعات الصناعیة. 

  دوالرا أمیركیا لمن یعول أسرة وهو معوق،  ٢٦٠- ١٣٠تقدیم إعانة شهریة تتراوح بین
 .الشیخوخةأو غیر قادر على العمل بسبب 

  شالالت، (قامت باستغالل طبیعة كل موقع، سواء كان زراعیا أو حیوانیا أو طبیعیا
 .، من خالل توفیر عدد من األنشطة والفعالیات)إلخ... بحیرات، مرتفعات جبلیة، مزارع

قارن فیها أثر المساعدات الغذائیة ) Maxwell, 1991(وفي دراسة أخرى أعدها ماكسویل 
وأشارت نتائج ، به الصحراء اإلفریقیة هي السنغال وأثیوبیا والسودانلثالث دول في ش

دراسته أن األثر النهائي للمساعدات الغذائیة على اإلنتاج المحلي واألسعار یعتمد على 
  . طبیعة المؤسسات العاملة في الدول المتلقیة للدعم وسیاساتها الحكومیة

  

  )٢٠١٠البنك الدولي ، : ()بولسا فامیلیا(  تجربة البرازیل

على  من نوعهواحًدا من أكبر البرامج " بولسا فامیلیا"یعد البرنامج البرازیلي االجتماعي الرائد 
فها هو بعد عامین من انطالقه یحسن الظروف المعیشیة لثمانیة ملیون أسرة . مستوى العالم

  ..فقیرة في جمیع أرجاء البرازیل

االجتماعي في البرازیل إلى أهمیة دور السیاسة  والسیاقیشیر كل من الفقر وعدم المساواة 
 الذي تبرز فیه أهمیة النمو لتخفیض أعداد الفقراء، تعد االستثمارات في ففي الوقت. االجتماعیة

واإلبقاء  القطاعات االجتماعیة في غایة األهمیة لتعمیق مستویات التحسن في رفاهة الفقراء
 .علیها

كبرنامج الرئیس لوال  ٢٠٠٣أكتوبر /تشرین األول في (BFP) "لیابولسا فامی"ُأطلق برنامج 
ویسعى ". استئصال الجوع إلى درجة الصفر"أطلق علیها  االجتماعي الرائد لدعم مبادرته التي

  :إلى اإلسهام في -األخرى" التحویل النقدي المشروط" مثله في ذلك مثل برامج -البرنامج

ا من خالل توفیر تحویالت نقدیة لألسر  التيخفیف وطأة الفقر وعدم المساواة ت - تسود حالیً
  .المدقع التي تعاني من الفقر
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امتثال المستفیدین  ووقف توارث الفقر بین األجیال باشتراط منح هذه التحویالت في حالة -

 .قبل الوالدة لمتطلبات مثل المواظبة على الدراسة وأخذ اللقاحات واستشارات ما

ا، یغطي   ٣٤حوالي (مذهلة ما یزید عن ثمانیة ملیون أسرة  البرنامج الذي توسع بسرعةوحالیً
یهدف إلى تغطیة الفقراء تغطیة " بولسا فامیلیا"برنامج  الجدیر باإلشارة أن). ملیون شخص

 )ملیون شخص ٤٤ملیون أسرة أو نحو  ١١.٢یقدر بـ  أي ما( ٢٠٠٦شاملة بحلول عام 

شراكة طویلة مع الحكومة البرازیلیة من خالل  البنك الدولي فيومنذ تأسیس البرنامج، انخرط 
إلى جانب مشروع بولسا فامیلیا الحالي المدعم  حوار عالي المستوى ودعم تحلیلي واستشاري

 .دوالر ملیون ٥٧٢بقرض قیمته 

بولسا "على تعزیز قدرة برنامج ) ٢٠٠٥یونیة /حزیران الذي بدأ سریانه في(یساعد المشروع 
 :من خالل على خفض أعداد الفقراء" افامیلی

 الفجوات والتكرارات في عملیات التغطیة دمج برامج التحویل النقدي المشروط وتقلیل 

 المستهدفین ودعم نظام تحدید السكان 

 وتقییمه ووضع نظام لمتابعة برنامج بولسا فامیلیا 

 للبرنامج وتعزیز األداء المؤسسي األساسي. 

ا، هناك بعضورغم حداثة عهد البرنامج   :النتائج التي اتضحت معالمها بالفعل نسبیً

 الكفاءة المكاسب الناتجة عن زیادة 

 المحلیة واآلثار اإلیجابیة على االقتصادات 

 ا واالستهداف القوي لألكثر  فقرً

 سهامات البرنامج في نتائج التعلیم  المحسنة وإ
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  المبحث الثالث
  

  
  تجربة فـلسطين

 

 مقدمة  

 عاما ن عشر خالل الغذائية املساعدات   ٢٠٠٧-١٩٨٨واقع
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  :مقدمة
" المســاعدات الطارئــة فــي فلســطین: النقــد مقابــل العمــل والغــذاء مقابــل العمــل أ"أثــارت دراســة 
حیـث حاولـت الدراسـة ، ر جدال واسعا حول أثر المساعدات الغذائیة فـي فلسـطینلمسیلیا وبو

هـل بـرامج الغـذاء مقابـل العمـل أكثـر فعالیـة مـن بـرامج النقـود مقابـل : اإلجابة على سؤال مهـم
اســتخدمت بشــكل مكثــف " الغــذاء مقابــل العمــل"العمــل فــي فلســطین؟ ومــن المعلــوم أن بــرامج 

نسبیا أثـر انـدالع االنتفاضـة الثانیـة كوسـیلة لتوزیـع حـزم غذائیـة علـى المسـتحقین فـي كـل مـن 
لـى هـذا السـؤال ولتحدیـد اآلثـار االقتصـادیة التـي تتولـد لإلجابـة ع، الضفة الغربیة وقطـاع غـزة

قـام الباحثــان ببنـاء نمـوذج تــوازن ، مـن بـرامج الغـذاء مقابــل العمـل مقارنـة بــالنقود مقابـل العمـل
ومنتجـــات زراعیـــة ، الغـــذاء(عـــام لالقتصـــاد الفلســـطیني یتكـــون مـــن ثمانیـــة قطاعـــات إنتاجیـــة 

وأربعــــة ) وخــــدمات العــــالم، وخــــدمات خاصــــة، لوالنقــــ، والتجــــارة، والبنــــاء، والصــــناعة، أخــــرى
توصـــل التحلیـــل ، ٢٠٠٢لعـــام ) SAM(عمـــالء اقتصـــادیین مصـــفوفة الحســـابات االجتماعیـــة 

الــذي یقــارن بــین النتــائج االقتصــادیة لصــرف ) ١(إلــى عــدة نتــائج یمكــن تلخیصــها فــي جــدول 
لســطینیة إمــا علــى تمویــل بــرامج تشــغیل فــي األراضــي الف) ملیــون دوالر ٣٧٥(مبلــغ افتراضــي 

  . عبر دفع غذاء لقاء العمل أو نقود لقاء العمل
  

  )٣.١(جدول 
-SAMسنة األساس (نتائج تطبیق نموذج التوازن العام على االقتصاد الفلسطیني  

100(  
  عمل لقاء دفع أجر بالغذاء  عمل لقاء دفع أجر بالنقود  

  ١٠٥  ١١١  الناتج القومي اإلجمالي
  ٩٤  ٨٩  البطالة

  إنتاج محلي
  ٨٦  ١٠٢  غذاء

  ١٠٠  ١١٢  منتجات زراعیة أخرى
  ٨٣  ٩٧  خدمات عامة

  استهالك
  ١١٨  ١٠٦  غذاء

  ١٠٦  ١٠٦  منتجات زراعیة أخرى
  ٩٢  ٩٨  خدمات عامة 

بحث في المساعدة في : النقد مقابل العمل والغذاء مقابل العمل أ ). "٢٠٠٤(میسلیا وبور، : المصدر
 .٤، العدد ١٦فلسطین، المجلد  حاالت الطوارئ في النظم االقتصادیة،
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ویصــور العمــود الثــاني مــن الجــدول اآلثــار ، النتــائج األساســیة للدراســة )٣.١( یعــرض جــدول

ملیــون دوالر علــى شــكل أجــور للعمــال فــي بــرامج  ٣٧٥التــي یمكــن أن تتولــد مــن إنفــاق مبلــغ 
التشغیل ویصور العمود الثالث  من الجـدول اآلثـار المحتملـة علـى االقتصـاد الفلسـطیني فیمـا 

 -األرقــام فــي ســنة األســاس(یــدفع للعمــال لقــاء العمــل  لــو تــم إنفــاق المبلــغ علــى شــكل غــذاء
١٠٠ .(  

نقطـة فیمـا لـو  ١١سیزداد بمقدار  ٢٠٠٢فإن الناتج القومي اإلجمالي في العام ، تبعا للدراسة
الزیـادة سـتكون خمـس نقـاط فقـط فـي حـال إنفاقهـا علـى ، تـم إنفـاق المبلـغ علـى األجـور النقدیـة

ابعــة قــراءة الجــدول یتضــح أن الــدفع نقــدا لقــاء مــن خــالل مت، عمــل أجــور علــى شــكل أغذیــة
عمـل یــؤثر بشــكل أفضــل مــن الـدفع علــى شــكل غــذاء علــى كـل مــن النــاتج المحلــي اإلجمــالي 

كـذلك تقـل نســب ، واإلنتـاج المحلـي مـن الغـذاء والمنتجـات الزراعیــة األخـرى والخـدمات العامـة
نتیجــة مفادهــا أن التوزیــع  البطالــة فــي ظــل الــدفع نقــدا بــدال مــن الغــذاء وتوصــلت الدراســة إلــى

ولكـن ) انظـر زیـادة االسـتهالك فـي  الجـدول(المباشر للغذاء یـؤدي إلـى زیـادة أكبـر فـي الرفـاه 
وعلــى حســاب النمــو علــى المــدى ، هـذه الزیــادة تكــون علــى حســاب المنتجــین واإلنتــاج المحلــي

العمــل الكثیــف  وتحــاجج الدراســة أن الــدعم النقــدي للمشــاریع اإلنتاجیــة المحلیــة ذات، الطویــل
  . تؤدي إلى نتائج اقتصادیة أفضل من برامج توزیع الغذاء

اســـتخدم المؤلفـــان كأســـاس لدراســـتهما مصــــفوفة الحســـابات االجتماعیـــة التـــي وضـــعها البنــــك 
ولكــــن الظــــروف االقتصــــادیة فــــي الضــــفة ، ١٩٩٨الــــدولي لالقتصــــاد الفلســــطیني فــــي العــــام 

أي أن المصـــــفوفة التـــــي ، فاضـــــة الثانیــــةوالقطــــاع تبـــــدلت بشــــكل جـــــوهري وكبیـــــر عقــــب االنت
ولقـــد قـــام ، ٢٠٠٢ال تصـــلح البتـــة لتصـــویر حـــال االقتصـــاد فـــي العـــام  ١٩٩٨وضـــعت لعـــام 

أي إجــراء تعــدیل علــى أرقــام مصــفوفة " هــزة االنتفاضــة"المؤلفــان بــإجراء مــا أطلقــا علیــه اســم 
مؤلفـان كانــت ولكـن التعـدیالت التـي أجراهـا ال ٢٠٠٢لتـتالءم مـع األوضـاع فـي العـام  ١٩٩٨

وزیـــادة % ٣٠مـــثال تقلـــیص حجـــم النـــاتج القـــومي اإلجمـــالي بمقـــدار (تعـــدیالت كمیـــة فحســـب 
، ولــیس تعــدیالت هیكلیــة تتنــاول العالقــات والتشــابكات القطاعیــة) البطالــة بــأكثر مــن ضــعفین

ومـــــن المعلـــــوم أن العالقـــــات التشـــــابكیة هـــــذه هـــــي جـــــوهر مصـــــفوفة الحســـــابات االجتماعیـــــة 
)SAM .(  
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منظمة الغذاء (: ٢٠٠٧-١٩٨٨المساعدات الغذائیة خالل عشرین عاما  واقع
  )٢٠١٢العالمي،

یستعرض هذا الفصل وبصورة وصفیة واقع المساعدات الغذائیة المقدمة في األراضي 
) ٢٠٠٧-١٩٨٨سلسة زمنیة (وسیتم استعراض هذا الواقع بصورة تاریخیة ، الفلسطینیة

اعدات في األراضي الفلسطینیة إضافة إلى التوزیع وأنواع المواد الغذائیة المقدمة كمس
لعبض المؤشرات وكما یستعرض هذا الفصل وصفا، الجغرافي للمانحین لتلك المساعدات

  . التي سیتم دراسة عالقتها مع المساعدات الغذائیة المقدمة في األراضي الفلسطینیة
  : اإلنفاق على الغذاء ٣.١

قبل الحدیث عن المساعدات الغذائیة وبعض المؤشرات االقتصادیة الكلیة في األراضي 
الفلسطینیة البد من التنویه أن نسبة االنفاق على الغذاء في األراضي الفلسطینیة عالیة 

وقد وصل نسبة اإلنفاق على ، مقارنة بنسب اإلنفاق على المجموعات الرئیسیة األخرى
من مجموع اإلنفاق على % ٣٦.٨إلى  ٢٠٠٧سطینیة في العام الغذاء في األراضي الفل
وعلى المستوى الجغرافي تصل نسبة اإلنفاق على الغذاء في قطاع ، جمیع السلع والخدمات

الجهاز (في الضفة الغربیة % ٣٥.٤في حین تصل هذه النسبة إلى % ٤١.٤غزة إلى 
  .)٢٠٠٨اإلحصائي المركزي، 

ق على الغذاء في قطاع غزة عنها في الضفة الغربیة هي ولعل ظاهرة ارتفاع نسبة اإلنفا
فإن نسبة اإلنفاق على الغذاء ) Engels Law(فكما یشیر قانون إنجل ، أمر متوقع

وتشیر بیانات العام ) Nicholson and Syndor, 2007(تنخفض مع زیادة الدخل 
بینما $ ١,٨٧٢أن نصیب الفرد من الدخل المتاح اإلجمال في الضفة الغربیة بلغ  ٢٠٠٧

  .)٢٠٠٨الجهاز اإلحصائي المركزي، ($ ١,٤٣٥بلغ نصیب الفرد منه في قطاع غزة 
  

أن  ٢٠٠٦تشـــیر نتـــائج مســـح نفقـــات ودخـــل األســـرة فـــي األردن لعـــام ، وعلـــى ســـبیل المقارنـــة
أمـا  ،)٢٠٠٧، دائـرة اإلحصـاءات العامـة(% ٣٣نسبة إنفاق الفرد األردني علـى الغـذاء تصـل إلـى 

الجهـــاز (% ١٦.٦حـــوالي  ٢٠٠٧فبلغـــت نســـبة اإلنفـــاق علـــى الغـــذاء فـــي العـــام فـــي إســـرائیل 
ویالحظ أن نسبة اإلنفاق علـى الغـذاء فـي إسـرائیل هـي األقـل بـین ) ٢٠٠٨اإلحصائي المركزي،

األمر الذي یمكن تفسیره أیضا باسـتخدام قـانون أنجـل مـع ضـرورة اإلشـارة إلـى ، الدول الثالث
حیـث أن القیمـة المطلقـة التـي ، فـاق ولـیس قـیم نقدیـة مطلقـةأن القانون یتحـدث عـن نسـب اإلن

ینفقها الفرد اإلسرائیلي على الغذاء تفوق بالتأكیـد مـا ینفقـه الفـرد األردنـي أو الفلسـطیني بسـبب 
  . ارتفاع مستوى الدخول في إسرائیل
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  : المساعدات الغذائیة إلى األراضي الفلسطینیة ٣.٢
المقدمـة مـن دول العـالم المختلفـة للفلسـطینیة إلـى عـام النكبـة یعود تاریخ المسـاعدات الغذائیـة 

واســتمرت ، م حیــث بــدأت المســاعدات الغذائیــة تتــدفق علــى الالجئــین الفلســطینیین١٩٤٨فــي 
ــا هـــذا عبـــر وكالـــة غـــوث وتشـــغیل الالجئـــین الفلســـطینیین التابعـــة لألمـــم المتحــــدة  حتـــى یومنـ

قدمــة باألوضــاع السـائدة حیــث تــزداد فــي ویتــأثر حجـم المســاعدات الم، وغیرهـا مــن المنظمــات
ها اضطرابات سیاسـیة واقتصـادیة، فقـد مـرت األراضـي الفلسـطینیة بتغیـرات دالفترات التي تسو 

إلــــى اإلغالقــــات  ١٩٩٣إلــــى توقیـــع أوســــلو  ١٩٨٧كثیـــرة منــــذ بــــدء االنتفاضـــة األولــــى عــــام 
رائیلیة بشــكل حیــث أثــرت اإلجــراءات اإلســ، ٢٠٠٠والجــدار العنصــري بعــد انتفاضــة األقصــى 

كبیــر علــى األوضـــاع المعیشــیة لألســـر الفلســطینیة فارتفعــت نســـبة البطالــة ونســـبة الفقــر ممـــا 
أدى إلـــى ازدیـــاد الحاجـــة إلـــى المســـاعدات اإلنســـانیة خاصـــة الغذائیـــة منهـــا ونرصـــد فـــي هـــذا 

-١٩٨٨الجزء المساعدات الغذائیة التي قدمت لألراضي الفلسطینیة على مدى عشـرین عـام 
٢٠٠٧ .  

  

  

  ): ٢٠١٠-١٩٨٨(تغیرات المساعدات الغذائیة  ٣.٢.١
أدنـــاه حجــم المســـاعدات الغذائیــة التــي اســـتقبلتها األراضــي الفلســـطینیة ) ٣.٢(یعــرض جــدول 

ویالحــــظ مــــن خــــالل تلــــك البیانــــات التفــــاوت الكبیــــر فــــي كمیــــة ، خــــالل الفتــــرة قیــــد الدراســــة
یالحـظ أن معـدل نمـو ، فعلـى سـبیل المثـال، المساعدات الغذائیـة المقدمـة مـن سـنة إلـى أخـرى

م ٢٠٠١فـي العــام  ٢٠٠٥بـل أنــه تجـاوز ، واتفـي كثیــر مـن السـن% ١٠٠المسـاعدات یفـوق 
وفـــي نفـــس الوقـــت نالحـــظ أن كمیـــة ، وهـــو العـــام الـــذي اشـــتدت فیـــه وتیـــرة انتفاضـــة األقصـــى

المساعدات المقدمة في األراضي الفلسطینیة تتراجع في سنوات أخرى إلـى أكثـر مـن النصـف 
یــة الفلســـطینیة وذلــك بعــد قیــام الســلطة الوطن، ١٩٩٦فــي العــام % ٧٣بــل إنــه تراجــع بنســبة 

  . ومؤسساتها المختلفة
وقبل إعطاء المزید من الوصف البد من التنویه أن هذه التذبذبات قد تكـون ناتجـة عـن ثالثـة 

  : عوامل
واألمنـي وبالتـالي االقتصـادي فـي األراضـي الفلسـطینیة فخـالل  عدم االستقرار السیاسـي  :أوال

ســنوات عــدم االســتقرار یتــدهور النشــاط االقتصــادي بســبب التــدهور فــي األوضــاع السیاســـیة 
وتـزداد بالتـالي حاجـة المجتمـع الفلسـطیني للمسـاعدات فـي تلـك الفتـرات ، واألمنیة في المنطقـة

عكســیة بــین حجــم المســاعدات الغذائیــة ومجمــل بمعنـى أنــه یمكــن القــول أن العالقــة قــد تكـون 
  . النشاط االقتصادي في األراضي الفلسطینیة
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تقـــدم بعـــض الـــدول المانحـــة المســـاعدات علـــى ضـــوء ظـــروف اإلنتـــاج وتـــوفر فـــائض   :ثانیـــا
وربمـــا بـــدوافع سیاســـیة أكثـــر منهـــا دوافـــع تـــرتبط بـــالطرف ، عـــرض یمكـــن تقدیمـــه كمســـاعدات

  . المتلقي
یانات نفسها ودقة تجمیعها مـن مصـادرها المختلفـة فقـد یحتـاج تجمیعهـا إلـى طبیعیة الب  :ثالثا

مزیــد مــن الدقــة والتعــاون مــن قبــل المــانحین أنفســهم أو المؤسســات ذات العالقــة بتوزیــع هــذه 
  . المساعدات

لى جانب العام  تشیر بیانات الجدول أن هنالك بعض األعـوام األخـرى التـي شـهدت  ٢٠٠١وإ
زاد حجـم المســاعدات بنســبة  ٢٠٠٤م المســاعدات الغذائیـة ففــي العــام زیـادة ملحوظــة فـي حجــ

ولعل ذلك یعود إلى ارتفاع نسـبة البطالـة فـي ذلـك العـام حیـث  ٢٠٠٣مقارنة بالعام % ١٨.٥
 ٢٠٠٧و ٢٠٠٦وكمــا یالحــظ زیــادة حجـم المســاعدات الغذائیــة فــي األعــوام ، %٢٦.٨بلغـت 

ویمكـن تفسـیر ذلـك ، علـى التـوالي% ٥٧و% ٨٥حیث بلغت نسبة الزیـادة فـي هـذین العـامین 
بالحصـــار االقتصـــادي الـــذي فرضـــته إســـرائیل وتبعهـــا العـــالم علـــى حكومـــة حمـــاس وحكومـــة 
الوحـدة الوطنیــة ویبــدو أن توزیـع المســاعدات الغذائیــة اإلنســانیة اسـتمر مــن خــالل المؤسســات 

بسـبب المعانـاة التـي والهیئات الدولیة كبرنامج الغذاء العالمي ووكالة غـوث وتشـغیل الالجئـین 
  . خلفها الحصار لقطاعات كبیرة من الشعب الفلسطیني

شـهدت بعـض األعـوام األخـرى انخفاضـا ملحوظـا فـي كمیـة المســاعدات  ١٩٩٦إضـافة للعـام 
یالحـظ تراجـع هـذه المسـاعدات ، فعلى سبیل المثال، الغذائیة المقدمة في األراضي الفلسطینیة

فـي العـام الـذي سـبقه % ١٣.٨انت قـد ارتفعـت بنسـبة بعد أن ك١٩٩٢في العام % ٦٩بنسبة 
إلـى الحصـار الشـامل الـذي ضـربته  ١٩٩١مكـن أن تعـزى الزیـادة فـي العـام یو  ١٩٩١مباشرة 

إســرائیل علــى األراضــي الفلســطینیة خــالل فتــرة حــرب الخلــیج الثانیــة ومــا بعــدها ممــا أثــر ســلبا 
ر الــذي أثــر علــى مســتوى الحیــاة علــى دخــول العمــال الفلســطینیین للعمــل داخــل إســرائیل األمــ
فـیمكن أن یعـزى إلـى الرفـع  ١٩٩٢بصورة عامة، أما التراجع في كمیة المسـاعدات فـي العـام 

النسـبي للقیـود التـي فرضـتها إسـرائیل وتحسـن األحـوال االقتصـادیة للعمالـة الفلسـطینیة العاملــة 
  . یة بصورة عامةفي إسرائیل وبالتالي تحسن الظروف االقتصادیة في األراضي الفلسطین
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حجم المساعدات الغذائیة المقدمة في األراضي الفلسطینیة ونسب  )٣.٢( رقم جدول
  )٢٠٠٧-١٩٨٨(نموها مع أبرز التحوالت السیاسیة واالقتصادیة 

 المساعدات  السنة

  "طن"الغذائیة 
معدل 
  %النمو

  مالحظات

٢٨,٥٦١.٩  ١٩٨٨      
١٩٨٩  13,780.1 -٥٢    
١٩٩٠  22,414.8 ٦٣    
  حرب الخلیج الثانیة وبدایة سیاسة اإلغالقات ثم مؤتمر مدرید  ١٣٨ 53,408.6  ١٩٩١
  استمرار المفاوضات السالم وبدء العمل النشط للمؤسسات الدولیة  ٦٩- 16,809.0  ١٩٩٢
١٩٩٣  21,213.4 ٢٦    
نشاء السلطة الوطنیة  ٨٥ 39,349.0  ١٩٩٤   اتفاقیة أوسلو وإ
  %٣.٥ج .م.نمو ن  ٤- 37,645.2  ١٩٩٥
  %٢٤إلى  ١٤وازدیاد نسبة الفقر من % ٦ج .م.تراجع ن  ٧٣- 10,264.5  ١٩٩٦
  %٣.٥ج .م.نمو ن  ٢٥ 12,852.7  ١٩٩٧
  %٢٠تراجع الفقر إلى ، %١ج .م.نمو ن، فتح جزئي لسوق العمل اإلسرائیلي  ١٧٨ 35,676.2  ١٩٩٨
  %٠.٥ج بأقل من .ن.نمو م، استقرار اقتصادي  ٨ 38,429.9  ١٩٩٩
  %٣١ارتفاع الفقر ، %٢.٤ج .م.تراجع ن، اندالع االنتفاضة الثانیة  ٣٤ 51,448.4  ٢٠٠٠
  %-٤٦الفقر ، %٨.٢ج .م.تراجع ن، تزاید وتیرة االنتفاضة  ٢٢٠ 164,612.8  ٢٠٠١
  %٥٩- الفقر ، %١٦ج .م.تراجع ن، إعادة احتالل المدن  ٥٩- 68,077.1  ٢٠٠٢
  %٣٥.٥- الفقر  ،%٧٢ج .م.نمو ن، هدوء نسبي  ٢١- 53,520.1  ٢٠٠٣
  %٢٥.٦- الفقر ، %١٦ج .م.نمو ن، هدوء نسبي  ١٨٥ 152,535.0  ٢٠٠٤
  %٢٩.٥-الفقر ، %٦.٦ج .م.نمو ن، انسحاب من غزة، هدوء نسبي  ٥٨- 63,993.1  ٢٠٠٥
ج .م.تراجع ن، )حكومة حماس ثم حكومة الوحدة الوطنیة(حصار اقتصادي   ٨٤ 117,538.9  ٢٠٠٦

-الفقر ، %١.٥ج .م.تراجع ن، إنهاء حصار الضفة واستمراره على غزة  ٥٧ 185,296.8  ٢٠٠٧  %٣٠.٨-الفقر ، %٤
) INTERFAIS( المعونة الغذائیة الدولیة معلومات، نظام برنامج الغذاء العالمي:  المعونة الغذائیةبیانات عن : المصدر  %. ٣٠.١

www.wfp.org/fais  
 .القدسالمجموعة اإلحصائیة اإلسرائیلیة، مختلفة، و قضایاالجهاز اإلحصائي المركزي اإلسرائیلي، ): ١٩٩٣-١٩٨٨(ل البیانات

www.cbs.gov.il 
 .فةمختل قضایاالفلسطینیة،  المجموعة اإلحصائیةالجهاز اإلحصائي المركزي الفلسطیني ، ): ٢٠٠٧-١٩٩٤(البیانات ل

swww.pcbs.gov.p 



٤٣  
 

ولعل التراجع في كمیة المساعدات الغذائیة المقدمة في األراضي الفلسطینیة في العام 
تحتاج إلى وقفة تأمل، نالحظ أن المساعدات تراجعت بنسبة  ٢٠٠١مقارنة بالعام  ٢٠٠٢

ع% ٥٩ ادة احتالل المدن حیث كان من المتوقع في ذلك العام الذي هو عام االجتیاحات وإ
غالق الطرق ، أن تزداد مثل هذه المساعدات لعل التفسیر یكمن في ضراوة االجتیاحات وإ

لیس المؤدیة إلى إسرائیل فحسب بل الطرق بین مدن األراضي الفلسطینیة نفسها مما أدى 
  . لمانحین في تقدیمهاإلى استحالة نقل المساعدات الغذائیة حتى ولو كان هنالك رغبة لدى ا

  

    : تركیبة المساعدات الغذائیة ٣.٢.٢
أهم أنواع  2ویعرض جدول ، تتعدد أنواع المواد الغذائیة المقدمة في األراضي الفلسطینیة

 ىویبین من بیانات الجدول أن النسبة الكبر ، ٢٠٠٧المواد الغذائیة التي تم تقدیمها في عام 
من المساعدات عند تقییم % ٧٣من المساعدات تكون على صورة دقیق القمح الذي یمثل 

ولكن نسبة دقیق القمح من تركیبة المساعدات الغذائیة ، المساعدات بوزنها الفعلي باألطنان
عندما یتم تقییمها بما یعادل وزنها من الحبوب ، من مجموع المساعدات% ٧٨ترتفع إلى 

)Grain Equivalent( .  
ویأتي بعد دقیق القمح من حیث األهمیة النسبیة في مجموع المساعدات الغذائیة كل الزیوت 

إلى % ٥(واألرز من %) ٦.٨إلى  ٥.٣(النباتیة بأنواعها حیث تتراوح أهمیتها النسبیة من 
% ١.٩من (ثم یأتي كل من الحمص والعدس %) ٥.٦إلى % ٤.٤من (والسكر %) ٦.٣
من مجموع %) ١.٢إلى % ١(یشكل الفول ما نسبته و ، لكل منهما%) ٢.٤إلى 

وكما تشیر بیانات الجدول فإن جمیع المواد الغذائیة األخرى ال تشكل ، المساعدات الغذائیة
، من مجموع المساعدات الغذائیة المقدمة كمساعدات في األراضي الفلسطینیة% ٢سوى 

حیث یمثل الخبز المصنوع  ،ولیس غریبا أن یتم التركیز في المساعدات على دقیق القمح
  . من هذا الدقیق المادة الغذائیة األساسیة على الموائد الفلسطینیة

 
  

  
  
  
 
 
  
  



٤٤  
 

أهم المواد الغذائیة المقدمة كمساعدات غذائیة في األراضي   )٣.٣(رقم  دولج
  )٢٠٠٧(الفلسطینیة 
المادة 
  الغذائیة

  الكمیة
  )طن(

النسبة 
  المئویة
  

  الكمیة
  الحبوبما یعادل وزنها من 

النسبة 
  المئویة

  ٧٨.٨  ١٨٥,٠٩٨.٠  ٧٣.٠  ١٣٥,١٠٨.١  دقیق القمح
  ٥.٠  ١١,٧٠٠.٦  ٦.٣  ١١,٧٠٠.٦  أرز
  ٤.٤  ١٠,٣٧٧.٧  ٥.٦  ١٠,٣٧٧.٧  سكر

  ٣.٠  ٧,٠٦٨.١  ٣.٨  ٧,٠٦٨.١  زیوت نباتیة
  ٢.٣  ٥,٤٦٤.٧  ٣.٠  ٥,٤٦٤.٧  زیوت طعام

  ١.٩  ٤,٤١٣.٩  ٢.٤  ٤,٤١٣.٩  حمص
  ١.٩  ٤,٣٦٤.٢  ٢.٤  ٤,٣٦٤.٢  عدس
  ١.٠  ٢,٣١٢.٠  ١.٢  ٢,٣١٢.٠  فول

  ١.٨  ٤,١٧٨.٢  ٢.٣  ٤,١٦٣.٨  *أخرى
  ١٠٠.٠  ٢٣٤,٩٧٧.٣  ١٠٠.٠  ١٨٤٩٧٣.٠  المجموع

  
) INTERFAIS(برنامج الغذاء العالمي، نظام معلومات المعونة الغذائیة الدولیة  :المصدر

www.wfp.org/fais  
ملح ، صابون نباتي، وزیت زیتون، وبقولیات أخرى، حلیب مجفف، وبندورة معلبة، لحوم معلبة: وتشمل *

 .طعام
  

  : التوزیع الجغرافي لمانحي المساعدات الغذائیة في األراضي الفلسطینیة ٣- ٢-3
كما تتعدد أنواع المواد الغذائیة المقدمة كمساعدات في األراضي الفلسطینیة یتعدد أیضا 

التوزیع الجغرافي للمانحین للمساعدات ) ٣.١(رقم ویلخص شكل، المانحون لهذه المساعدات
ویالحظ الشكل أن الدول ، ٢٠٠٧-١٩٨٨الغذائیة في األراضي الفلسطینیة خالل الفترة 

ناهیك عن كون العالم العربي ، الغذائیةمن المساعدات % ١العربیة مجتمعة ال تقدم سوى 
نصف المساعدات  فهي أن، أما المالحظة األبرز من خالل الشكل، ككل مستوردا للغذاء

الغذائیة المقدمة للعشب الفلسطیني تأتي من األوربیین كمجموعة أو كدول أوربیة منفردة 
وتشكل أمریكا الشمالیة والیابان المصدر الرئیسي التالي للمساعدات حیث تصل نسبة 

، على التوالي% ١٨و% ٢٥ نسطینییالمساعدات الغذائیة المقدمة من كل منهما للفل



٤٥  
 

أما ، من المساعدات المقدمة في األراضي الفلسطینیة% ٤وتساهم األمم المتحدة بنسبة 
  . من هذه المساعدات% ٣باقي دول العالم فتقدم 

 
 

التوزیع الجغرافي لمانحي المساعدات الغذائیة المقدمة  )٣.١( رقم شكل
  )٢٠٠٧- ١٩٨٨(لفلسطین

  
  

  

  www.wfp.org/faisبرنامج الغذاء العالمي، نظام معلومات المعونة الغذائیة الدولیة  :المصدر
 
 

  : توزیع المساعدات الغذائیة ٣- ٢-4
أظهر مسح المنظمات الذي قام به ماس والجهاز المركزي لإلحصائي الفلسطیني في عام 

تقوم بتقدیم المساعدات الغذائیة في األراضي  منظمة وهیئة ٦٦٩أن هناك  ٢٠٠٧
، المالكي وأخرون(، أخرى في قطاع غزة ٢٦٩منظمة في الضفة الغربیة و ٤٠٠، ةالفلسطینی

٢٠٠٧.(  
، ومنظمات غیر حكومیة، هیئات رسمیة: ویمكن تصنیف هذه المنظمات في ثالثة أنواع

التي توفرها السلطة الفلسطینیة ومن بین برامج اإلغاثة الهامة ، وأخیرا منظمات دولیة
ویوفر هذا البرنامج ، الذي ترعاه وزارة الشئون االجتماعیة" برنامج الحاالت الصعبة"

  .مساعدات نقدیة وعینیة شهریة للمواطنین المحتاجین
تأتي معظم المساعدات الغذائیة التي توزعها المنظمات غیر الحكومیة والهیئات الرسمیة من 

الجهة الرئیسیة التي (المساعدات الغذائیة من الدول المانحة ویعتبر برنامج الغذاء العالم 
ووكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین ) تقدم المساعدات الغذائیة إلى غیر الالجئین

في حین تختص  ، أهم منظمتین دولیتین لتقدیم المساعدات الغذائیة) األونروا(فلسطینیین ال
ملیون الجئ في الضفة والقطاع، فإن برنامج الغذاء  ١.٩األونروا بتقدیم المساعدات لنحو 

1%

26%

23%25%

18%

4% 3%

التوزیع الجغرافي لمانحي المساعدات الغذائیة 
لفلسطین 1988-2007

العربیةالدول

األوربیةالمجموعة

األوربیةالدول

الشمالیةأمریكا

الیابان

المتحدةاألمم



٤٦  
 

العالمي وبالشراكة مع بعض المنظمات األهلیة المحلیة والدولیة هو الداعم األساسي لغیر 
  . الالجئین

یتشارك في كل عام عدد من المؤسسات اإلنسانیة، بما فیها وكاالت األمم المتحدة 
والمنظمات غیر الحكومیة الدولیة والمحلیة ، بتخطیط وتنسیق جهودها وتوجیه طلب 

  .مساعدات مشترك من المانحین عوضا عن أن تتنافس فیما بینها على الموارد المحدودة
وصلت متطلبات عملیة النداء الموحد المالیة للعام " حدالنداء المو " وتسمى هذه العملیة 

مشروع  ١٤٩ملیون دوالر موزعة على  ٤١٦في األراضي الفلسطینیة إلى أكثر من  ٢٠١٢
 انظر% ( ٤٠بأكثر من  ٢٠١٢إغاثي وقدرت المتطلبات لقطاع المساعدات الغذائیة للعام 

من إجمالي المتطلبات % ٢٥بیته أما برنامج النقود مقابل العمل فتشكل ما نس) ٣.٢الشكل 
  ."النداء الموحد" الكلیة لعملیة 

  
  .٢٠١٢النداء الموحد ،عملیة : المصدر

 

اإلشارة إلى أن نسبة التمویل الفعلي لمتطلبات قطاع المساعدات الغذائیة في عملیة تجدر 
) ٣.٤انظر الجدول ( ٢٠١١و ٢٠١٠ل العامین الفائتین خال% ٦٠النداء الموحد لم تجاوز 

خالل العامین % ٥٥من جهة أخرى لم تتجاوز نسب التمویل الكلیة لعملیة النداء الموحد 
  .الفائتین

مخططا للمساعدات الغذائیة المخطط تقدیمها من كال هاتین  )٣.٥(رقم  یعرض الجدول
ها والمبالغ المطلوبة لتمویل دین منیمستفالمؤسستین والمؤسسات الخیریة األخرى وأعداد ال

وتقود دراسة الجدول إلى مجموعة من  ٢٠١٢المشاریع في الضفة والقطاع خالل العام  هذه
  ). ٢٠١٢، ماس(المالحظات  أهمها 



٤٧  
 

من المتوقع أن یتلقى ما یزید على نصف الشعب الفلسطیني مساعدات غذائیة خالل  .١
هذه النسبة المرتفعة بحاجة إلى مزید من ) ملیون شخص 2.06( ٢٠١٢العام 

 .التمحیص والدراسة عند أخذ نسبة خطأ التضمین وخطأ نقص التغطیة

 ٥٨٤من المتوقع أن یصل عدد المستفیدین من مساعدات برنامج الغذاء العالمي إلى  .٢
 .ألف مستفید من مساعدات األونروا  ٨٨٧.٥ألف مستفید، مقابل 

ألف  ٣٤٠من أن عدد المستفیدین من مساعدات األونروا یزید بنحو  ولكن وعلى الرغم .٣
مستفید على المستفیدین من مساعدات برنامج الغذاء العالمي إال أن المتطلبات المالیة 
لبرنامج الغذاء العالمي تزید بنحو ملیوني دوالر من المتطلبات المالیة لألونروا، إذ بلغت 

یم المساعدات الغذائیة في الضفة الغربیة والقطاع نحو المتطلبات المالیة لألونروا لتقد
 .ملیون دوالر لبرنامج الغذاء العالمي ٨٤ملیون دوالر مقابل  ٨٢

ألف مستفید  ٦٠٠ستقوم مؤسسات اإلغاثة األخرى بتقدیم مساعدات غذائیة لنحو  .٤
 .ملیون دوالر ٥بتكلفة قدرت بنحو 

المالیة لتمویل برامج المساعدات بالمجمل من المتوقع أن یصل إجمالي المتطلبات  .٥
 .ملیون دوالر ١٧٠.٥الغذائیة إلى ما یزید عن 

٦.   
٧.   

 ٢٠١٢-٢٠١٠متطلبات عملیة النداء الموحد لقطاع المساعدت الغذائیة خالل فترة ): ٣.٤(جدول رقم 
  ).ملیون دوالر(

متطلبات العام   
٢٠١٠  

التمویل الفعلي 
  (%)٢٠١٠في 

متطلبات العام 
  المعدلة ٢٠١١

التمویل الفعلي 
  (%)٢٠١١في 

متطلبات 
  ٢٠١٢العام 

  ٨٢  ٥٢  ١١٧  ٤٧  ٩٣.٢  األونروا
  ٨٤  ٧٦  ٧٨.٦  ٨٢  ٨٤.٧  برنامج الغذاء العالمي

  ٥  ٣٦  ٨.٤  ٦٦  ٥٣  منظمات أخرى
المتطلبات الكلیة لقطاع 

  األمن الغذائي
١٧٠.٥  ٦٠  ٢٠٤  ٦٣.٦  ١٨٣.٢  

  ٤١٦  ٥٥  ٥٣٤  ٥١.٨  ٦٠٣.٤  المجموع
  ٢٠١٠،٢٠١١،٢٠١٢عملیة النداء الموحد :  المصدر

  
  
  



٤٨  
 

كلفة برامج المساعدات الغذائیة المخططة المقدمة من األونروا وبرنامج الغذاء  ) :٣.٥(رقم جدول 
  ٢٠١٢العالمي والمؤسسات األخرى وأعداد المستفیدین منها خالل العام 

  المالیةالمتطلبات   مكان التغطیة  عدد المستفیدین  المنظمة المناشدة
 42,297,330  الضفة الغربیة  ٢٦٣.٠٠٠  برنامج الغذاء العالمي
  41,515,558  قطاع غزة 285,000  برنامج الغذاء العالمي

  7,161,851  الضفة الغربیة  67,000  األونروا
  طالب 220,000الجئ  600,000   األونروا

  
  74,814,000  قطاع غزة

  550,387  قطاع غزة 59,800  هیلیبیج الدولیة
  3,264,000  قطاع غزة  560,208  كیر الدولیة

  264,100  قطاع غزة  2,400  مجلس الالجئین النرویجي
  664,650  قطاع غزة   6000  كاریتاس القدس

  170,513,876    2,063,908  المجموع
نشرة األمن ( ٢٠١٢تم تجمیع المعلومات الواردة في الجدول من تقریر عملیة النداء الموحد:  المصدر
  .)معهد ماس – ٢٠١٢الغذائي 

 
  

المـــوارد المالیــة التــي قــدرت المنظمـــات المختلفــة أنهــا بحاجــة لهـــا )٣.٦(یعــرض الجــدول رقــم 
التقــدیرات عبــر ولقــد جــاءت هــذه   ٢٠٠٩لتغطیــة نشــاطاتها فــي األراضــي الفلســطینیة خــالل 

  .بیان النداء الموحد
أمـا المتطلبـات المعدلـة فیجـري تقـدیرها  ٢٠٠٨المتطلبات األولیة تم تقدیرها في تشرین الثاني 

  .٢٠٠٩دوریا والجدول یعرض لنا المتطلبات المالیة المعدلة في شهر تموز 
أهمهــا بــالطبع حیــث جــرت تطــورات كبیــرة بــین تــاریخ المتطلبــات األولیــة والمتطلبــات المعدلــة و 

الحـــرب اإلســـرائیلیة علـــى غـــزة واعتمـــاد مالیـــین الفلســـطینیین علـــى المســـاعدات الغذائیـــة، مـــن 
جهــة أخــرى حــدث هبــوط فــي أســعار المــواد الغذائیــة فــي الســوق العالمیــة حتــى منتصــف هــذا 

  .العام وهذا العامالن یفسران التباین بین المتطلبات األولیة والمعدلة
وتجـــــدر % ٢٥بنســـــبة  ٢٠٠٩وتمـــــوز  ٢٠٠٩ت بـــــین تشـــــرین ثـــــانيازداد إجمـــــالي المتطلبـــــا

المالحظــة أن الزیــادة الكبیـــرة جــاءت مــن متطلبـــات المنظمــات األهلیــة الصـــغیرة ولقــد وجـــدت 
هـذه المنظمــات نفســها مضــطرة للقیــام بعملیــات توزیــع غــذاء إثــر تــدهور وضــع األمــن الغــذائي 

  .في غزة بشكل خاص
ــبة لألونـــروا فـــإن متطلباتهـــا المالیـــة لســـد احتیاجـــات المســـاعدات الغذائیـــة لالجئـــین  أمـــا بالنسـ

وهـــذا یعـــود علـــى األرجـــح % ٤الفلســـطینیین فـــي األراضـــي الفلســـطینیة قـــد انخفضـــت بمقـــدار 
   -:لسببین
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إن الزیــادة فـــي كمیــة الغـــذاء التــي تنـــوي األونــروا توزیعهـــا كانــت أقـــل مــن أثـــر انخفـــاض  :أوال
  .المواد الغذائیة في السوق العالمیةأسعار 
ـــا إن عـــدد المســـتفیدین مـــن مســـاعدات األونـــروا الغذائیـــة الطارئـــة ازداد خـــالل الحـــرب   :ثانی

اإلسرائیلیة على غزة لیشمل عـائالت الفلسـطینیات الالجئـات المتزوجـات مـن فلسـطینیین غیـر 
األونــروا الغذائیــة انخفــض إجمــالي المســتفیدین مــن مســاعدات  ٢٠٠٩الجئــین أمــا منــذ آذار 

 .مستفید خالل الحرب 885,000مستفید مقارنة مع  650,000الطارئة إلى 
 المشـردین احتیاجـات لتلبیـة 62% ازدادت بنسـبة فقـد العـالمي الغـذاء برنـامج متطلبـات أمـا

 أسـعار علـى أثـرت العالمیـة التـي الغـذاء ألزمـة واسـتجابة الجـدد، الالجئـین والمحتـاجین غیـر
إجمـالي  مـن 60 % حـوالي التمویـل فـإن ناحیـة مـن .األسـواق الفلسـطینیة فـي الغذائیـة المـواد

 حیـث جیـداً  مؤشـراً  ذلـك فعلیـا، ویعـد تم تمویله الغذائیة المساعدات لقطاع المعدلة المتطلبات
 لمنظمة 32%  :التالي على النحو الموارد وتوزعت العام من األول في النصف ال نزال أننا

 األخـرى التـي الصـغیرة للمنظمـات% 12 و العـالمي، برنـامج الغـذاء إلـى  84%و األونـروا،
  .غذائیة مساعدات تقدم

  

 من بكثیر أقل أیضاً  كانت التمویل الفعلي نسبة الغذاء، فإن لتمویل وفي مقارنة بالمطلوب
  العام في قطاع الزراعة لتمویل المطلوب أن إلى اإلشارة االستجابة للغذاء وتجدر نسبة

من  مزید توجیه إلى یشیر ما وهو سبقه الذي عن العام% ١٥٠ بنسبة ارتفع  2009
اإلنسانیة،  المؤسسات من عدد عام كل في یتشارك" الموحد النداء"في  القطاع لهذا االهتمام

 وتنسیق بتخطیط والمحلیة الحكومیة الدولیة غیر والمنظمات المتحدة األمم وكاالت فیها بما
 بینها فیما تتنافس عن أن عوضاً  المانحین من مشتركة مساعدات وتوجیه طلب جهودها

 النداء الموحد في عملیة ضمت" الموحد لنداءا"العملیة  المحدودة، وتسمى هذه الموارد على
مؤسسة   ٤٥و المتحدة، لألمم تابعة مؤسسات تسع2009 لعام  الفلسطینیة األراضي
 النداء"، ویشتمل )محلیة 22 و دولیةحكومیة  غیر منظمة ٢٣(حكومیة،  غیر ومنظمة
 واألمن الغذائیة قطاع المساعدات بینها من القطاعیة النشاطات من على مجموعة "الموحد
 المساعدات مجرد توزیع من أوسع أهدافاً  الحقل هذا في تضمنت اإلستراتیجیة ولقد الغذائي
  . المعدمة الفئات على الغذائیة
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الموارد المالیة المقدرة والتي بحاجة لها المنظمات والمؤسسات لتغطیة نشاطاتها في  ) :٣.٦( رقم جدول
  .٢٠٠٩األراضي الفلسطینیة خالل 

التمویل الفعلي حتى   نسبة التمویل
٢/٧/٢٠٠٩ 

نسبة تغیر المتطلبات 
 المعدلة عن األولیة

المتطلبات 
 المعدلة

المتطلبات 
 األولیة

 الجهة

 األونروا 116,333 111,925 4%- 36,338 32%

 برنامج الغذاء العالمي 85,084 137,977 62% 116,433 84%

 منظمات أخرى 2,895 6,533 126% 816 12%

  المجموع 204,312 256,435 25% 153,587 60%
  

  ٢٠٠٩عملیة النداء الموحد، :  المصدر
  

  

الغذاء والزراعة متطلبات عملیة النداء الموحد لكل من قطاعي ) ٣.٧(یوضح الجدول رقم 
  .٢٠٠٩-٢٠٠٣في األراضي الفلسطینیة خالل 

  
وفي توضیح شامل لنوع المساعدات وعدد المستفیدین في كال من الضفة الغربیة وقطاع 

یوضح مخطط ألنواع المساعدات الغذائیة والمؤسسات المسؤولة عنها ) ٣.٣(غزة شكل رقم 
  .٢٠٠٩خالل العام وأعداد المستفیدین منها في األراضي الفلسطینیة 

  

یوضح مخطط ألنواع المساعدات الغذائیة والمؤسسات المسؤولة عنها ) ٣.٤(شكل رقم 
ومن المؤكد أن عدد . ٢٠١٠وأعداد المستفیدین منها في األراضي الفلسطینیة خالل العام 

المستفیدین من المساعدات الغذائیة في كال من الضفة الغربیة وقطاع غزة یبلغ أكثر من 
م الفعلي وهذا أیضا نظرا ألن هناك عددا من المنظمات األهلیة المحلیة وغیر المحلیة الرق

  .والتي تقدم مساعدات غذائیة
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متطلبات عملیة النداء الموحد لكل من قطاعي الغذاء والزراعة في األراضي ) : ٣.٧(رقم جدول
  .٢٠٠٩-٢٠٠٣الفلسطینیة خالل 

  

  

  ٢٠٠٩عملیة النداء الموحد، :  المصدر
  
  

    

  قطاع الغذاء  السنة
  

  قطاع الزراعة
نسبة   الممول فعلیا  المطلوب  

  %االستجابة
نسبة   الممول فعلیا  المطلوب

  %االستجابة

٢٠٠٣  42,649 46,186  108  4,737  2,242  47  

٢٠٠٤  82,576  43,183  52  5,450  2,345  43  

٢٠٠٥  86,476  45,750  53  12,599  5,162  41  

٢٠٠٦  106,628  131,859  124  36,897  1,561  4  

٢٠٠٧  147,668  149,876  101  14,480  5,794  40  

٢٠٠٨  202,129  172,948  86  22,485  12,617  56  

٢٠٠٩  262,209      56,077      
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مخطط ألنواع المساعدات الغذائیة والمؤسسات المسؤولة عنها وأعداد   ) :٣.٣( شكل رقم
  ٢٠٠٩المستفیدین منها في األراضي الفلسطینیة خالل العام 

  
  

    
  الفلسطینیون في أراضي الضفة وغزة

  ملیون نسمة تقریبا ٣.٧

  ملیون غیر الجئ ٢  ملیون الجئ ١.٧

الغذائیة تشرف على احتیاجاتھم 
  منظمة األونروا

یشرف على احتیاجاتھم الغذائیة 
  برنامج الغذاء العالمي

مساعدات طارئة 
  قطاع غزة

  اإلغاثة والتأھیل  قسائم الغذاء

365,000 
  مستفید

31,000 
  مستفید

413,000 
  مستفید

من غیر %) ٤٠(مستفید  809,000
  الالجئین

  مساعدات دوریة  مساعدات طارئة

 122,000  ملیون مستفید
  مستفید

من %) ٦٠(مستفید  1,122,000
  الالجئین

بیانات المستفیدین من برنامج الغذاء العالمي تم تجمیعها من وثائق المشاریع قسائم الغذاء ومشروع مساعدات طارئة قطاع غزة : المصدر
  .ما بیانات األونروا قامت االونروا بتزویدهاأ. ومشروع اإلغاثة والـتأهیل

  

من الفلسطینین في األراضي الفلسطینیة % ٥٢أي : مستفید   1,931,000
  ٢٠٠٩یتلقون مساعدات من األونروا وبرنامج الغذاء العالمي خالل العام 
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  الفلسطینیون في أراضي الضفة وغزة
  ملیون نسمة تقریبا ٤

ملیون غیر الجئ  ٢.١  ملیون الجئ تقریبا ١.٩
  تقریبا

یشرف على احتیاجاتھم الغذائیة 
  برنامج الغذاء العالمي

مساعدات طارئة 
  قطاع غزة

  اإلغاثة والتأھیل  قسائم الغذاء

365,000 
  مستفید

32,700 
  مستفید

 

413,000 
  مستفید

یشرف على احتیاجاتھم الغذائیة 
  منظمة األونروا

طالب مدارس   مساعدات طارئة  مساعدات دوریة
  الوكالة

128,000 
  مستفید

  مستفید722,000
 

207,000 
  مستفید

من غیر %) 39(مستفید  810,700
  الالجئین

من %) 56(مستفید  1,057,000
  الالجئین

من الفلسطینین في األراضي الفلسطینیة یتلقون % 47أي : مستفید  1,867,000
  2010مساعدات من األونروا وبرنامج الغذاء العالمي خالل العام 

من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، أما احصاءات عدد الالجئین خالل  ٢٠١٠إحصاءات السكان حتى منتصف العام : المصدر 
، بیانات المستفیدین من برنامج الغذاء العالمي تم تجمیعها من وثائق المشاریع قسام  www.unrwa.orgفإخذت من األونروا  ٢٠١٠العام 

ین من الغذاء ومساعدات طارئة ومشروع اإلغاثة والتأهیل المعدلة والمتوفرة على الموقع االلكتروني لبرنامج الغذاء العالمي وبیانات المستفید
  .مساعدت األونروا قامت األونروا بتزویدنا

  أ

مخطط ألنواع المساعدات الغذائیة والمؤسسات المسؤولة عنها وأعداد المستفیدین منها في األراضي   ) :٣.٤(شكل رقم 
  ٢٠١٠الفلسطینیة خالل العام 
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 - :االستهداف أخطاء  ٣-٣

 leakage)( ضمینالت خطأ نسبة أن إلى، االحصاء جهاز عن الصادر الفقر تقریر یبین
 على تحصل التي األسر إجمالي مساعدات من تتلقى التي المحتاجة غیر األسر نسبة هيو 

 تتلقى 2010 العام الفلسطینیة خالل األسر ثلثي أن أي % 65.7 إلى وصلت مساعدات

 نقص التغطیة خطأ نسبة أما ،فتهدااالس لمعاییر تبعاً  أن تتلقاها یجب یكن لم مساعدات

 تتلقاها ال ولكنها مساعدات تتلقى أن التي تستحق المحتاجة األسر نسبة هيسه و نف للعام
 وتصحیح مراقبة إلى األخطاء بحاجةوهذه  أیضا عالیة نسبة وهي  42.6% وصلت إلىو 

 .الغذائي األمن تحقیق سبیل األمام في نحو خطوة للتقدم

الجهاز (ملیون نسمة  ٤.٠٥حوالي ) الضفة الغربیة وقطاع غزة ( یبلغ عدد سكان فلسطین
بیانات وكالة (  ٤.٦٧ویبلغ عدد الالجئین الفلسطینین حوالي  )٢٠١٠اإلحصائي الفلسطیني ،

ملیون نسمة یعیشون في دول  )٢٠٠٧،)األونروا( األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل الالجئین الفلسطینین
% ٤١.٩سنة وأقل  ١٥وأغلب السكان هم من الشباب ویبلغ نسبة األطفال بعمر . المنطقة

، الجهاز اإلحصائي ٢٠٠٩كتاب العام ( % ٣ة حوالي سن ٦٥وتبلغ نسبة األشخاص فوق عمر 
انخفاض عدد  ،٢٠٠٩ویكشف المسح السنوي لإلنفاق واالستهالك للعام ) الفلسطیني

وتشیر النتائج  ٢٠٠٧األشخاص الذین یعانون من الفقر الشدید منذ المسح السابق في العام 
 ٢٠٠٩في العام % ٢١.٩ل ٢٠٠٧في العام % ٣١.٢ض في عدد الفقراء من فاإلى انخ

وهذا یعادل . ٢٠٠٩في العام % ١٢وقدر عدد األشخاص الذین یعانون من الفقر الشدید ب
  .ألف نسمة یعانون من الفقر الشدید ٤٧٣ألف شخص یعانون من الفقر و ٨٦٣

  

من منظور  ٢٠١٠-٢٠٠٩معدالت الفقر في األراضي الفلسطینیة خالل العامین ):٣.٥(رقم  شكل
  (%).االستهالك 

  
 

الجهاز المركزي  ٢٠١٠-٢٠٠٩تقریر النتائج الرئیسیة لألعوام : الفقر في األراضي الفلسطینیة :  المصدر
  .٢٠١١أیلول ، لإلحصاء الفلسطیني
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وفقا لدخل  ٢٠١٠-٢٠٠٩معدالت الفقر في األراضي الفلسطینیة خالل العامین  ):٣.٦(رقم شكل 
  (%).األسرة 

الجهاز المركزي  ٢٠١٠-٢٠٠٩تقریر النتائج الرئیسیة لألعوام : ینیة الفقر في األراضي الفلسط:  المصدر
  .٢٠١١لإلحصاء الفلسطیني ، أیلول 

  

 الغربیة وقطاع الضفة في الغذائي األمن انعدام مستویات التباین في )٣.٧( الشكل یظهر 
 العام خالل الغذائي األمن وضع على أي تحسن ملحوظ یطرأ لم ، ٢٠١٠  العام خالل غزة

 من تعاني الفلسطینیة من األسر  37% تزال ال حیث ةالسابق األعوام مع مقارنة2010 
 من األسر  12% عن ال یقل ما هناك فإن ذلك، على الغذائي عالوة األمن انعدام

ضة الفلسطینیة   .الغذائي األمن النعدام معرّ
 

 مجموعات أربع إلى غزة الغربیة وقطاع الضفة في الفلسطینیة األسر) ٣.٨(رقم شكل یقّسم
 بكثیر أعلى الغذائي األمن انعدام معدالت الشكل أن من باألمن الغذائي، یتضح یتعلق فیما
 إلى األول بالمقام ذلك ویعزى%) ٢٢(  الغربیة بالضفة مقارنة (52% ) قطاع غزة في

 األسر غزة، وتقاربت نسبة قطاع على مفروضاً  یزال ال الخانق الذي اإلسرائیلي الحصار
ضة  أما ، %١٢نحو إلى وصلت حیث الضفة والقطاع، في الغذائي األمن النعدام المعرّ

 لردم،  وبحاجة كبیرة فال تزال والقطاع الضفة بین غذائیاً  اآلمنة الفلسطینیة في األسر الفجوة
 في انخفضت النسبة%   41إلى الغربیة الضفة في غذائیاً  األسر اآلمنة نسبة وصلت فبینما
 األمن انعدام مستویات تفاوت أن إلى اإلشارة ، تجدر%١٩یتجاوز  ال ما إلى غزة قطاع

 معدالت أعلى وصلتو  على مستوى المناطق الغذائي في األراضي الفلسطینیة یزداد حدة
 إلى النسبة وصلت حیث قطاع غزة جنوب في تقطن التي األسر بین الغذائي انعدام األمن

 التي األسر الغذائي بین األمن انعدام معدالت أعلى تواجدت الضفة الغربیة في أما  %56
 أقل على تستحوذ الغربیة الضفة وسط محافظات ال تزال (26%) الضفة جنوب في تقطن

 األسر هذه تكون أن المرجح ومن% ١٣تتجاوز لم حیث الغذائي، األمن انعدام معدالت
  .من الضفة الغربیة) ج(المناطق المصنفة  في متواجدة
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  (%)٢٠١٠مستویات األمن الغذائي بین األسر في األراضي الفلسطینیة خالل العام  ): 7٣.(شكل رقم 

مسح األمن الغذائي والظروف االقتصادیة لألسر الفلسطینیة، برنامج الغذاء العالمي ومنظمة : المصدر
  .٢٠١٠الغذاء والزراعة والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،

مستویات األمن الغذائي بین األسر في األراضي الفلسطینیة على مستوى المناطق  ) 3.8(شكل رقم 
)٢٠١٠(  

  
مسح األمن الغذائي والظروف االقتصادیة واالجتماعیة لألسر الفلسطینیة، برنامج الغذاء العالمي : المصدر

  .٢٠١٠ومنظمة الغذاء والزراعة والجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني،
  

  :المحافظات بین التباین ٣-٣-١
 

 فقط ینعكس ال المحتلة األراضي الفلسطینیة في الغذائي األمن انعدام مستویات تفاوت إن
وقطاع غزة %) ٢٥(الغربیة  الضفة بین الغذائي األمن انعدام في مستویات التفاوت في
 الفلسطینیة األراضي في المحافظات بین كبیر فیما تفاوت یوجد أیضاً  بل ،)%٦٠(

 أعلى تواجدت قطاع غزة، في )٣.٩(، انظر الشكل رقم الغربیة الضفة في وخاصة المحتلة،
 ، على الرغم 66%رفح محافظة في تقطن التي األسر الغذائي بین األمن انعدام مستویات

 الغذائیة المواد معابر من قربها مصر، وبالتالي مع الحدود على االستراتیجي موقعها من
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 من كانت رفح أن محافظة إلى أشارت المتحدة األمم تقاریر أن واالحتیاجات األساسیة، بید
 كانون ٢٧الفترة  خالل اإلسرائیلیة القوات قبل من غزة جراء اجتیاح تضرراً  المحافظات أكثر
 في مستویات التفاوت وصل فقد الغربیة الضفة في ،  أما٢٠٠٩ الثاني كانون - 18 أول

  الغذائي األمن انعدام مستویات أعلى بین200 % من أكثر إلى الغذائي األمن انعدام
 محافظة في وجدت التي الغذائي انعدام األمن مستویات وأقل جنین محافظة في سجلت
  .سلفیت

 

 النخفاض أساسیین سببین إلى الغذاء العالمي وبرنامج والزراعة الغذاء منظمة أشارت
 :هما سلفیت محافظة في الغذائي األمن مستویات انعدام

 المحافظات  مع مقارنة الذاتي إنتاجها استهالكها على في سلفیت محافظة اعتماد زیادة
 .األخرى

 األخرى، إذ  المحافظات مع مقارنة محافظة سلفیت في المساعدات متلقي حصة زیادة
 شهریاً  شیكالً  218 سلفیت في محافظة للمساعدة المتلقیة األسرة حصة بلغ معدل
  .الغربیة الضفة في المتلقیة للمساعدة األسرة حصة معدل شیكل 180 مقارنة مع

  

  مستویات انعدام األمن الغذائي في األراضي الفلسطینیة المحتلة على مستوى المحافظة) ٣.٩(رقم شكل 

  
رام . نشرة األمن الغذائي، العدد ا،معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني). ٢٠٠٩(ماس:  المصدر

 .اهللا، فلسطین
  

 كانون 18 – األول كانون 27 خالل الفترة غزة لقطاع األخیر اإلسرائیلي االجتیاحمنذ 
 األمن وضع تقییم ومراقبة على الغذائي األمن مجال في العاملین جل اهتمام تركز الثاني

 تقییم العالمي بعمل الغذاء وبرنامج والزراعة األغذیة قامت منظمة فقد القطاع،  في الغذائي
التقییمات  اإلسرائیلي واستخدم االنسحاب القطاع عقب في الغذائي األمن لوضع سریع

  .الغّزیة األسر لتحدید احتیاجات والتحلیل المراقبة في الوصفیة المنهجیة
 الغزیة األسر لوضع بالنسبة إلیها التقییم توصل التي النتائج أهم )٣.٨(رقم  الجدول یلخص

 هو كما رئیسة مجموعات إلى ثالث الغزیة األسر التقییم االجتیاح، قّسم بعد واحتیاجاتها ما
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 الغذائیة للمجموعات المساعدات تقدیم ضرورة على التقییم الجدول، وشدد في مبین
المنتجة  األصول استرداد على والعمل مباشرة، بعد الحرب ما الفترة خالل خاصة المختلفة

عادة ذلك في بما صالح تأهیلها، األرض وإ  ونظم الدواجن، ومزارع لزراعیة،الدفیئات ا وإ
 إلى یتوصل لم التقییم أن من الرغم وعلى .القریب المدى على والقوارب والشباك الري،

 التجاریة الغرفة أن إال أوضاع متردیة، من تعاني التي األسر نسب أو عدد عن نتائج كمیة
 الحصار المفروض أن العالمي العمال یوم بمناسبة لها صدر في تقریر أكدت غزة لقطاع
معدالت  وصلت حیث مسبوق، غیر بشكل البطالة والفقر معدالت ارتفاع إلى أدى غزة على
  .للتقریر وفقاً 65% إلى  العمل عن العاطلین ونسبة  80 % إلى الفقر

 
  
  

 :والتغذیة للغذاء التنسیق لجنة ٣-٣-٢
 بقضایا المعنیة المتحدة األمم في الرئیسیة الوكاالت من مجموعة تشكیل االجتیاح تم منذ

 والزراعة، األغذیة ومنظمة العالمي، األغذیة برنامج مثل(  والتغذیة الغذائي األمن
 غیر المنظمات من عدد عن فضالً  والیونیسیف، العالمیة، الصحة ومنظمة واألونروا،
 المتعلقة األمور لتنسیق ،)ماس معهد ذلك في بما المهتمة، والدولیة المحلیة الحكومیة

 من سلسلة المجموعة وعقدت .الفلسطینیة األراضي في الغذائي واألمن الغذائیة بالمساعدات
 وعلى الفاعلة الجهات بین فیما الصلة ذات المعلومات وتبادل لبحث المنتظمة االجتماعات

 المستقبل في العمل في ستستمر أنها إال غزة ألزمة استجابة تشكلت المجموعة أن من الرغم
 الجهود توحید شأنها من أن حیث جیدة المبادرة هذه وتعد . أیضاً  الغربیة الضفة وستغطي

 .الغذائي األمن تحسین بجهود یتعلق فیما
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 بعد واحتیاجاتها ما الغزیة األسر لوضع بالنسبة إلیها التقییم توصل التي النتائج أهم )٣.٨(جدول رقم 
 االجتیاح

  االحتیاجات الفوریة  وصف وضع المجموعة  المجموعة السكانیة
  شهر) ٢-١(
  

  االحتیاجات المستبقلیة
  اشهر) ٦-٣(

األسر المهجرة داخلیا 
وغیرهم من األسر 
المتضررة مباشرة من 

  الحرب

دمرت منازلهم ویعتمدون  -
 على اآلخرین للمأوى

فقدوا مصدر دخلهم  -
 الرئیسي

  فقدوا األصول اإلنتاجیة -

 تقدیم المساعدات الغذائیة -
النقدي والمادي تقدیم الدعم  -

لتغطیة تكالیف اإلیجار 
والمالبس واالحتیاجات غیر 

السیما لغیر ( الغذائیة
الالجئین الذین ال یستفیدون 

  ).من الخدمات المجانیة

المساعدة في استرداد  -
 األصول المنتجة

تعزیز برامج العمل مقابل  -
النقد الموجهة نحو /الغذاء

 إصالح األصول اإلنتاجیة
البناء  إذ لم تتوفر مواد -

یجب استمرار المساعدات 
  الغذائیة

 بشكل المتضررة األسر
 الحرب من مباشر غیر

 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

 .وظائفهم فقدوا  -
 األمن انعدام من یعانون -

  أقوى بشكل الغذائي

 .الغذائیة المساعدات تقدیم - 
 مؤقتة عمل فرص توفیر  -
 العمل(

 .)النقد مقابل
  

 مقابل العمل برامج تعزیز -
 في والمساعدة النقد،/الغذاء
 .العمل فرص على العثور

  

 المستضیفة األسر
 مهجرة لعائالت

  

 األمن انعدام من یعانون -
 . أقوى بشكل الغذائي

 .محدودة دخل مصادر - 
  

 والنقدي العیني الدعم تقدیم -
 غیر االحتیاجات لتلبیة

 .الغذائیة
  المؤقتة الغذائیة المساعدات -

 االستضافة، مدة طالت إذا -
 العائالت إشراك یتوجب

 برامج في المستضیفة
  والغذائیة النقدیة المساعدات

  
  
  

  -:الفقر في األراضي الفلسطینیة ٣-٤
 استبدال باقتراح ،2010 تشرین الثاني  في الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز قام

 الجدیدة المنهجیة وتؤديالفلسطینیة،  األراضي في الفقر معدالت المتبعة لحساب المنهجیة
 الحساب القدیم أسلوب إلى یلي الفقیرة، وسنعرض فیما نسبة األسر في كبیر تقلیص إلى
 معدالت وتحدیدالمقترحة  التعدیالت والمبررات وراء المنهجیة على التعدیالت تقدیم قبل

 متخصص لصیاغة وطني فریق تشكیل 1997 العام في ، تمالقدیمة المنهجیة في الفقر
  .األراضي الفلسطینیة في للفقر رسمي تعریف

 التمییز بین وتم العادي للفقر وخط الشدید للفقر للفقر، خط خطین وضع الفریق اقترح ولقد
ة االستهالك في والخدمات السلع مع بالعالقة الخطین  إجراء أساسها على یتم التي سّل
 الحاجات سلع استهالك تضم سلة على باإلنفاق الشدید الفقر خط إذ یتعلق الحساب
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 الفقر العادي خط استهالك سلة تضم حین في) والملبس والمسكن المأكل( فقط األساسیة
وغیرها،  والمواصالت والتعلیم العالج مثل ضروریة أخرى سلع إلى باإلضافة السابقة السلع

 ولیس االستهالك على الشهري مع اإلنفاق بالعالقة حسابه یتم الفقر فإن ثانیة ناحیة من
 اإلنفاق ألن نظراً  الفقر للتعبیر عن الدخل من دقة أكثر اإلنفاق أن إذ الدخل، بالعالقة مع

 فإن االستهالك أخیراً  لتمویل القروض أو المدخرات باالعتبار إمكانیة استخدام یأخذ
من  أسرة عن عبارة وهذه "المرجعیة األسرة" بالعالقة مع حسابها یتم كان الفقر مستویات
لألفراد  بالنسبة ولیس أسري معدل الفقر هو معدل أن أي )أطفال وأربعة أبوین( ستة أفراد

  : التالیة بالطریقة یحسب الفقر معدل كان
 مجموعة ٢٠إلى  األسر تقسیم یتم األسر واستهالك إنفاق على بیانات مسح اعتماداً  -

 إنفاقاً  األقل أي) األفقر من بدءاً  (إجمالي اإلنفاق من  %5 تضم منها كل) متساویة
 األسر نسبة دییتم تحد باألغنى ثم وانتهاء(سابقًا  المذكورة سلة االستهالك سلع على
من متوسط إجمالي إنفاق األسر الفلسطینیة على % ٦٠ عن قلی مبلغ بإنفاق تقوم التي

ة االستهالك ة) سلع سّل ة و أ(الشدید  استهالك خط الفقر األساسی أي سّل  االستهالك سّل
  ).الموسعة

  

 اعتبارها فقیرة، على یتم كان المتوسط من% ٦٠ من إنفاقها أقل یبلغ التي األسر كافة
ة سلع على األسر الفلسطینیة كافة إنفاق متوسط بلغ المثال، سبیل  األساسیة االستهالك سّل
 حد اعتبارها تم المتوسط من هذا  %٦٠ نسبة 1997 العام في شهریاً  شیكل  1,900نحو 
 من أقل مبلغاً  تنفق التي األسر كافة اعتبار تم وبالتالي شیكل  1,141الشدید الفقر خط
 العام في العادي الفقر خط الشدید،  الفقر خط تحت أسر أنها األساسیة السلع على هذا

 .شیكل 1,390 مستوى تحدیده على ذاته تم
  

  

 في التحول ضوء على تتبدل معدالت الفقر أن القدیمة للمنهجیة السابق العرض یوضح
 مفهوم نسبي هو المنهجیة هذه في الفقر وأن وآخر، عام بین االستهالك على اإلنفاق

 بین یحول المنهجیة هذه استخدام أن الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز ویحاجج
الفقر  خط أن طالما الفقر معدل تخفیض على سیاساتهم تأثیر قیاس وبین السیاسة صانعي

 المركزي الجهاز یقترحالجدیدة و  للمنهجیة تبعاً  الفقر ، خطوطمطلق ولیس نسبي خط هو
 في الفقر خط تثبیت على المنهجیة هذه وتنص الفقر خط جدیدة لتحدید منهجیة لإلحصاء

 شیكل ١,١٤١=الشدید  الفقر وطني، خط فقر كخط المستوى واعتماد هذا 1997 العام
 أن على (المرجعیة لألسرة شهریاً  شیكل 1,390 العادي الفقر وخط المرجعیة، لألسرة شهریاً 



٦١  
 

 القیاسیة لألرقام تبعاً  سنویاً  التضخم معدالت ضوء هذه على الفقر خطوط قیمة زیادة یتم
  ).المستهلك ألسعار

 المناطق في مختلفة أسعار مستویات استخدام إمكانیة أیضا الجدید األسلوب هذا ویتیح 
 أعلى أسعاراً  یواجهون الغربیة الضفة سكان ألن نظراً  إذ الفلسطینیة، األراضي من المختلفة

 أدنى، أسعاراً  غزة قطاع سكان یواجه حین في الوطني، المستوى على األسعار متوسط من
 آخر، القیمة إلى مكان من تختلف أن یمكن إذن اإلسمیة الوطني الفقر خط قیمة فإن

 یؤدي إلى أن یمكن االعتبار بعین للشیكل الشرائیة القیمة أخذ أن (ذاتها تظل الحقیقیة
  .)الفقر خط تحت تعیش التي األسر عدد تخفیض

  
  

،   .لألسرة ولیس لألفراد بالنسبة الفقر معدالت حساب یتم أن الجدیدة المنهجیة تقترح أخیرًا
 العائالت أفراد عدد ألن نظراً  معدالت الفقر ارتفاع إلى یؤدي أن یمكن الواقع في وهذا

  .الغنیة العائالت أفراد عدد من أكبر یكون ما دائماً  الفقیرة
  

  

 في المرجعیة لألسرة الفقر خط قیمة في كبیر تخفیض إلى الجدیدة المنهجیة تطبیق أدى
   الجدول الفقر ویعرض معدل في حاد انخفاض إلى بدوره هذا وأدى الفلسطینیة، األراضي

 السنوات، ویتوجب من عدد خالل للمنهجیتین تبعا الفقر ومعدالت الفقر خطوطقیم   )٣.٩(
 في للعائالت أنها حین في لألفراد هي الجدیدة المنهجیة في الفقر معدالت أن إلى االنتباه

 شیكل 1,981 إلى لألسرة شیكل 2,300  من الفقر خط قیمة القدیمة، انخفضت المنهجیة
 على اقتصر الفقر مستویات في االنخفاض أن للنظر الملفت ومن مثال 2006 العام في

 طفیف ویثیر بشكل الغربیة إال في الضفة الفقر معدل ینخفض لم حین في فقط، غزة قطاع
 بقوة طرح هذه األسئلة تم ولقد األسئلة،  من عدداً  تطبیقها وتوقیت الجدیدة المنهجیة تطبیق

تطبیق  أن إذ في هذا، لالستغراب یدعو ما هناك ولیس المجتمع األهلي منظمات قبل من
 وبعض التساؤل إلى تدعو وأن بد ال كبیر بشكل الفقر تقلیص نسبة إلى تؤدي منهجیة
  .الدهشة

 694 نحو 2009 للعام األسر الفلسطینیة عدد بلغ المثال، سبیل على 2009 العام لنأخذ  
 وفقاً  الفقیرة األسر عدد أن یعني الفلسطیني، هذا لإلحصاء المركزي للجهاز وفقاً  ألف أسرة 

 متوسط أن وبما (أسرة ألف 694 من%) ٤٥( أسرة ألف  312 نحو بلغ القدیمة للمنهجیة
 فرد ١,٨ نحو أن فهذا یعني ، 2009 للعام فرد 5.8 بلغ الواحدة الفلسطینیة أفراد العائلة

وفقًا  أما (فرد 5.8 اھعدد أفراد متوسط ألف أسرة ٣١٢بأن ٢٠٠٩العام  خالل فقیر
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 الفقراء عدد أن أي العام، ذات في% ٢٢ بلغ األفراد بین الفقر معدل فإن الجدیدة للمنهجیة
  .) الفلسطینیین السكان عدد ملیون 4 من%) ٢٢(شخص  ألف 880 بلغ
 یجب الفقر تقلص فإن ثانیة، ناحیة ألف فقیر؟ من 920 الـ اختفى كیف وأین والسؤال هنا 

 مثالً  البطالة مثل انخفاض معدل األخرى، الرفاه مؤشرات في تحسن مع یترافق منطقیاً  أن
 مؤشرات مستویات أن على یدلل ما هناك أن  العكس على یحدث بل لم الواقع وهذا في

  .خاص بشكل غزة قطاع األخیرة في السنوات في بشدة تدهورت الحیاة
  

 التدهور الشدید ذلك الفقر في ظل انخفاض معدالت اقتراح أن یتم للدهشة المثیر فمن لذا 
 إلى الجدیدة المنهجیة اعتماد یؤدي أن هو أن یحدث یمكن ما أسوأ الرفاه، لعل في مؤشرات
 عن التراجع إلى بالتالي یقود هذا وأن المجتمع، رفاه على طرأ تحسناً  بأن خلق انطباع

  .الفقر محاربة أولویة
 الستبدالمهمة  تقنیة مبررات اإلحصاء جهاز لدى أن ال شك وتعزو الباحثة ذلك بأنه

 ولكن األحوال واقع عن تعبیراً  وأكثر أكثر دقة جدیدة منهجیة واعتماد القدیمة المنهجیة
 الضجة، إذ الكثیر من الجدیدة منهجیتها عن لإلعالن الجهاز التوقیت الذي اختاره أثار
 السابق مع المقارنة تقبل ال كلیاً  جدیدة هناك أرقاماً  أن یعني جدیدة منهجیة اعتماد أن

 للتراجع الفلسطیني المركزي لإلحصاء الجهاز دفع ما هي االضطرابات هذه ولعل مجمل
  الفلسطینیة األراضي في الفقر لقیاس الجدیدة هذه المنهجیة اعتماد عن مؤقتاً 

  
 قبل الفقر احتساب لمنهجیة وفقاً  الفلسطینیة االراضي في الفقر مستویات )٣.٩(رقم  جدول

  التعدیل وبعد
 

  وفقا للمنهجیة الجدیدة  للمنهجیة القدیمةوفقا   

خط الفقر   السنة
  بالشیكل

معدل الفقر 
باالراضي 
  (%)الفلسطینیة

معدل الفقر 
الضفة 
  (%)الغربیة

معدل الفقر 
قطاع 

  (%)غزة

خط الفقر 
  شیكل

معدل الفقر 
األارضي 
  (%)الفلسطینیة

معدل الفقر 
الضفة 
  (%)الغربیة

معدل الفقر 
قطاع 

  (%)غزة

٢٠٠٥  2,143 29.5  22.3  43.7  1,907  24.3  24.3  28.4  
٢٠٠٦  2,300  30.8  24.19.1  50.7  1,981  24.31.2  23.3  30  
٢٠٠٧  2,362  30.3  37.9  51.8  2,017  21.9  22.3  49.5  
٢٠٠٩  -  37.9    65.1  2,278    17  33.2  

، تقاریر الفقر المختلفة، الجهاز المركزي )٢٠٠٥،٢٠٠٦،٢٠٠٧(بیانات المنهجیة القدیمة : المصدر
، الجهاز المركزي لإلحصاء المركزي ٢٠٠٩والعام لإلحصاء الفلسطیني، بیانات المنهجیة الجدیدة 

  .٢٠١٠الفلسطیني، أهم معالم الفقر وفقا للمنهجیة الجدیدة تشرین ثاني
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  : إضافة إلى ما سبق یمكن اإلشارة إلى مالحظتین هامتین
علـى معـدل الفقـر  ٢٠٠٣لم یؤثر الهدوء النسـبي الـذي سـاد األراضـي الفلسـطینیة مـا بعـد  -

األراضــي الفلســطینیة فقــد بقــي هــذا المعــدل مرتفعــا ویعــود ذلــك إلــى اآلثــار الســلبیة لجــدار 
ي باإلضـافة إلـى صـعوبة العمـل الفصل العازل على قطاعات كبیـرة مـن الشـعب الفلسـطین

  . في إسرائیل وعدم توفر البدیل في األراضي الفلسطینیة
 ٢٠٠٦كــان للحصــار االقتصــادي الـــذي فــرض علــى األراضـــي الفلســطینیة فــي العـــامین  -

ومــا زال مســتمرا علــى قطــاع غــزة أثــر فــي تــدهور األوضــاع االقتصــادیة حیــث  ٢٠٠٧و
 تعــــاني مــــن الفقــــر ویوضــــح الشــــكل رقــــمبقیــــت شــــریحة واســــعة مــــن الشــــعب الفلســــطیني 

  .٢٠٠٧-١٩٩٥معدالت الفقر خالل ) ٣.١٠(
  

  

 ٢٠٠٧-١٩٩٥معدالت الفقر في األراضي الفلسطینیة خالل الفترة :  )٣.١٠(شكل رقم 

  
، تقریر  الفقر في األراضي ١٩٩٨الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، الفقر في فلسطین : المصدر

   .من البنك الدولي   ١٩٩٥،١٩٩٦،٢٠٠٠،٢٠٠٢أخذت بیانات السنوات و  ٢٠٠٥،٢٠٠٦الفلسطینیة 
  

  : مستوردات الغذاء والحبوب 3-5
كثر الجـدل فـي األدبیـات حـول األثـر المتوقـع للمسـاعدات الغذائیـة علـى المسـتوردات الغذائیـة 

وبصـــورة أكثـــر تحدیـــدا تركـــز الجـــدل حـــول إمكانیـــة أن تكـــون المســـاعدات بـــدیال  ارجمـــن الخـــ
للمسـتوردات أم مكمــال لهــا ونعطــي فــي هــذا الجــزء وصــفا للتغیــرات فــي قیمــة المســتوردات مــن 

ومــن الحبــوب بشــكل خــاص ولغایــات المقارنــة ســنعرج علــى قیمــة ، المــواد الغذائیــة بشــكل عــام
  . دیث عن المیزان التجاري لكل منهماالصادرات من هاتین المجموعتین للح



٦٤  
 

الــذي ســبق قیــام الســلطة  ١٩٩٣قبــل إنشــاء الجهــاز المركــزي لإلحصــاء الفلســطیني فــي العــام 
اعتــاد جهــاز اإلحصــاء المركــزي اإلســرائیلي علــى إصــدار ، ١٩٩٤الوطنیــة الفلســطینیة عــام 

لغربیـة وقطــاع بیانـات تتعلـق بـبعض المؤشــرات االقتصـادیة واالجتماعیـة فـي كــل مـن الضـفة ا
غــزة ولكــن هــذا الجهــاز لــم یكــن یصــدر بیانــات ســنویة تفصــیلیة حــول قطــاع التجــارة الخارجیــة 
لألراضــي الفلســطینیة المحتلــة بتفصــیالتها المتعــارف علیهــا دولیــا بــل إن مــا كــان یصــدره كــان 
 عبـارة عـن قیمـة الصــادرات والمسـتوردات الكلیـة وعلیـه تقتصــر السلسـلة الزمنیـة المتـوفرة حــول
بیانـــات المســـتوردات الفلســـطینیة مـــن المـــواد الغذائیـــة بصـــورة عامـــة والحبـــوب بصـــورة خاصـــة 

والتـــي یصـــدرها الجهـــاز المركـــزي لإلحصـــاء الفلســـطیني  ٢٠١٠-١٩٩٦علـــى الفتـــرة الزمنیـــة 
ونقــدم فــي الجــزئین التــالیین وصــفا للتغیــرات فــي مســتوردات األراضــي الفلســطینیة مــن هــاتین 

  . لهامتینالمجموعتین السلعیتین ا
  
  : المستوردات الفلسطینیة من المواد الغذائیة ٣-٥-١

قیمــة المســتوردات الفلســطینیة مــن المــواد الغذائیــة خــالل الفتــرة ) ٣.١٠(رقــم یســتعرض جــدول 
یالحــظ مــن خــالل بیانــات الجــدول أن معــدل قیمــة المســتوردات الســنوي مــن  ٢٠٠٧-١٩٩٦

كمــا یالحـظ أن قیمــة ، الل الفتـرة قیــد الدراسـةملیـون دوالر خــ ٤١٧المـواد الغذائیــة بلـغ حــوالي 
ملیـون دوالر  ٤٢٣المستوردات منها كانـت متذبذبـة خـالل تلـك الفتـرة ففـي حـین كانـت حـوالي 

ملیـون  ٥٢٣حیـث بلغـت ، ١٩٩٩غیر أنهـا وصـلت إلـى أعلـى مسـتوى لـه عـام ، ١٩٩٦عام 
انـت فـي عـام االجتیاحـات فقـد ك، أما أقل مستوى لقیمة المستوردات من المواد الغذائیة، دوالر

عــادة احتاللهــا فــي العـام  ، وكــذلك فــي العــام الــذي یلیــه ٢٠٠٢اإلسـرائیلیة للمــدن الفلســطینیة وإ
  . ن دوالرو ملی ٢٠٠حیث انخفضت إلى ما یقارب 

الشك أن هذه التذبذبات تـرتبط بالعوامـل السیاسـیة والعسـكریة التـي أثـرت بـدورها علـى النشـاط 
قیمـة الـدخل المحلــي اإلجمـالي كانــت متذبذبـة خــالل فــإن ، االقتصـادي الفلسـطیني بشــكل عـام

حیـث  ٢٠٠٣، ٢٠٠٢نفس الفترة فقـد وصـلت قیمتـه إلـى أدنـى مسـتوى لهـا فـي نفـس العـامین 
یقیة له إلى أقل من ثالثة ملیارات دوالر بعـد أن كانـت قـد وصـلت إلـى مـا تراجعت القیمة الحق

  . ١٩٩٩یقارب خمسة ملیارات في العام 
ــــى  ــــدخل المحلــــي اإلجمــــالي هــــي إحــــدى محــــددات الطلــــب عل وغنــــي عــــن القــــول أن قیمــــة ال
المســـتوردات مـــن الخـــارج وعلـــى الـــرغم مـــن ارتفـــاع مســـتوى الـــدخل المحلـــي اإلجمـــالي خـــالل 

غیر أن هـذا المسـتوى لـم یعـد بعـد لمسـتواه قبـل سـنوات االنتفاضـة الثانیـة وال ، خیرةاألعوام األ
  . حتى بقیمته اإلسمیة
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قیمــة الصــادرات مــن المــواد الغذائیـــة  )٣.١٠(رقـــم  یســتعرض الجــدول، وعلــى ســبیل المقارنــة
لــنفس الفتــرة الزمنیــة وكمــا هــو حــال التذبــذبات فــي المســتوردات الغذائیــة یالحــظ أیضــا مــدى 
التذبــذبات فــي قیمــة الصــادرات منهــا وعلــى وجــه التحدیــد فــإن أقــل قیمــة للصــادرات الغذائیـــة 

تهـــا خـــالل وهـــي أقـــل مـــن نصـــف قیم، ٢٠٠٢ملیـــون دوالر فـــي عـــام االجتیاحـــات  ٢٧كانـــت 
األعــوام التــي ســبقت االنتفاضــة مباشــرة وعنــد مقارنــة قیمــة المســتوردات مــع قیمــة الصــادرات 

یتضح أن قیمة المسـتوردات مـن المـواد الغذائیـة تصـل إلـى أضـعاف ، خالل الفترة قید الدراسة
قیمـــة الصـــادرات منهـــا حیـــث تصـــل بالمعـــدل إلـــى حـــوالي تســـعة أضـــعاف أو أن معـــدل قیمـــة 

وقـد یصـل فـي بعـض ، مـن حجـم المسـتوردات% ١٣ویة منها ال یسـاوي سـوى الصادرات السن
إن ذلـك یعنـي أن المیـزان التجـاري للمـواد الغذائیـة یعـاني مـن ، األعوام إلى ثالثة عشر ضـعفا

انظــر الفـــرق الكبیـــر بـــین حجـــم (عجــزا دائمـــا وكبیـــرا شـــأنه بــذلك شـــأن المیـــزان التجـــاري العـــام 
  ).٣.١١ي الشكل المستوردات والصادرات الغذائیة ف

  
  

) 2010-١٩٩٦(قیمة المستوردات والصادرات الفلسطینیة من المواد الغذائیة ): ٣.١٠(جدول رقم
  ملیون دوالر

حجم   السنة
  المستوردات

حجم 
  الصادرات

المستوردات إلى 
  الصادرات

الصادرات إلى 
  المستوردات

٠.١١  ٨.٧  ٤٨.٦  ٤٢٢.٩  ١٩٩٦  
٠.١٢  ٨.٥  ٥٧.٢  ٤٨٨.٢  ١٩٩٧  
٠.١٤  ٧.٢  ٦٢.١  ٤٤٧.٦  ١٩٩٨  
٠.١٢  ٨.٦  ٦٠.٩  ٥٢٤.٣  ١٩٩٩  
٠.٢٠  ٥.١  ٨٤.٦  ٤٣١.٨  ٢٠٠٠  
٠.٠٨  ١٢.٠  ٣٤.١  ٤٠٨.٦  ٢٠٠١  
٠.٠٨  ١٢.٠  ٢٧.٠  ٣٢٤.٦  ٢٠٠٢  
٠.١١  ٨.٩  ٣٤.٢  ٣٠٥.٢  ٢٠٠٣  
٠.٠٨  ١٣.١  ٣٥.٩  ٤٧٠.٣  ٢٠٠٤  
٢٠٠٥  452,2  ٠.٠٨  ١٢.٨  ٣٦.٢  
٢٠٠٦  464,6  ٠.٠٩  ١١.٦  ٣٨.٣  
٢٠٠٧  493,2  ٠.١٥  ٦.٦  ٦٨.٥  
٢٠٠٨  513,5  63,1 8.1  0.12  
٢٠٠٩  628,4  61,3  10.2  0.09  
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٢٠١٠  703,6  79,4  8.8  0.11  
 ٠.١١ ٩.٠٥ ٦٣.٥ ٥٦٥.٥  المعدل السنوي

، التجارة الخارجیة، یةاإلحصاءات االقتصاد، إحصاءات، الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني
http://www.pcbs.gov.ps/DesktopDefault.aspx?tabID-التراكمیة اإلحصاءات

Jo-3566&lang_ar  
 نیسان، لشهر للسلع *المرصودة الخارجیة التجارةحول   الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهازصدر 
٢٠١٢ 

  

 :الصادرات
 مقارنة %١,٤ بنسبة ٢٠١٢عام  من نیسان شهر خالل الفلسطینیة الصادرات انخفضت

 ، 2011 عام من نیسان شهر مع مقارنة %١,٦ انخفضت بنسبة كما السابق، الشهر مع
 .أمریكي دوالر ملیون 60.7 حوالي بلغت قیمتها حیث

بنسبة  العالم دول ارتفعت إلى باقي كما % ٢,٥ بنسبة إسرائیل إلى الصادرات انخفضت
 إلى الصادرات وشكلت السابق، الشهر بالمقارنة مع 2012 نیسان شهر خالل% ٦,٣

  .2012  نیسان لشهر الصادرات قیمة من إجمالي %٨٧,٥ إسرائیل
 
  
  

 :الواردات
 الشهر مع مقارنة% ٧,٦ بنسبة 2012 نیسان شهر في الفلسطینیة الواردات ارتفعت
 قیمتها وصلت حیث 2011 عام من نیسان شهر عن 16.8  بنسبة انخفضت كما السابق،

 .أمریكي دوالر ملیون 367.5 إلى
  بنسبة السابق الشهر مع بالمقارنة 2012 نیسان شهر خالل إسرائیل من الواردات ارتفعت
 من الواردات وشكلت 15,0% بنسبة العالم دول باقي من الواردات ارتفعت بینما4,3 

  .٢٠١٢ن نیسا لشهر الواردات قیمة إجمالي من   67,1% إسرائیل
  

 :المرصودة للسلع التجاري المیزان صافي
 قیمة في ارتفاعا سجل فقد الصادرات والواردات، بین الفرق یمثل والذي التجاري المیزان أما

بنسبة  انخفض كما السابق، الشهر مع مقارنة 2012 نیسان خالل شهر %٩ بنسبة العجز
 ملیون ٣٠٦,٩ إلى وصل العجز حیث 2011 عام من المناظر الشهر مع مقارنة% ١١,٤
  .أمریكي دوالر

  

ملیون دوالر): ٢٠١٢-١٩٩٩(قیمة المستورادت والصادرات من المواد الغذائیة ): ٣.١١(شكل رقم  
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  : الرقم القیاسي لألسعار ٣-٧

  ٢٠١٢ ،الجهاز المركزي اإلحصائي: المصدر
 

  ٢٠١٢الجهاز اإلحصائي الفلسطیني،: المصدر
  : الرقم القیاسي لألسعار ٣-٦

هناك اختالف في تحلیل أثر المساعدات الغذائیة على مستوى أسعار المواد الغذائیة فبینما 
فإن البعض ، یرى بعض المحللین أن المساعدات الغذائیة تقلل من مستویات األسعار

   .یرى أن المساعدات تعمل على زیادة مستوى األسعار، خر وعلى العكس تمامااآل
األرقام القیاسیة ألسعار المستهلك وألسعار المواد الغذائیة في  )٣.١٢( رقم ویعرض شكل

األراضي الفلسطینیة خالل الفترة الزمنیة قید الدراسة ویالحظ من الشكل مدى االرتباط بین 
حیث یتزاید ، الرقم القیاسي العام ألسعار المستهلك والرقم القیاسي ألسعار المواد الغذائیة

ومن خالل الشكل یمكن تقسیم الفترة ، المؤشران بصورة متالزمة مع مرور الزمن هذان
-١٩٨٨تقع الفترة األولى ما بین ، إلى ثالث فترات فرعیة ٢٠٠٧-١٩٨٨الزمنیة 
حیث نجد أن األرقام القیاسیة ألسعار المستهلك أعلى من األرقام القیاسیة ألسعار ١٩٩٣

فتقاربت نسبة األرقام القیاسیة  ٢٠٠٠-١٩٩٤انیة ما بین أما في الفترة الث، المواد الغذائیة
وفي الفترة الثالثة من ، ألسعار المستهلك مع األرقام القیاسیة ألسعار المواد الغذائیة

عادت األرقام القیاسیة ألسعار المستهلك لتصبح أعلى من األرقام القیاسیة  ٢٠٠٧- ٢٠٠١
  . ألسعار المواد الغذائیة بشكل واضح

  

فقد شهد العالم ارتفاعا حادا في أسعار المواد الغذائیة في ، ٢٠٠٨-٢٠٠٧لعامین وخالل ا
، األسواق العالمیة والتي انعكست على أسعار المواد الغذائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة

الضفة الغربیة وقطاع غزة  ٢٠٠٨ولقد صنف تقریر لبرنامج الغذاء العالمي صدر في تموز 
منظمة الغذاء (  ن البلدان األكثر تأثرا من موجه ارتفاع األسعار العالمیةمن بی ٣٠في المرتبة 

  ).٢٠٠٨العالمي،
 الضفة في الفلسطینیة لألسر واألمن الغذائي واالجتماعیة االقتصادیة األوضاع مسح أشار

 العالمي الغذاء برنامج بالتعاون مع الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز الذي أجراه الغربیة
 الفلسطینیة تأثرت من األسر 96% أن إلى ،) 2009 شباط( واألغذیة  الزراعة ومنظمة

 ٢٠٠٨  العام من الثاني النصف خالل المواد الغذائیة أسعار في االرتفاع من سلبي بشكل
 المواد أسعار في الحاد باالرتفاع بشكل واضح األراضي الفلسطینیة تأثر من الرغم على

 المواد أسعار في االنخفاض نأ إال  2007 العام خالل العالمیة في األسواق الغذائیة
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 على الدرجة بنفس لم ینعكس ، 2008 العام منتصف منذ العالمیة األسواق الغذائیة في
 أسعار في مؤشر معدل االنخفاض یتجاوز لم الفلسطینیة في األراضي الغذائیة المواد أسعار
 ، ٢٠٠٨أیلول مع مقارنة 2009 أیار خالل% ٢الفلسطینیة  األراضي في الغذائیة المواد
 االنخفاض إرجاع ویمكن .نفسها للفترة العالمیة األسواق في 17 % تعدى االنخفاض بینما

  :رئیسیة ثالثة أسباب إلى الفلسطینیة األراضي في الغذائیة أسعار المواد مؤشر في الطفیف
 

 الحبوب عرض وارتفاع العالمیة األسواقفي  الغذائیة المواد أسعار في االنخفاض إن :أوالً 
 على مشابه أثر دون الدول المتقدمة، في الغذائیة المواد أسعار على إیجابیاً  العالمي انعكس

  .)الفلسطینیة األراضي فیها بما(  النامیة الدول الغذائیة في المواد أسعار
 

 آذار منذ مجدداً  االرتفاع عاود األسواق العالمیة في الغذائیة المواد أسعار مؤشر إن  :ثانیاً 
 لعل الفلسطینیة،  في األسواق الغذائیة المواد أسعار على مباشرة انعكس وهو ما 2009 

 هو مجدداً  العالمیة لالرتفاع األسواق في الغذائیة المواد أسعار وراء عودة الرئیسي الدافع
 أن ینخفض یتوقع والذي 2009 نیسان أوائل في صدر واألغذیة الذي الزراعة منظمة تقریر
 / نفسها المنظمة أن العلم ، مع٢٠٠٩للموسم  3.1% بمقدار العالمي الحبوب إنتاج

 الحبوب في إنتاج زیادة تتوقع ٢٠٠٨ أول كانون في اتقریر  أصدرت 2008 الزراعیة 
 .الزراعي للموسم 5.4 % بمقدار العالمي

 ثاني كانون - 18 أول كانون 27 األخیر اإلسرائیلي واالجتیاح الجائر الحصار أثر  :ثالثاً 
 خاص،  حیث بشكل غزة قطاع في الغذائیة المواد أسعار ملحوظ على بشكل انعكس الذي

 لم بینما أیار، شهر خالل نقطة ١٤٧غزة  قطاع في الغذائیة المواد أسعار مؤشر تجاوز
  ).٣.١٣قمر  انظر شكل(  الغربیة بالضفة نفسه نقطة للشهر 132 یتعدى

 السوق في األسعار ارتفاع أن وهي في السابق مراراً  تكررت نزعة تأكید یعید السابق العرض
 حین في الفلسطینیة، في األراضي الغذائیة المواد أسعار ارتفاع إلى مباشرة العالمیة یؤدي

 السوق في الدرجة والتوقیت بنفس ینعكس ال العالمیة السوق األسعار في انخفاض أن
  .الفلسطینیة
 المحتلة األراضي الفلسطینیة في الغذائیة المواد أسعار مؤشر فقد شهد ٢٠١٠سنة أما عن 

 مؤشر) ٣.١٤الشكل رقم  انظر( ، ٢٠١٠العام  من النصف األول خالل مستمراً  تقلباً 
 والقطاع الغربیة الضفة في المحتلة مفصالً  الفلسطینیة األراضي في الغذائیة أسعار المواد

 إلى والقطاع الضفة الغذائیة بین المواد أسعار مؤشر معدل في التباین وصل ه،حد على كل
 الضفة مقابل في نقطة  ١٤٢(،  ٢٠١٠العام من ثاني خالل كانون نقاط )٦( من أكثر
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 فقد ٢٠٠٩ العام خالل أعلى كان هذا التباین أن المالحظة مع )القطاع في نقطة 148
 مؤشر في واالنخفاض االرتفاع هذا أن الجدیر بالذكر ومن ، نقطة 12 من إلى أكثر وصل

 المواد أسعار لمؤشر مرآة إال ما هو المحتلة الفلسطینیة األراضي في الغذائیة أسعار المواد
 الفلسطینیة السوق األساسیة في الغذائیة السلع معظم أن األسواق العالمیة وبما في الغذائیة

 ینعكس األسواق العالمیة في الغذائیة المواد أسعار وانخفاض فإن ارتفاع مستوردة، سلع هي
 .الفلسطینیة السوق على مباشرة

 مؤشر في بعض التراجع 2011 العام من األول فقد شهد النصف ٢٠١١أما عن سنة  
 مقارنة خالل حزیران نقطة 145,9 لیسجل الفلسطینیة في األسواق الغذائیة المواد أسعار

 النصف الثاني منذ االرتفاع أنه عاود إال العام، نفس الثاني من كانون في نقطة 147 مع
 )٣.١٥(رقم  الشكل یظهر العام نفس من تشرین الثاني في نقطة 151 لیسجل العام من

 خالل غزة وقطاع الغربیة من الضفة كل في الغذائیة المواد أسعار مؤشر في تطور التباین
 154 ) نقاط 8 بلغ( شباط حیث شهر في قیمة له أعلى التباین هذا وصل ٢٠١١العام 
 تقریباً  هذا التباین اختفى وقد ( غزة قطاع في نقطة 146 الغربیة مقابل الضفة في نقطة
 من نفس الرابع الربع خالل جدید من باالتساع لتبدأ الفجوة العام، من الثالث الربع خالل
 المواد سعارأ انخفاض أو زیادة مؤشر لتطور هو الشكل أن مالحظة من المهم، و العام

 .المنطقتین األسعار في بین التباین درجة بالطبع یعكس ال الغذائیة وهو
  

األرقام القیاسیة ألسعار المستهلك وألسعار المواد الغذائیة في األراضي الفلسطینیة خالل  )٣.١٢(شكل 
٢٠٠٧-١٩٨٨  

 
والمجموعة الجهاز اإلحصائي المركزي اإلسرائیلي، قضایا مختلفة، ): ١٩٩٣-١٩٨٨(البیانات ل: المصدر

  www.cbs.gov.il.اإلحصائیة اإلسرائیلیة، القدس
الجهاز اإلحصائي المركزي الفلسطیني ، المجموعة اإلحصائیة الفلسطینیة، ): ٢٠٠٧-١٩٩٤(البیانات ل

   .www.pcbs.gov.psقضایا مختلفة
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  مؤشر الرقم القیاسي ألسعار المواد الغذائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة )٣.١٣(شكل 

  
 ٢٠٠٩ ،الجهاز المركزي اإلحصائي: المصدر

 
 

 

مؤشر الرقم القیاسي ألسعار المواد الغذائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة خالل النصف  )٣.١٤(شكل 
  ٢٠١٠األول من عام 

  
  ٢٠١٠: المركزي الفلسطیني الجهاز : المصدر

  
  
  
  
  
  

 ٢٠١٠ ،الجهاز المركزي اإلحصائي: المصدر

  
مؤشر الرقم القیاسي ألسعار المواد الغذائیة في الضفة الغربیة وقطاع غزة خالل العام ) ٣.١٥(شكل

٢٠١١  
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  .بیانات غیر منشورة –فلسطین  –رام اهللا  -٢٠١١الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ، : المصدر 

  
  
  
  

  
  

  : البطــالـــة ٣-٧
  

یختلــــف المحللـــــون االقتصـــــادیون فیمـــــا بیـــــنهم أیضـــــا حـــــول أثـــــر المســـــاعدات الغذائیـــــة علـــــى 
فبینمـــا یـــرى الـــبعض أن لهـــذه المســـاعدات أثـــرا إیجابیـــا فـــي التخفیـــف مـــن ، مســـتویات البطالـــة

 ،مشكلة البطالة خاصة إذا كانت المساعدات علـى صـورة غـذاء مقابـل عمـل أو مقابـل تـدریب
خر أن هـذه المسـاعدات یمكـن أن تفـاقم مشـكلة البطالـة إذا كانـت المسـاعدات یرى البعض اآل

   .على صورة غذاء یقدم بالمجان
ــــة   )٣.١٦(رقــــم یعــــرض شــــكل نســــبة البطالــــة فــــي األراضــــي الفلســــطینیة خــــالل الفتــــرة الزمنی

  : ومن خالل الشكل یمكن الحدیث عن ثالث مالحظات هامة ٢٠٠٧ -١٩٨٨
حیــث یالحــظ میــل هــذه النســبة إلــى االرتفــاع فــي عــام مــن ، بــذب فــي نســب البطالــةالتذ :أوال

ویمكـــن ربـــط هـــذه الظـــاهرة ، ثـــم تعـــود إلـــى االنخفـــاض مباشـــرة فـــي العـــام الـــذي یلیـــه، األعـــوام
بالظروف السیاسیة في المنطقة والتي تؤثر سلبا على النشاط االقتصـادي العـام بمـا فیـه نسـبة 

  . البطالة
، ١٩٩٢-١٩٨٨الفتــرة األولــى ، یم هــذه الفتــرة الكلیــة إلــى أربــع فتــرات فرعیــةیمكــن تقســ :ثانیــا

حیـث یالحــظ تــدني نســبة البطالــة بــالرغم مــن انــدالع االنتفاضــة األولــى فقــد بقــي ســوق العمــل 
فــي إســرائیل مفتوحــًا أمــام العمالــة الفلســطینیة فــي تلــك الفتــرة  وقفــزت نســبة البطالــة فــي العــام 

مقارنـة مـع % ١٠.٣فوصـلت إلـى ، نسبتها في األعـوام السـابقة إلى مستوى أعلى من ١٩٩١
، وذلــك بســبب حــرب الخلــیج وسیاســة اإلغالقــات التــي ســادت تلــك الفتــرة ١٩٩٠فــي % ٣.٦

ــــة عــــادت وانخفضــــت إلــــى  ــــة ، ١٩٩٢فــــي العــــام % ٤.٧ولكــــن نســــبة البطال أمــــا الفتــــرة الثانی
ام الســـــلطة الوطنیـــــة توقیـــــع اتفاقیـــــة أوســـــلو وقیـــــ توهـــــي الفتـــــرة التـــــي شـــــهد، ١٩٩٧-١٩٩٣

الفلسطینیة نالحظ أن نسبة البطالة خالل هـذه الفتـرة كانـت متذبذبـة بـین صـعود وهبـوط حیـث 
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ــــك بالتضــــییق الــــذي بــــدأت تمارســــه ، ١٩٩٦عــــام  %٢٣.٨ ارتفعــــت إلــــى ویمكــــن تفســــیر ذل
سـلطات االحــتالل علــى حریــة الحركـة ودخــول العمــال وتحدیــد تصـاریح العمــل داخــل ســلطات 

أضــف ، االحــتالل علــى حریــة الحركــة ودخــول العمــال وتحدیــد تصــاریح العمــل داخــل إســرائیل
فـــي إســـرائیل كبـــدیل ) انیین وهنـــودتایالنـــدیین ورومـــ(إلـــى ذلـــك ازدیـــاد عـــدد العـــاملین األجانـــب 

  ). ١٩٩٨، فرسخ(األمر الذي ساهم أیضا في ارتفاع نسبة البطالة ، للعمالة الفلسطینیة
فقد انخفضت نسبة البطالـة فـي األراضـي الفلسـطینیة ، ١٩٩٩-١٩٩٨أما خالل الفترة الثالثة 

نشــاء مؤسســاتها التــي امتصــت جــزءا  بســبب االســتقرار النســبي بعــد دخــول الســلطة الوطنیــة وإ
یضــا فــي أكمــا ســاهم االســتقرار ، كبیــرا مــن العمالــة الفلســطینیة فــي قطاعاتهــا المدنیــة واألمنیــة

وبالتــالي فــتح المجــال أمــام ، ممــا أدى إلــى ازدهــار القطــاع الخــاص، دخــول اســتثمارات جدیــدة
وهــي فتــرة انتفاضــة  ٢٠٠٧-٢٠٠٠وتقــع الفتــرة الرابعــة واألخیــرة مــا بــین ، فــرص عمــل جدیــدة

بســــبب االجتیــــاح % ٣١.١بنســــبة  ٢٠٠٢ألقصـــى حیــــث بلغــــت البطالــــة ذروتهــــا فــــي العــــام ا
مـا  ٢٠٠٧لتـنخفض بعـد ذلـك بنسـبة بسـیطة فـي األعـوام الالحقـة حیـث بلغـت فـي ، والحصار

  %. ٢١.٥نسبته 
  

  
  

  )٢٠٠٧-١٩٨٨(البطالة في األراضي الفلسطینیة   )٣.١٦( شكل رقم
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  : الفقر  ٣-٨
ال یصـــدر الجهــــاز المركــــزي لإلحصــــاء الفلســــطیني بیانــــات ســــنویة حــــول الفقــــر علــــى صــــورة 
سلســـلة زمنیـــة ولكنـــه یصـــدر تقـــاریر إحصـــائیة متفرقـــة، مضـــافة إلـــى مـــؤتمرات صـــحفیة حـــول 

ویحتــوي  ١٩٩٧بیانـات الفقــر المحســوبة بنــاء علــى التعریــف الرســمي الــذي تبنــاه الجهــاز عــام 
تند إلــى موازنــة االحتیاجــات األساســیة ألســرة تتكــون مــن التعریــف عناصــر مطلقــة ونســبیة تســ

ســـتة أشـــخاص ویـــتم حســـاب الفقـــر بنـــاء علـــى مســـتوى دخـــل األســـرة أو علـــى مســـتوى إنفاقهـــا 
الجهــــــــــاز المركــــــــــزي لإلحصــــــــــاء ( باســــــــــتخدام بیانــــــــــات مســــــــــح إنفــــــــــاق واســــــــــتهالك األســــــــــرة 

  ).ج٢٠٠٨الفلسطیني،
إلــى المنــاطق التــي تعــاني مــن الفقــر تتــدفق المســاعدات الغذائیــة أو مــن المفتــرض أن تتــدفق 

أكثــر مــن غیرهــا مــن المنــاطق وفــي نفــس الوقــت فــإن تــدفق المســاعدات یمكــن أن یخفــف مــن 
حـــدة الفقـــر التـــي تـــوزع فیهـــا تلـــك المســـاعدات وقـــد باتـــت ســـمة الفقـــر تـــالزم قطاعـــا كبیـــرا مـــن 

شـهدتها بسـبب األحـداث التـي ، الشعب الفلسطیني الذي عانى من سوء األوضـاع االقتصـادیة
 ١٩٨٧فبدایـــة مـــن االنتفاضـــة األولـــى ، األراضـــي الفلســـطینیة علـــى مـــدى الســـنوات الماضـــیة

نشــــاء الســــلطة الوطنیــــة ، ١٩٩٣ثــــم اتفــــاق أوســــلو ، ١٩٩١مــــرورا بحــــرب الخلــــیج الثانیــــة  وإ
الـــذي  ٢٠٠٧و ٢٠٠٦وأخیــرا الحصـــار االقتصــادي ، ٢٠٠٠الفلســطینیة وانتفاضــة األقصـــى 
ویعــرض هــذا الجــزء أهــم التغیــرات التــي حــدثت فــي معــدل ، ةمــا زال مفروضــا علــى قطــاع غــز 

، وهـــي فتـــرة مـــا بعـــد أوســـلو )١(٢٠٠٧-١٩٩٥الفقـــر فـــي األراضـــي الفلســـطینیة خـــالل الفتـــرة 
، فبالرغم من التوقعات باالزدهـار االقتصـادي بعـد وعـود الـدول المانحـة بتقـدیم معونـات سـخیة

إلــى  ١٩٩٥فــي العــام % ١٤فــع مــن إال أن معــدل الفقــر محســوبا علــى أســاس االســتهالك ارت
ویعــود ذلــك إلــى بــطء ترجمــة هــذه الوعــود إلــى % ٧١.٤ أي بنســبة، ١٩٩٦فــي العــام % ٢٤

باإلضــافة إلــى تقلــب حاجــة الســوق اإلســرائیلي للعمالــة الفلســطینیة والــذي أثــر ، واقــع ملمــوس
ن شــعبا(علــى األســر التــي تعتمــد بشــكل رئیســي فــي مصــدر دخلهــا علــى العمــل داخــل إســرائیل 

  ). ١٩٩٥، والبطمة
بعـد أن كــان % ١٢.١انخفـض معــدل الفقـر فـي األراضـي الفلســطینیة إلـى  ١٩٩٨وفـي العـام 

وقــــــد یعــــــود ذلــــــك إلــــــى % ١٢.٨أي بنســــــبة انخفــــــاض قــــــدرها ، ١٩٩٧فــــــي العــــــام % ١٣.١
إلــى % ٢٠.٣االنخفـاض الملمــوس فـي نســبة البطالـة التــي انخفضــت بـین هــذین العـامین مــن 

وفــي األعــوام الالحقــة بقــي معــدل الفقــر متذبــذبا مــا بــین صــعود وهبــوط حتــى عــام % ١٤.٤
" ١"حیث بدأ باالرتفـاع تـدریجیا وكمـا یالحـظ مـن شـكل ، ىالذي شهد انتفاضة األقص ٢٠٠٠

                                                
وتقتصر البیانات ، لم یكن الجھاز المركزي لإلحصاء اإلسرائیلي یصدر بیانات حول معدالت الفقر في األراضي الفلسطینیة ١

  .وھي بیانات تم الحصول علیھا من الجھاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني والبنك الدولي، ٢٠٠٧-١٩٩٥على الفترة 
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وهــو عــام االجتیاحــات حیــث  ٢٠٠٢فــإن هنالــك قفــزة كبیــرة حــدثت فــي معــدل الفقــر فــي العــام 
  %. ٥١بلغ معدل الفقر 

  

  : إضافة إلى ما سبق یمكن اإلشارة إلى مالحظتین هامتین
علـى معـدل الفقـر  ٢٠٠٣عـد لم یؤثر الهدوء النسـبي الـذي سـاد األراضـي الفلسـطینیة مـا ب -

ثــار الســلبیة لجــدار األراضــي الفلســطینیة فقــد بقــي هــذا المعــدل مرتفعــا ویعــود ذلــك إلــى اآل
الفصل العازل على قطاعات كبیـرة مـن الشـعب الفلسـطیني باإلضـافة إلـى صـعوبة العمـل 

  . في إسرائیل وعدم توفر البدیل في األراضي الفلسطینیة
 ٢٠٠٦رض علــى األراضـــي الفلســطینیة فــي العـــامین كــان للحصــار االقتصــادي الـــذي فــ -

فــي تــدهور األوضــاع االقتصــادیة حیــث  اومــا زال مســتمرا علــى قطــاع غــزة أثــر  ٢٠٠٧و
 .قرالشعب الفلسطیني تعاني من الفبقیت شریحة واسعة من 

  
  

  )٢٠٠٧-١٩٩٥(معدالت الفقر في األراضي الفلسطینیة ) ٣.١٧(رقم  شكل

  
، تقرر الفقر في األراضي الفلسطینیة ١٩٩٨الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني، الفقر في فلسطین  :المصدر

  .من البنك الدولي ١٩٩٥،١٩٩٦،٢٠٠٢أخذت بیانات السنوات  .٢٠٠٥،٢٠٠٦
  
  : األمن الغذائي ٣-٩

إضافة إلى أثر المساعدات الغذائیة على كل من اإلنتاج الزراعي والمستوردات الغذائیة 
یتوقع أغلب االقتصادیین أنه سیكون هنالك أثر ، وأسعار المواد الغذائیة والفقر والبطالة

. إیجابي لهذه المساعدات على واقع األمن الغذائي في الدول المتلقیة لهذه المساعدات
لجزء ملخصا لمفهوم األمن الغذائي وواقعه في األراضي الفلسطینیة خالل ونعطي في هذا ا

  . سنوات انتفاضة األقصى وما بعدها
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بــدأ اســـتخدام مفهـــوم األمـــن الغــذائي فـــي أواســـط الســـبعینات مــن القـــرن الماضـــي حـــین اعتمـــد 
تعریفـــا لهـــذا المفهـــوم الهـــام وركـــز  ١٩٧٤مـــؤتمر الغـــذاء العـــالمي الـــذي عقـــد فـــي رومـــا عـــام 

ســعارها ومنــذ ذلــك أتعریــف علــى الكمیــات المتــوفرة مــن المــواد الغذائیــة واســتقرارها واســتقرار ال
فقـــد عرفتـــه منظمـــة األغذیـــة ، الحـــین توالـــت التعـــدیالت علـــى مفهـــوم األمـــن الغـــذائي وتعریفـــه

والزراعـــة لألمـــم المتحـــدة علـــى أنـــه الوضـــع الـــذي یكـــون لـــدى جمیـــع النـــاس المقـــدرة المادیـــة 
مـن والمغـذي والـذي یكفـي لسـد تلبیـة میع األوقات للحصول على الغـذاء اآلواالقتصادیة في ج

، ٢٠٠١(احتیاجـــاتهم التغذویـــة وتفضــــیالتهم الغذائیـــة لیتمتعــــوا بحیـــاة ملؤهــــا النشـــاط والصــــحة 
FAO ( اتســــع الحـــدیث عــــن األمـــن الغــــذائي لیشـــمل جوانــــب أخـــرى تتعلــــق  ٢٠٠٣وفـــي عـــام

ــــب والعــــرض والتأكــــد مــــن وصــــول الط بقــــات الضــــعیفة للغــــذاء األمــــن الصــــحي بجــــانبي الطل
)٢٠٠٣ ،FAO .(  

" الفقـر والجـوع"بعنـوان  ١٩٨٦نشـر البنـك الـدولي تقریـره السـنوي لعـام ، وخالل تلـك التعـدیالت
وربـط التقریـر انعــدام ، وقـدم التقریـر تفریقـا واضـحا بـین انعـدام األمـن الغـذائي المـزمن والمؤقـت

بینمــا ربــط المؤقــت ، مســتویات الــدخول المنخفضــةاألمــن الغــذائي المــزمن مــع الفقــر الهیكلــي و 
ــــــه بضــــــغوطات مكثفــــــة تتســــــبب عــــــن الكــــــوارث الطبیعیــــــة أو الصــــــراعات أو االنهیــــــارات  من

  . االقتصادیة
) تــوفر الغــذاء(وال تتحـدد مســألة األمــن الغــذائي أو انعدامــه فــي اإلنتــاج والمقــدرة علــى اإلنتــاج 

البحــث فــي مقــدرة المســتهلك للوصــول  فحســب بــل إن مســألة األمــن الغــذائي تتعــدى ذلــك إلــى
إلـى الغــذاء األمــن والصـحي دون عوائــق مادیــة أو اقتصـادیة كالبطالــة أو انخفــاض الــدخل أو 

أضــف إلــى ذلــك فــإن مفهــوم األمــن الغــذائي ، حتــى انعدامــه أو ارتفــاع أســعار المــواد الغذائیــة
غــذاء مــن هــم فــي یشــمل اســتقرار اإلمــدادات الغذائیــة ولــو بصــورة نســبیة وأن یحصــل علــى ال

  ). FAO، ١٩٩٦(حاجة ماسة له 
تجمع الدراسات واألبحـاث التـي أجریـت حـول األمـن الغـذائي والتنمیـة االجتماعیـة االقتصـادیة 
فـــي األراضـــي الفلســـطینیة علـــى أن ممارســـات االحـــتالل اإلســـرائیلي تمثـــل أكبـــر عـــائق أمـــام 

وممارســــات االحــــتالل تحقیــــق األمــــن الغــــذائي فــــي فلســــطین وقــــد أدت العدیــــد مــــن سیاســــات 
الممنهجــة علــى مــدى ســنوات االحــتالل الطویلــة إلــى إفقــار الشــعب الفلســطیني وتــدمیر بنیتــه 

االقتصادیة وبالتالي خلق حالة مزدوجـة مـن عـدم األمـن الغـذائي علـى المسـتوى  -االجتماعیة
ـــة فـــي إقامـــة جـــدار الفصـــل  ىفـــال یخفـــ، المنزلـــي علـــى أحـــد أثـــر ممارســـات االحـــتالل المتمثل

عنصر وسیاسات اإلغالق وتدمیر المنـازل وتجریـف األراضـي ومصـادرة األراضـي ألغـراض ال
وفـرض الحصــار  ١٩٤٨االسـتیطان وحرمـان العمـل مـن العمـل داخــل األراضـي المحتلـة عـام 
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البري والبحـري والجـوي علـى الشـعب الفلسـطیني وقـد وضـعت هـذه الممارسـات غالبیـة الشـعب 
  ). ٢٠٠٦، أبو علي وآخرون(الرمق الیومي فقط  الفلسطیني في زاویة تحصیل ما یسد
التـــدهور الـــذي حصـــل علـــى األمـــن الغـــذائي فـــي  ٢٠٠٨وقـــدرت دراســـة حدیثـــة نشـــرت عـــام 

ضـــافة إلـــى ذلـــك عـــزت الدراســـة هـــذا  الفلســـطینیة منـــذ انـــدالع انتفاضـــة األقصـــى وإ األراضـــي 
التــــدهور إلــــى عــــدم مقــــدرة الفلســــطینیین علــــى الوصــــول إلــــى الغــــذاء ســــواء لموانــــع مادیــــة أو 

ئــق الوصــول علــى الغــذاء بشــقیها نــاتج عــن ممارســات اقتصــادیة وأكــدت الدراســة علــى أن عوا
كنفــاني (االحــتالل حیــث موانــع الحركــة التــي یضــعها أمــام المــواطنین والســلع علــى حــد ســواء 

   ). ٢٠٠٨،وآخرون
إلــى انتشــار )  ٢٠٠٤منظمـة األغذیــة والزراعـة،(وأشـارت منظمــة األغذیـة والزراعــة لألمـم المتحــدة 

حیـــث تشـــیر إلـــى أن ، ســـكان الضـــفة الغربیـــة وقطـــاع غـــزةظـــاهرة انعـــدام األمـــن الغـــذائي بـــین 
مـــن بـــاقي % ٣٠مـــن ســـكان الضـــفة والقطـــاع غیـــر آمنـــین غـــذائیا وأن حـــوالي % ٤٠حـــوالي 

، الســكان معرضــون لخطــر غیــاب األمــن الغــذائي إذا مــا بقیــت الظــروف علــى مــا هــي علیــه
لغربیــة وقطـاع غــزة وتتفـاوت مسـألة انعــدام األمـن الغــذائي بـین المنــاطق المختلفـة فــي الضـفة ا

وتشمل المناطق المعرضة للـنقص الغـذائي إضـافة إلـى قطـاع غـزة محافظـات جنـین وطـولكرم 
ــــابلس وطوبــــاس ، وقلقیلیــــة وبیــــت لحــــم والخلیــــل والســــفوح الشــــرقیة فــــي الضــــفة الغربیــــة فــــي ن

وتتعــرض هــذه المنــاطق لخطــر الــنقص الغــذائي بســبب وجــود منــاطق عســكریة مغلقــة ووجــود 
ــــة فــــي المنــــاطق الحدودیــــةتجمعــــات ریفیــــة و  ووجــــود منــــاطق فقیــــرة قــــرب المســــتوطنات ، بدوی

  ). ٢٠٠٨، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة(
وكما تشیر البیانات التي تنشرها منظمة األغذیة والزراعـة أیضـا إلـى أن األراضـي الفلسـطینیة 

خاصـة مجموعـة ، تعاني من مشكلة في االكتفاء الذاتي في إنتاج معظم المجموعـات الغذائیـة
ولكــن فجــوة االكتفــاء الــذاتي ، الحبــوب التــي تشــكل المصــدر األساســي للحصــول علــى الطاقــة

وعنـــد مقارنــة واقـــع االســتهالك الفـــردي لكـــل ، یـــق المســتوردات مـــن الخــارجیــتم ســـدها عــن طر 
مجموعة من المجموعات الغذائیة یمكن القول أن أوضاع األفراد فـي دول الجـوار أفضـل مـن 
واقع الفرد الفلسطیني ویمكن تفسیر ذلك بحقیقـة أن حصـة الفـرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي 

هـي أقـل مـن حصـة الفـرد مـن النـاتج المحلـي اإلجمـالي فـي  الفلسطیني في نفس الفترة الزمنیـة
  . كل دولة من دول الجوار

وتشــیر بیانــات المنظمــة أن األراضــي الفلســطینیة تعــاني مــن مشــكلة فــي اســتهالك الفــرد مــن 
حیث أن معدل استهالك الفرد الفلسـطیني مـن هـذه المـواد ، الطاقة الحراریة والبروتین والدهون

) FAO, 2004a(قــل عــن معــدل اســتهالك الفــرد فــي جمیــع دول الجــوار الغذائیــة األساســیة ی
إضافة إلى ذلك تشیر بیانات أخرى تصدرها المنظمـة أن نسـبة ناقصـي التغذیـة فـي األراضـي 
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ــــــرة % ١٢الفلســــــطینیة ازدادت مــــــن  لمعــــــدل الفتــــــرة % ١٦إلــــــى  ١٩٩٧-١٩٩٥لمعــــــدل الفت
أعلــى مــن نســبة ناقصــي ) %١٦(وتجــدر اإلشــارة علــى أن النســبة الجدیــدة ، ٢٠٠٣-٢٠٠١

   ).FAO, 2004b( %١٤التغذیة على مستوى العالم ككل والبالغة 
وعلى عكس األثر السلبي الذي یلعبه االحتالل في ابتعاد المجتمـع والمـواطن الفلسـطیني عـن 

فقـــد كـــان للمؤسســات المانحـــة دور إیجـــابي فـــي التخفیــف مـــن أثـــر االحـــتالل ، األمــن الغـــذائي
لغــذائي فــي األراضــي الفلســطینیة فنظــرا للتــدهور الشــدید فــي األوضــاع الســلبي علــى األمــن ا

توســــــعت مظلـــــة بــــــرامج ، ٢٠٠٠االقتصـــــادیة ومســـــتویات المعیشــــــة للفلســـــطینیین منــــــذ عـــــام 
المساعدات من التركیز علـى مسـاعدة الفقـراء الـذین یعـانون مـن الفقـر المـزمن قبـل االنتفاضـة 

وازدادت المعومـــات الغذائیــــة الطارئـــة مــــن  لتشـــكل جـــزءا مهمــــا مـــن نظـــام الرفــــاه االجتمـــاعي 
ثـــم ازدادت لتصـــل إلـــى  ٢٠٠١وعـــام ١٩٩٩طنـــا بـــین عـــامي ١٦٨٠٠٠طنـــا إلـــى  ٢٣٠٠٠

  ). مرجع سابق( ٢٠٠٤طنا عام  ٢٠٢,٠٠٠
ویــذكر أنــه تــم تطبیــق بــرامج فــي المنــاطق التــي تتعــرض للــنقص الغــذائي مــن أجــل مســاعدتها 

إلــى ذلــك تقــدیم المعونــات الغذائیــة واإلغاثــة أضــف  ،ومــن أهــم تلــك البــرامج العمــل والتــدریب
كمـا یـتم توزیـع مـواد غذائیـة شـهریة ، الطارئة إلعادة تأهیل البنیة التحتیة التي دمرها االحـتالل

وبلغــــــت كمیــــــة ، مــــــن وكالــــــة الغــــــوث وبرنــــــامج الغــــــذاء العــــــالمي ووزارة الشــــــئون االجتماعیــــــة
طنــا عــام  ٩,٦٧٠فلســطینیة حــوالي المســاعدات الغذائیــة الموزعــة عــن طریــق وزارة الزراعــة ال

  ).٢٠٠٨، المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة( ١٠,٢٠٤بلغت  ٢٠٠٧في عام  ٢٠٠٦
تم في هذا الجزء من الدراسة وصف المساعدات الغذائیة المقدمة في األراضي الفلسطینیة 

  . من حیث تغیرها مع الزمن وتركیبتها والمانحین لها والمنظمات المسئولة عن توزعیها
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  رابعالمبحث ال
  

 نبذة عن األونروا وآلیة عمل برنامج الطوارئ
 

 

 مقدمة 

 س   التأس

 ونروا   خدمات

 ونرواأين   عمل

 شآت   امل

 ونروا الطوارئ برامج ا  وم

 الغذائية للمساعدات الطؤاري برنامج عمل  آلية
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 )٢٠١٣موقع األونروا على االنترنت،(  :واقع برامج  األونروا

  :لمحة عامة عن األونروا -١
على ) في الشرق األدنى الجئي فلسطینوكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغیل (تعمل األونروا 

ملیون الجئ فلسطیني مسجلین لدیها في  )٥(تقدیم الدعم والحمایة وكسب التأیید لحوالي 
  .األردن ولبنان وسوریة واألراضي الفلسطینیة المحتلة إلى أن یتم إیجاد حل لمعاناتهم

دول األعضاء ویتم تمویل األونروا بالكامل تقریبا من خالل التبرعات الطوعیة التي تقدمها ال
في منظمة األمم المتحدة،  وتشتمل خدمات الوكالة على التعلیم والرعایة الصحیة واإلغاثة 
والبنیة التحتیة وتحسین المخیمات والمساندة المجتمعیة والتمویل الصغیر واالستجابة الطارئة 

 .بما في ذلك في أوقات النزاعات المسلحة

  :التأسیس

، تأسست األونروا بموجب قرار الجمعیة ١٩٤٨اإلسرائیلي عام في أعقاب الصراع العربي 
 لغرض تقدیم اإلغاثة ١٩٤٩كانون أول عام  ٨في ) رابعا( ٣٠٢لألمم المتحدة رقم  العامة

في  وقد بدأت الوكالة عملیاتها المیدانیة ،المباشرة وبرامج التشغیل لالجئین الفلسطینیین
  .١٩٥٠األول من أیار عام 

العامة بالتجدید المتكرر لوالیة  مشكلة الالجئین الفلسطینیین، تقوم الجمعیةوفي غیاب حل ل
  .٢٠١٤حزیران ٣٠األونروا، ویمتد آخر تجدید حتى 

 

  :خدمات األونروا

الشرق األوسط وفي أوقات األونروا خدماتها في أوقات الهدوء النسبي في  منذ نشأتها تقدم
لمجتمع الدولي بالتنمیة البشریة لالجئین ویعبر عمل األونروا عن التزام االنزاعات، 

  :الفلسطینیین ومساعدتهم على

 اكتساب المعرفة والمهارات .  
 عیش حیاة طویلة وصحیة .  
 تحقیق مستویات معیشة الئقة .  
 التمتع بحقوق اإلنسان إلى أقصى مجال ممكن .  



٨٠  
 

من الالجئین التزامها الدائم نحو مجموعة واحدة  تتبوأ األونروا مكانة متفردة في إطار
سهاماتها في تحقیق الرفاهیة وقد  ،والتنمیة البشریة ألربعة أجیال من الالجئین الفلسطینیین وإ

تكییف برامجها لتلبیة الحاجات المتغیرة لالجئین وذلك في ضوء نشأتها  تدرجت الوكالة في
  .مؤقتة األساسیة كمنظمة

  أین تعمل األونروا؟

یم والصحة واإلغاثة والخدمات االجتماعیة لالجئین الذین تقوم األونروا بتوفیر خدمات التعل
یستحقون تلك الخدمات من بین الالجئین الفلسطینیین المسجلین لدى الوكالة والذین یبلغ 

  :ملیون الجئ یعیشون في مناطق عملیات الوكالة الخمس وهي )٥(تعدادهم 

  األردن  
  لبنان  
  قطاع غزة  
 رقیة الضفة الغربیة بما فیها القدس الش  
  الجمهوریة العربیة السوریة  

ملیون الجئ، یشكلون ما نسبته ثلث إجمالي الالجئین  )١,٤(یزید عن  ویعیش ما
مخیم معترف به في حین تتوافر خدمات الوكالة في تلك المخیمات أو  )٥٨(المسجلین، في 

  .في المناطق المجاورة لها

  :المنشآت

تعمل من خالل السلطات المحلیة أو من  وبخالف منظمات األمم المتحدة األخرى التي
وتعمل  ،خالل الوكاالت المنفذة، تقوم األونروا بتوفیر خدماتها مباشرة لالجئین الفلسطینیین

دارة المنشآت نالوكالة على تخطیط وتنفیذ أنشطتها ومشروعاتها، وتقوم أیضا بب اء وإ
ة یعمل فیها ما یقارب من منشأ )٩٠٠(كالمدارس والعیادات الصحیة أو رعایة ما یربو على 

وبسبب أن خدمات األونروا  ،موظف وموظفة في مناطق عملیاتها الخمس )٣٠,٠٠٠(
كالتعلیم والخدمات الصحیة هي من نوعیة الخدمات التي یتم توفیرها في العادة من خالل 
القطاع العام، فإن األونروا تعمل بالتعاون الوثیق مع السلطات الحكومیة في مناطق 

  .تها والتي تقوم هي األخرى بتوفیر بعض الخدمات لالجئین الفلسطینیینعملیا
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 :برامج األونروا
إن خدمات األونروا في مجال التنمیة البشریة وفي المجال اإلنساني تشتمل على التعلیم 
األساسي والمهني والرعایة الصحیة األولیة وشبكة األمان االجتماعي والدعم المجتمعي 

والبنیة التحتیة واإلقراض الصغیر واالستجابة الطارئة بما في ذلك في  وتحسین المخیمات
  :ویتم تقدیم تلك الخدمات ضمن برامج خمسة هي  ،أوقات النزاعات المسلحة

  برنامج التعلیم .١

 الصحة .٢

 اإلغاثة والخدمات االجتماعیة .٣

 التمویل الصغیر .٤

 البنیة التحتیة وتطویر المخیمات  .٥

 برامج الطوارئ .٦

  :هذه البرامج، برنامج الطوارئومن أهم  -٢
والذي یعمل على تقدیم الخدمات األساسیة والمساعدات العینیة للسكان الذین یعیشون في 

شخص غزي إلى مدارس األونروا في  ٥٠,٠٠٠وقد لجأ أكثر من  الة من الكرب الشدید،ح
ووفرت الوكالة األطعمة األساسیة والمیاه والبطانیات والفرشات لعشرات  ،خضم النزاع

  .اآلالف من العائالت واألفراد الذین تشردوا

، عملت الوكالة على تشغیل برنامجها للطوارئ من أجل حمایة ٢٠٠٠ومنذ أواخر عام 
  .وضمان سالمة حقوق الالجئین الفلسطینیین في الظروف الصعبة

معالجة العواقب الفوریة وطویلة األجل للنزاع الذي طال أمده وذلك  وتعمل أنشطتنا على
كما أن مساعدتنا اإلنسانیة  ،لمساندة األفراد والمجتمع في استراتیجیات التأقلم الخاصة بهم

تعمل على التخفیف من اآلثار السلبیة لبیئة العنف وتعطي اهتماما خاصا ألولئك األشد 
  .وخصوصا األطفال واألشد فقراتأثرا واألكثر عرضة للمخاطر، 

افي بسبب الحصار عمار أو التععمار یتم القیام بأنشطة إعادة اإلعادة اإلأما بالنسبة إل
ولن یتم القیام بإعادة بناء المساكن المدمرة لالجئین إال عندما یتم  المفروض على غزة،

الذي تقدمه  وحتى یحین ذلك الوقت، فإن الدعم. السماح بدخول مواد البناء إلى غزة
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األونروا لالجئین الفلسطینیین المشردین أو الذین فقدوا بیوتهم بسبب النزاع أو األزمات 
  .األخرى یشمل المساعدة النقدیة وتوفیر مواد اإلغاثة األساسیة األخرى

ویتشـــكل دور برنـــامج الطـــوارئ فـــي دعـــم ســـبل معیشـــة األســـر األشـــد عرضـــة 
  :للمخاطر والمتجمعة في 

    :لخلق فرص العم .١
  

تعمل األونروا على التخفیف من أثر البطالة والفقر غیر المسبوقین وذلك من خالل توفیر 
عقد عمل شهریا تعمل على إعالة عشرات اآلالف من المستفیدین غیر  ١٥,٠٠٠-٧,٠٠٠

إن ذلك یوفر الوظائف للرجال والنساء الذین هم بأمس الحاجة لها ویعمل على  ،المباشرین
ضخ النقود في المجتمع المحلي عالوة على أنه یساند تطویر المهارة بین الخریجین الشباب 

وظیفة من مثل تلك  ٤٠,٠٠٠-٢٥,٠٠٠العاطلین عن العمل وفي أي سنة، توفر األونروا 
وظیفة اعتمادا على األموال  ٥٥,٠٠٠ر ما قد یصل إلى الوظائف، ویمكن أن تقوم بتوفی

  .المتوفرة

 :المساعدة الغذائیة .٢

وتشیر بیانات  ،من األسر المعیشیة في غزة تعتمد على المساعدة الغذائیة% ٨٠إن حوالي 
الجئ في غزة یعیش تحت خط الفقر المدقع  ٣٠٠,٠٠٠األونروا األخیرة إلى أن أكثر من 

وغیر قادر على تلبیة احتیاجاته األساسیة من الغذاء ومن خالل برنامج المساعدة الغذائیة 
لى عكس  الطارئة، تسعى األونروا إلى تلبیة احتیاجات األشخاص األشد عرضة للمخاطر وإ

وفي الوقت  ،ر الذي تحدثه الصعوبات المزمنة لألشخاص في وجه توفیر الغذاءاألث
ویعمل برنامج منفصل  ئیة،الجئ یتلقون المساعدة الغذا ٧٥٠,٠٠٠الحاضر، فإن هناك 

طالب وطالبة في مدارس الوكالة یحصلون  ٢٠٧,٠٠٠للتغذیة المدرسیة على ضمان أن 
  .على التغذیة األساسیة
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  :النقدیةالمساعدة  .٣
  

بهدف إكمال برامج استحداث فرص العمل والمساعدة الغذائیة، تقدم األونروا مساعدات  
من العائالت األشد فقرا مؤهلة لتلقي تلك المساعدات، إال  ٦٠,٠٠٠نقدیة مستهدفة؛ وهناك 

كما یتم أیضا  ،عائلة ٢٠,٠٠٠أن محدودیة األموال تعني أننا لسنا قادرین إال على مساعدة 
إن القیام بدفع كلفة الزي المدرسي  ،یر المساعدة المالیة للطلبة في مدارس األونرواتوف

والمواد األخرى األساسیة تضمن أن كل طفل مهما كانت حدة فقره قادر على العودة 
  .للمدرسة

  :تعزیز الخدمات األساسیة واستجابة الطوارئ .٤
  

األساسیة، وخصوصا الصحة كجزء من برنامج الطوارئ، قمنا بتعزیز دعمنا للخدمات  
وتعمل الوكالة عن كثب على مراقبة تداخالتها وتحافظ على  ،والتعلیم والصحة البیئیة

مقدرتها على االستجابة السریعة وذلك لضمان استجابة فاعلة لألزمات الحادة التي تؤثر 
  .على مجتمعات الالجئین
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   :ن في قطاع غزةالعملیات الطارئة التي تقدمها االونروا لمجتمع الالجئی
  )٢٠١١ ،االونروا دلیل عملیات برنامج شبكة األمان االجتماعي(

برنامج شبكة األمان االجتماعي مقدم من دائرة اإلغاثة والخدمات   :أوال
  :ماعیةاالجت

  :الغرض
في مناطق العملیات الخمس وذلك من أجل إدارة برنامج شبكة وضع إجراءات موحده 

  .األمان االجتماعي
  :الهدف

إن الهدف من برنامج شبكة األمان االجتماعي هو التخفیف من حدة الفقر لدى أسر 
الالجئین الفلسطینیین األكثر عوزا في مناطق عملیات وكالة الغوث الخمس، مع أولویة 

إن القصد  ،)خط الفقر الغذائي(التركیز على أولئك الذین یعیشون تحت خط الفقر المدقع 
األدنى من المستویات المعیشة للمعوزین من الالجئین،  من البرنامج هو ضمان الحد 

  . وتقدیم المنح النقدیة وغیرها من التدخالت في الظروف العائلیة االستثنائیة
  :الصالحیات

 –ة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة العام /وبناًء على توجیه من مدیر –یقوم المفوض العام 
  .امج شبكة األمان االجتماعيبإجازة إصدار المساعدة للمنتفعین من برن

تشمل عائالت الالجئین الفلسطینیین األكثر عوزا فئات أخرى من الالجئین المسجلین، مثل 
فراد عائلة الالجئات أسكان القرى الحدودیة، فقراء القدس، فقراء غزة،  وحاالت التسویة و 

  .المتزوجات من غیر الالجئین
  
  

  :دور موظفي البرنامج
ج  شبكة األمان االجتماعي بشكل كبیر على األمانة المهنیة للموظفین یعتمد نجاح برنام

وینبغي أن یكون هدفهم تحدید تلك األسر الفقیرة من  ،المسئولین عن إدارة البرنامج
المسجلین لدى وكالة الغوث والذین هم في أمس الحاجة إلى تحسین مستویاتهم المعیشة في 

  .حدود الموارد المتاحة
نامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة في المیادین مسئولین عن التنفیذ السلیم یكون رؤساء بر 

ة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة الفني في إطار السیاسة /لهذه التعلیمات تحت توجیه مدیر
  .  ات المیدانیین/العامة لوكالة الغوث، مع اإلشراف اإلداري  للمدیرین
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  :شبكة األمان االجتماعيالمعاییر الخاصة للتسجیل في برنامج 

یمكن أن تتأهل عند تقدیم الطلب للتسجیل في برنامج شبكة األمان االجتماعي عائلة الجئة 
مسجلة بما في ذلك الزوجات غیر الالجئات، األطفال بالتبني وكذلك أزواج وذریة الالجئات 

ت من أزواج غیر مسجلین في سجال) أو اللواتي كن متزوجات(المسجالت المتزوجات 
قدمین یعیشون تحت خط وكالة الغوث، شریطة أن یثبت طلب االلتحاق بالبرنامج أن المت

  .لفقر المدقع
  

  :الفئات المستهدفة
  :  تتألف الفئات المستهدفة من برنامج شبكة األمان االجتماعي مما یلي

 . وهي تلك األسر التي تعیش تحت خط الفقر المدقع :الفقر المدقع .١
  

وهي تلك األسر التي تقع بین خط الفقر المدقع وخط الفقر  :الفقر االنتقالي .٢
المطلق األسر المسجلة حالیا في برنامج حاالت العسر الشدید والتي ثبت أنها تعیش بین 

ستستمر هذه األسر في الحصول على المساعدة حتى  لمطلق والفقر المدقع،خطي الفقر ا
حیث السعرات ، یصبحون غیر فقراء( تصل إلى مرحلة تستطیع فیها الخروج من دائرة الفقر

یعكس هذا الخط بشكل أساسي التكلفة  ،لألسر باختالف أحجامها) الحراریة الالزمة یومیا
خط الفقر المدقع هو  ،اإلجمالیة لالحتیاجات االستهالكیة من  المواد الغذائیة األساسیة

  .المعروف أیضا باسم خط الفقر الغذائي
 

یقدر خط الفقر المطلق بمجموع تكلفة سلة الغذاء مع كمیة التغذیة الكافیة، فضال   .٣
االحتیاجات األساسیة، مثل التعلیم والصحة والمأوى 'عن التكالیف األخرى غیر الغذاء 

  .والمالبس والمواصالت
  
  
  

  
  
  
  

Absolute poverty 
line   

المطلق الفقر خط
Abject (food) poverty 

line   
 Abject Poor   دقعم فقر دقعالم قرالف خط

 Churning     إنتقالي فقر
Poor 

 Non-poor    فقراء غیر      

      Expenditure    النفقات

Househo
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یكون جمیع أفراد األسرة مؤهلین للحصول على المساعدة في إطار برنامج شبكة األمان 
أولئك الذین یعیشون خارج اإلقلیم المعني أو أولئك الغائبون عن  االجتماعي، باستثناء

  .منازلهم بشكل مؤقت، على سبیل المثال بسبب الخدمة العسكریة اإللزامیة أو السجن
  

  :التوصیة والموافقة –إجراءات التسجیل  في برنامج شبكة األمان االجتماعي 
   :الطلب

ب للتسجیل في برنامج شبكة األمان یجب على العائلة الالجئة المسجلة تقدیم طل
  .االجتماعي لدى أقرب مكتب من مكاتب اإلغاثة والخدمات االجتماعیة التابعة للوكالة

  :إجراءات الدراسة االجتماعیة
یتم  فتح  ملف مبرمج حاسوبیا  لتاریخ الحالة عند إجراء الدراسة المیدانیة الكاملة أو عندما 

تشتمل  ،وتتألف الدراسة الكاملة من دراسة مكتبیة وبحث میداني ،یعاد فتح ملف حالة مغلقة
الدراسة المكتبیة على التحقق من التفاصیل الواردة في الطلب مقابل بطاقة تسجیل العائلة 

جراء مقابلة تمهیدیة مع مقد یشمل البحث المیداني  ،)عندما یكون ذلك ممكناً (م الطلب وإ
جراء مناقشة مع مسئولي  على تقریر تكمیلي للدراسة االجتماعیة، وزیارة أفراد األسرة وإ

ویتم التحقق من النتائج التي توصل إلیها البحث  ،المجتمع المحلیین إذا تطلب األمر ذلك
  .المكتبي خالل إجراء البحث المیداني

ن المتغیرات الالزمة لتحدید حالة الفقر لألسرة، یضم نموذج الدراسة االجتماعیة مجموعة م
مصطلح یستخدم لوصف  PMTF. باستخدام منهج خطوط الفقر ومعادلة االستهداف

الوضع الذي تكون فیه المعلومات عن األوضاع المعیشیة لألسرة أو األفراد مترابطة مع 
  .الرعایةالنفقات أو الحاجة إلى /مستویات الرعایة، ویستخدم لقیاس دخل األسرة

  : التوصیة
ة وبعد إكمال البحث المیداني بعمل توصیة على نموذج مقدم /ة االجتماعي/یقوم الباحث

ة بتسجیل /یجب أن یقوم الباحثتمت الموافقة على الطلب أو رفضه،  الطلب في حال
ة /التوصیة على نموذج الدراسة االجتماعیة بشكل مبرمج حاسوبیا لیتم رفعها إلى  مسئول

  .ة والخدمات االجتماعیة في المنطقةاإلغاث
  :إبالغ القرار

ة اإلغاثة والخدمات /تعود الموافقة على التسجیل في برنامج شبكة األمان االجتماعي لمدیر 
ة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة بالمنطقة، یقوم /االجتماعیة بالمنطقة، في حال غیاب مدیر

  .ائلة ببرنامج شبكة األمان االجتماعية بالموافقة على تسجیل الع/ة المخول/المدیر
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ة  اإلغاثة والخدمات االجتماعیة بالمنطقة إرجاع الحالة بشكل مبرمج حاسوبیا /یمكن لمدیر

ة /ة الوحید/كونه الموظف( الباحثات االجتماعیات / إلى أي من الباحثین االجتماعین
  .لى الحالة أو رفضهاللحصول على تفاصیل إضافیة قبل الموافقة ع) ة بالموافقة/المخول

تسجیلها ببرنامج شبكة /ة الطلب بقرار الموافقة أو الرفض على تسجیله/یتم إبالغ مقدم
  .األمان االجتماعي بشكل خطي

  :إعادة الدراسة
یتم إجراء إعادة الدراسة لجمیع حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي المفعلة حسب  

الباحثات االجتماعیات، والموافق علیها من / اعینالفترة التي یوصي بها  الباحثین االجتم
یتجاوز الحد األقصى  ة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة في المنطقة، شریطة أن ال/قبل مدیر

إلعادة الدراسة فترة السنتین إذا أشارت نتائج إعادة الدراسة إلى تغییر في األوضاع 
اإلغاثة، یقوم الباحث  المعیشیة للعائلة بحیث لم تعد العائلة بحاجة لخدمات

الباحثة االجتماعیة بتعبئة طلب إعادة الدراسة كالمعتاد بما في ذلك نتائج /االجتماعي
وینبغي بعد ذلك إحالة نتائج وتوصیات إعادة الدراسة  الباحثة،/ البحث والتوصیات للباحث

 /ة والذية خدمات اإلغاثة والخدمات االجتماعیة  بالمنطق/بشكل مبرمج حاسوبیا إلى مدیر
عالنها غیر /التي قد یقرر   .مفعلة تقرر بأنه یجب اعتبار الحالة مغلقة وإ

  :ملفات تاریخ العائلة
یجب فتح ملفات مبرمجة حاسوبیا خاصة بتاریخ العائلة التي منحت مساعدة بموجب أي 

  .من الخدمات المقدمة في إطار برنامج شبكة األمان االجتماعي
ملفات تاریخ العائلة المبرمجة حاسوبیا على جمیع تقاریر یجب أن یحتوي كل ملف من 

عادة الدراسة التي تم إجراؤها بخصوص العائلة   .الدراسة وإ
یتم تخزین جمیع المعلومات التي تخص ملفات تاریخ العائلة المغلقة في قاعدة 

  .البیانات المبرمجة حاسوبیا للحفظ في المستقبل
  :سجل الخدمات المقدمة

بسجل مختصر لخدمات اإلغاثة المقدمة إلى العائلة ضمن ملف مبرمج  یجب االحتفاظ
حاسوبیا  في قاعدة البیانات كجزء من ملف تاریخ العائلة وهذا أمر أساسي كوسیلة إداریة 
لضمان إتمام تلبیة الحاجات المعینة وكذلك توفیر االستمراریة عندما تسلم الحالة من 

أخرى وأیضًا، وعلى ضوء الموارد  /ة آخر/اجتماعیة إلى باحث /ة اجتماعي/باحث
  .المحدودة للوكالة، لضمان عدم حدوث ازدواجیة في تقدیم المساعدة
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في مناطق عملیات وكالة الغوث الخمس / على جمیع أقسام اإلغاثة والخدمات االجتماعیة
نظام شبكة األمان االجتماعي المحوسب إلنتاج / استخدام  نظام تسجیل معلومات الالجئین

قائمة لجمیع حاالت إعادة الدراسة حسب مركز بطاقة التسجیل وتاریخ إعادة الدراسة أو 
  .ة/ة االجتماعي/الباحث

  :الرصد والمراقبة
نه یجب على مدیري اإلغاثة إألغراض رصد ومراقبة برنامج شبكة األمان االجتماعي، ف

  :والخدمات االجتماعیة المیدانیین المحافظة على اإلجراءات التالیة
من إجمالي عدد حاالت برنامج شبكة األمان االجتماعي المغلقة % ٣زیارة  .١

یجب أن یتم  ،مرة واحدة في السنة –یتم اختیارها عشوائیًا  –والمفعلة في كل میدان 
عقد هذه الزیارات من قبل مدراء برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة في  

  .المناطق والمیدان
والخدمات االجتماعیة في المناطق بفحص جمیع الملفات یقوم مدراء اإلغاثة  .٢

المبرمجة حاسوبیا للعائالت المسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي وذلك 
للتأكد من أن جمیع الوثائق الضروریة قد تم إلحاقها بالملف قبل اتخاذ القرار 

  .النهائي الخاص بأهلیة المتقدم للمساعد
االجتماعیات یجب أن یتم فقط إذا  /ثات االجتماعیینالباح /أن یتناوب الباحثین .٣

الباحثات،  /وعند تناوب الباحثین، اقتضت مصلحة البرنامج اتخاذ قرار التناوب
البرنامج دون التسبب في مصاعب غیر  خذ بعین االعتبار مصلحةیجب أن یؤ 

االجتماعیات وعندما یكون التناوب  /الجتماعییناالباحثات  /ضروریة للباحثین
االجتماعیات في منطقة معینة في غیر مصلحة  /الباحثات االجتماعیین /للباحثین

 .إجراءات مراقبة تعویضیة ىالبرنامج، یجب تبن
  :الظروف االستثنائیة

حینما توجد ظروف غیر عادیة في المیدان والتي یمكن معالجتها بطریقة أفضل من خالل 
ة اإلغاثة /في اإلقلیم بتقدیم مقترح إلى مدیراستثناء هذه اإلرشادات، تقوم إدارة البرنامج 

  .للحصول على الموافقة) عمان- الرئاسة العامة (والخدمات االجتماعیة 
  :المساعدة للعائالت المسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي

قوم الوكالة بتقدیم بعض أو جمیع أشكال المساعدات التالیة للعائالت المسجلة ضمن ت
تعتمد المساعدات المقدمة على تصنیف الفئات المستهدفة  ،ألمان االجتماعيبرنامج شبكة ا

  :حسب التقسیم المنصوص علیه في النصوص أو الواردة أعاله كالتالي
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  :ونقدي ودخل األسرة التكمیلي) عیني(الدعم الغذائي : أوالً 
لجمیع األشخاص المسجلین ضمن برنامج شبكة ) حصص(یتم إصدار دعم غذائي عیني 

بعد أن یتم تسجیل العائلة المؤهلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي،  ،ألمان االجتماعيا
فان العائلة تصبح مستحقة للحصول على الدعم الغذائي والذي یتم توزیعه حسب الجدول 

 ،التالي أو حسب تعلیمات الموازنة الفنیة الصادرة من دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة
لة مسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي مؤن غذائیة كل ثالثة أشهر تتسلم كل عائ

  .محسوبة على أساس السلم التالي لكل شخص مؤهل
  

  توزیعات الدعم الغذائي) ١.٤.٢(جدول رقم 
  

Commodity Monthly 
ration/Kg 

Field الحصة الشهریة المیدان 
 كغم

 السلعة

Flour 10 WB & G الطحین ١٠ الضفة الغربیة وغزة 
Rice  1 All fields األرز ١ جمیع المیادین 
Sugar 1 All fields السكر  ١ جمیع المیادین 
Milk 0.500 All fields حلیب ٠.٥٠٠ جمیع المیادین 
Vegetable 
Oil ١ Lit All fields 1.000 جمیع المیادین Lit الزیت 

Dry Pulses 0.500 Syria/ Leb./ Jordan بقولیات مجففة )بقولیات(  0.500 األردن/لبنان/سوریا 
Canned 
Pulses 
OR 
Dry Pulses 

2 tins/quarter 
 

0.500 
Syria/Leb./ Jordan 

 
 األردن/لبنان/سوریا

 

 شهور ٣\علبة ٢
 

0.500 

 بقولیات معلبة
  أو

 بقولیات مجففة

  
  )٢٠١١ ،االونروا دلیل عملیات برنامج شبكة األمان االجتماعي( :المصدر
  :إصدار اإلعانة النقدیة: ثانیاً 

تصدر اإلعانة النقدیة إلى جمیع األشخاص المسجلین في برنامج شبكة األمان االجتماعي 
دخل (وذلك حسب الفئات المستهدفة المنصوص علیها في الفقرة لتغطیة فجوة الفقر المدقع 

د المسجلین في برنامج شبكة ، یتم إصدار إعانة نقدیة إضافیة لجمیع األفرا)األسرة التكمیلي
األمان االجتماعي ضمن فئة الفقر المدقع فقط حسب المذكور في الفقرة باستثناء تلك 
العائالت المنصوص علیها في الفقرة یعتمد توزیع دخل األسرة التكمیلي على توفر 

  .المساعدات النقدیة
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  :المیزانیة

الغذائیة  المخصصة لبرنامج شبكة یتم إبالغ األقالیم مسبقًا بمكونات وكمیات الحصص 
طة التعلیمات الفنیة الخاصة بالمیزانیة اساألمان االجتماعي، وكذلك مقدار اإلعانة النقدیة بو 

ویمكن إجراء استثناءات فقط بموجب تفویض من مدیرة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة 
  ).عمان- الرئاسة العامة(

، والمالیة المیدانیتین مسئولتان عن توزیع األغذیةفي حین أن دائرتي المشتریات والنقلیات 
اإلعانة النقدیة ودخل األسرة التكمیلي، تقع على دائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة 

  .المیدانیة مسؤولیة التنفیذ السلیم لبرنامج الدعم الغذائي
  :اإلجراءات

عائلة الموافق علیها ن اسم الإعند تسجیل العائلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي، ف
ة /سوف یدرج في قوائم التوزیع المیدانیة المبرمجة حاسوبیًا والتي یقوم بإصدارها مدیر

ة نظام التسجیل /ة بالمنطقة، و بدعم فني من مدیر/اإلغاثة والخدمات االجتماعیة المختص
  .الموحد في المیدان

لى إ ریات والنقلیات المیداني و یتم إرسال النسخ الالزمة من قوائم التوزیع إلى مكتب المشت
مكتب المالیة المیداني قبل أسبوع واحد من البدء بدورة التوزیع في المنطقة المعني عن 

  .ة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة المیدانیة/طریق مدیر
ة األسرة أو أي فرد /یجب أن یتم استالم الحصص الغذائیة واإلعانة النقدیة من قبل رب 

ة المسجلین على بطاقة تسجیل العائلة نفسها في بعض الحاالت مثل العجز من أفراد العائل
ة أن یستلم /ة المعني/ة االجتماعي/الدائم أو الشیخوخة یمكن لشخص معروف للباحث

الحصص الغذائیة واإلعانة النقدیة نیابة عن األسرة المسجلة ببرنامج شبكة األمان 
هذه المهمة، من خالل نموذج التفویض االجتماعي والتي تقوم بدورها بتفویض شخص ب

  .المخصص لهذه الغایة
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  :مسؤولیات التوزیع
توزیع  وكذلكتوزیع الحصص الغذائیة من مسؤولیات مكتب المشتریات والنقلیات  .١

المساعدات، حیث یتم التأكید من خالل رئیس فریق التوزیع من بطاقة إثبات 
لتسلیم ألعداد التقاریر الالزمة لإلثبات المستفید ومن انه تم إدراج اسمه في كشوف ا

  .المستندي في نهایة كل دورة تسلیم
توزیع الدعم النقدي من مسؤولیات مكتب المیزانیة حیث أن أمین الصندوق التابع  .٢

بفحص كشوف التوزیع ویتفحص مطابقة البیانات الموجودة في  قومللخزینة العامة ی
ات تسلیم المبلغ النقدي بعد المطابقة، م تتم إجراءثكشوف الرصد للمستفیدین ومن 

یة تكون مسؤولیة إعداد كشوف المطابقة والجرد الالزم لصندوق التسلیم نهاوفي ال
  .من خالل الصندوق التابع للخزینة العامة

  
  :المساعدة النقدیة االختیاریة: ثالثاً 

تواجه أزمة العائالت التي /المساعدة النقدیة االختیاریة هي مساعدة  مخصصة لألفراد
 یاجات اعتیادیة،بغض النظر عن طبیعة هذه األزمة سواء كانت طارئة أو لمواجهة احت

تصرف المساعدة بناء على دراسة فردیة لألشخاص المسجلین في برنامج شبكة األمان 
كذلك فإنه یمكن صرف المساعدة لألشخاص المؤهلین من  ،االجتماعي على أساس الحاجة

ال یمكن   .مج شبكة األمان االجتماعي وذلك خالل ظروف طارئةغیر المسجلین في برنا
تحویل المخصصات المالیة ألغراض المساعدة النقدیة االختیاریة إلى أي باب میزانیة آخر 

الرئاسة (ة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة /إال بعد الحصول على الموافقة المسبقة لمدیر
  .)عمان-العامة

 
  :لمعاییر واإلجراءات التالیةتطبق هذه المساعدة حسب ا

  :المستفیدون
توزع  المساعدة النقدیة االختیاریة حسب حاجة العائلة المستحقة والمسجلة في برنامج شبكة 
األمان االجتماعي وغیرهم من األشخاص المسجلین باستثناء أولئك األفراد الذین یعیشون 

بسبب الخدمة العسكریة خارج منطقة العملیات والغائبون بشكل مؤقت عن منازلهم  
  :اإلجباریة  أو السجن على سبیل المثال

تعطى األولویة في إصدار المساعدة النقدیة للعائالت المسجلة في برنامج شبكة األمان 
الباحثات االجتماعیات  /االجتماعي بناء على الدراسة التي یجریها الباحثون االجتماعیون
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مستفیدین مجموعة أخرى من األشخاص المسجلین باستخدام معادلة االستهداف؛ تضم فئة ال
  .إذا أوجدت الدراسة أنها تقع ضمن خط الفقر االنتقالي أو غیر الفقراء

  :األهداف
یمكن إعطاء المساعدة النقدیة االختیاریة للعائالت التي تواجه أزمة أو تفتقد الضرورات 

ومثال  ،یعانون من وضع طارئالعائالت الذین / االجتماعیة واالقتصادیة أو إلى األفراد
 /شراء البطانیات وأجهزة التدفئة(على ذلك ضمان الحمایة من األحوال الجویة القاسیة 

المدمرة / توفیر األدوات المنزلیة األساسیة الناقصة أو التالفة) التكییف على سبیل المثال
لمثال، األثاث األساسي وأجهزة المطبخ على سبیل ا(الخ …بواسطة حریق أو فیضان 

شراء األلبسة أو المستلزمات المدرسیة على سبیل (تمكین الطالب من الذهاب إلى المدرسة 
وذلك بسبب ) میاه أو كهرباء على سبیل المثال(المثال، لتجنب فقدان المسكن أو الخدمات 

عدم المقدرة على التسدید لتغطیة إصالحات منزلیة أساسیة بحیث ال تتجاوز تكلفة هذه 
یتم تقدیم هذه  ،$١٠٠٠ما مقداره ) ة/ة االجتماعي/حسب تقییم الباحث( اإلصالحات

المساعدة للعائالت المسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي والالتي تهدمت منازلها 
بشكل كامل لتتمكن من دفع إیجار المسكن المؤقت وحتى االنتهاء من العمل على إصالح 

لمساعدة من دائرة البنیة التحتیة وتحسین المخیمات المسكن وذلك في حال عدم تغطیة هذه ا
لمساعدة العائالت على تغطیة تكالیف طبیة أساسیة، على سبیل المثال أجهزة طبیة 
مساعدة وتكالیف طبیة أخرى لمساعدة العائالت التي فقدت معیل األسرة بسبب الوفاة، 

  .العجز أو السجن
  :إجراءات التقییم

ة اعتمادًا على الدراسة /ة االجتماعي/ین بشكل أولي من قبل الباحثیتم تقییم أهلیة المستفید
التي تتم في المكتب وكذلك البحث المیداني والرجوع إلى أحدث المعلومات المتعلقة بالعائلة 
الموجودة على نموذج تقریر الدراسة االجتماعیة أو الرجوع إلى دراسة الظروف التي نشأت 

  .منها الحالة الطارئة
ة وبعد إكمال البحث المیداني بالتوصیة لتقدیم المساعدة /ة االجتماعي/وم الباحثتق/یقوم

الطارئة / الطارئة باستخدام تقریر الدراسة الخاص بالمساعدة االختیاریة/ النقدیة االختیاریة
  .مشیرة في التوصیة إلى احتیاجات العائلة وسبب تقدیم المساعدة /المبرمج حاسوبیا   مشیراً 

ة بتقییم االحتیاجات الفعلیة لألسرة و تقدیر التكالیف /ة االجتماعي/تقوم الباحث /یقوم
یمكن للعائلة أن تتأهل مرة واحدة في السنة للحصول على مساعدة یجاز  ،المرتبطة بها
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في الوضع الطارئ جدًا؛ یمكن تقدیم مساعدة  ا في أكثر من قسط، أو دفعة واحدة،دفعه
  .ة/برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة المیدانية /أخرى شریطة موافقة رئیس

ة اإلغاثة والخدمات /ة بإرسال التوصیة إلى مدیر/ة االجتماعي/تقوم الباحث /یقوم
ةً عن منح الموافقة على أي /ها مسؤول/االجتماعیة بالمنطقة بشكل مبرمج حاسوبیا  بصفته

 ٧٥٠إلى  دوالر ٢٠١ما بین  دوالر وحیثما یتراوح المبلغ الموصى به ٢٠٠لى إمبلغ یصل 
ها المبرمجة /ة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة بالمنطقة برفع توصیته/تقوم مدیر /دوالر، یقوم

إن  ،ة عن منح الموافقة/ها مسؤوالً /ة خدمات اإلغاثة المیدانیة بصفته/حاسوبیا إلى مدیر
ة عن منح /سؤولهي الم /ة برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة المیدانیة هو/رئیس

  .دوالر ٧٥٠الموافقة بالنسبة للمبالغ التي تزید عن 
  

  :إجراءات الدفع
یجب أن یرسل المسئولون عن منح الموافقة قائمة مبرمجة حاسوبیا بالحاالت والمبالغ 

ة برنامج اإلغاثة المیداني /ة عن طریق رئیس/ة المالیة المیداني/الموافق علیها إلى مدیر
في الحاالت الطارئة جدا قد یطلب المسئولون عن  ،یة كي یتم صرفهاوالخدمات االجتماع

  .ساعة من تاریخ الموافقة ٢٤ة المالیة المیداني إنجاز الدفعة خالل /الموافقة من مدیر
  :المراقبة

ة المالیة المیدانیة بإعادة القائمة المبرمجة حاسوبیا والموضوع علیها /تقوم مدیر /یقوم
ة برنامج اإلغاثة المیداني والخدمات /الموافق علیها إلى رئیس مشروحات خاصة بالحاالت

االجتماعیة مشیرًا علیها إلى أسماء أیة عائالت قد أخفقت في قبض مستحقاتها خالل فترة 
  .الثالثین یوما السابقة

ة بالمتابعة مع العائلة الكتشاف سبب عدم قبض /ة االجتماعي/تقوم الباحث /یقوم
ة اإلغاثة والخدمات /مبرمج حاسوبیا بذلك عن طریق مدیر المستحقات ورفع تقریر

  .ة خدمات اإلغاثة المیدانیة/االجتماعیة بالمنطقة، إلى مدیر
ة دائمًا بإبالغ العائالت المسجلة في برنامج شبكة األمان /ة االجتماعي/تقوم الباحث /یقوم

نهم تقدیم دلیل على االجتماعي عندما تستلم مساعدتها النقدیة االختیاریة بأنه ینتظر م
 .االختیاریة/الشراء وذلك لضمان االستخدام السلیم للمساعدة النقدیة 

ة بالمتابعة مع العائلة خالل أسبوعین من صرف المساعدة /ة االجتماعي/تقوم الباحث /یقوم
 ،وذلك للتأكد من أن المساعدة النقدیة االختیاریة المقدمة قد استعملت للغرض المحدد لها

ات اإلغاثة والخدمات االجتماعیة بالمنطقة مراجعة هذه الحاالت واتخاذ /ى مدیريویجب عل
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في الحاالت التي  ،اإلجراء المناسب عند الحاجة إذا استعملت المساعدة بشكل غیر سلیم
یتم االحتفاظ بالنسخ المبرمجة حاسوبیا من  ها تقدیم المساعدة عن طریق البنكیتم ب

  .المسجل في برنامج شبكة األمان االجتماعي إیصاالت البنك في ملف الشخص
ة برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة المیداني مسؤولیة التدقیق عشوائیًا على /على رئیس

العائالت المسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي للتأكد من استخدام المبالغ المستلمة 
  .كما خطط لها

من إتمام دفع المساعدة النقدیة االختیاریة للعائالت الدائرة المالیة مسئولة عن التأكد 
  .المسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي طبقًا للقواعد والتعلیمات المالیة الموجودة

  :عمل التقاریر
یتم حفظ نسخة من تقریر دراسة المساعدة النقدیة االختیاریة في ملف الحالة للعائلة التي 

مال القسم المناسب من السجل التلخیصي للمساعدات الخاصة تتسلم المساعدة، كما یتم إك
  .باإلغاثة والخدمات االجتماعیة

ة برنامج اإلغاثة والخدمات االجتماعیة المیدانیة برفع تقریر بالمبلغ اإلجمالي /یقوم رئیس
ة قسم خدمات /للمساعدة النقدیة االختیاریة الموافق علیها والتي تم توزیعها إلى رئیس

  .عمان في نهایة كل شهر/بالرئاسةاإلغاثة 
  : إصالح المساكن: رابعاً 

تتأهل العائالت المسجلة في برنامج شبكة األمان االجتماعي لالستفادة من إصالح المسكن 
إذا كانت هذه العائالت تشغل مساكن تم تحدید حاجتها لإلصالح من قبل موظفي دائرة 

یة التحتیة وتحسین المخیمات مسئولة عن تكون دائرة البن ،اإلغاثة والخدمات االجتماعیة
تنفیذ برنامج إصالح المسكن وفقا للتعلیمات المؤقتة والتي تم تعمیمها من قبل مدیر برنامج 

من قبل مدیر خدمات العملیات الفنیة وذلك  ١/٥/٢٠٠٦دعم العملیات والتي أعدت بتاریخ 
االونروا (  .تحتیة وتحسین المخیماتحتى یتم إصدار التعلیمات النهائیة من قبل دائرة البنیة ال

  )٢٠١١ ،دلیل عملیات برنامج شبكة األمان االجتماعي
 

دلیل عملیات برنامج الطوارئ  ( :المساعدات الغذائیة التي یقدمها برنامج الطوارئ" ثانیا
 ).٢٠١١األونروا 

  

الفقر في  خط یعمل برنامج الطوارئ على تقدیم المساعدات الغذائیة لألسر المصنفة تحت
م برنامج مسح الفقر المعتمد من االونروا یحیث بلغ عدد هذه األسر وفقا لتقی ،قطاع غزة

لى فئتین فئة الفقر المدقع إأسرة مقسمة  ١٢٩٧٤٩لتقییم مستوى وضع األسرة االقتصادي 
ویبلغ عدد األشخاص الذین ، ٩٣٩٤٣لفقر المطلق والبالغ عددها أسرة وفئة ا ٣٦١٠٦بعدد 
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شخص في كل محافظات قطاع  ٦٧٩٨١٨یحصلون على المساعدات الغذائیة لكال الفئتین 
  . غزة من مجتمع الالجئین

لالجئة الفقیرة اكما انه ینطوي على برنامج الطوارئ الذي یقدم المساعدات الغذائیة لألسر 
دائرة  في قطاع غزة كافة األهداف واألغراض التي قد سبق ذكرها في آلیة عمل االونروا في

  .اإلغاثة والخدمات االجتماعیة خالل من خالل برنامج شبكة األمان االجتماعي
وما یجب ذكره في هذا اإلطار أن كال البرنامجین شبكة األمان االجتماعي وبرنامج 

لتحدید مستویات الفقر لدى  Proxy Means Testing Formulaالطوارئ یعتمد معادلة 
یم وضع األسر وفق ییث أن هذه المعادلة تعمل على تقح ،مجتمع الالجئین في قطاع غزة

ى أنها تستخدم للتنبؤ بإنفاق األسرة من خالل تقنیات نماذج االقتصاد القیاسي، أآلیة معینه 
ونماذج االنحدار بشكل رئیسي، والتي تتكون من المتغیرات المستقلة المختلفة التي تعكس 

لتفصیل عن آلیة عمل هذه المعادلة وكیفیة نفقات األسرة وهنا سیتم الحدیث با/ رفاهیة 
استخدام نموذج االنحدار لتحدید المتغیرات التي تؤثر مباشرة على بتحدید مستویات الفقر 

  .وینبغي استكمال الصیغة ٪ خطأ٥الفقر من األسر التي لدیها نسبة 
ي ن تحدید مستویات الدخل التإ ،عنصر األساسي في أي تحلیل للفقرال يخطوط الفقر ه

هي كافیة تماما للحفاظ على الحد األدنى من المعاییر األساسیة المعیشیة السائدة في 
خطوط  تعكس لهذا السبب، ینبغي أن) على األغذیة واالحتیاجات غیر الغذائیة(المجتمع 

 ، وبناءالفقر المعاییر الفعلیة المعیشیة السائدة في المجتمع ویجب أن تكون محددة السیاق
ونظرا الن عنصر الدخل غیر متوفر ، حدید مستویات الفقر في دول العالمعلى ذلك یتم ت

ر من الدول والبلدان فقد تم إعداد هذه المعادلة لتقوم على تحدید حجم نفقات األسرة یفي كث
یتم مقارنتها مع خط الفقر الوطني والذي یتم تحدیثه بشكل دوري من خالل  هاومن خالل

ومن الجدیر ذكره أن كافة المتغیرات التي تدخل في  ،نيجهاز اإلحصاء المركزي الفلسطی
تركیب هذه المعادلة یتم أخذها من الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ویتم تحدیث هذه 

  .ز اإلحصاء المركزي كل عاماالبیانات من جه
كما أن هذه المعادلة مستخدمة لتقدیر حجم النفقات في تركیا، كولومبیا، تشیلي، المكسیك، 

في األرض الفلسطینیة المحتلة لبرنامج اإلصالح للسلطة الفلسطینیة من حاالت العسر و 
  ).الشدید، وغیرها من البلدان
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  یوضح مستویات الفقر وأنواعه )١.٤.٢(رقم  الشكل التالي
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  : Abject Poverty Lineخط الفقر المدقع  
یتم احتساب خط الفقر المدقع على أساس الحد األدنى لعدد متوسط من السعرات الحراریة 

هذا العدد من السعرات  ،القوت من أن كل شخص في العائلة بحاجة للحصول على
ثم یتم ضرب عدد  ،)كیلو كالورى ٢٤٠٠- ٢١٠٠(الحراریة یعتمد على نوع الجنس والسن 

من السعرات الحراریة الالزمة لكل شخص في األسرة التي یبلغ متوسط التكلفة لكل من 
خط  م من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء،السعرات الحراریة، كما هو محدد في كل عا

ثم یتم تقییم متوسط نصیب  ،لفقر المدقع وبالتالي مختلفة عن كل أسرة على أساس تكوینهاا
  .الدوالر؟؟ في الیوم الواحدبالفرد من قیمة خط الفقر المدقع 

  
  
  
  

  : Absolute Poverty Lineخط الفقر المطلق  
التعلیم، والمأوى، والنقل، (تكلفة خمسة مراكز للتكالیف األساسیة ویتم حساب متوسط 

ء، باإلضافة إلى لكل أسرة استنادا إلى بیانات الجهاز المركزي لإلحصا) والملبس، والصحة
هذا یولد تكلفة معینة لكل أسرة، والتي تضاف إلى مبلغ یعادل خط الفقر  خط الفقر المدقع،

عطاء خ ط الفقر المطلق لتلك العائلة ویتم التقییم حالیا في متوسط المدقع لتلك العائلة، وإ
  .الدوالر؟؟ في الیوم الواحدالفقر المطلق ب نصیب الفرد من قیمة خط
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المدقع والفقر المطلق خطوط مختلفة لكل عائلة باالعتماد على الفقر على حد سواء 
  .تكوینها

  
  :Income Estimationتقدیر الدخل 

یقدر الدخل على أساس االستهالك المقدر لكل عائلة، التي یحددها تكوین األسرة، والنشاط 
: خصائص األسرة التي یمكن قیاسها بسهولة ویمكن التحقق منها/ المؤشرات  ،واألصول

الوظیفي والموقع الجغرافي وملكیة األصول، والسلع الخصائص الدیموغرافیة، أي الوضع 
المعمرة، ونوع المسكن، وما إلى ذلك كل من المعلمات له وزن خاص استنادا إلى بیانات 

  .الجهاز المركزي لإلحصاء تحدیثها سنویا
  
  

Predicted Estimation      
) الخاصة PMTFكل حقل لدیه (استهداف الصیغ تختلف بین الحقول  PMTFو

افیة لألسرة والمؤشرات التي تمثل مختلف الخصائص االجتماعیة واالقتصادیة و الدیموغر 
المتغیرات في سوریا  ٨٠في األردن إلى  المتغیرات ٤٤عدد المتغیرات تتراوح من الجغرافیة، 

  . في غزة ٧٥و
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  :Poverty Based Targeting Systemآلیة االستهداف لألسر الفقیرة  
األسر الذین یشعرون أنهم بحاجة إلى المساعدة تنطبق على مسح الفقر  علىیجب  .١

  .التقدم بطلب دراسة في أقرب مكتب الطوارئ
العاملین االجتماعیین الذین المؤهلین لمراجعة أوضاعهم یزار بعد ذلك من قبل  .٢

  .وملء استمارة مسح الفقر
یتم بعد ذلك إدخال استمارة مسح الفقر على جهاز الكمبیوتر الذي یولد مستوى فقر  .٣

األسرة باستخدام بیانات خط األساس ولدت على أساس سنوي من قبل المكتب 
  .دلةالمركزي الفلسطیني لإلحصاء من خالل المعا

تظهر نتیجة دراسة الحالة لكل مستفید بعد القیام بالمعالجة الالزمة على المعادلة  .٤
للطلب المدخل وتصنف األسرة حسب مستویات الفقر والواردة أعاله إما فقر مدقع 

ما غیر فقیر وتسیر    .هذه اآللیة فقط اإلجراءاتأو فقر مطلق وإ
  لى إلهم وأنهم ما زالوا بحاجة العائلة التي ترى أن نتیجة الدراسة غیر مرضیة

للقیام بإعادة  Complaint) شكوى(المساعدة یجب أن یتقدموا بطلب إعادة دراسة 
  .شهور من تاریخ الدراسة األول ٦دراسة وضع األسرة االقتصادي خالل فترة 

  بعد القیام بالزیارة الثانیة لألسرة خالل الفترة المحددة وكانت النتیجة مرضیة
  .بالتالي یتلقي المساعدة بناء على نتیجة الدراسةللمستفید 

  یتم إضافة جزء في البیانات التي تتعلق بوضع األسرة من ناحیة اجتماعیة
واقتصادیة والتي تعبر عن وجهة نظر الباحث االجتماعي الذي یزور األسرة حیث 
یتم من خالل وضع رأي الباحث االجتماعي والذي یتم تقییمه بناءًا على أسس 

، الهدف من ذلك میة یعتمد علیها الباحث االجتماعي لتقییم وضع األسرةعل
نتیجة دراسة وضع األسرة  أيلى حالة من التقییم الكامل لوضع األسرة الوصول إ

لى تلك إالتي تصدر من معادلة مسح الفقر ورأي الباحث االجتماعي باإلضافة 
یكون فیها تعارض ما بین النتیجة والهدف من ذلك هو الوقوف أمام الحاالت التي 

لى لجنه خاصة إنتیجة دراسة المعادلة ورأي الباحث لجمع هذه الحاالت وتحویها 
  . مكونة من ثالثة باحثین اجتماعیین

 باحثین في كل منطقة من مناطق العملیات التابعة  ةتقوم اللجنة المكونة من ثالث
رتها من قبل اللجنة بعد لبرنامج الطوارئ بالعمل على زیارة الحاالت التي یجب زیا

الحصول على قوائم الزیارات الخاصة من وحدة إدخال البیانات حیث تعمل اللجنة 
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على اتخاذ قرارها في مستوى فقر األسرة وطبیعة المساعدة التي یجب أن تحصل 
 .علیها وتعمل اللجنة على ذلك من خالل نموذج خاص للبحث االجتماعي

  لعملیة زیارة اللجنة للحاالت وتعتمد األولویة على یجب اإلشارة انه هناك أولویات
  .  سیاسة إدارة البرنامج بحیث یتم توجیه عمل اللجنة لألسر األشد فقراً 

  
  :معاییر االستحقاق للمساعدة الغذائیة: ثالثاً 

كي تستحق األسرة الحصول على المساعدة الغذائیة التي یقدمها برنامج الطوارئ في مكتب 
  :ستحقاق التالیةجب أن تنطبق علیها معاییر االغزة اإلقلیمي  ی

أن تكون األسرة المنتفعة مسجلة كأسرة الجئة أو تكون الزوجة الجئة متزوجة من  .١
  .غیر الجئ

  .أن تكون األسرة قد تقدمت بطلب لمشروع مسح الفقر .٢
  .أن تكون قد تمت دراسة وضع األسرة من خالل مشروع مسح الفقر .٣
ر بأن األسرة تقع ضمن مستوى خط الفقر المدقع أو أن تكون نتیجة الدراسة تشی .٤

  .خط الفقر المطلق
  :تمنح األسرة المساعدة الغذائیة بناًء على نتیجة الدراسة كما یلي .٥

  األسرة التي تكون نتیجة الدراسة لدیها تشیر بأنها تقع تحت خط الفقر
  .المدقع یتم منحها مساعدة غذائیة مضاعفة

 راسة لدیها تشیر بأنها تقع تحت خط الفقر األسرة التي تكون نتیجة الد
  .المطلق یتم منحها مساعدة غذائیة طارئة

  
  :المساعدة الغذائیة المضاعفة

، هي التي ال تستطیع توفیر احتیاجاتها الغذائیة األساسیة" فقر مدقع"العائالت المصنفة 
  .  تقریبًا من احتیاجهم للسعرات الحراریة% ٧٦وبالتالي یتم منحها مساعدة غذائیة تعادل 

  
  :المساعدة الغذائیة الطارئة

توفیر احتیاجاتها من هي العائالت التي لدیها المقدرة على " فقر مطلق"العائالت المصنفة 
، المواد الغذائیة األساسیة ولكن لیس لدیها القدرة على توفیر الحاجات األخرى كالسكن

وبالتالي یتم منحها مساعدة غذائیة ، المواصالت واالتصاالت، التعلیم، الصحة، المالبس
  .تقریبًا من احتیاجهم للسعرات الحراریة% ٤٢تعادل 
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، حلیب، سكر، رزأ، طحین(مواد غذائیة أساسیة  )٦(شكل تقدم المساعدات الغذائیة على 
  :وفق الجدول التالي) علب لحمة، عباد الشمسزیت 

  كمیات المساعدات الغذائیة )٢.٤.٢(جدول
 عدد األفراد

  
 الفئة

 )كجم(سكر )كجم(رز لحمة عباد الشمس حلیب ك٣٠طحین 
 حصة الفئة  حصة الفئة  حصة الفئة  حصة الفئة  حصة الفئة  حصة الفئة 

 A 7 8 20 18 24 24 فما فوق١٥
 A+ 14 16 40 36 48 48 فما فوق١٥

13+14 B 6 7 17 16 21 21 
13+14 B+ 12 14 34 32 42 42 
11+12 C 5 6 14 12 18 18 
11+12 C+ 10 12 28 24 33 33 
9+10 D 4 5 12 10 15 15 
9+10 D+ 8 10 24 20 27 27 
7+8 E 3 4 9 8 12 12 
7+8 E+ 6 8 18 16 21 21 
5+6 F 2 3 7 7 9 9 
5+6 F+ 4 6 14 14 15 15 
3+4 G 2 2 4 4 6 6 
3+4 G+ 3 4 7 8 9 9 
1+2 H 1 1 2 2 3 3 
1+2 H+ 2 2 4 4 3 3 

  

 )٢٠١٢دلیل عملیات الطوارئ ،: المصدر (

  :إجراءات العمل في مراكز التوزیع: رابعاً 
الخدمة لیقوم في النهایة باستالم المواد الغذائیة وفق  یقوم المنتفع بالتوجه إلى شبابیك تقدیم

  :خطة العمل  التالیة
  : شباك االستعالمات .١
  یجب على المنتفع التوجه إلى شباك االستعالمات لمعرفة موعد الكوبونة حیث یقوم

  .الكاتب باستخدام برنامج االستعالمات الخاص بالكوبونات الغذائیة
 الخاصة بالكوبونة باستخدام نموذج خاص بموعد الكوبونةة المعلومات /یدون الكاتب.  
 یتوجه المنتفع إلى شباك الكوبونات وفق تاریخ االستالم.  
  في حال وجود مشكلة في الكوبونة أو عدم وجود معلومات یتم توجیه المنتفع إلى

 .شباك الشكاوي
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 :شباك الكوبونات .٢
ة المختص مراعاة /نات وعلى الكاتبوفق تاریخ االستالم یتوجه المنتفع إلى شباك الكوبو 

  :التالي
 أو أحد أفراد األسرة ، أو زوجته، ضمان أن الشخص المستلم هو صاحب الكوبونة

المسجلین في بطاقة التسجیل أو الموكل عنه بشرط إحضار بطاقة هویة صاحب 
  .الكوبونة وبطاقة هویة الشخص الموكل

 تسجیل واالسم المطبوع على ة التأكد من االسم في بطاقة ال/یجب على الكاتب
الكوبونة بأن یكونا مطابقان لالسم الصحیح لرب األسرة حسب بطاقة الهویة وفي 

  .حالة وجود اختالف یجب توجیه المنتفع إلى شباك الشكاوي
 سم ورقم هویة الشخص المستلم على اة أن یسجل على الكوبونة /یجب على الكاتب

  .الجزء األول من الكوبونة
 خص المستلم أن یوقع أو یبصم على الفراغ المخصص لذلك في یجب على الش

  .الجزء األول من الكوبونة
 ة كتابة اسمه وتاریخ تسلیم الكوبونة بوضوح على الفراغ /یجب على الكاتب

  .المخصص لذلك في الجزء األول من الكوبونة
 رفاقه ببطاقة /یجب على الكاتب ة أن یقوم بقطع الجزء الثاني من الكوبون وإ

التسجیل لكي یتم إرساله من خالل مسئول فریق مركز التوزیع إلى مسئول التوزیع 
  .كمال عملیة االستالمإمن أجل 

 عطاؤ ة أن یقوم بقطع الجزء الثالث من الكوبونة و /یجب على الكاتب ه للشخص إ
لتعرف على كمیات المواد الغذائیة التي سیستلمها قبل الذهاب المستلم من أجل ا

  .إلى منافذ التوزیع
 إذا كان رب ) شهادة غائب(ة أن یطلب من األسرة تعبئة نموذج /یجب على الكاتب

ة /األسرة مسافر خارج البالد للعالج خالل دورة التوزیع وتوقیعه من قبل موظف
 .ة/وظفة الم/وكالة مع التوقیع والختم من مدیر
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  ):التوكیالت( شباك الشكاوي والتفویض  .٣
  :الشكاوي  . أ

في حال أن األسرة غیر مستحقة للمساعدة الغذائیة فمن المحتمل أن یكون 
  :لألسباب التالیة

  تم إیقاف المساعدة الغذائیة لعدم تقدمه مطلقًا لدراسة مستوى الفقر وعلیه یجب أن یتقدم
  .New Applicationالمنتفع بطلب جدید 

  تم إیقاف المساعدة الغذائیة بناًء على نتیجة برنامج مسح الفقر المحوسب للدراسة
وعلیه إذا رأى  ،األولى  الذي أفاد أن األسرة غیر فقیرة وال تستحق المساعدة الغذائیة

المنتفع أن وضعه االقتصادي سیئ ویستحق المساعدة الغذائیة فعلیه التقدم بشكوى 
 .Complaintإلعادة الدراسة 

  تم إیقاف المساعدة الغذائیة بناًء على نتیجة برنامج مسح الفقر المحوسب وقرار الباحث
االجتماعي لدراسة الشكوى واللذان أفادا أن األسرة غیر فقیرة وال تستحق المساعدة 

وعلیه ال یحق لألسرة التقدم بأي طلب إال بعد مرور سنة على تاریخ الطلب ، الغذائیة
  .األخیر

  المساعدة الغذائیة بناًء على قرار لجنة الباحثین االجتماعیین في برنامج مسح تم إیقاف
وعلیه ال یحق ، الفقر التي أفادت أن األسرة غیر فقیرة وال تستحق للمساعدة الغذائیة

  .لألسرة التقدم بأي طلب إال بعد مرور سنة من تاریخ زیارة اللجنة
 وعلیه یجب على ، دورتین سابقتین أو أكثرتم إیقاف المساعدة الغذائیة لعدم استالمها ل

  .األسرة التقدم بطلب جدید لبرنامج مسح الفقر
  في حال رغبة األسرة بتحویل مكان استالم المساعدة الغذائیة من مركز توزیع إلى آخر

ة أن یسحب /یحق لألسرة التقدم بشكوى لتغییر مكان االستالم ویجب على الكاتب
  .نموذج شكوىالكوبونة وأن یقوم  بتعبئة 

  في حال وجود اختالف بین عدد أفراد األسرة الحقیقي والعدد المدون في الكوبونة یحق
  .لألسرة التقدم بشكوى لتعدیل عدد أفراد األسرة بشرط أن تتغیر فئة الكوبونة

  في حال وجود اختالف بین االسم في بطاقة التسجیل واالسم المطبوع على الكوبونة
  :یجب عمل التاليواالسم الصحیح لرب األسرة حسب بطاقة الهویة  

o  إذا كان االختالف فقط في االسم المطبوع على الكوبونة یجب تعبئة
  .نموذج شكوى
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o ة الهویة یجب إذا كان االختالف في االسم بین بطاقة التسجیل و بطاق
تعبئة نموذج تحدیث بیانات ومن ثم تحویله إلى قسم التسجیالت التابع 

 .لدائرة اإلغاثة والخدمات االجتماعیة
  
  

  ):التفویض( التوكیل   . ب
  التوكیل هو ترخیص لشخص من خارج بطاقة التسجیل باستالم المساعدة

  .الغذائیة الخاصة باألسرة لمدة زمنیة محدودة
  المعاق أو المریض وبحضور المنتفع والموكل ، لكبیر السنیتم عمل التوكیل

  .والبطاقات الشخصیة وبطاقة التسجیل
  سنة ١٦عتماد التوكیل لمن هم أقل من سن ایجب عدم.  
 ال یقبل توكیل القاصر إال بحضور الحاضن له وكتاب الحضانة األصلي.  
 رفق یجب طباعة نسختین من نموذج التوكیل نسخة للموكل ونسخة للملف م

معها صورة عن بطاقة التسجیل وبطاقة هویة المنتفع وبطاقة هویة الموكل 
  .ة على التوكیل/وتوقیع الكاتب

  إذا كان المنتفع ال یستطیع الحضور إلى مركز التوزیع یتم زیارته من قبل
الباحث االجتماعي ویصطحب معه نسختین من نموذج التوكیل وبعد التأكد 

المنتفع نسخة من التوكیل بعد التوقیع علي  من صحة البیانات یتم تسلیم
  .النسختین

  
  :منافذ توزیع المواد الغذائیة .٤

یتوجه المنتفع بعد االنتهاء من شباك الكوبونات إلى منافذ التوزیع الستالم المواد 
  .الغذائیة

  :و یجب على مسئول التوزیع التأكد من التالي
 أو أحد أفراد ، زوجتهأو ، ضمان أن الشخص المستلم هو صاحب الكوبونة

األسرة المسجلین في بطاقة التموین أو الموكل عنه بشرط أن یكون التوكیل 
ساري المفعول مع إحضار بطاقة هویة صاحب الكوبونة  وبطاقة هویة 

  .الشخص الموكل
 تسلیم جمیع المواد الغذائیة للشخص المستلم نفسه. 
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  :آلیة شكاوى الجودة: خامساً 

من أجل تحسین الخدمات المقدمة لالجئین فقد تم العمل على استقبال شكاوى 
تتعلق بجودة المواد الغذائیة في جمیع مراكز التوزیع وهذه التعلیمات خصصت لتوضیح آلیة 

  .شكاوى الجودة وكیفیة الفصل فیهاتقدیم 
  :اإلجراءات في مركز التوزیع

كاوى الجودة وعلى المنتفعین أن كل منتفع یمكنه تقدیم شكوى مستخدما نموذج ش
  :إذا استوفت األمور التالیةیدركوا أن وكالة الغوث ستنظر في شكواهم 

  یجب أن تقدم الشكوى من قبل المنتفع نفسه أو من قبل الشخص الموكل عنه ولن
  .تقبل الشكاوى من أي طرف آخر

  المنتفعون المتقدمون بشكاوى الجودة علیهم إحضار عینات من المواد الغذائیة غیر
الحاویات نفسها التي استلموا فیها تلك المواد حتى لو كانت / الصالحة مع األكیاس

فارغة وهذا ضروري في حالة الشكوى المتعلقة بالدقیق إذ أن رقم أمر الشراء 
خیط داخل األكیاس أو المطبوع علی ها  یجب إحضاره لكي تستطیع وكالة الغوث المَ

  . اتخاذ ما یلزم لعالج هذا األمر
 على المنتفعین التقدم بشكواهم خالل یومین من تاریخ استالمهم للمواد الغذائیة. 
  

عندما تقدم شكوى الجودة فإن مسئول فریق مركز التوزیع یجب أن یستدعي مسئول 
  :التوزیع ویقوم باآلتي

  بوجود حشرات أو یرقات في السلع الغذائیة فإنه یتوجب على إذا تعلقت الشكوى
مسئول فریق مركز التوزیع القیام بفحص نظري من خالل تنخیل عینة خصوصًا 

لجمیع ) التنخیل(فیما یتعلق بشكاوى الدقیق یجب إجراء عملیة الفحص النظري 
تبین أن إذا  ،األكیاس المستلمة، فإذا تبین أن النتیجة سلبیة ال تقبل الشكوى

    :یجب إتباع التاليالشكوى صحیحة 
o أخذ عینة ووضعها في أكیاس نایلون جدیدة.  
o بیانات المنتفع یجب أن تكتب على كیس النایلون.  

على مسئول فریق مركز التوزیع تدوین المزید من التفاصیل عن طبیعة الشكوى على نموذج 
لها مع العینة إلى مدیر شكاوى الجودة، وبمجرد تسجیل شكوى الجودة فإنه یتم إرسا

  .اإلمدادات في مكتب غزة اإلقلیمي
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في مكتب غزة اإلقلیمي یتم تسجیل الشكوى والعینة من قبل مدیر اإلمدادات واتخاذ اإلجراء 
  . المناسب

  
  :تعلیمات عامة حول نشاطات مراكز التوزیع: سادساً 

  :استالم المواد الغذائیة .١
o  لكمیة ونوعیة المواد المستلمةالتأكد من محتوى اإلرسالیة ومطابقتها.  
o فحص عینات من المواد الغذائیة التي یتم استالمها أثناء االستالم للتأكد من جودتها.  
o ستالم وفي حال عدم تطابق الكمیة المستلمة فعلیًا مع الرسالیة بعد االتوقیع على اإل

سالیة والتوقیع ر رسالیة یتم كتابة مالحظة بفرق الكمیات على اإلالكمیة المذكورة في اإل
  . علیها من قبل مسئول التوزیع

o  في حال وجود خلل في جودة أي نوع من المواد الغذائیة یتوجب على مسئول فریق
خطار مسئول فریق التعبئة والتوزیع ومدیر ، مركز التوزیع إیقاف عملیة التوزیع فوراً  وإ

  .المساعدات الطارئة بالمنطقة
o  ني في سجالت مركز التوزیع باإلضافة إلى تسجیلها آیتم تسجیل المواد المستلمة بشكل

عتماد الكمیة المستلمة من قبل مسئول التوزیع ومسئول افي برنامج إدارة المخازن ویتم 
ویتم تعبئة التقریر الیومي الذي یظهر حالة التوزیع الیومي في  ،فریق مركز التوزیع

من ثمّ إرسال هذا التقریر إلى المركز، واألرصدة النهائیة للتوزیع في الیوم التالي، و 
  .مسئول فریق التعبئة والتوزیع

    
  : فحص جودة المواد الغذائیة .٢
o  یجب فحص جودة المواد الغذائیة الموجودة في مركز التوزیع  بشكل دوري ویومي لكافة

و الثانیة  ٧:٣٠المواد باستثناء الدقیق الذي یتم فحصه مرتین یومیًا األولى الساعة 
١٠:٠٠      .        

o النظر والشم ویستخدم المنخل للتحقق من ، یتم الفحص فیزیائیًا باستخدام حواس اللمس
  .عدم وجود عدوى مثل الدود أو السوس ولفحص التكتالت

o  في حال وجود خلل في جودة المواد الغذائیة یتم وقف التوزیع فورًا واالتصال بمدیر
من ثم تقوم لجنة مكونة من مدیر و ، اإلمدادات ومدیر المساعدات الطارئة بالمنطقة

مسئول فریق التعبئة والتوزیع  ومدیر المساعدات الطارئة بالمنطقة للنظر و ، اإلمدادات
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رسال تقریر لمدیر برنامج الطوارئ ومدیر الخدمات المساندة ومدیر و في المشكلة  إ
 .عملیات الطوارئ لدراسة الموضوع واتخاذ القرار المناسب

  
 

  :التخزین .٣
o  التحقق من مواصفات المخزن الصحي والسلیم من نواحي التهویة والنظافة یجب

  .ومراعاة تخزین المواد الغذائیة حسب مساحة وارتفاع المخزن
o یجب مراعاة المبادئ الصحیة التالیة للتخزین:  

  رفع مستوى المواد الغذائیة المخزنة عن أرضیة المخزن بوضع
  .مشاطیح

 أكیاس الطحین وكراتین الزیت ( یجب ترتیب المواد الغذائیة مثل
  .بشكل ثالثي أو خماسي) والحلیب واللحمة

  ٢٥(یجب إبعاد رصات المواد الغذائیة عن جدران المخزن مسافة – 
من أجل تفادي الرطوبة و ضمان التهویة السلیمة للمواد ) سم٧٥

  .الغذائیة
  یجب مراعاة قاعدتيShelf life & FIFO  في عملیات التخزین

  :ما كما یليوهوالصرف 
 FIFO :یجب أن یصرف أوالالوارد لمركز التوزیع أوال .  
 Shelf Life : نتهاء السلعةایتم الصرف حسب تاریخ.  

  في حال وجود تلفیات في المواد الغذائیة المخزونة یجب عزلها عن المواد
  . السلیمة

  في حال وجود تلفیات في معلبات اللحمة أو السردین یجب إتالفها
 .منها فورًا و تسجیلها بشكل یومي في سجالت المركزوالتخلص 

  
  : التوزیع .٤

یتم تحضیر وتجهیز عبوات المواد الغذائیة بشكل یومي ومستمر وفق الفئات المراد 
  .توزیعها من أجل ضمان سهولة عملیة التوزیع الیومي

 
  

  :الجرد .٥
المستلمة خالل الجرد هو مطابقة كمیات المواد الموجودة في مركز التوزیع مع الكمیات 

جمالي التوزیع من المواد الغذائیة   .الدورة وإ
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  :هناك نوعان من الجرد
  :الجرد الدوري  . أ

یتم الجرد الدوري من قبل مسئول فریق مركز التوزیع و مسئول التوزیع بشكل یومي 
وفي حال وجود أي فروقات  ،للتحقق من مطابقة الكمیات الموجودة مع السجالت

بین سجالت المركز والكمیات سواء بالزیادة أو النقصان یتم إرسال إخطار رسمي 
لمسئول فریق التعبئة والتوزیع الذي یقوم بالتحقق من سبب هذه الفروقات ) كتابي(

  .اتخاذ اإلجراء المناسب
  

  : الجرد الكامل  . ب
  :ل فریق التعبئة والتوزیعیتم تنفیذه مرتین خالل دورة التوزیع بواسطة مسئو

  .یتم بشكل مفاجئ خالل الدورة ویهدف للمراقبة والتدقیق :المرة األولي
یتم في نهایة الدورة بحیث یقوم بعمل تدقیق شامل لجمیع اإلرسالیات  :المرة الثانیة

وتقاریر التوزیع بهدف إغالق الدورة، حیث یتم إنجاز التقریر النهائي لمركز التوزیع 
ویلخص كل ما تم في المركز من وارد وصادر وموزع، والخروج باألرصدة النهائیة 

    . لترحل للدورة التالیة
  :ملین في مراكز التوزیعتعلیمات عامة للعا

 ة في نهایة التوزیع یومیا عمل إحصائیة لتوزیع الكوبونات وكتابة /یجب على الكاتب
  .التاریخ وعدد الكوبونات المستلمة والموزعة والمتبقیة على الدفتر في هذا التاریخ 

 ة تعبئة النموذج الخاص بالكوبونات الموزعة یومیا من نسختین لكل /یجب على الكاتب
ا هو والتوقیع علیه. وذج، نموذج للكوبونات الطارئة ونموذج للكوبونات المضاعفةنم

وترسل نسخة إلى مدیر المساعدات الطارئة بالمنطقة  ومسئول فریق مركز التوزیع ،
  .ونسخة ترفق مع الكوبونات الموزعة

 مسئول التوزیع تعبئة كارت نوت للكوبونات ب على مسئول فریق مركز التوزیع و یج
رفاق الكارت نوت والنموذج وزعة یو الم   .مع الكوبونات  الموزعةمیا وإ

   یجب إدخال جمیع الكوبونات الموزعة على برنامج إدارة المخازن یومیا في وقت توزیع
  .الكوبونات

  لى مدیر المساعدات الطارئة بالمنطقة ویتم تجمیعها إلى إیتم إرسال الكوبونات الموزعة
  .ها الى قسم نظم المعلوماتنهایة الدورة ومن ثم إرسال
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  یجب إدخال جمیع الكوبونات المستلمة من قسم نظم المعلومات على برنامج محوسب
  . وكذلك الكوبونات المسحوبة والمتبقیة والمستلمة من المناطق األخرى بشكل یومي 

  مسئول فریق مركز التوزیع هو المسئول المباشر عن تطبیق جمیع األنظمة والتعلیمات
ة، وعلى مدیر المنطقة للمساعدات الطارئة التأكد من التطبیق المالئم لهذه السابق

  .األنظمة والتعلیمات
  بعد وضعها في كراتین (في نهایة دورة التوزیع یجب إرسال دفاتر الكوبونات والشكاوى

إلى األرشیف بعد االنتهاء من عمل اإلحصائیات ) مع استعمال النموذج المرفق
  . الالزمة

 رفاقها الكوبونا ت التي یتم سحبها للشكاوى یجب إدخالها على برنامج إدارة المخازن وإ
  .مع الشكاوى

  الكوبونات المرجعة التي لم یستلمها مستحقیها یجب إدخالها على برنامج إدارة المخازن
 .في نهایة الدورة

  

  :آلیة تحدید كمیة المساعدات التوزیع
  :المدقعاألسر المصنفة تحت خط الفقر : أوالً 

من خالل البیانات الواردة في الجدول أدناه، یظهر أن نسبة مساهمة األونروا في 
، حیث یتم احتساب %٧٥توفیر السعرات الحراریة المصنفة تحت خط الفقر المدقع تبلغ 

هذه السعرات من خالل نوعیة المساعدات حسب مساهمة السعرات الحراریة في كل نوع من 
  .المساعدات
  )نوعیة المساعدات حسب مساهمة السعرات الحراراریة خط الفقر المدقع) ٣.٤.٢(جدول رقم 
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  :األسر المصنفة تحت خط الفقر المطلق: ثانیاً 
من خالل البیانات الواردة في الجدول أدناه، یظهر أن نسبة مساهمة األونروا في توفیر 

یتم احتساب هذه ، حیث %٤٢السعرات الحراریة المصنفة تحت خط الفقر المطلق تبلغ 
السعرات من خالل نوعیة المساعدات حسب مساهمة السعرات الحراریة في كل نوع من 

  .المساعدات
  )نوعیة المساعدات حسب مساهمة السعرات الحراراریة خط الفقر المدقع )٤.٤.٢(جدول رقم

  

  
  ٢٠١١االونروا دلیل عملیات برنامج الطوارئ 

 المساعدات الغذائیة؟ المناطق  الذین استفادوا من برنامج ) ٥.٤.٢(جدول رقم 

  عدد المستفیدین المنطقة
 )عائالت( 

  عدد المستفیدین
 )أفراد(

 64772 12663 الشاطئ
 41330 7517 بیت حانون
 53889 9926 بني سهیال
 56672 10706 دیر البلح
 80491 15205 جبالیا

 71741 13554 خانیونس 
 63922 12436 النصیرات

 64599 11859 رفح
 35134 7095 غرب رفح

 44215 8612 الشیخ رضوان
 67553 12584 تفاح

 44952 8455 الزیتون
 (700,000~) 689,270 130,612 اإلجمالي
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عدد المستفیدین حسب التصنیف سواء فقر مدقع أو فقر مطلق طبقا لقطاع غزة 
  :ومناطقها

  
  :المیزانیة

الغذائیة في برنامج الطوارئ كل عام باإلضافة للعجز في المیزانیة المخصصة للمساعدات 
تكلفة التوزیع، باإلضافة إلى  ملیون دوالر، فقط من أجل الغذاء، ١٦المیزانیة لكل دورة 

یجار المخازن والمستودعات، والنقل، واإلدارة و والعمال، والتوظیف،    .الخ.. إ
  :الكمیات 

طن من  11,000: كل دورة على سبیل المثالالكمیات من المواد الغذائیة التي وزعت في 
  . الخ..... دقیق لكل دورة  

  مجموع السلع التي توزع كل دورة
  الدقیق
 طن

  أرز
 طن

  سكر
 طن

  الزیت
 لتر

  الحلیب
 طن

  لحمة
 علب

13,000 1,500 1,500 1,200,000 540 1,120,000     

 المنطقة
  فقر مدقع

 )عائالت(
  فقر مدقع

 )أفراد(
  فقر مطلق 

 )عائالت(
  فقر مطلق 

 )أفراد(
 52371 10515 12401 2148 الشاطئ

 26245 5088 15085 2429 بیت حانون
 28284 5437 25605 4489 بني سهیال
 38195 7425 18477 3281 دیر البلح
 59863 11736 20628 3469 جبالیا

 45483 8755 26258 4799 خانیونس 
 42995 8495 20927 3941 النصیرات

 43586 8295 21013 3564 رفح
 22933 4800 12201 2295 غرب رفح

 36235 7258 7980 1354 الشیخ رضوان
 50083 9738 17470 2846 تفاح

 33326 6576 11626 1879 الزیتون
 479,599 94,118 209,671 36,494 اإلجمالي
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 الفصل الثالث

  

 الدراسات السابقة
 

 املحلية  الدراسات

 يةالدراسات  العر

 ية جن  الدراسات

 السابقة الدراسات ع  التعليق

    



١١٢  
 

 الدراسات السابقة 
 الدراسات المحلیة: 

 

  ".األمن الغذائي المفقود في قطاع  غزة" بعنوان ) ٢٠١٠أبو عمرو،( دراسة    .١
  

تهدف هذه الدراسة لمعرفة مدى توفر الغذاء في قطاع غزة والتعرف على ماهیة األمن 
اإلمكانات المادیة واالقتصادیة لكل الناس للحصول على القدر الكاف واألمن الغذائي أو 

من الطعام لیفي باحتیاجاتهم وما یفضلونه من طعام یجعلهم یعیشون حیاة صحیة وسلیمة، 
  :ولتحقیق ذلك ال بد من توفر عاملین أساسیین هما

وصناعة محلیة أو توفر الغذاء في المنطقة أو البالد من اإلنتاج المحلي من زراعة  .١
إمكانیة استیراد الناقص منه من خارج هذا البلد عن طریق اتفاقیات اقتصادیة أو التجارة 

  .الحرة المباشرة 
  . توفر اإلمكانات المادیة التي تمكن الفرد والمجتمع من الحصول على الغذاء .٢

  

طباق ولمعرفة مدى توفر األمن الغذائي في قطاع غزة ال بد من التعرف على مدي ان
  العاملین السابقین على قطاع غزة 

 

  :أهم النتائج
  هناك فجوه واسعة بین نسبة االكتفاء الذاتي ونسبة العجز في المواد الغذائیة. 
  من المتوقع استمرا العجز في إنتاج بعض السلع الغذائیة لفترة طویلة وبالتالي

استمرت األوضاع  استمرار سكان القطاع االعتماد على استیرادها من الخارج طالما
ارتفاع حجم االحتیاجات بدرجة تفوق  هوالسیاسیة لقطاع غزة على حالها، والسبب 

  .اإلنتاج
  ارتفاع معدالت األسعار للسلع الغذائیة بدرجة ال تتناسب وتفشي البطالة والفقر بین

  .السكان
  على المساعدات المقدمة من % ٨٠اعتماد نسبة كبیرة من السكان تصل إلى

  .ت الدولیة العاملة في القطاعالمؤسسا
  

  - :أهم التوصیات
  

  العمل الجاد على إنهاء االنقسام الفلسطیني الذي تسبب في تشدید الحصار على
عادة اللحمة الوطنیة وتفعیل خطط التنمیة ٢٠٠٧/ ٦/ ١٤قطاع غزة منذ  ، وإ

الفلسطینیة التي تم إقرارها من قبل والتي تستهدف الكل الفلسطیني في مناطق 
 .السلطة الوطنیة الفلسطینیة



١١٣  
 

  العمل على إنهاء الحصار اإلسرائیلي الظالم والمستمر على قطاع غزة وبصور
لتمكین عجلة التنمیة من استئناف دورانها للتخلص أو التقلیل من معدالت  ، نهائیة

  .البطالة والفقر 
 من  العمل على وضع خطط سریعة لزیادة كمیات اإلنتاج من السلع الغذائیة خاصة

اللحوم الحمراء والدواجن والفواكه وزیت الزیتون والحلیب لتقلیص الفجوة بین نسبة 
  .االكتفاء ونسبة االحتیاجات

  

أثر المساعدات الغذائیة على المؤشرات بعنوان ) ٢٠٠٩سروجي،( دراسة .٢
  .االقتصادیة الكلیة في فلسطین 

أثر المساعدات الغذائیة على المؤشرات االقتصادیة الكلیة في فلسطین  هدفت الدراسة إلى معرفة
ونوقشت في ورشة عمل خاصة دعت لها ماس، انه یجب التركیز على المساعدات الغذائیة ذات 
التوجه التنموي، والعمل على تحفیز الناتج المحلي ونموه الحقیقي، والتركیز على القطاع الزراعي 

 .ي تخفیف حدة الفقرالذي یلعب دورا هاما ف

 

  :أهم النتائج 

 أن هناك أثر سلبیا على مستوى اإلنتاج الزراعي في األراضي الفلسطینیة 

  كذلك هناك عالقة طردیة بین حجم المساعدات الغذائیة وقیمة المستوردات من المواد
 الفقرالغذائیة وأشارت الدراسة إلى ضعف تأثیر المساعدات الغذائیة في التخفیف من حدة 

 .التأكید النظري على عالقة العكسیة بینهما وانعدام األمن الغذائي رغم

  :أهم التوصیات

 آلیات لتنفیذ اإلستراتیجیة الوطنیة لألمن الغذائي وتحسین معاییر الوصول إلى  وضع
المتوفرة لدى وزارة  تت الغذائیة وتوسیع قاعدة البیاناالطبقات المستهدفة بالمساعدا
 .التخطیط والعمل على تحدیثها
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 في الفقر"بعنوان ) ٢٠٠٨الفلسطیني، لإلحصاء المركزي الجهاز ،"(دراسة. ٣
 ".الفلسطینیة األراضي

 مسح على اعتمد یهدف التقریر الذي أصدره الجهاز المركزي االحصائي عن الفقر والذي 

 الدیموغرافیة الخصائص على ركز وقد ،اآلن  حتى استمر والذي األسرة واستهالك إنفاق

  .للفقر الجغرافي والتوزیع الفقیرة لآلسرة واالجتماعیة واالقتصادیة
  

  :النتائج
  .الالجئین مخیمات في كبیر بشكل انتشاره یزداد الفقر أن تبین . ١ 
  .فیها األطفال عدد وزیادة األسرة  حجم بارتفاع یزداد الفقر أن أوضح كما . ٢
 الفقر أن أوضح أنه إال السن، وكبار نساء ترأسها التي األسر بین الفقر معدالت ترتفع وكذلك .٣

 .التعلیم مستوى ارتفاع مع ینخفض
  

 "فلسطین في الفقر"بعنوان ) ١٩٩٧سعید وآخرون،( دراسة . ٤
 

 هذه بینتقر و الف مشكلة مكافحة في الفلسطینیة السلطة مؤسسات دور معرفةهدفت الدراسة إلى 

 ركزت كما البطالة، رأسها وعلى الفلسطینیة األراضي في الفقر إلى تؤدي التي العوامل الدراسة

 المیداني المسح على الدراسة اعتمدت وقد السكن، وأحوال الصحیة الحالة مثل الفقر مظاهر على

ونسبة  االجتماعیة الشؤون وزارة في العاملین آراء استقصاء إلى باإلضافة المحتاجة، لألسرة
  .أسرة محتاجة ١٠٠العینة 

  
  :النتائج

  أن الفقر هو السبب الرئیسي لتدهور األوضاع بشكل عام . ١
  :التوصیات

ال بد للمؤسسات أن تعمل جاهدة لمكافحة الفقر من خالل تقدیم كافة المساعدات لألسر  . ١
  .الفقیرة التي تساعدها على الحیاة بمستوى معیشي كریم

  
 في االجتماعي الدعم مؤسسات" بعنوان ) ١٩٩٧المالكي وآخرون ،(دراسة . ٥

 ". غزة وقطاعالغربیة  الضفة
 ونوع المؤسسات هذه من اإلنسانیة للمساعدات المتلقیة الفئات خصائص معرفة هدفت إلى 

 كما الفقر، شدة تخفیف في المساعدات هذه كفایة مدى إلى باإلضافة تقدمها، التي المساعدات

 الحصول وشروط آلیات حیث من المحتاجین حول االجتماعي الدعم مؤسسات تصورات بینت



١١٥  
 

 في وانتشارها الفلسطینیة السلطة عهد في المؤسسات هذه لواقع تطرقت كما المساعدة، على

  الفلسطینیة المناطق
  :النتائج

  
  یرتبط الفقر بعدد من الجوانب التي لها عالقة مباشرة بالحالة الزواجیة للمرأة على وجه

فقد . الخصوص مثل موقف المجتمع من األرملة والمطلقة وزواج البدل والزواج المبكر
من أسر الضفة الغربیة % ٣٤بلغ عدد حاالت األرامل والمطلقات والمهجورات ما یقارب 

في قطاع % ٥٥.٥وزارة الشؤون االجتماعیة بینما وصلت النسبة  المتلقیة للمساعدات من
 .غزة 

  :التوصیات
  تطویر دور مؤسسات الدعم االجتماعي والعمل على تخفیف شدة الفقر وتقدم المساعدات

 .للفئات المستحقة

 

 الدراسات العربیة: 
 انعدام األمن الغذائي في " بعنوان) ٢٠١١،برنامج األغذیة العالمي في الیمن: (دراسة . ١

  "الیمن

دراسة األمن الغذائي التي قام بها برنامج األغذیة العالمي عن أن هدفت الدراسة إلى معرفة 
یعانون من انعدام األمن الغذائي الحاد  -حوالي خمسة مالیین نسمة  - من السكان% ٢٢

الذي تكون فیه عادةً  ، ویتجاوز الحد٢٠٠٩وهذا تقریبًا ضعف النسبة نفسها مقارنة بعام 
ومعرضین لخطر أن یعانوا من انعدام األمن الغذائي  المساعدات الغذائیة الخارجیة ضروریة

  .السیاسيستقرار الذاء والوقود وحالة عدم االحاد في ظل ارتفاع أسعار الغ
  

  :أهم النتائج

  إلى أن معدل سوء التغذیة الحاد العالمي في الیمن ینذر بالخطر في العدید من مناطق
البالد حیث ان سوء التغذیة الحاد وصل الى أسوأ معدالته في محافظة الُحدیدة بنسبة 
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وهي أعلى بكثیر من حد الطوارئ الذي تضعه منظمة الصحة العالمیة والذي % ٢٨
 .%١٥یبلغ 

  :أهم التوصیات
  برنامج األغذیة العالمي بالعمل مع شركاءه في مجال العمل اإلنساني على سیقوم

األرض لضمان تلبیة االحتیاجات العاجلة كما یدعو إلى العمل المشترك من أجل زیادة 
 .المساعدات الى الیمنیین األكثر عرضة للخطر

  
العالم العولمة وانعكاسها على الفقر في بلدان "بعنوان ) ٢٠٠٩صافتلي،( دراسة . ٢

  "الثالث

قامت الباحثة بالدراسة للدور الكبیر الذي تلعبه التنمیة في القضاء على فقر دول العالم 
فذالراهنة فقد  الثالث ضمن ظروف العولمة هذا البحث بهدف إعطاء لمحة تاریخیة  نُ

للعولمة والفقر في ضوء الخواص الرئیسة والظواهر االجتماعیة  عن المفاهیم المترابطة
دراسة تأثیرات مؤسسات العولمة في دول العالم الثالث، دراسة أهم  ان العالم الثالث،لبلد

   .الواجب إتباعها من قبل الدولة للحد من الفقر في سوریة االستراتیجیات
  - :ومن أهم النتائج

  القضاء على الفقر هو أخطر تحد عالمي یواجه العالم الیوم وانه ضرورة الغنى
  .المستدامة والسیما بالنسبة للبلدان النامیةلتحقیق التنمیة  عنها

 ظروف  إن الحلول المطروحة هي في مصالح مؤسسات العولمة بغض النظر عن
ظاهرة العولمة أدت إلى تزاید حجم ظاهرة الفقر على  إن، البلدان النامیة الراهنة

  .المستوى العالمي
 تنمیة اقتصادیة االجتماعیة من أهم العوامل التي تحول دون تحقیق  العوامل

  .متكاملة
  

  :ومن أهم التوصیات 
 االستفادة من ایجابیات العولمة والمرافقة لهذه الظاهرة والتخفیف من السلبیات عن 

الظاهرة،  القادرة على ان تكون فاعلة في ظل هذه طریق تهیئة وتنمیة الموارد البشریة
والثقافیة  والسیاسیة بحیث تتمكن من وضع الخطط والبرامج في المجاالت االقتصادیة
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ومجابهة  واإلعالمیة كافة من أجل التأسیس لمجتمع قوي مدرك ألبعاد هذه الظاهرة
   .المخاطر التي تحملها على المستوى الثقافي والسیاسي واالقتصادي

 والفساد وسوء اإلدارة وتقلیص النفقات  تعبئة الفائض االقتصادي والتخفیف من الهدر
  .واالستهالكیةعلى السلع الترفیهیة 

 الربط الدوري لألجور  ربط الحد األدنى لألجور بالحد األدنى لمستوى المعیشة وكذلك
 .باألسعار

  
األمن "عن ) ٢٠٠٧ة، الزراعی للتنمیة العربیة المنظمة (قبل من استقصائیة دراسة. ٣

   .”الغذائي وتحقیق االكتفاء الذاتي
 البلدان في الذاتي فاءكتاال وتحقیق والمغذیات الغذائي األمن فجوة على الدراسة هذه زتكر 

 مؤشرات یقیم :األول القسم قسمین، من الدراسة تتألف ،ة بشكل وسوریة بشكل خاصالعربی
 المغذیاتو  إلیها الوصول وسهولة الغذائیة اإلمدادات توافر نظر وجهة من الغذائي األمن

 في بحث فقد الدراسة من الثاني القسم أما الذاتي، تفاءاالك تحقیق و الغذائیة والفجوة
   .والعربي الدولي الصعیدین على الغذائي باألمن المتعلقة الرئیسیة القضایا

  :أهم النتائج
 النباتیة المنتجات واستهالك الغذاء وتوافر الغذائیة، اإلمدادات بشأن الدراسة اهتمت 

 التغذیة مستویات تحسین في الهام ودورها مغذیة عناصر من توفره وما والحیوانیة
 أسعار معدل تزاید من بالرغم الذاتي تفاءكاال نسبة وتحقیق الغذائیة الفجوة وتقلیص

 .بالعالم الغذائیة المواد
  هي الدراسة في وردت التي الغذائي األمن بموضوع الصلة ذات القضایا أهم ومن: 

 في الغذائیة المنتجات واستخدام الغذائي األمان وشبكات للغذاء، العالمیة األسعار تطور
 على المتغیرات هذه وتأثیر الغذائیة، المواد مخزون في والتغیر الحیوي الوقود إنتاج

 التكامل سیاق في الغذائي األمن حالة في الدراسة بحثت آما السكان، معیشة مستوى
ستراتیجیة العربي  لقادمینا العقدین في المستدامة الزراعة التنمیة وإ

  :أهم التوصیات
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  اإلنتاج تعزیز مجاالت في مشاریع لتنفیذ العربیة الدول بین التعاون أهمیةالتأكید على 
نشاء الغذائي واالستهالك  وطنیة مؤسسة إنشاء خالل من الغذائیة المواد من مخزون وإ

قلیمیة  .الحبوب لخزن وإ

  
  

  "محددات األمن الغذائي العربي:" بعنوان) ٢٠٠٤الجمسي، (دراسة . ٤
  

التي تتمثل والتي أبدت بعض المقترحات المشكلة الغذائیة في الوطن العربي  الدراسة لحلهدفت 
في المطالبة ببناء شبكة جیدة من البنیة األساسیة التي تربط الوطن العربي بعضه ببعض تبدأ 

على حدود كل دولة من الدول العربیة (بالطرق البریة والسكك الحدیدیة والمطارات الحدودیة 
وشبكة موانئ جیدة مع شبكة مواصالت ) ة مطار متصل بالمطار اآلخر على نفس الحدودالشقیق

على أحدث مستوى تكنولوجي باإلضافة إلى العمل على إصدار تشریع اقتصادي  واتصاالت
موحد یضمن مع السالمة القطریة سالمة وأمان انتقال رؤوس األموال واألفراد العرب من مناطق 

  ستثمارالوفرة إلى مناطق اال
  :أهم التوصیات

  ضرورة التنسیق العربي في مجال اإلنتاج وفقًا لمبدأ المیزة النسبیة وبما یحقق زیادة كفاءة
استخدام الموارد العربیة وزیادة وتعظیم اإلنتاج العربي وزیادة وتعمیق التعاون العربي 

 خاصة في مجال إنتاج وتجارة الغذاء 

  العمل على إیجاد مؤسسات شعبیة اقتصادیة تعمل بإرادة التعاون على تعمیق العالقات
كما دعت الدراسة إلى العمل على إزالة أسباب . االقتصادیة بما یحقق الرفاهیة للجمیع

فشل التعاون العربي في مجال اإلنتاج الغذائي والقضاء على التباین الشدید في 
  لدول العربیة متوسطات الدخول الفردیة في ا

 

  استمرار المحاوالت العربیة في إنشاء تجمع عربي اقتصادي یساهم في تحقیق األهداف
االقتصادیة للمواطن العربي وعلى رأسها تحقیق األمن الغذائي باإلضافة إلى السعي 
لتنویع اإلنتاج وهیاكله في الدول العربیة بحیث یقوم كل قطر عربي بإمداد باقي الوطن 

 .لع غذائیة لها میزة نسبیة في هذا القطرالعربي بس
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 ."العربي الوطن في الدخل وتوزیع فقرال"بعنوان ) ٢٠٠١الفارس،( دراسة . ٥

 

 المفاهیم من الفقر أن إلى أشارت حیث قیاسه، وطرق الفقر مفهوم هدفت الدراسة إلى معرفة
 ال أنه أوضحت كما التعقید، بالغة واقتصادیة اجتماعیة ظاهرة أنه كما النسبیة، المجردة

 نصیب مثل لقیاسه، مؤشرات عدة یوجد بل فقط، واحد مؤشر خالل من  الفقر قیاس یمكن
 یتركز الفقر أن الدراسة واستنتجت القومي، الدخل من الفرد ونصیب االستهالك، من الفرد
 أن كما األساسیة، البنیة وجود بعدم ویرتبط العربیة األقطار جمیع في الریفیة المناطق في

  .التعلیم مستوى وانخفاض األسرة بحجم یرتبط العربي الوطن في الفقر
  :النتائج

 بین النفطیة الدول في یتركز إذ كبیر الدخل توزیع في التفاوت أن إلى الدراسة خلصت وقد 
 الدخل توزیع في التفاوت فان األخرى العربیة األقطار في أما المواطنین، وغیر المواطنین

 .الحضریة المناطق في منه أقل الریفیة المناطق في
 

  "مصر في الفقر وخصائص الدخل توزیع مسألة" بعنوان ) ١٩٩٦اللیثي، ( دراسة. ٦
  

 تتأثر سوف االقتصادي اإلصالح سیاسات تطبیق مع أنه مؤداها مقولة من الدراسة تنطلق
 الدخل محدودة األسر وأن ، متفاوتة بدرجات المجتمع من عدیدة لفئات المعیشیة المستویات

 معدالت وارتفاع األسعار على تطرأ التي التغیرات نتیجة غیرها من أكثر تعاني سوف
 . الحقیقیة األجور وانخفاض البطالة

 هي ما ، الفقراء یتركز أین(جوانب عدة من الفقر مشكلة على الدراسة ركزت وقد
 أنماط – التعلیمیة الحالة – المهن – االقتصادي النشاط – اإلقامة مكان- خصائصهم
 )االستهالك

 المقاییس ماهیة وتحدید الفقراء على بالتعرف معني األول ، أجزاء خمسة إلى الدراسة تنقسم
 . عدة جوانب من الفقراء لخصائص فیتعرض الثاني الجزء أما . الفقر لقیاس تستخدم التي
 أو الغذائیة للسلع بالنسبة سواء الفقراء استهالك أنماط على التركیز یتم الثالث الجزء وفي
 مثل األساسیة العامة الخدمات من الفقراء استفادة مدى فیدرس الرابع الجزء أما الغذائیة غیر
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 الفقر مشكلة على طرأت التي التغیرات تتبع یتم األخیر الجزء وفى .وغیره والصحة التعلیم
  .الزمن عبر

 
 

 : ائجالنت
 یمكن والذي المعیشة مستوى مؤشر أهمیة إلى الدراسة أشارت ، الفقر بقیاس یتعلق فیما 

 ضمن ومن الفقراء وغیر الفقراء بین التفرقة وكیفیة الرفاهیة مستوى لقیاس استخدامه
 إجمالي إلى الطعام على اإلنفاق نسبة المؤشر هذا على الدالة الفرعیة المؤشرات

 معیشة مستویات في تؤثر أخرى عدیدة عوامل هناك أن إلى التنویه مع . اإلنفاق
 ، وجودتها التعلیم خدمات مثل ومحدد واحد مادي مقیاس في ترجمتها یمكن وال األفراد
 والمسكن المأمونة الحیاة توافر مدى، الصحیة الخدمات توافر مدى ، الصحیة الرعایة
 . المالئم

 في القبلي الوجه محافظات كانت ، الجغرافي الصعید فعلى ، الفقراء خصائص وعن 
 ثم البحري الوجه محافظات یلیها ، الفقر فیها ینتشر التي المحافظات صدارة

 في یتركزون الفقراء فإن ، االقتصادي والنشاط المهنة ناحیة ومن الحضریة المحافظات
 من وأیضا هامشیة، بمهن یعملون من أو مهرة غیر عمال إما یعولها الذي األسر

 عالقة هناك أن الدراسة أكدت فقد ، للتعلیم إجراءوبالنسبة كعمال بالزراعة یشتغلون
  ونیكتب وال یقرأون ال الذین هؤالء بین یتركز فالفقر والفقر، التعلیم مستوى بین عكسیة

 نسبة ازدیاد عن الدراسة كشفت فقد ، الفقر مشكلة على طرأت التي التغیرات وعن 
 حیث الریف عكس على وذلك بالثمانینیات مقارنة التسعینیات في الحضر في الفقراء

ا ذلك ومرد بالثمانینیات مقارنة التسعینیات في الفقر نسبة انخفضت  ما للباحثة وفقً
 .الریف في المعیشة مستویات في تحسین من الزراعة تحریر سیاسة عن أسفرت
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  الدراسات األجنبیة
  

 الغربیة الضفة في الحمائیة والتغطیة الفقر" بعنوان ) ٢٠١١البنك الدولي ،(تقریر  .١
  )"هل یمكن التكیف مع النزاع؟( غزة  وقطاع

  

Coverage of poverty and protectionism in the West Bank and 
Gaza Strip (Is it possible to adapt to the conflict  )  

 2011 العام أواسط في الدولي البنك في "واالجتماعیة االقتصادیة التنمیة مجموعة"أصدرت
 الفلسطینیة؛ األراضي في الفقر لحالة مفصالً  عرضاً  من خالله لتقدیم یهدف شامالً  تقریراً 
 ھذاالتقریر ویعزو نهام الحد في الدولیة المساعدات ودور ،اتهتبع الزمن، عبر تطوره به،أسبا
 الفصلو  المنتجة العمل بفرص هونویربط واسع بشكل الفقر فهمونی الفلسطینین أن إلى

. رالفق من الحد في االجتماعیة والمعونات الدولیة المساعدات دور یتناول واألخیر، السادس
   

  :النتائج 
 انتشار وسرعة السیاسیة األوضاع تردي بین الطردیة العالقة التجریبیة النتائج تؤكد 

  رالفق
 مؤشرات في للتباین نتیجة ھو والقطاع الضفة من كل في الفقر معدل في التباین أن 

 لم البطالة من معدالت غزة قطاع في ساد إذ المنطقتین ھاتین  بین العمل سوق
  العالم في دولة أي تشهدها

 ر، الفق تفشي وبین االسرائیلیة والحواجز الحركة على القیود زیادة بین الطردیة العالقة 
 Transaction costs  المعامالت كلفة رفع إلى والحواجز القیود زیادة تؤدي إذ

 %١٠بمقدار السلع أسعار رفع إلى یؤدي أكثر أو حاجزین وضع أن إلى التقریر توصل
 بین المعامالت كلفة أن التقریر وذكر (السلعة لنوع وفقاً  االختالف بعض وجود مع

 أن أي الدول، بین الحدود على المعامالت بكلفةیهة شب الغربیة الضفة محافظات
 انتقال تكالیف تعادل الغربیة الضفة مدن بین واألشخاص البضائع انتقال تكالیف

  .الدول واألشخاصبین البضائع
 خالل  %٥٠٠من  بأكثر الوطنیة السلطة إلى المانحة الدول مساعدات ازدادت إذ 

 العام خالل االجمالي المحلي الناتج من %٥٨ لتشكل ، 2008 – 2001 الفترة
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 أن إال الفقر، من الحد في الدولیة للمساعدات الملحوظ الدور من الرغم وعلى  ٢٠٠٨
 تقلیص في المساعدات دور نجاعة على ظالالً  تلقي نسبیاً  لمرتفعةا االستهداف أخطاء
  .الفقر

  :التوصیات
 إلى حاجة ناكھ بل الموارد، من مزید إلى حاجة ھناك لیسأنها   على التقریر یشدد 

لى االحتالل، نهاءا أي الحركة، على القیود إنهاء  الموارد توزیع عادةإل أكبر جهود وإ
  ..الفقراء وضع لتحسین صواباً  أكثر بشكل
  

 الغذائي األمن انعدام انتشار "بعنوان )  khan and other, 2011(دراسة .٢
  .فیرمونت في لمدرسة استطالعیة دراسة " المساعدة الغذائیة برنامج من واالستفادة

Prevalence of Food Insecurity and Utilization of Food 
Assistance Program: An Exploratory Survey of a Vermont 
Middle School. 

تهدف هذه الدراسة إلى تقییم المواد الغذائیة وانعدام األمن الغذائي في عینة من تالمیذ 
المدارس فیرمونت باإلضافة إلى تقییم العالقة بین انعدام األمن الغذائي والمشاركة في 

المدرسي والمشاركة في التمرین، بهدف تحدید االحتیاجات لتحسین في اإلفطار والغداء 
استخدام وفعالیة البرامج الحالیة باإلضافة إلى تصنیف المشاركین وفقا لمؤشر كتلة 
الجسم المئویة وتحدید العالقة بین الخصائص الدیموغرافیة وبرامج التغذیة المدرسیة 

  .لجسم والوزن مع حالة األمن الغذائيوتناول وجبة اإلفطار في المنزل ومؤشر كتلة ا
  :أهم النتائج

إن األطفال التي تعاني انعدام األمن الغذائي هي أقل عرضة لتناول وجبة الفطور في 
  .الداخل وأقل عرضة لالنخراط في النشاط البدني، مما أدت إلى مخاطر صحیة

  :أهم التوصیات
مدرسي وزیادة المشاركة في ضرورة تقدیم خدمات عالیة الجودة كالفطور والغداء ال

برامج الوجبات المدرسیة مثل وجبات مجانیة للجمیع وتزوید اآلباء بمعلومات عن 
التغذیة وبرامجها والعمل على مزید من البحوث لتحسین فهم الحواجز اإلدایة 
واالجتماعیة للمشاركة في برامج التغذیة المتاحة من أجل الحد من انعدام االمن الغذائي 

  .طر الصحیة المرتبطة بهوالمخا
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الضعف والتكیف مع انعدام األمن الغذائي والفقر في "بعنوان Oloko,2011) (دراسة .٣

  "كینیا

Vulnerability and Adaptation to Food Insecurity and Poverty in 
Kenya 

 

أجریت الدراسة على منطقة نیاندو وهي واحدة من مناطق نیانزا، وكان الهدف الرئیسي 
للدراسة معرفة مدى عجز األفراد وضعفهم في التعامل مع المخاطر والتغیرات المناخیة 
وخاصة المزارعین منهم والعمل على سد الفجوة المعرفیة بین األمن الغذائي والفقر والمناخ 
والوضع االجتماعي واالقتصادي لألسر والعوامل الدیموغرافیة والصحة التي تحدد أنماط 

هذه الدراسة مصادر البیانات األولیة والثانویة مثل االستبانة والمقابالت  واستخدمت.العیش 
موقع لتحدید المواقع   ٣٠والمالحظات مع تقنیات االستشعار عن بعد وأخذ العینات ل

وعرضت  ٢٧٩الجغرافیة للدراسة وتم االختیار بشكل عشوائي وكان حجم العینة من األسر 
نحدار وغیره من االحصائیات وكشفت الدراسة بأن سن رب البیانات باستخدام االرتباط واال

في االختالفات في انتاج % ٧٨.٨٧األسرة وحالته الصحیة یمكن أن تساهم بنسبة 
  .المحاصیل الغذائیة

 

  :أهم النتائج 
  ،فیما یتعلق باألمن الغذائي، كان الفقر المساهم الرئیسي النعدام األمن الغذائي

  . باإلضافة إلى وضع المناخ المعقد وصحة المزارع وخبرته

  :أهم التوصیات
  أوصي بأنه ال بد من  التعامل مع انعدام األمن الغذائي والفقر، ویجب التأكید على

قنیات مناسبة لصون البیئة للتكیف مع تغیر سیاسات زیادة انتاج الغذاء باستخدام ت
  .المناخ في حین یشجع أیضا نظم المعیشة المستدامة

  باإلضافة للحاجة لنظام زراعي متكامل للحد من انعدام األمن الغذائي والفقر في
المنطقة باالضافة إلى متغیرات أخرى كخدمات اإلرشاد والبیانات المناخیة للمزارعین  

األسرة لتوجیه األسر لعملیة التخطیط  وبیانات عن  األدنى لحجم ومعلومات عن الحد
 .الدخل وعمل برامج خاصة للتعامل مع الفقر من ناحیة أخرى
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   جراء دراسات متعددة العمل على تنفیذ اإلصالحات لألراضي وتحدید الفئات المستهدفة وإ
ل العیش وسبل التخصصات بشأن تغیر المناخ واألثار التي تنطوي على جمیع أشكال سب

  . تعزیز التكیف

 
ة توفیر الحمای: مام منظمات اإلغاثةالتحدي أ" بعنوان ) ٢٠١٠،Jasper(دراسة  .٤

  أم توفیر سبل العیش والرزق
(Jaspars, 2010) “Challenging Choices: Protection and 
livelihoods in conflict, Case studies from Darfur, Chechnya, Sri 
lanka and the Occupied Palestinian Territories” 

العالقة  هذه مدى وجودها، حالة وفي عالقة تكاملیة، وجود فحص إلى الدراسة هذه تهدف
مناطق  في تدخلها عند اإلنسانیة تتبعهما المنظمات التي الرئیسیتین اإلستراتیجیتین بین

ستراتیجیة والرزقتوفیر سبل العیش  إستراتیجیة هما؛ اإلستراتیجیتان الصراعات  توفیر وإ
 الغالب فيتتم اإلستراتیجیتین  هاتین أن حقیقة هو الدراسة الرئیسي لهذه المحفز، الحمایة

 أن تشیر إلى اإلثباتات أن مع تمامًا، منفصل بشكل بعضهما أو مع بالتزامن تطبیقهما
ذلك،  إلى باإلضافة هذا األساس على یجب معاملتهما ولهذا مترابطین اإلستراتیجیتین

من  تقلل بطریقة المنهجین تقریب شأنها التي من السیاساتیة التدخالت أي الدراسة تفحص
   للصراع المعرضة الشعوب تواجه التي المخاطر
 تشیتشنیا دارفور، سیریالنكا، تحدیدا؛ الدول، من عدد في دراسیة البحث حاالت یتضمن

 وضع دراسة المستفادة من والعبر الدروسوركزت على  الفلسطینیة المحتلة واألراضي
 غزة مختلف وقطاع الغربیة الضفة في المطبق أبرز البحثو  لة المحت الفلسطینیة األراضي

 االقتصادیة والمشاكل اإلسرائیلیة من االنتهاكات عانت والتي للخطر المعرضة الفئات
 األراضي إلى الوصول حق من على الحرمان التركیز مع اإلسرائیلي، االحتالل عن الناجمة

 من تضرروا الذین على المزارعین دراستها تمت التي المجموعات اشتملت .والممتلكات
 قبل من تتعرض للعنف التي الخلیل في الفلسطینیة العنصري، والتجمعات الفصل جدار

المعرضة  الالجئین مخیمات إلى إضافة الخلیل، القدیمة في للبلدة المحتلین المستوطنین
من  أصالً  یعانون الذین البدو مجموعات تتضمن الدراسة كما اإلسرائیلیة، والهجمات للغارات

 على المفروضة والقیود قبل المستوطنین من المستمرة معاناتهم إلى إضافة الجفاف،
  .حركتهم
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،  ستین من أكثر مدى على اإلسرائیلي -الفلسطیني الصراع طبیعة الدراسة تناقش  عامًا
المعروضة  األمثلة بعض تشمل ، للفلسطینیین توفیر الرزقو  اآلمن العیش سبل على وآثاره

 المفروضة القیود إلى إضافة الممتلكات والمحاصیل، على المستوطنون اعتداء :الدراسة في
 الحیاة مستوى على تؤثر سلباً  والتي والممتلكات األراضي إلى الوصول الحركة وطرق على

 تولي حماس مع المتزامن غزة قطاع على المفروض أن الحصار كما ، العیش وسبل
 األسعار وتفاوت السوق حركة االقتصادي وتعطیل الوضع تدهور إلى أدى الحكومة

 الفصل جدار إقامة أدى الغربیة، بالنسبة للضفة أما الخدمات وقطاع التحتیة وتدهور البنیة
 ..الفلسطینیة األراضي من 10 % خسارة العنصري إلى

  : أهم النتائج
  ال یستطیع إذ ،وثیقاً  ارتباطاً  مرتبطان الحمایة وتوفیر توفیر سبل العیش والرزقإن 

 .متوفر غیر األمان أن طبیعي طالما بشكل حیاته ممارسة اإلنسان
 توفیر أو إقامة األود على إما الجهود تركیز نتاج هو المسألتین ربط كال في الفشل 

 .التمویل وقیود المؤسساتیة القدرة إضافة إلى .بینهما الربط دون الحمایة
 

  :أهم التوصیات
 سیاسات توفیر  إقامة للربط بین أكبر مجهوداً  تبذل أن اإلنسانیة على المنظمات إن

 هذه وضع یجب وبالتالي .یحاولون حمایتهم لمن الحمایة وسیاسة سبل العیش 
   .اإلنسانیة المنظمات اعتبارات في مقدمة المشكلة

 أي  غیاب ظل وفي خاصة  األمر هذا مواجهة أجل عاجًال من خطوات اتخاذ یجب
 المساعدات تصبح أن خطر یصبح هناك الدولي، المجتمع قبل من عملیاتیة خطوات

، إن المحتلة، الفلسطینیة األراضي في للتدخل الفعال بدیالً   استعدادیة عدم مثًال
 من محاسبة یقلل واالحتالل للصراع اإلنسانیة إلى النتائج للتطرق الدولیین الممولین
ودورة  االحتالل بسیاسات الممولین حكومات أعمالهم ویورط على اإلسرائیلیین ومسائلة
عادة التدمیر  الحاجة إلى النهایة في الدراسة تشدد .الفلسطینیة األراضي في البناء وإ

 كیفیة یخص الدولي فیا المجتمع قبل من جذري بشكل التفكیر الملحةإلى إعادة
 .للصراعات المعرضة تواجه المجتمعات التي للمخاطر استجابته
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االرتباط بین الفقر " بعنوان ) BLETZACKER and other, 2009(دراسة  .٥
  "أوهایو والیة منطقة في وبرامج المساعدات الغذائیة الخاصة باألمن الغذائیة من

Poverty and Proximity to Food Assistance Programs are 
Inversely Related to Community Food Security in an 
Appalachian Ohio Region. 

قد أجریت هذه الدراسة الستكشاف مؤشراء الغذاء األمن في أكبر المناطق تعداد سكاني 
مدینة  ٨٠في جنوب شرق األباالشن مقاطعات من والیة أوهایو، دراسة استقصائیة من 

مؤشر عن األمن الغذائي  ٢٨ري وریفیة باستخدام وبلدات جنوب شرق المحافظة حض
مثل خصائص المجتمع العام، الموارد الغذائیة، إمكانیة الوصول للموارد، انتاج الغذاء 

واستخدم ارتباط سیبرمان لتحدید العالقة بین كل مؤشر مع المجتمع الذي اجري . وغیره
  . علیه الدراسة
  :أهم النتائج

  ترتبط بالفقر ومعدل الدخل وبرامج المساعدات الغذائیةإن مشكلة األمن الغذائي.  

  :أهم التوصیات
  تنفیذ سیاسات وبرامج جدیدة تتعلق بتحسین األمن الغذائي وزیادة الوعي لمفهوم األمن

ائیة والعمل على تحسین ذالغذائي وأوصت على أهمیة برامج التغذیة والمساعدات الغ
مل على تطبیق األفكار في المناطق الریفیة االكتفاء الذاتي االقتصادي لألسر والع

 .األخرى

 

اإلصالحات  هي ما :الغذائیة بعنوان تحسین المساعدات  Lentz,2008)(دراسة  .٦
  النتائج؟ أفضل إلى تؤدي التي

Improve food assistance: What are the reforms that lead to 
better results؟ 

 

 الدول من بدءاً  الغذائیة، المساعدات توزیع سلسلة یصور متكامالً  نموذجاً  الدراسة هذه تطور
 برامج لتقییم النموذج هذا الورقة ذاتهاتستخدم باألسر وانتهاًء  المنفذة، بالوكالة مروراً  المانحة
 كلفة مثالً ( العوامل أي لتقریر حساسیة اختبارات وإلجراء المختلفة المساعدات وأشكال
 الغذائیة المساعدات سیاسات على أقوى بشكل تؤثر  )دافاالسته فعالیة أو والنقل التوزیع
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وحریة االختیار ما بین تقدیم  غذائیاً  اآلمنة غیر العائالت رفاه تحسین وعلى المثلى
 كانت إذا ما تختار لكباإلضافة إلى ذ) مساعدات غذائیة( المساعدات بشكل نقدي أو عیني

 االجتماعیة رفاهتها األسر تعظم ما عادة ، النقدیة بالمساعدات أخرى سلع أم غذاء ستشتري
 مع الغذائیة، وغیر الغذائیة المواد بین ما  )المساعدات ذلك في بما(  الدخل توزیع عبر

 أو العرض او الطلب على اآلثار نتیجة تتغیر ان یمكن التي األسعار االعتبار بعین األخذ
  كلیهما

  
   :أهم النتائج

 یستحقون ال الذین المستفیدین عدد تؤدي إلى تقلیص االستهداف كفاءة تحسین أن 
 أساسي أمر هي المنفذة الوكاالت قبل من  )یتلقون ال الذین المستحقین عدد وزیادة

 الغذائي األمن تحسین أهداف لتحقیق
 هو السیاسات فعالیة من یحسن أن یمكن عامل أهم فإن المانحین مستوى على أما 

 وثیق بشكل مرتبط أمر وهذا ،الغذائیة للمعونات البحري الشحن كلف تقلیص
 السفن على األمریكیة الغذاء مساعدات نقل تشترط التي األمریكیة بالسیاسات
 .حصراً  األمریكیة

  
V. Panio( دراسة .٧ o and other, 2008 (ما هي معاییر الفقر األفضل في " بعنوان

  "أوكرانیا

What Poverty Criteria Are Best for Ukraine? 
  

أجریت الدراسة لقیاس مستوى الفقر ولمعرفة أهم العوامل لقیاس الفقر  والتي تكون متمثلة 
أهممها ترتیب األفراد أو األسر على أساس معاییر الرفاهیة والتفرقة بین  بعدة مراحل من

ء مؤشرات سواء دیموغرافیة اقتصادیة أو اجتماعیة ویتم انشا الفقیر وغیر الفقیر بناء على
  .ملف تعریف للفقر متضمن كافة البیانات السابقة وغیرها

  :أهم النتائج 
  بعد اجراء استبان وتوزیعه على الفقراء وخاصة ممن هم ضمن الفقر المدقع بأنه

لیس لدیهم ما یكفي من المال لألكل والمال المتوفر یكفي لبعض األطعمة ولكن 
ال یمكنهم السماح " لة مفادهامن الصعب شراء المالبس و األحذیة باالضافة لجم

  "ألنفسهم كل ما یریدون
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  :أهم التوصیات

  معاییر أخرى ال بد من أخذها بالحسبان مثل الحرمان واالستبعاد االجتماعيهناك 
لمعرفة خط الفقر والعمل على إیجاد حلول مناسبة لمساعدة الفقراء بالحصول على 

رخیصة الثمن باإلضافة ان ما یحتاجون وشراء السلع سواء الباهظة منها أو 
الموضوع أكبر من أن یكون مفهوم یدرس ویشرح لعامة الناس أو معاییر لدراسة 

  .الفقر بكافة أنواعه

  
  مستقبل المساعدات الغذائیة " بعنوان ) Edward,2006(دراسة  .٨

The Future of Food Aid  
 إعادة هو األول. جوانب ثالثة على فیما یتعلق بالمساعدات الغذائیة تركز  هذه الدراسة 

 وزارة عام بشكل الغذائیة المساعدات على للحصول والتنمویة االنسانیة القضیة في النظر
 على األدلة تقییم إعادة على ینطوي وهذا. الخصوص وجه على البریطانیة الدولیة التنمیة
 من المتضررة للبلدان الدعم تقدیم في مساعدة كأداة الغذائیة المساعدات من وكفاءة فعالیة
 حیث من النامیة البلدان في والضعفاء الفقراء رفاه وتحسین وحمایة الغذائي األمن انعدام
 المانحة السیاسیة التطورات یستعرض وهو الثاني. والصحیة التغذویة والحالة المعیشة سبل
 على المترتبة اآلثار تعتبر الدراسة هذه من الثالث الجزء. العالمیة التجارة تحریر سیاق في

عادة األخیرة، التطورات  الغذائیة، المساعدات مستقبل بشأن الدولیة الترتیبات هذه تقییم وإ
 كمیة مراجعة على الدراسة وتستند.الخاصة الثنائیة الدولیة التنمیة وزارة برنامج عن فضال
 الفردیة المانحة الجهات وأداء الغذائیة المساعدات من وكفاءة فعالیة على األدلة من كبیرة
 یقدمها التي اإلنسانیة والمساعدات الغذائیة المساعدات من التقییمات في جمعت قد التي

 ذلك في بما المنظمة في األعضاء الدول قبل من الثنائي الصعید وعلى األوروبي االتحاد
. الدولیة والمؤسسات الرئیسیین المانحین من الغذائیة المعونات من وغیرها المتحدة، المملكة

 في الحدیثة االتجاهات من مفصل إحصائي تحلیل خالل من االستعراض هذا استكمل وقد
جراء السیاسات وثائق في والتدقیق الغذائیة، المساعدات مجال  مع انتقائیة مقابالت وإ

  .الحكومیة غیر المنظمات وموظفي االغاثة مسؤولي
 جعلت عموما المانحین والتزامات المخزونات ومستویات الدولیة، األسعار تقلب تؤكد بأن

  .الرسمیة اإلنمائیة المساعدة في المستقرة غیر العناصر أكثر الغذائیة المساعدات
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 التعلیق على الدراسات السابقة : 
  

استعرضت الباحثة عددا من الدراسات السابقة المحلیة والعربیة واألجنبیة، مرتبة زمنیا من 
مرتبطة بمجاالت الدراسة من مساعدات غذائیة وفقر وتناولت  األحدث إلى األقدم جمیعها

  تلك الدراسات األبعاد المختلفة لكل مجال من مجاالت الدراسة
 

  

فقد ارتبطت وتشابهت معظم الدراسات باعتبار الفقر هو السبب الرئیسي في انعدام األمن 
  .الغذائي فالدراسات المحلیة مثال والتي تناقش الوضع عن قرب

اعتماد نسبة على أهمیة الغذاء والمساعدات الغذائیة للشعب الفلسطیني ولالجئین و أكدت 
على المساعدات المقدمة من المؤسسات الدولیة العاملة % ٨٠كبیرة من السكان تصل إلى 

 .وتأثیر تلك المساعدات على البطالة وأسعار المواد الغذائیة في القطاع
  

األمن الغذائي في قطاع غزة ووجود فجوة بین نسبة  تشابهت دراسة ابو عمرو بتأكید انعدام
االكتفاء الذاتي ونسبة العجز في المواد الغذائیة وتشابهت بهدف الدراسة وهو معرفة مدى 

  .توفر الغذاء واالمكانات المادیة للحصول علیه
  

تشابهت دراسة سروجي نت ناحیة الهدف بان المساعدات الغذائیة تعمل على تخفیف من 
  .قر وأكدت على اهمیة التوجه التنموي أكثر من تقدیم المساعدة الغذائیةحدة الف

  
ما عند دراسة سعید فناقش الفقر ودور المؤسسات في تخفیف شدة الفقر ودراستنا ناقشت أ

ذلك من خالل دور االونروا كمؤسسة تسعى إلغاثة الالجئین من خالل المساعدات المقدمة 
  .ذوي االسر المحتاجة ان العینة منمن طرفها وتشابهت ب

  
فیما یخص دراسة المالكي ركزت على خصائص الفئات المتلقیة للمساعدات كما ناقشت 

   .مدى كفایة المساعدات في تخفیف شدة الفقر
  

أما الجهاز المركزي تشابه من ناحیة تركیزه على الخصائص الدیموغرافیة واالقتصادیة 
قراء وان الفقر یزداد بمخیمات الالجئین ویزداد مع واالجتماعیة والتوزیع الجغرافي للفقر والف

  .زیادة عدد االفراد وحجم االسرة
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  فیما یتعلق بالدراسات العربیة 
  

أكدت على أن نسبة كبیرة من الدول العربیة تعیش في حالة من انعدام األمن الغذائي 
الفجوة الغذائیة  واعتمادها على المساعدات الخارجیة وكیفیة تحقیق االكتفاء الذاتي وتقلیص

  .لتحقیق األمن الغذائي على الصعیدین الدولي والعربي
  

فالدراسة الخاصة بالیمن فأكدت على انعدام االمن الغذائي وانتشار الفقر والحاجة لزیادة 
المساعدات المقدمة للیمنیین وایضا دراسة المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة اهتمت بشان 

  .الغذائي والتأكید على أهمیة تحقیق االكتفاء الذاتيالغذاء وانعدام االمن 
  
ما عن دراسة صافتلي فوضحت ان الفقر هو اكبر تحد یواجه دول العالم الثالث وال بد من أ

  .البحث عن حلول مستدامة بدال من الحلول المؤقتة لتخفیف من وطأة الفقر
  
سطات الدخل الفردیة ما دراسة الجمسي دعت إلى ضرورة القضاء على التباین في متو أ

والمساهمة في تحقیق االمن الغذائي وتوزیع االنتاج ودراسة اللیثي فركزت على عدة جوانب 
لمناقشة الفقر منها النشاط االقتصادي والمهن والحالة االجتماعیة وما هي المقاییس لقیاس 

  .الفقر وانماط استهالك الفقراء بالنسبة للسلع الغذائیة وغیر الغذائیة
  
  

  فیما یتعلق بالدراسات األجنبیة  

تقریر البنك الدولي عرض حالة الفقر في األراضي الفلسطینیة ودور المساعدات الدولیة في 
الحد منه وبین زیادة تقدیم المساعدات الدولیة للحد من الفقر ومدى نجاعتها في تقلیص 

وابا لتحسین وضع حالة الفقر باإلضافة إلى الحاجة لجهود لتوزیع الموارد بشكل اكبر ص
الفقراء، اما دراسة جاسبر ركزت على استراتیجیتین هما توفیر سبل العیش والرزق توفیر 
الحمایة ومن ضمن حاالت الدراسة االراضي الفلسطینیة وأكدت على ضرورة الربط بین 
هاتین االستراتیجیتین واالستعداد الكامل لتوفیر الرزق والحمایة للفلسطینیین وذلك جراء 

نتهاكات الدائمة المتعرض لها باإلضافة لدراسة إدوارد والتي ركزت على أهمیة برامج اال
التغذیة والمساعدات الغذائیة وتحسین االكتفاء الذاتي ودراسة لینتز الخاصة بتحسین كفاءة 
االستهداف لتقلیص عدد المستفیدین الذین ال یستحقون وزیادة عدد المستحقین الذین ال 

  .یتلقون
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خص دراسة خان تشابهت بوجود انعدام االمن الغذائي وبطها بمدى االستفادة من فیما ی
المساعدات الغذائیة، ایضا دراسة أولكو فوضحت ان الفقر هو المساهم الرئیسي في انعدام 
االمن الغذائي والتركیز على زیادة انتاج الغذاء ونظم المعیشة المستدامة وتشابهت مع 

قدمة في اوهایو والتي أكدت على ارتباط مشكلة األمن الغذائي الدراسة أیضا الدراسة الم
  .بالفقر ومعدل الدخل وبرامج المساعدات الغذائیة

أما الدراسة المنفذة في أوكرانیا فتشابهت باعتمادها االستبیان وتوزیعه على ممن هم ضمن 
تفرقة ما بین فئة الفقر المدقع واعتمدت على عدة مؤشرات دیموغرافیة اقتصادیة اجتماعیة ل

الفقیر وغیر الفقیر وأكدت على  أن الفقراء ممن هم ضمن الفقر المدقع غیر قادرین على 
  .توفیر ما یلزم من الطعام

  
 

اختلفت الدراسة من ناحیة مناقشة المعاییر التي من خاللها یتم تحدید االفراد المستحقة 
الموضوع من ناحیة نظریة للمساعدات الغذائیة على خالف بعض الدراسة والتي ناقشت 

للفقر ودور المؤسسات لتخفیف شدة الفقر، خاصة بأن وضع فلسطین عامة وقطاع غزة 
  .خاصة یختلف عن أي منطقة في العالم العربي

في دراسة اولكو اهتم بتوفیر نظام زراعي متكامل للحد من انعدام األمن الغذائي وركز على 
جاسبر فركزت على كیفیة االستجابة للماطر التي  المناخ وصحة المزارع وخبرته أما دراسة

تواجه المجتمعات المعرضة للصراعات والحروب واالحتالل وركزت على دور الممولین 
الدولیین في الحد من ذلك ودراسة لینتز ركزت أیضا على دور المانحین فیما یخص 

  .ةبتقلیص كلف الشحن البحري للمعونات الغذائی
بالحسبان عن معرفة خط  ت على أن هناك معاییر ال بد من أخذهاز اما دراسة بأنیوتو فرك

  .الفقر منها الحرمان واالستبعاد االجتماعي
  

تعتبر هذه الدراسة في موضوعها االول على مستوى فلسطین خاصة  على حد علم الباحثة
تهدفة لتقدیم وعلى مستوى العالم في مناقشة المعاییر الخاصة بتحدید الفئات المس

عدات الغذائیة ودراسة الموضوع من وجهة نظر المستفیدین كمحاولة لمعرفة المسا
في توزیع المساعدات الغذائیة وتحدید الفئة احتیاجاتهم وما هي أكثر العوامل المؤثرة 

المستفیدة باإلضافة یعتبر الموضوع من المواضیع الهامة جدا والحساسة جدا والتي یجب 
رفة أین تذهب األموال المحددة في الموازنة للمساعدات مناقشتها من جمیع االتجاهات لمع

  .الغذائیة ودراسة المعاییر التي تقرها أي مؤسسة وبناء على ماذا تم تحدیدها والتعامل معها
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 الفصل الرابع
  

  للدراسة ياإلطار العمل
  

 ول جراءات: املبحث و ية  املن

 

 ي الثا الدراسة: املبحث أدارة وثبات  صدق

 

 البيانات:  الثالثاملبحث  تحليل

  

 عاملبحث الفرضيات:  الرا  اختبار
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ول جراءات: املبحث و ية  املن

 مقدمة  

 الدراسةيةمن  

 الدراسة   مجتمع

 الدراسة  عينة

 الدراسة  أدوات

 حصائية  ساليب

 الدراسات تطبيق  إجراءات
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  :  مقدمة
ووصف مجتمع الدراسة وتحدید عینة الدراسة   تناول هذا الفصل تعریف منهجیة البحث ،

عداد االستبانة والتأكد من صدقها وثباتها ، وبیان إجراءات الدراسة واألسالیب اإلحصائیة  وإ
  .التي استخدمت في تحلیل االستبانة

  
 

 :الدراسة منهجیة
 البیانات وجمع الدراسة وأسلوب البحث عمل كیفیة عن إرشادیة وسیلة البحث طریقة تمثل

 المنهج مشكلة أي لبحث االنتشار والواسعة المعروفة المناهج ومن البحث، بمشكلة المتعلقة
 الظواهر دراسة في استخداما المناهج أكثر لكونه الدراسة إجراء في التحلیلي  الوصفي
 المصادر استخدام وسیتم الدراسة موضع الظاهرة یناسب وألنه االجتماعیة، و اإلنسانیة
 وأیضا) االنترنت مواقع المختلفة، المراجع المتخصصة، العلمیة الكتب(الدراسة في الثانویة

  . خصیصا استبانه تصمیم سیتم وكذلك المقابلة في المتمثلة و األولیة المصادر
 وتحلیل تفریغ وسیتم الجهد و الوقت لتوفیر وذلك العینة أفراد على وتوزیعها الدراسة لهذه

 حساب سیتم حیث) SPSS( المحوسب اإلحصائي البرنامج استخدام خالل من االستبانه
 االختبارات استخدام وكذلك المئویة النسب و المعیاري االنحراف و الحسابي المتوسط

 .الدراسة فرضیات الختبار المناسبة اإلحصائیة

 : ةمجتمع الدراس
 ضمن والمصنفین بغزة الطوارئ برنامج من المستفیدین األفراد ھم البحث مجتمع سیكون

  .المستفیدة الفئات طبیعة تحدد وعوامل بنود وضمن معینة ھیكلیة

  

  :عینة الدراسة 
  - :، العینة القصدیة) Multi – Stage Sample( العینة متعددة المراحل 

  

یلجأ إلیها الباحث عندما یكون مجتمع الدراسة كبیر جدًا ومتناثرًا على مساحات شاسعة 
تكلف الكثیر من الوقت والجهد في التنقل بینها عند جمع البیانات، أیضًا في حالة عدم 

. وجود إطار یضم جمیع مفردات المجتمع فیستحیل االختیار العشوائي مباشر من المجتمع
في المرحلة األولى یتم تقسیم . لى أخذ العینة على مراحل متعددة متتالیةلهذا یلجأ الباحث إ

المجتمع إلى عدد محدد من وحدات المعاینة الكبیرة الحجم ومنها یختار بعضها عشوائیًا ثم 
یتلو ذلك كمرحلة ثانیة تقسیم الوحدات المختارة عشوائیًا من المرحلة األولى إلى وحدات أقل 

وهكذا تتابع مراحل التقسیم واالختیار العشوائي .. تار بعضها عشوائیاً منها في الحجم ثم یخ



١٣٥  
 

مكانیات الباحث  .. ، وعدد هذه المراحل لیس ثابت بل یتوقف على طبیعة مجتمع الدراسة وإ
 في المرحلة األخیرة یصل الباحث إلى وحدات المعاینة التي سیجمع عنها بیانات البحث

  لیةویطلق علیها وحدات المعاینة األو 
  

  : قسمت الباحثة عینة الدراسة إلى قسمین 
قامت الباحثة بتطبیق أدوات الدراسة على عینة استطالعیة :  عینة استطالعیة. أ

من المستفیدین من برنامج الطوارئ بغزة، وقد تم اختیارهم بشكل ) ٣٠(مكونة من 
  .عشوائي لإلجابة على االستبانة المكونة من تسعة مجاالت

المستفیدین من  وهي تمثل مجتمع الدراسة وهي عبارة عن: العینة الفعلیة . ب
  .برنامج المساعدات الغذائیة

 اختیار سیتم حیث العنقودیة بالعینة والمتمثلة للدراسة العینات أسلوب استخدمت الباحثة
 إلجراء عشوائي بشكل الطوارئ برنامج من المقدمة المساعدات من المستفیدین من عینة

 فقیر غیر بین ما التصنیف للعملیة طبقا مقسمین فرد )٦٥٠( العینة وحجم علیهم الدراسة
  .، ویوضح الجدول التالي آلیة اختیار العینة من مجتمع الدراسةالمدقع والفقر مطلق وفقر

  )٤.١(جدول 
  یوضح اختیار عینة الدراسة

  المنطقة  م
حجم 
  المجتمع

%) ١(العینة بنسبة 
  لكل طبقة

لكل ) ٠.٥(بنسبة العینة 
  طبقة

 94 189 18954  رفح  ١

 117 234 23480  خانیونس  ٢

 115 231 23142  الوسطى  ٣

 211 423 42314  غزة  ٤

 113 227 22722  الشمال  ٥

 650 1304 130612  المجموع

  وصف عینة الدراسة 
قامت الباحثة بحساب التكرار والنسب المئویة للمتغیرات الدیموغرافیة في الدارسة وهي  
 –عدد أفراد األسرة  –المؤهل العلمي  – عدد طالب الجامعة – مستوى الدخل –الجنس (

عدد المرضى  – نوع العمل –جهة العمل  – مكان السكن – حالة السكن –نوع السكن 
  ).الغذائیة نوع المساعدة – )المعاقین(

  بالنسبة للجنس : أوًال 
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  )٤.٢(جدول رقم 
  ٦٥٠= یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب الجنس حیث ن 

  النسبة المئویة   العدد   البیان 
  ٧٠.٣  ٤٥٧  ذكر 

 ٢٩.٧  ١٩٣  أنثى

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

  . إناث%) ٢٩.٧(ذكور، وأن %) ٧٠.٣(أن ما نسبته ) ٢(یتضح من الجدول رقم 
 

وتعزو الباحثة ذلك بأن نسبة الذكور التي تتوجه للحصول على المساعدة الغذائیة أكثر من 
اإلناث وذلك ألن الرجل هو المسئول بالدرجة األولى عن المنزل واحتیاجاته باإلضافة إلى 
قدرته وقوته على االنتقال من جهة ألخرى في حالة حصوله على المساعدة الغذائیة أو 

و انتقاله من مكان آلخر وألن المسلم من طابعه الغیرة والمحافظة والتحفظ تقدیمه للشكوى أ
على أهل بیته، لذا یفضل هو الذهاب للحصول على المساعدة الغذائیة أكثر من إرسال 

  .زوجته
أما فیما یخص اإلناث فهناك الكثیر ممن هن مطلقات وأرامل ومسئولین عن عائلة سواء 

  .، لذا یتوجهن للحصول علیها بأنفسهنللمساعدة الغذائیةصغیرة أو كبیرة وبحاجة 
    لمستوى الدخلبالنسبة : ثانیًا  

  )٤.٣(جدول رقم 
  ٦٥٠= حیث ن  مستوى الدخلیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب 

  النسبة المئویة   العدد   البیان 
  ٧.٧  ٥٠  ال یوجد

  ٨٠.٢  ٥٢١  شیكل ١٠٠٠أقل من 

  ٥.٤  ٣٥  شیكل ٢٠٠٠ - ١٠٠٠

 ٦.٨  ٤٤  شیكل ٢٠٠٠أكثر من 

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

أقل من %) ٨٠.٢(، وأن ال یوجد%) ٧.٧(أن ما نسبته ) ٣(یتضح من الجدول رقم 
أكثر من %) ٦.٨(، وأن شیكل ٢٠٠٠ - ١٠٠٠%) ٥.٤(، وأن  شیكل ١٠٠٠
  .شیكل ٢٠٠٠
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شیكل  ١٠٠٠تعزو الباحثة بأن النسبة األكبر فیما یخص الدخل متوجهة لفئة أقل من 
وهذا دلیل على الحاجة الفعلیة للمساعدة الغذائیة ، فالشعب مقسم ما بین موظفي 
حكومة، أونروا، قطاع خاص وممن هم أصحاب محال صغیرة وبسطات، وكما هو 
المعلوم بأن المساعدة الغذائیة تقدم لمن هم بحاجة إلیها وغیر قادرین على توفیر أهم 

حیاة كریمة وألن متطلبات الحیاة كثیرة وتتطلب الكثیر من االحتیاجات األساسیة لتوفیر 
  .المصروفات سواء لعالج أو للجامعة أو غیره

  
    لعدد طالب الجامعةبالنسبة : ثالثًا 

  )٤.٤(جدول رقم 
  ٦٥٠= حیث ن  لعدد طالب الجامعةیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب 

  النسبة المئویة   العدد   البیان 
  ١٤.٨  ٩٦  ال یوجد

  ١٧.١  ١١١  طالب واحد

  ٢٩.٤  ١٩١  طالبین

 ٣٨.٨  ٢٥٢  أكثر من طالبین

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

طالب %) ١٧.١(، وأن ال یوجد%) ١٤.٨(أن ما نسبته ) ٤(یتضح من الجدول رقم 
  .أكثر من طالبین%) ٣٨.٨(سنة، وأن  طالبین%) ٢٩.٤(سنة، وأن  واحد

  
هم لدیهم طالب جامعة، وذلك ألن مجتمعنا  تعزو الباحثة بأن النسبة األكبر هم لمن

الفلسطیني مجتمع متعلم، ففلسطین تعتبر من أكثر البالد العربیة المتعلمة وتسعى وراء 
  .الحصول على الشهادات

اضافة إلى ذلك، الجامعة تحتاج إلى الكثیر من النفقات سواء كرسوم أو مصاریف شخصیة 
ة األسرة تذهب للجامعة، لذا فالعائالت التي لدیها وقرطاسیة وغیره واستقطاع كبیر من میزانی

وما یحیط بذلك من متطلبات المصروفات طالب جامعة بحاجة للمساعدة الغذائیة، 
  .واالمكانات التي تسهم في زیادة االحتیاج الخاص بتلك االسر
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  بالنسبة للمؤهل العلمي  : رابعًا 
  )٤.٥(جدول رقم 

  ٦٥٠= حسب للمؤهل العلمي حیث ن  یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة
  النسبة المئویة   العدد   البیان 

  ٢٠.٨  ١٣٥  ثانویة عامة 

  ١٧.٥  ١١٤  دبلوم متوسط

  ٤٤.٣  ٢٨٨  بكالوریوس

 ٤.٣  ٢٨  دراسات علیا

  ٢٠.٨  ١٣٥  غیر ذلك

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

%) ١٧.٥(ثانویة عامة، وأن %) ٢٠.٨(أن ما نسبته ) ٥(یتضح من الجدول رقم 
دراسات علیا، وأن %) ٤.٣(بكالوریوس، وأن %) ٤٤.٣(دبلوم متوسط، وأن 

  .غیر ذلك%) ٢٠.٨(
تعزو الباحثة بأن نسبة ممن هم یحصلو على شهادة البكالوریوس والشهادات األخرى أكثر 
ممن هم لیس لدیهم مؤهل علمي وتأكیدا لما تم ذكره في الجدول الخاص بفئة طالب 

حة لرب االسرة الحاصل على المؤهل العلمي تفوق فرصه عن ان الفرص المتا الجامعة،
وهذا یمكن ان یتطابق نسبیًا مع واقع الحالة الفلسطینیة بحكم التوجه العصري ، الغیر متعلم

  .وحتى وان كانت بسیطة، في طلب الشهادة العلمیة من اجل الحصول على وظیفة
حصول على الشهادات العلیا أي فأصحاب المؤهالت، یتوجهون  نفس التوجه مع أبنائهم لل

مصروفات ونفقات أكثر إضافة إلى فئة ممن هم غیر ذلك وثانویة عامة أیضا بحاجة 
للمساعدة لعدم توفر مؤهل علمي یساعدهم على التقدم لوظیفة تتناسب مع المؤهل العلمي 

  .فیسعون للتوجه إلى أي عمل یساعدهم على توفیر حیاة كریمة لهم وألسرهم
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  بالنسبة لعدد أفراد األسرة  : خامسًا 
  )٤.٦(جدول رقم 

  ٦٥٠= یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب عدد أفراد األسرة حیث ن 
  النسبة المئویة   العدد   البیان 

  ١١.٢  ٧٣  فأقل ٢

  ٣٦  ٢٣٤  أفراد ٦- ٣

  ٣٣.٥  ٢١٨  أفراد ٩- ٧

 ١٩.٢  ١٢٥  فأكثر ١٠

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

 ٦-٣%) .٣٦(فأقل، وأن  ٢%) ١١.٢(أن ما نسبته ) ٦(رقم یتضح من الجدول 
  .أفراد ١٠%) ١٩.٢(أفراد، وأن  ٩-٧%) ٣٣.٥(أفراد، وأن 

  

أفراد وذلك الن  ٩-٧أفراد وأیضا  ٦-٣تعزو الباحثة بأن النسبة األكبر كانت لمن هم 
 مجتمعنا مجتمع فتي یحب اإلنجاب ویسعى وراء التكاثر األسري، معتبرا ذلك من أسس

  .الحیاة الفلسطینیة
فكلما زاد عدد األفراد زادت الحاجة للمساعدة الغذائیة والحاجة للمسكن والملبس وغیره والذي 

في ظل الظروف والوضع  أیضا یتطلب العدید من المصروفات والنفقات الموجهة لذلك
  .الراهن الذي یعایشه الشعب الفلسطیني من حصار اسرائیلي مستمر

  

  ة لنوع السكن  بالنسب: سادسًا  
  )٤.٧(جدول رقم 

  ٦٥٠= یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب نوع السكن حیث ن 
  النسبة المئویة   العدد   البیان 
  ٥.١  ٣٣  زینكو

  ٢٥.٧  ١٦٧  اسبست

 ٦٩.٢  ٤٥٠  أسمنت مسلح

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع
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أسبست، %) ٢٥.٧(زینكو، وأن %) ٥.١(أن ما نسبته ) ٧(یتضح من الجدول رقم 
  .اسمنت مسلح%) ٦٩.٢(وأن 

  
أما فیما یخص نوع السكن، تعزو الباحثة ذلك بأن جمیع األسر تتوجه لبناء البیوت من 
األسمنت المسلح وذلك خوفا من األمطار والعواصف وبعض مشاكل الطبیعة المتوقعة 
وغیر المتوقعة وال تعتبر خصائص المسكن من حیث نوع السكن دلیل كافي على االحتیاج 

ساعدة الغذائیة من عدمه فهناك أیضا بیوت األسبست والزینكو والتي تتعرض لنفس للم
  .الظروف التي یتعرض إلیها أصحاب البیوت األسمنت

وحیث ان ذلك االمر ، مدى احتیاج االسر الفقیرة للمساعدة والدمج ضمن برنامج الطوارئف
  .ثل أهمیتهومن هنا تأتي وتتم، یعبر عن واقع المستوى المعیشي بشكل اولي

  
  بالنسبة لحالة السكن  : سابعًا  

  )٤.٨(جدول رقم 
  ٦٥٠= یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب لحالة السكن حیث ن 

  النسبة المئویة   العدد   البیان 
  ٨٥.٢  ٥٥٤  ملك

 ١٤.٨  ٩٦  إیجار

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

  .ملك %)١٤.٨(ملك، وأن %) ٨٥.٢(أن ما نسبته ) ٨(یتضح من الجدول رقم 
  

وجود مكان غیر ملك  فیما یخص حالة السكن سواء ملك أو إیجار، تعزو الباحثة بأن
تشكل تهدید لهذه االسر حیث تعرضها لمخاطر متعددة ، لالسر المتضمنة لبرنامج الطوارئ

حریة التحرك وبناء اسرة بشكل آمن، هذا فیما وتفتقد لألمن االجتماعي الذي یسمح لها ب
  .ن باإلیجاریخص ممن هم یعیشو 

وأیضا السكن بتملیك ال یعني الحاجة من عدمها، فهناك الكثیرون ممن یمتلكون بیوت ملك 
ولكن غیر قادرین على توفیر احتیاجات أخرى كثیرة ولكن نسبة حالة سكان التملیك أكثر 

أن النسبة الكبرى ممن هم كانوا یعملون باسرائیل وقاموا ممن هم باإلیجار فهذا یرجع إلى 
  .ببناء بیوت مناسبة وجیدة تساعدهم على الحیاة الكریمة

  
  



١٤١  
 

  
  
    لمكان السكنبالنسبة :   ثامناً 

  )٤.٩(جدول رقم 
  ٦٥٠= حیث ن  لمكان السكنیوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب 

  النسبة المئویة   العدد   البیان 
 43.23 ٢٨١  خارج المخیم

 56.77 ٣٦٩  داخل المخیم

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

%) ٥٦.٧٧(، وأن خارج المخیم%) ٤٣.٢٣(أن ما نسبته ) ٩(یتضح من الجدول رقم 
  .داخل المخیم

تعزو الباحثة بأن النسبة األكبر لمن هم داخل المخیم وذلك الن البیوت بداخل المخیم یوجد 
بها العدید من المشاكل سواء تهویة أو رطوبة أو قلة في بعض الخدمات وبعد بعض 

  .یة، لذا فهم بحاجة للمساعدة الغذائیةالخدمات األساس
  
  بالنسبة لجهة العمل  :   تاسعاً 

  )٤.١٠(جدول رقم 
  ٦٥٠= یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب جهة العمل حیث ن 

  النسبة المئویة   العدد   البیان 
  ٤٥.٤  ٢٩٥  قطاع حكومي

  ٩.٧  ٦٣  أونروا

  ٩.١  ٥٩  قطاع خاص

 ٣٥.٨  ٢٣٣  بدون

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

%) ٩١.٧(قطاع حكومي، وأن %) ٤٥.٤(أن ما نسبته ) ١٠(یتضح من الجدول رقم 
  .بدون%) ٣٥.٨(قطاع خاص، وأن %) ٩.١(أونروا، وأن 
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أما فیما یخص جهة العمل، تعزو الباحثة أنه بغض النظر عن طبیعة العمل سواء 
غالء في موظف حكومة أو أونروا أو قطاع خاص، فمتطلبات الحیاة كثیرة وهناك 

  .توى المعیشة یتزاید حین بعد آخرمس
أما فیما یخص بدون عمل، فهو یحتاج للمساعدة الغذائیة وذلك لعدم توفر فرصة عمل 
ثابتة أو وظیفة تساعد على تلبیة متطلبات الحیاة األساسیة منها، لذا فهم بحاجة 

  .للمساعدة الغذائیة
  بالنسبة لنوع العمل  :   عاشراً 

  )٤.١١(جدول رقم 
  ٦٥٠= یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب نوع العمل حیث ن 

  النسبة المئویة   العدد   البیان 
  ٤٩.٧  ٣٢٣  موظف

  ١٠.٨  ٧٠  عامل

  ٦.٩  ٤٥  متقاعد

 ٣٢.٦  ٢١٢  ال یعمل

  /  /  غیر ذلك

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

عامل، وأن %) ١٠.٨(موظف، وأن %) ٤٩.٧(أن ) ١١(یتضح من الجدول رقم 
  .ال یعمل(%) متقاعد، وأن %) ٣٢.٦(وأن ، %)٦.٩(

  
فیما یخص نوع العمل، تعزو الباحثة بأن التفسیر المرتبط بجهة العمل هو نفس التفسیر 
الخاص بنوع العمل سواء لموظف أو بدون عمل وعامل وفیما یخص متقاعد، فبعد انتهاء 

ة بأن العمر المدة القانونیة للموظف ویصبح متقاعد وال یوجد مصدر رزق دائم وخاص
  .أي ال یتناسب معهم العمل ببعض األعمال فهم بحاجة للمساعدة الغذائیة ٦٠أصبح فوق 

  )المعاقین(بالنسبة لعدد المرضى : الحادي عشر 
  )٤.١٢(جدول رقم 

  ٦٥٠= حیث ن  )المعاقین(عدد المرضى یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب 
  النسبة المئویة   العدد   البیان 

 69.08 ٤٤٩  یوجد

 30.92 ٢٠١  ال یوجد



١٤٣  
 

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

ال "%) ٣٠.٩٢(، وأن "یوجد" %)٦٩.٠٨(أن ما نسبته ) ١٢(یتضح من الجدول رقم 
  . "یوجد

تعزو الباحثة بأن النسبة األكبر كانت لصالح یوجد مرضى ومعاقین، وذلك ألنهم الفئة 
احتیاجاتهم النهم غیر قادرین على توفیرها األكبر التي بحاجة للمساعدة الغذائیة وتوفیر 

  .بسبب مشاكل إما جسمانیة أو عقالنیة ال تؤهلهم للحصول على ما یحتاجون بسهولة
فالمریض والمعاق ال بد من رعایة خاصة لهم وتعامل خاص، فكیف لو تم مقارنة الرعایة 

  .اإلنسانیة باالحتیاجات األساسیة
  

  بالنسبة نوع المساعدة الغذائیة  : الثاني عشر 
  )٤.١٣(جدول رقم 

  ٦٥٠= یوضح توزیع أفراد عینة الدراسة حسب نوع المساعدة الغذائیة حیث ن 
  النسبة المئویة   العدد   البیان 
  ٥٦.٢  ٣٦٥  طارئة

  ١٨.٩  ١٢٣  مضاعفة

ال یحصل على 
  مساعدة غذائیة

٢٤.٩  ١٦٢ 

 %  ١٠٠ ٦٥٠  المجموع

مساعدة غذائیة طارئة، وأن %) ٥٦.٢(أن ما نسبته ) ١٣( یتضح من الجدول رقم
  .ال یحصل على مساعدة غذائیة%) ٢٤.٩(مساعدة غذائیة طارئة، وأن %) ١٨.٩(
  

تعزو الباحثة تفسیر ما یخص بنوع المساعدة الغذائیة، إن المساعدة الغذائیة تقسم ما 
وذلك تبعا لعدة  بین من هم بحاجة لمساعدة طارئة ومن هم بحاجة لمساعدة مضاعفة

معاییر وأمور خاصة باالنفاق والدخل وغیره والذي یتم بناءَا علیها استهداف المحتاجة 
للمساعدة، فأصحاب المساعدات الطارئة یسعون للحصول على المضاعفة وأصحاب 
المضاعفة یسعون للحصول على أن یصبحوا حالة اجتماعیة ومن ثم الحصول على 

  .برنامجوظیفة دائمة ضمن سیاسة ال
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أما من هم ضمن ال یحصلون على مساعدة غذائیة، فهم یتقدمون بطلبات للحصول 
على أي نوع من المساعدة وذلك لعدة أسباب تعود إلى غالء المعیشة وارتفاع األسعار 

  .وسیاسة الحصار التي ال تنتهي
  
  

  :أدوات الدراسة  - 
 :أداة الدراسة

الباحثة االستبانة كأداة لجمع البیانات واستطالع اتبعت الدراسة المنهج الوصفي فقد اختارت 
  : آراء المستفیدین من برنامج الطوارئ األونروا لعدة اعتبارات منها 

  .توفر اإلحساس بعدم معرفة الشخصیة  بالنسبة للمستجیب .١
مالئمة االستبانة لموضوع الدراسة في استطالع آراء أفراد مجتمع الدراسة حول  .٢

  .موضوع الدراسة
االسبتانة لطبیعة الدراسة من حیث توفر الوقت والجهد والمكان واإلمكانیات  مالءمة .٣

 .والمنهج المستخدم

  : خطوات الدراسة 
قامت الباحثة باستعراض الدراسات السابقة واألطر النظریة حول الفئات المستهدفة  -

 .من برنامج الطوارئ

 . تحكیم هذه المقاییس من قبل المختصین والخبراء  -

 . استصدار المراسالت من أجل توزیع استبیانات على األفراد  -

من المستفیدین ) ٣٠(توزیع هذه المقاییس على العینة االستطالعیة المكونة من  -
 . من برنامج األونروا

 . التحقق من صدق وثبات األدوات  -

 . توزیع المقاییس على العینة الفعلیة في البحث  -

 . عمل صدق وثبات  -

 . تحلیل البیانات وتفسیرها  -
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  مكونات االستبانة 
  : ستبانه من ثالثة مجاالت  كما هو موضح بالجدول التالي  االتكونت 

  )٤.١٤(جدول رقم 
  الفقرات  المجال   
  ٨  بیانات خاصة بمستوى الدخل  ١
  ٧  بیانات خاصة بطالب الجامعة  ٢
  ٦  بیانات خاصة بعدد األفراد  ٣
بالمؤهل العلمي لرب بیانات خاصة   ٤

  ٦  األسرة

  ٦  بیانات خاصة بخصائص المسكن  ٥
  ٧  بیانات خاصة بالحالة الصحیة  ٦
بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل   ٧

  ٦  اإلیجار 

بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة   ٨
  ٦  وجود الفرد داخل البلد 

بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي   ٩
  ٧  لجهة عمل رب األسرة
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ياملبحث الدراسة:  الثا أداة وثبات   صدق

  

 

 بانة س  صدق

 بانة س فقرات  ثبات
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  صدق المحكمین . أ
وقام جمیع  )١(ملحق رقم قامت الباحثة بعرض االستبانة على نخبة من المتخصصین 

بداء جملة من التعلیقات والمالحظات علیها وتم حذف  المحكمین باالطالع على االستبانة وإ
  . من المحكمین % ٧٥بعض العبارات وتعدیل بعضها ، بناًء على ما اتفق علیه أكثر من 

  صدق االتساق الداخلي .ب
كل مجال  من تم التحقق من صدق االتساق من خالل حساب معامل ارتباط بیرسون بین 

مجاالت االستبانه والمجال الكلي وكل فقرة من فقرات المجال والدرجة الكلیة للمجال  
  )SPSS(بواسطة برنامج 

) ٣٠(للتحقق من صدق االتساق الداخلي قامت الباحثة بتطبیق العینة االستطالعیة قوامها 
ل فقرة مع البعد حالة من المستفیدین من برنامج الطوارئ، وذلك بحساب االرتباط بین ك

  : الكلي للمجال،ویوضح الجدول ذلك 
  )٤.١٥(جدول رقم 

بیانات خاصة بمستوى (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال األول 
  والدرجة الكلیة لفقرات) الدخل

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

االستغناء عن المساعدة ارتفاع مستوى الدخل یعني بالضرورة   ١
 الغذائیة

٠.٧٦٩  **  

  *  ٠.٣٨ أفضل الحصول على دخل ثابت على استمرار المساعدة الغذائیة  ٢
  **  ٠.٧٠١ جمیع الموظفین لیسوا في حاجة للمساعدة الغذائیة  ٣
  **  ٠.٥٠٩ یمكن اعتبار فئة التجار أنها لیست بحاجة للمساعدة الغذائیة  ٤

المؤشر الوحید  المعبر عن مدى الحاجة  اعتبار مستوى الدخل هو  ٥
 للمساعدة الغذائیة

٠.٤٥٨  *  

  *  ٠.٣٣١ تتناسب المساعدات الغذائیة المقدمة مع جمیع مستویات الدخل  ٦
  **  ٠.٨٥٧ شهور ٣المساعدات الغذائیة كافیة لسد االحتیاجات األساسیة لمدة   ٧
  **  ٠.٥٩٧ كفایة مصدر الدخل لجمیع احتیاجات األسرة  ٨

  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 
تبین من الجدول السابق أن جمیع فقرات االستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد 

  .٠.٠٥، وعند مستوى داللة ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 
  



١٤٨  
 

  
  )٤.١٦(جدول رقم 

بیانات خاصة بطالب (كل فقرة من فقرات المجال الثاني معامالت االرتباط بین 
  والدرجة الكلیة لفقرات) الجامعة

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

  **  ٠.٧٨١ تقلص من القوة الشرائیة لألسرة في حال وجود عدد من طالب الجامعة   ١
  **  ٠.٥٢٤ الجامعةأفضل تخفیض جودة ونوع الطعام لتوفیر مصاریف   ٢
  **  ٠.٦٩٩ یمكن للمساعدة الغذائیة أن توفر فائضا لطالب الجامعة  ٣

یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة عدد طالب الجامعة في األسرة   ٤
 الواحدة

٠.٧٣٥  **  

  **  ٠.٥٨٠ یستهلك طالب الجامعة معظم میزانیة العائلة  ٥
  *  ٠.٣٥٤ الماديیؤثر عدد طالب الجامعة على وضع األسرة   ٦
  *  ٠.٣٥٢ تقدیم المساعدات لهم  یراعي البرنامج طبیعة التخصصات العلمیة لطالب الجامعة عند  ٧

  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 
البعد تبین من الجدول السابق أن جمیع فقرات االستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة 

  .٠.٠٥، وعند مستوى داللة ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 
  

  )٤.١٧(جدول رقم 
) بیانات خاصة بعدد األفراد(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثالث 

  والدرجة الكلیة لفقرات

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

  **  ٠.٧١٧ الغذائیة المقدمة  عدد أفراد األسرة تُراعي المساعدة  ١
  **  ٠.٧٧٠ تعتبر المساعدة الغذائیة غیر متوازنة مع عدد أفراد األسرة  ٢

أضطر لبیع جزء من المساعدة الغذائیة لتوفیر متطلبات أخرى إذا   ٣
 كانت عائلتي كبیرة 

٠.٨٨١  **  

  **  ٠.٨٦٣ األسر قلیلة العدد لیست في حاجة للمساعدة الغذائیة  ٤
٠.٠٤٠   ٥  //  
  **  ٠.٨٢٦ تتناسب نوعیة المساعدة الغذائیة مع أعمار أفراد األسرة  ٦
  **  ٠.٧١٨" تقلیص كمیة المساعدة الغذائیة في حالة شطب أحد أفراد األسرة   ٧
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 له تأثیر سلبي على األسرة" زواج أو وفاة

  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 
تبین من الجدول السابق أن جمیع فقرات االستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد 

، في حین لم تحقق ٠.٠٥، وعند مستوى داللة ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 
  .الداللة اإلحصائیة ولم تكن دالة إحصائیًا ولذلك قامت الباحثة بحذفها) ٥(الفقرة 

  
  )٤.١٨(جدول رقم 

بیانات خاصة بالمؤهل (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الرابع 
  والدرجة الكلیة لفقرات) العلمي لرب األسرة

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

  **  ٠.٦٢٥ یمكن لرب األسرة المتعلم أن یوفر حاجات األسرة الغذائیة  ١
  **  ٠.٧١٣ األسر المتعلمة لیست في حاجة للمساعدة الغذائیة  ٢
  **  ٠.٥١٤ توفیر فرصة عمل رب األسرة المتعلم أفضل من المساعدة الغذائیة  ٣
  **  ٠.٦٦٩ یجب بالضرورة تقدیم مساعدة غذائیة لرب األسرة غیر المتعلم  ٤
  **  ٠.٧٣٧ رب األسرة غیر المتعلم فقیر ویحتاج للمساعدة الغذائیة    ٥

عند تقدیم المساعدات الغذائیة المؤهالت  برنامج المساعدات یراعي  ٦
 العلمیة لرب األسرة

٠.٦٤٤  **  

  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 
تبین من الجدول السابق أن جمیع فقرات االستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد 

  .٠.٠٥، وعند مستوى داللة ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 
  

  

  )٤.١٩(جدول رقم 
بیانات خاصة بخصائص (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الخامس 

  والدرجة الكلیة لفقرات) المسكن

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

٠.٢٨٦   ١  //  

اعتبار أصحاب بیوت األسمنت المسلح غیر محتاجین یمكن   ٢
 للمساعدة

٠.٦٣٢  **  

  **  ٠.٥٦٦ حالة السكن تشیر بالضرورة إلى حالة األسرة المادیة  ٣
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  **  ٠.٦٢٩ یجب الربط بین مساحة المسكن والمساعدة الغذائیة المقدمة  ٤

وجود المسكن في مناطق نائیة بعیدة عن الخدمات یعني الحاجة   ٥
 للمساعدة

٠.٧٢٩  **  

وجود المسكن داخل المخیم یعني ضعف التهویة وسوء الرطوبة   ٦
 بحاجة إلى المساعدة

٠.٧٣٥  **  

  **  ٠.٥٨٩ المساكن داخل المخیم تختلف عن المساكن خارجه   ٧
  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 

السابق أن جمیع فقرات االستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد تبین من الجدول 
، في حین لم تحقق ٠.٠٥، وعند مستوى داللة ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 

  .الداللة اإلحصائیة ولم تكن دالة إحصائیًا ولذلك قامت الباحثة بحذفها) ١(الفقرة 
  

  )٤.٢٠(جدول رقم 
بیانات خاصة بالحالة (كل فقرة من فقرات المجال السادس معامالت االرتباط بین 

  والدرجة الكلیة لفقرات) الصحیة

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

  **  ٠.٧٧٨ یراعي برنامج المساعدات الغذائیة الحالة الصحیة ألفراد األسرة  ١
٠.١٠٠   ٢  //  
  **  ٠.٥٩٧ لألسرةوجود أمراض باألسرة یعني حالة فقر   ٣
  **  ٠.٧٢٠ تختلف نفقات األمراض حسب نوع المرض  ٤

تكالیف عالج بعض األمراض المزمنة تغطى من وكالة الغوث وال   ٥
 تشكل عبئا إضافیا على األسرة

٠.٥١٢  **  

یراعي وجود معاقین وذوي احتیاجات خاصة في األسرة في تقدیم   ٦
 المساعدة الغذائیة

٠.٧٣٦  **  

برنامج المساعدات بتقدیم مساعدات غذائیة خاصة لألسر یهتم   ٧
 المریضة

٠.٦٥٣  **  

  **  ٠.٦٤٢ تختلف نفقات عالج األمراض حسب الفئة العمریة  ٨
  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 

ارتباطات دالة مع درجة البعد تبین من الجدول السابق أن جمیع فقرات االستبانة حققت 
، في حین لم تحقق ٠.٠٥، وعند مستوى داللة ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 

  .الداللة اإلحصائیة ولم تكن دالة إحصائیًا ولذلك قامت الباحثة بحذفها) ٢(الفقرة 
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  )٤.٢١(جدول رقم 
یانات خاصة بنفقات أخرى ب(معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال السابع 

  والدرجة الكلیة لفقرات) مثل اإلیجار

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

٠.١٣٣   ١  //  
  **  ٠.٦٤٥ األسرة المستأجرة في حاجة للمساعدة الغذائیة  ٢

وجود منزل مستأجر یعني حاجة األسرة للمساعدة الغذائیة بغض   ٣
 الدخلالنظر عن مستوى 

٠.٦٨٤  **  

وجود منزل مؤجر یعني حاجة األسرة للمساعدة الغذائیة بغض   ٤
 النظر عن سبب اإلیجار

٠.٧٢٨  **  

  **  ٠.٨٠٨ یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة مبلغ اإلیجار المدفوع  ٥
  **  ٠.٧٥٩ یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة حالة المسكن للمستأجر  ٦
  **  ٠.٥٩٥ عند تقدیم المساعدة الغذائیة من قبل البرنامجینظر إلى اإلیجار   ٧

  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 
تبین من الجدول السابق أن جمیع فقرات االستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد 

، في حین لم تحقق ٠.٠٥مستوى داللة ، وعند ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 
  .الداللة اإلحصائیة ولم تكن دالة إحصائیًا ولذلك قامت الباحثة بحذفها) ١(الفقرة 
  

  
  )٤.٢٢(جدول رقم 

بیانات خاصة بالعالقة برب (معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال الثامن 
  تاألسرة وجود الفرد داخل البلد والدرجة الكلیة لفقرا

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

  **  ٠.٥٣٥ األبناء بالضرورة یساعدون آباءهم في تكالیف المعیشة  ١
  **  ٠.٥٩٩ غالبا وجود  الذكور البالغین یعني قدرة إنتاجیة أعلى  ٢
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  **  ٠.٦٢٣ وجود الفرد خارج البالد یعني عدم مساعدته لألسرة  ٣
  **  ٠.٥٦٣ المساعدات نسبة اإلناث إلى الذكور یراعي في تقدیم  ٤
  **  ٠.٥٨٩ وجود عدد أكبر من اإلناث یعني حاجة للمساعدات أكثر  ٥

لیس بالضرورة عدم استحقاق الوالد بسبب وضعه المعیشي الجید   ٦
  یعني عدم استحقاق االبن الفقیر الذي یسكن معه بنفس المنزل

٠.٥٤٧  **  

  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 
تبین من الجدول السابق أن جمیع فقرات االستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد 

  .٠.٠٥، وعند مستوى داللة ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 
  

  )٤.٢٣(جدول رقم 
بیانات خاصة بالنشاط (التاسع معامالت االرتباط بین كل فقرة من فقرات المجال 

  والدرجة الكلیة لفقرات) االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

معامل ارتباط   الفقرة  م
  بیرسون

القیمة االحتمالیة 
)sig( 

  **  ٠.٥٢٤ عمل رب األسرة في مؤسسة كبیرة یعني عدم حاجته للمساعدة  ١

  **  ٠.٧٢١ الغذائیةرب األسرة  الذي یعمل لحسابه الخاص ال یحتاج للمساعدة   ٢

  **  ٠.٦١٩ المؤسسات الكبیرة تعطي رواتب كبیرة والعكس  ٣

بعض المجاالت تدر عائدا لبعض الوظائف أكثر من مجاالت   ٤
 أخرى

٠.٥٤٩  **  

یراعي عند تقدیم المساعدة مستوى وطبیعة النشاط االقتصادي لجهة   ٥
 عمل رب األسرة

٠.٧١٤  **  

غذائیة ألصحاب البطالة الدائمة یجب بالضرورة تقدیم مساعدات   ٦
 نظرا لعدم قدرتهم على الوفاء باحتیاجاتهم

٠.٣٤٠  *  

یجب بالضرورة االهتمام بنوع النشاط االقتصادي لجهة عمل رب   ٧
 األسرة

٠.٥٦٩  **  

  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 
جمیع فقرات االستبانة حققت ارتباطات دالة مع درجة البعد تبین من الجدول السابق أن 

، في حین لم تحقق ٠.٠٥، وعند مستوى داللة ٠.٠١الذي تنتمي إلیه عند مستوى داللة 
  .الداللة اإلحصائیة ولم تكن دالة إحصائیًا ولذلك قامت الباحثة بحذفها() الفقرة 

  
  لكلیة لالستبانةحساب معامالت االرتباط بین درجة كل مجال والدرجة ا
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  )٤.٢٤(جدول رقم 

معامل ارتباط   المجال
  مستوى الداللة  بیرسون

  **  ٠.٧٥١  بیانات خاصة بمستوى الدخل
  **  ٠.٧٦٠  بیانات خاصة بطالب الجامعة

  **  ٠.٦٨٥  بیانات خاصة بعدد األفراد
  **  ٠.٦٣٣  "رب األسرة" بیانات تتعلق بالمؤهل العلمي 

  **  ٠.٧٥٥  بیانات تتعلق بخصائص السكن
  **  ٠.٦٤٩  بیانات تتعلق بالحالة الصحیة

  **  ٠.٨٠٠  بیانات تتعلق بنفقات أخرى مثل اإلیجار
  **  ٠.٥١٨  وجود الفرد داخل البیت/بیانات تتعلق برب األسرة

بیانات تتعلق بالنشاط االقتصادي لجهة عمل 
  رب األسرة

٠.٦٤٠  **  

  غیر دالة إحصائیاً //             ٠.٠٥دالة عند *              ٠.٠١دالة عند ** 
یتبین من الجدول السابق أن جمیع معامالت االرتباط بین مجاالت االستبانة والدرجة الكلیة 

، مما یدلل على أن االستبانة تتمتع بدرجة جیدة من ٠.٠١لالستبانة كانت دالة عند مستوى 
  .الصدق تعزز النتائج النهائیة التي سیتم جمعها

  

  ثبات االستبانه 
  :ستبانه بطریقتین التم حساب الثبات ل

  Cronbach Alphaمعامل ألفا كرونباخ   . أ
تم حساب الثبات الكلي لالستبانة ولمجاالتها المختلفة عن طریق حساب معامل ألفا 

كما هو موضح بجدول  spssعن طریق برنامج الحاسوب   Cronbach Alphaكرونباخ 
   )٢٥(رقم 

  

  )٤.٢٥(جدول رقم 
  معامل الثبات ألفا كرونباخ لكل مجال من مجاالت االستبانة

  عدد العبارات  االستبانة  م
N of Cases  

Alpha 
  معامل الثبات

  ٠.٦٦٨١  ٨  بیانات خاصة بمستوى الدخل  ١
  ٠.٧٩١٣  ٧  بیانات خاصة بطالب الجامعة  ٢
  ٠.٨٥١٣  ٧  بیانات خاصة بعدد األفراد  ٣
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  ٠.٦٦٢١  ٦  "رب األسرة "بیانات تتعلق بالمؤهل العلمي   ٤
  ٠.٦٥٣٢  ٧  بیانات تتعلق بخصائص السكن  ٥
  ٠.٦٦٧٠  ٨  بیانات تتعلق بالحالة الصحیة  ٦
  ٠.٧٧٠٧  ٧  بیانات تتعلق بنفقات أخرى مثل اإلیجار  ٧
  ٠.٥٦٠٣  ٦  وجود الفرد داخل البیت/بیانات تتعلق برب األسرة  ٨
بیانات تتعلق بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب   ٩

  األسرة
٠.٦١٢٠  ٧  

  ٠.٩٠٣٦  ٦٣  الدرجة الكلیة
، وأن معامل الثبات )٠.٦٦٨١(تبین من الجدول السابق أن معامل الثبات للمجال األول 

،وأن معامل )٠.٨٥١٣(، وأن معامل الثبات للمجال الثالث ) ٠.٧٩١٣(للمجال الثاني 
،  وأن )٠.٦٥٣٢(الخامس ،  وأن معامل الثبات للمجال )٠.٦٦٢١(الثبات للمجال الرابع 

)   ٠.٧٧٠٧(وأن معامل الثبات للمجال السابع ، )٠.٦٦٧٠(معامل الثبات للمجال السادس 
،  وأن معامل الثبات للمجال التاسع  )٠.٥٦٠٣(وأن معامل الثبات للمجال الثامن 

  .وهو معامل ثبات عاٍل ) ٠.٩٠٣٦(،وأن معامل الثبات لالستبانة ) ٠.٦١٢٠(
  التجزئة النصفیة . ب

تم حساب الثبات الكلي لالستبانة ومجاالتها المختلفة بین الفقرات الزوجیة والفقرات الفردیة 
عن طریق حساب معامل الثبات لكل مجال من مجاالت االستبانة باستخدام طریقة التجزئة 

  ) ٢٦(النصفیة ثم إیجاد معامل الثبات المعدل  كما هو موضح بجدول 
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  )٤.٢٦( جدول رقم
معامالت االرتباط لكل مجال  من مجاالت االستبانة بطریقة التجزئة 

  النصفیة
  عدد العبارات  االستبانة  م

N of Cases  
Alpha  

  معامل الثبات
معامل االرتباط 
  سبیرمان  براون 

  معامل جتمان

 0.811 0.801  ٠.٦٦٨  ٨  بیانات خاصة بمستوى الدخل  ١

 0.895 0.883  ٠.٧٩١  ٧  بیانات خاصة بطالب الجامعة  ٢

 0.921 0.919  ٠.٨٥٣  ٧  بیانات خاصة بعدد األفراد  ٣

 0.799 0.796  ٠.٦٦٢  ٦  "رب األسرة" بیانات تتعلق بالمؤهل العلمي   ٤

 0.798 0.790  ٠.٦٥٣  ٧  بیانات تتعلق بخصائص السكن  ٥

 0.810 0.800  ٠.٦٦٧  ٨  بیانات تتعلق بالحالة الصحیة  ٦

 0.911 0.870  ٠.٧٧٠  ٧  أخرى مثل اإلیجاربیانات تتعلق بنفقات   ٧

وجود الفرد داخل /بیانات تتعلق برب األسرة  ٨
 0.798 0.718  ٠.٥٦٠  ٦  البیت

بیانات تتعلق بالنشاط االقتصادي لجهة عمل   ٩
  رب األسرة

٠.٦١٢  ٧  0.759 0.821 

  0.949  0.949  ٠.٩٠٣  ٦٣  الدرجة الكلیة لالستبانة
)٠.٠١(معنیة معامل االرتباط دالة عند مستوى  

یتضح من الجدول السابق أن معامالت الثبات بطریقة التجزئة النصفیة جمیعها فوق 
وهي معامالت ثبات قویة، وأن ثبات جتمان یجعل الباحثة تطمئن إلى تطبیقها ) ٠.٥٦٠٣(

  .على عینة الدراسة 
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  : المعالجة اإلحصائیة  - 

  : لحساب صدق أدوات الدراسة استخدم الباحثة المعالجات اإلحصائیة التالیة 
  االتساق الداخليInternal Consistency . 

  : لحساب ثبات أدوات الدراسة استخدم الباحثة المعالجات اإلحصائیة التالیة 
  معامل ألفا كرونباخCronbache Alfa . 

  طریقة التجزئة النصفیةSplit Half Method  . 

  للتعرف على الفروق بین متغیرین مستقلین" ت"اختبار. 

 اختبار التباین األحادي للتعرف على الفروق بین أكثر من متغیرین.  
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البيانات:  الثالثاملبحث   تحليل

  

 

 مقدمة  

 الطبي ع التوز  اختبار

 العينة خصائص  تحليل

 الدراسة فقرات  تحليل
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  :  مقدمة

الوصفیة التي أسفرت عن هذه الدراسة ومناقشتها   بحیث تم تم عرض نتائج اإلحصائیات 
جراء المعالجات اإلحصائیة )  spss(استخدام البرنامج اإلحصائي  في تفریغ البیانات وإ

عطاء الصورة العامة للنتائج    .المناسبة وإ
  اختبار التوزیع الطبیعي 

) Nolmogorov-Simirov Test (K-S(سمرنوف  –تم استخدام اختبار كولمجوروف 
الختبار ما إذا كانت البیانات تتبع التوزیع الطبیعي من عدمه وكانت النتائج كما هي مبینة 

  )٢٧(في جدول 
  )٤.٢٧(جدول 

  نتائج اختبار التوزیع الطبیعي
  القیمة االحتمالیة  االستبانة  م
 0.118  بیانات خاصة بمستوى الدخل  ١

 0.232  بیانات خاصة بطالب الجامعة  ٢

 0.066  بیانات خاصة بعدد األفراد  ٣

 0.145  "رب األسرة" بیانات تتعلق بالمؤهل العلمي   ٤

 0.302  بیانات تتعلق بخصائص السكن  ٥

 0.111  بیانات تتعلق بالحالة الصحیة  ٦

 0.224  بیانات تتعلق بنفقات أخرى مثل اإلیجار  ٧

 0.362  وجود الفرد داخل البیت/بیانات تتعلق برب األسرة  ٨

 0.145  بیانات تتعلق بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة  ٩

  0.262  الدرجة الكلیة لالستبانة
لجمیع مجاالت الدراسة كانت أكبر ) Sig(یتضح من الجدول السابقة أن القیمة االحتمالیة 

وبذلك فإن توزیع البیانات لهذه المجاالت یتبع التوزیع  α=  ٠.٠٥من مستوى الداللة  
الطبیعي وعلیه تم استخدام االختبارات المعلمیة لتحلیل فقرات االستبانة واإلجابة على 

  .الفرضیات
  : تحلیل فقرات االستبانة 

لتحلیل فقرات ) One Sample T-test(للعینة الواحدة  Tباستخدام اختبار قامت الباحثة 
فإنه ال یمكن رفض الفرضیة الصفریة ویكون في هذه  sig>0.05االستبانة، فإذا كانت 

الحالة متوسط آراء األفراد حول الظاهرة موضوع الدراسة ال یختلف جوهریًا عن الموافقة 
فیتم رفض الفرضة الصفریة وقبول الفرضیة  sig<0.05، أما إذا كانت )٣(المتوسطة 
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قائلة بأن متوسط آراء األفراد یختلف جوهریًا عن درجة الموافقة المتوسطة، وفي البدیلة ال
هذه الحالة یمكن تحدید ما إذا كان متوسط اإلجابة یزید أو ینقص بصورة جوهریة عن درجة 
الموافقة المتوسطة، وذلك من خالل قیمة االختبار فإذا كانت قیمة االختبار موجبة فمعناه 

  یزید عن درجة الموافقة المتوسطة والعكس صحیح أن المتوسط لإلجابة
  بیانات خاصة بمستوى الدخل: تحلیل فقرات المجال األول 

فقرات ویوضح ) ٨(یناقش المجال األول البیانات الخاصة بمستوى الدخل ویتكون من 
لمعرفة ما إذا كانت متوسطة درجة االستجابة قد  Tنتائج استخدام اختبار ) ٢٨(الجدول 
  . أم ال) ٣(ى درجة الموافقة وهي وصلت إل

  )٤.٢٨(جدول رقم 
  بیانات خاصة بمستوى الدخل: تحلیل فقرات المجال األول 

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

ارتفاع مستوى الدخل یعني بالضرورة االستغناء عن   ١
  ٢ 0.000 10.79 72.1 3.603 الغذائیةالمساعدة 

أفضل الحصول على دخل ثابت على استمرار   ٢
  ١ 0.000 30.1 83.3 4.165 المساعدة الغذائیة

  ٦ 0.000 11.3- 48.6 2.432 جمیع الموظفین لیسوا في حاجة للمساعدة الغذائیة  ٣
یمكن اعتبار فئة التجار أنها لیست بحاجة للمساعدة   ٤

  ٤ 0.000 9.952 68.7 3.434 الغذائیة
اعتبار مستوى الدخل هو المؤشر الوحید  المعبر عن   ٥

  ٣ 0.000 14.12 72.9 3.645 مدى الحاجة للمساعدة الغذائیة
تتناسب المساعدات الغذائیة المقدمة مع جمیع   ٦

  ٥ 0.000 13.1- 49.3 2.463 مستویات الدخل
األساسیة المساعدات الغذائیة كافیة لسد االحتیاجات   ٧

  ٨ 0.000 21.3- 42.2 2.108 شهور ٣لمدة 
  ٧ 0.000 17.3- 45.8 2.288 كفایة مصدر الدخل لجمیع احتیاجات األسرة  ٨

  0.493 3.686 60.3 3.017  الدرجة الكلیة

  ) : ٢٨(یتضح من الجدول 
أي أن المتوسط ) ٥الدرجة الكلیة من ( لمستوى الدخل) ٣.٠١٧(المتوسط الحسابي یساوي 

تساوي ) sig(وأن القیمة االحتمالیة ) 3.686(، قیمة االختبار %)٦٠.٣(الحسابي النسبي 
إحصائیًا عند مستوى   دال) بیانات خاصة بمستوى الدخل(لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠(

٠.٠٥  =αقد زاد عن درجة  جابة لهذا المجال، مما یدل على أن متوسط درجة االست
  .ذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینةوه) ٣(الموافقة المتوسطة وهي 

  
تعزو الباحثة  ذلك إلى أن أصحاب الدخول المرتفعة یستطیعون توفیر احتیاجاتهم األساسیة 
وتوفیر قوت یومهم من المواد الغذائیة، لذلك كانت نسبة الموافقة على الفقرة الثانیة الخاصة 
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ساعدة الغذائیة المقدمة من قبل برنامج بتفضیل الحصول على دخل ثابت على استمرار الم
الطوارئ، فوجود دخل ثابت یعني أمان أكثر وقدرة على مواجهة الصعاب بشكل أكبر وفیما 
یتعلق بحاجة الموظف للمساعدة فهناك الكثیر من الموظفین ممن یحصلون على مساعدة 

مؤكدین ذلك من غذائیة وذلك لتوافر التزامات أخرى على رب األسرة تفوق دخله الشهري، 
خالل عدم كفایة مصدر الدخل لجمیع احتیاجات األسرة في الفقرة الثامنة من المجال األول 

شهور لكل دورة وعدم تناسب المساعدة  ٣وأیضا عدم كفایة المساعدة المقدمة  لتغطیة 
  .الغذائیة مع جمیع مستویات الدخول

وهناك أصحاب البسطات والمحال أما فئة التجار، فهناك تجار ذوي دخول مرتفعة جدا 
التجاریة الصغیرة ایضا المصنفین ضمن فئة التجار، لهذا تراوحت النسبة ما بین الموافقة 
المرتفعة على عدم حاجة التجار للمساعدة وما بین نسبة ضئیلة بعدم الموافقة تعزو إلى 

  .كون هؤالء التجار من ذوي البسطات والدخول المنخفضة
  

  بیانات خاصة بطالب الجامعة:  الثانيجال تحلیل فقرات الم
فقرات ویوضح ) ٧(یناقش المجال األول البیانات الخاصة بطالب الجامعة ویتكون من 

لمعرفة ما إذا كانت متوسطة درجة االستجابة قد  Tنتائج استخدام اختبار ) ٢٩(الجدول 
  . أم ال) ٣(وصلت إلى درجة الموافقة وهي 

  )٤.٢٩(جدول رقم 
  بیانات خاصة بطالب الجامعة : تحلیل فقرات المجال الثاني 

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

تقلص من القوة الشرائیة لألسرة في حال وجود   ١
 عدد من طالب الجامعة 

4.109 82.2 28.95 0.000 ٣  

جودة ونوع الطعام لتوفیر أفضل تخفیض   ٢
 مصاریف الجامعة

3.568 71.4 12.94 0.000 ٤  

یمكن للمساعدة الغذائیة أن توفر فائضا لطالب   ٣
 الجامعة

3.502 70 10.62 0.000 ٥  

یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة عدد طالب   ٤
 الجامعة في األسرة الواحدة

2.96 59.2 -0.75 0.000 ٦  
  ٢ 0.000 34.44 82.8 4.14 الجامعة معظم میزانیة العائلةیستهلك طالب   ٥
یؤثر عدد طالب الجامعة على وضع األسرة   ٦

 المادي
4.562 91.2 52.58 0.000 ١  

یراعي البرنامج طبیعة التخصصات العلمیة   ٧
 تقدیم المساعدات لهم  لطالب الجامعة عند

1.935 38.7 -26.6 0.000 ٧  
  0.000 28.45 70.8 3.539  الدرجة الكلیة
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  ) : ٢٩(یتضح من الجدول 
أي أن ) ٥الدرجة الكلیة من( لعدد طالب الجامعة) ٣.٥٣٩(المتوسط الحسابي یساوي 
وأن القیمة االحتمالیة ) ٢٨.٤٥(، قیمة االختبار %)٧٠.٨(المتوسط الحسابي النسبي 

)sig ( تساوي)دال) الجامعةبیانات خاصة بعدد طالب (لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠ 
 جابة لهذا المجال، مما یدل على أن متوسط درجة االستα=  ٠.٠٥إحصائیًا عند مستوى  

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ) ٣(قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  .العینة

  
فیما یتعلق بطالب الجامعة، تعزو الباحثة بأن وجود أكثر من طالب جامعي في األسرة 
یعني میزانیة خاصة ترصد له شهریا، فالطالب الجامعي بحاجة للعدید من المصروفات 
سواء رسوم جامعیة، كتب، قرطاسیة ومصاریف شخصیة أخرى، لهذا كله اصبح وجود 
طالب جامعي أو أكثر في األسرة الواحدة یعني تقلیص في القوة الشرائیة لألسرة، مما تجد 

ع الطعام المقدم لتوفیر  المصاریف الجامعیة، لذلك عدد من األسر تخفض من جودة ونو 
وجود المساعدة الغذائیة قد توفر فائض في حال وجودها، فبدال من توفیر النقود لشراء 
الحاجیات األساسیة كدقیق وسكر، یتم توفیرها لتغطیة احتیاجات الطالب الجامعي الذي 

  .المادي یستهلك معظم میزانیة األسرة ویؤثر بشكل قوي على وضعها
أما فیما یتعلق بأن البرنامج الیراعي طبیعة التخصصات، من المدرك لدینا بأن تكالیف 

ولكن وجود االعفاءات الجامعیة والقروض  ورسوم التخصصات تختلف من تخصص آلخر
  .تساعد في تغطیة هذه التكالیف 

  
  
  

  بیانات خاصة بعدد األفراد:  الثالثتحلیل فقرات المجال 
فقرات ویوضح الجدول ) ٦(المجال األول البیانات الخاصة بعدد األفراد ویتكون من یناقش 

لمعرفة ما إذا كانت متوسطة درجة االستجابة قد وصلت  Tنتائج استخدام اختبار ) ٣٠(
  . أم ال) ٣(إلى درجة الموافقة وهي 
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  )٣٠(جدول رقم 
  األفرادبیانات خاصة بعدد : تحلیل فقرات المجال الثالث 

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

تُراعي المساعدة الغذائیة المقدمة  عدد أفراد   ١
 األسرة

3.706 74.1 15.72 0.000 ٣  

تعتبر المساعدة الغذائیة غیر متوازنة مع عدد   ٢
 أفراد األسرة

3.722 74.4 17.43 0.000 ٢  

أضطر لبیع جزء من المساعدة الغذائیة لتوفیر   ٣
 متطلبات أخرى إذا كانت عائلتي كبیرة 

3.983 79.7 22.1 0.000 ١  

األسر قلیلة العدد لیست في حاجة للمساعدة   ٤
 الغذائیة

2.129 42.6 -20.7 0.000 ٦  

تتناسب نوعیة المساعدة الغذائیة مع أعمار أفراد   ٥
 األسرة

2.522 50.4 -10.6 0.000 ٥  

٦  
تقلیص كمیة المساعدة الغذائیة في حالة شطب 

له تأثیر سلبي " زواج أو وفاة" أحد أفراد األسرة 
 على األسرة

3.697 73.9 15.68 0.000 ٤  

 0.000 0.000 13.43 65.9 3.293  الدرجة الكلیة

  
  ) : ٣٠(یتضح من الجدول 

أي أن المتوسط ) ٥الدرجة الكلیة من ( لعدد األفراد) ٣.٢٩٣(المتوسط الحسابي یساوي 
تساوي ) sig(وأن القیمة االحتمالیة ) ١٣.٤٣(، قیمة االختبار %)٦٥.٩(الحسابي النسبي 

إحصائیًا عند مستوى   دال) بیانات خاصة بعدد األفراد(لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠(
٠.٠٥  =αدرجة  قد زاد عن جابة لهذا المجال، مما یدل على أن متوسط درجة االست

  .وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة) ٣(الموافقة المتوسطة وهي 
هناك نسبة موافقة على أن تعزو الباحثة ذلك بأن ما البیانات الخاصة بعدد األفراد، أ

وتعزو الباحثة ذلك إلى أن  المساعدة الغذائیة المقدمة تراعي عدد األفراد في األسرة الواحدة
كمیة مصنفة ضمن البرنامج وفي حال أي حدوث أي تغییر یطرأ على عدد أفراد كل فرد له 

  .األسرة تتغیر الكمیات للتناسب مع التغیر الحاصل
ومع ذلك فهناك عدد من األسر الكبیرة مما تضطر لبیع جزء من المساعدة المقدمة لها 

حصلون على لتوفیر مستلزمات أخرى وهؤالء ممن هم ضمن فئة الفقر المدقع أو ممن ی
ن كان احتیاجهم لصنف معین من األصناف المقدمة في  مساعدة مضاعفة، خاصة وإ
المساعدة قلیل مما یضطرون لبیعه لتوفیر ما هو أهم، ومع ذلك أیضا فهناك ممن ال 
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یستطیع االستغناء عن أي جزء من المساعدة المقدمة له كونه في حاجة ماسة لها وأنه غیر 
  .ل في حالة البیع والحاجةقادر على توفیر اي بدی

ما نسبة عدم االستجابة للفقرة الرابعة الخاصة بأن األسر القلیلة العدد لیست في حاجة أ
للمساعدة الغذائیة، تعزو الباحثة ذلك ألن هناك أسباب أخرى تجعلهم بحاجة للمساعدة أكثر 

بالتالي كبر او اإلیجار، عاطلین عن العمل ووجود أمراض باألسرة وغیره : من غیرهم مثل 
  .صغر حجم العائلة لیس مقیاس أساسي وكافي للحكم على مدى الحاجة للمساعدة الغذائیة

  
وبالنسبة للفقرة الخامسة الخاصة بتناسب نوعیة المساعدة مع أعمار افراد األسرة فهناك عدم 

ل استجابة لذلك تعزوه الباحثة ألن حاجة الطفل تختلف عن حاجة الشاب أو الشیخ، فالطف
  .مثال بحاجة للحلیب بشكل كبیر وأساسي أكثر من باقي الفئات

اما الفقرة السادسة الخاصة بأن هناك تأثیر سلبي على األسرة في حال زواج أو وفاة أحد 
األفراد بالتالي تقلیل كمیة المساعدة فهناك نسبة استجابة وموافقة عالیة على هذه الفقرة تعود 

ذا لو كانت أسرة كبیرة وبحاجة فعال للمساعدة ویتم تقلیص إلى الوضع المادي لألسرة، فما
الكمیة المقدمة لسبب أو آلخر، فهناك حاالت كثیرة تقوم بتزویج ابنائها لغرض استمرار 

  .حصوله على المساعدات المقدمة سواء برنامج طوارئ أو برامج أخرى داعمة
  

  لرب األسرة بیانات خاصة بالمؤهل العلمي:  لرابعتحلیل فقرات المجال ا
فقرات ) ٦(یناقش المجال األول البیانات الخاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة ویتكون من 

لمعرفة ما إذا كانت متوسطة درجة  Tنتائج استخدام اختبار ) ٣١(ویوضح الجدول 
  . أم ال) ٣(االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة وهي 

  )٣١(جدول رقم 
  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة:  تحلیل فقرات المجال الرابع

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

یمكن لرب األسرة المتعلم أن یوفر حاجات   ١
 األسرة الغذائیة

  م٣ 0.000 5.501 65 3.248

األسر المتعلمة لیست في حاجة للمساعدة   ٢
 الغذائیة

1.986 39.7 -24.5 0.000 ٦  

توفیر فرصة عمل رب األسرة المتعلم أفضل من   ٣
 المساعدة الغذائیة

4.162 83.2 25.75 0.000 ١  

یجب بالضرورة تقدیم مساعدة غذائیة لرب   ٤
 األسرة غیر المتعلم

3.575 71.5 12.56 0.000 ٢  

رب األسرة غیر المتعلم فقیر ویحتاج للمساعدة     ٥
 الغذائیة

3.249 65 5.385 0.000 ٣  
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عند تقدیم المساعدات  برنامج المساعدات یراعي  ٦
 الغذائیة المؤهالت العلمیة لرب األسرة

2.025 40.5 -25.3 0.000 ٥  
  0.000 1.731 60.8 3.041  الدرجة الكلیة

  
  ) : ٣١(یتضح من الجدول 

أي ) ٥الدرجة الكلیة من ( للمؤهل العلمي لرب األسرة) ٣.٠٤١(الحسابي یساوي  المتوسط
وأن القیمة االحتمالیة ) ١.٧٣١(، قیمة االختبار %)٦٠.٨(أن المتوسط الحسابي النسبي 

)sig ( تساوي)بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة(لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠ (
جابة لهذا مما یدل على أن متوسط درجة االست  α=  ٠.٠٥إحصائیًا عند مستوى   دال

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل ) ٣(قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  المجال
  .أفراد العینة

سان المتعلم فیما یخص مجال المؤهل العلمي لرب األسرة تعزو الباحثة ذلك بأن اإلن
على فرصة عمل أكثر من غیر المتعلم، فمجال العمل ألصحاب یستطیع الحصول 

ن كان عدد منهم ال یعمل على شهادته الجامعیة وذلك لعدم توافر فرص  الشهادات أوسع وإ
تساعده للعمل في سوق شهادته الجامعیة، فمجتمعنا مجتمع متعلم، مثقف وطموح ولكن 

  .بتضائل زاید وسوق العمل ومجاالتهعدد الخریجین الجامعیین بت
فالمشكلة تكمن بسیاسة الدولة والتي تعمل على اغراق السوق بخریجین وتخصصات غیر 
مطلوبة ومستكفى منها لذلك البد من العمل على تغییر السیاسة التعلیمیة وتشجیع للقطاع 

 الخاص
البد من وجود سیاسات تنمویة ونظام تطویري في الجامعات والمؤسسات واعادة النظر في 
یجاد فرص عمل خاصة بأن أعداد السكان تتزاید والخریجین بتزاید مستمر  المشاریع وإ
والوظائف قلیلة،  لذا البد من العمل على اعادة الهیكلیة وایجاد حلول لمشاكل الموازنة 

  .لتوفیر فرص عمل تتناسب مع حالة السوق بالوضع الراهن
من تقدیم المساعدة الغذائیة، فهناك بالتالي توفیر فرصة عمل لرب األسرة المتعلم أفضل 

عدد من الشهادات والتي ال یوجد لها مجال في الوقت الحالي كتخصص هندسة الطیران 
فیتم تعویضه بمساعدة غذائیة مما اضطر عدد من ذوي الشهادات بالمطالبة بحذف الشهادة 

وهذا وضع الجامعیة واالكتفاء بشهادة الثانویة إن كان هذا سیوفر لهم فرصة عمل ما 
المتعلم فما حال وضع غیر المتعلم فهو فقیر لیس الفقر المادي بحد ذاته بل هو الفقر 
العقلي في عدم معرفته كیفیه العیش بحیاة كریمة لذلك یجب االهتمام بأرباب األسر غیر 
المتعلمة لمساعدتها على توفیر حیاة معیشیة مستقرة لهذا أیضا كان هناك نسبة تفوق 

رنامج ال یراعي المؤهالت العلمیة لرب األسرة لقناعة البمحوث بان أصحاب بأن الب% ٥٠
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المؤهالت قادرین على العمل أكثر اضافة إلى ذلك وجود رب أسرة متعلم یعني العمل 
جاهدا ألن یكونوا أبنائه متعلمین ومثقفین على العكس ممن لیسوا لهم شهادات فال یكون 

ى تقدیر العلم والمتعلمین وخروجهم لسوق العمل لمساعدة لهم أدنى اهتمام لتربیة ابنائهم عل
 .ذویهم وعوائلهم

  
  بیانات خاصة بخصائص المسكن:  تحلیل فقرات المجال الخامس

فقرات ویوضح ) ٥(یناقش المجال األول البیانات الخاصة بخصائص المسكن ویتكون من 
طة درجة االستجابة قد لمعرفة ما إذا كانت متوس Tنتائج استخدام اختبار ) ٣٢(الجدول 

  . أم ال) ٣(وصلت إلى درجة الموافقة وهي 
  )٣٢(جدول رقم 

  بیانات خاصة بخصائص المسكن : تحلیل فقرات المجال الخامس 

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

المسلح یمكن اعتبار أصحاب بیوت األسمنت   ١
 غیر محتاجین للمساعدة

1.929 38.6 -24.8 0.000 ٦  

حالة السكن تشیر بالضرورة إلى حالة األسرة   ٢
 المادیة

2.554 51.1 -9.43 0.000 ٤  

یجب الربط بین مساحة المسكن والمساعدة   ٣
 الغذائیة المقدمة

2.485 49.7 -12 0.000 ٥  

وجود المسكن في مناطق نائیة بعیدة عن   ٤
 یعني الحاجة للمساعدة الخدمات

2.845 56.9 -3.4 0.000 ٣  

وجود المسكن داخل المخیم یعني ضعف التهویة   ٥
 وسوء الرطوبة بحاجة إلى المساعدة

3.397 67.9 8.683 0.000 ٢  

المساكن داخل المخیم تختلف عن المساكن   ٦
 خارجه 

4.049 81 28.38 0.000 ١  
  0.000 4.56- 57.5 2.876  الدرجة الكلیة

  
  ) : ٣٢(یتضح من الجدول 

أي أن المتوسط ) ٥الدرجة الكلیة من ( للمسكن) ٢.٨٧٦(المتوسط الحسابي یساوي 
تساوي ) sig(وأن القیمة االحتمالیة ) -٤.٥٦(، قیمة االختبار %)٥٧.٢(الحسابي النسبي 

إحصائیًا عند مستوى   دال) بیانات خاصة بخصائص المسكن(لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠(
٠.٠٥  =αقد زاد عن درجة  جابة لهذا المجال، مما یدل على أن متوسط درجة االست

  .وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة) ٣(الموافقة المتوسطة وهي 
أما فیما یخص خصائص المسكن فتعزو الباحثة النسب الحاصلة علیها لعدة أمور من 
بینها، النسبة األكبر من الفلسطینین كانوا عمال اسرائیل وعدد منهم خارج البالد، فقد 
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حصلوا من جراء عملهم على العدید من األموال مما ساعدتهم على بناء منازل جمیلة 
راضي ولكن أین اسرائیل اآلن وأین باقي الدول، فالبیوت ومرتبة وشراء عدد من قطع األ

سواء أسمنت مسلح أو اسبست لیست مقیاس للحكم على مدى الحاجة للمساعدة الغذائیة 
فهناك من یهتم بمنزله وترتیبه على حساب بعض األمور األخرى لحاجات نفسیة وغریزة 

لیست مساحة البیت دلیل  داخلیة لذا فهي لیست مقیاس على وضع األسرة المادي وأیضا
  .على ذلك

فیما یخص المساكن في مناطق نائیة فكانت النسبة غیر متوافقة لحاجتهم للمساعدة 
الغذائیة، وهذا ألن اإلنسان بحاجة لخدمات أساسیة كالصرف الصحي والكهرباء وغیره 

لمخیمات بشكل قد یكون أكبر من احتیاجه للمساعدة الغذائیة مع العلم بأن البیوت بداخل ا
  .تختلف عن البیوت خارجها من حیث النظافة والهدوء والتهویة والرطوبة وتوفر الخدمات 

  
  بیانات خاصة بالحالة الصحیة:  تحلیل فقرات المجال السادس

فقرات ویوضح ) ٦(یناقش المجال األول البیانات الخاصة بالحالة الصحیة ویتكون من 
معرفة ما إذا كانت متوسطة درجة االستجابة قد ل Tنتائج استخدام اختبار ) ٣٣(الجدول 

  . أم ال) ٣(وصلت إلى درجة الموافقة وهي 
  )٣٣(جدول رقم 

  بیانات خاصة بالحالة الصحیة : تحلیل فقرات المجال السادس 

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

برنامج المساعدات الغذائیة الحالة الصحیة یراعي   ١
  ٦ 0.000 2.55- 57.4 2.869 ألفراد األسرة

  ٤ 0.000 3.307 63.1 3.155 وجود أمراض باألسرة یعني حالة فقر لألسرة  ٢
  ١ 0.000 39.47 86.7 4.335 تختلف نفقات األمراض حسب نوع المرض  ٣
وكالة تكالیف عالج بعض األمراض المزمنة تغطى من   ٤

  ٧ 0.000 8.66- 51.2 2.56 الغوث وال تشكل عبئا إضافیا على األسرة
یراعي وجود معاقین وذوي احتیاجات خاصة في األسرة   ٥

  ٣ 0.000  5.383 65.1 3.255 في تقدیم المساعدة الغذائیة
یهتم برنامج المساعدات بتقدیم مساعدات غذائیة خاصة   ٦

  ٦ 0.000 2.14- 57.9 2.894 لألسر المریضة
  ٢ 0.000 18.94 77.8 3.891 تختلف نفقات عالج األمراض حسب الفئة العمریة  ٧

  0.000 12.81 65.6 3.28  الدرجة الكلیة

  
  ) : ٣٣(یتضح من الجدول 
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أي أن المتوسط )  ٥الدرجة الكلیة من( للحالة الصحیة) ٣.٢٨(المتوسط الحسابي یساوي 
تساوي ) sig(وأن القیمة االحتمالیة ) ١٢.٨١(االختبار ، قیمة %)٦٥.٦(الحسابي النسبي 

إحصائیًا عند مستوى   دال) بیانات خاصة بالحالة الصحیة(لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠(
٠.٠٥  =αقد زاد عن درجة  جابة لهذا المجال، مما یدل على أن متوسط درجة االست

  .وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد العینة) ٣(الموافقة المتوسطة وهي 
  

فإن نسبة األفراد الذین قاموا بتعبئة االستبانة ممن هم أعالء ولدیهم العدید من األمراض، 
لهذا تعزو الباحثة نسبة عدم الموافقة واالستجابة لكون برنامج المساعدات یراعي الحالة 
الصحیة ألفراد األسرة وذلك ألن حاجة الشخص المریض تختلف عن حاجة الشخص 
المعافى والسلیم، فالمریض غیر قادر على توفیر حاجاته األساسیة بسبب حالته الصحیة لذا 
فهو بحاجة للمساعدة أكثر من غیره باإلضافة إلى حالة فقره ألن نفقات األمراض تختلف 

وحسب العمر فعالج السرطان والقلب واألمراض من شخص آلخر وحسب نوع المرض 
المزمنة بحاجة لعنایة وتكالیف أكثر من بعض األمراض اآلخرى مع العلم بأنها كلها 

  .أمراض وتحتاج للعالج والتكالیف
اضافة إلى ذلك فهناك بعض األمراض التي تقوم األونروا بتغطیتها خاصة لمن هم مرضى 

یف العبء على األسرة وهناك أمراض ال تستطیع سكر وقلب وضغط مما تساعد على تخف
األونروا توفیرها فتشكل عبء اضافي على األسرة لذلك فهو بحاجة لمساعدة ما تساعدهم 
على تدبیر أمورهم ولكن المساعدات المقدمة ال تكون خاصة تراعي حالة المرض او نوعه 

  .أو العلیل أو عمر المریض فالكمیات واألصناف معروفة وموحدة سواء للمعافى
فیما یخص المعاقین فكان هناك نسبة مموافقة بأن البرنامج یراعي حالة المعاقین وتعزو 
الباحثة ذلك ألن المعاق غیر قادر على توفیر احتیاجاته األساسیة نظرا لإلعاقة التي لدیهم 

  .أیا كان نوعها بصریا أو سمعیا أو حركیا
  
  

  ة بنفقات أخرى مثل اإلیجاربیانات خاص:  المجال السابعتحلیل فقرات 
فقرات ) ٥(یناقش المجال األول البیانات الخاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار ویتكون من 

لمعرفة ما إذا كانت متوسطة درجة  Tنتائج استخدام اختبار ) ٣٤(ویوضح الجدول 
  . أم ال) ٣(االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة وهي 
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  )٣٤(جدول رقم 
  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار: فقرات المجال السابع تحلیل 

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

  ١ 0.000 19.45 75.3 3.763 األسرة المستأجرة في حاجة للمساعدة الغذائیة  ١
األسرة للمساعدة وجود منزل مستأجر یعني حاجة   ٢

  ٢ 0.000 7.21 66.2 3.312 الغذائیة بغض النظر عن مستوى الدخل
وجود منزل مؤجر یعني حاجة األسرة للمساعدة الغذائیة   ٣

  ٥ 0.000 0.077 60.2 3.077 بغض النظر عن سبب اإلیجار
یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة مبلغ اإلیجار   ٤

  ٦ 0.000 1.188 61.1 3.054 المدفوع
یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة حالة المسكن   ٥

  ٣ 0.000 6.979 65.9 3.297 للمستأجر
ینظر إلى اإلیجار عند تقدیم المساعدة الغذائیة من قبل   ٦

  ٤ 0.000 1.5 61.3 3.065 البرنامج
  0.000 8.959 65 3.249  الدرجة الكلیة

  
  ) : ٣٤(یتضح من الجدول 

أي أن ) ٥الدرجة الكلیة من ( للنفقات مثل اإلیجار) ٣.٢٤٩(یساوي المتوسط الحسابي 
) sig(وأن القیمة االحتمالیة ) ٨.٩٥(، قیمة االختبار %)٦٥(المتوسط الحسابي النسبي 

 دال) بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار(لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠(تساوي 
 جابة لهذا المجالمتوسط درجة االست ، مما یدل على أنα=  ٠.٠٥إحصائیًا عند مستوى  

وهذا یعني أن هناك موافقة من قبل أفراد ) ٣(قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي 
  .العینة

  
أما عن موضوع اإلیجار، فتعزو الباحثة وجهات النظر المختلفة والتي كان هناك نسبة 

باإلیجار وذلك لعدم قدرتهم بالموافقة من قبل أفراد العینة، هذا ألن العدید ممن یسكنون 
على توفیر منزل یأویهم أو شراء قطعة أرض لبناء منزل وقد یكون السبب هو الدخل 
المنخفض للمستأجرین باإلضافة إلى غلو الحیاة والمعیشة، فجزء من الراتب لیس بهین 

موافقة على أن % ٦٠یذهب لإلیجار لذلك فهم بحاجة لمساعدة الغذائیة وهناك نسبة 
البیت المؤجر بحاجة للمساعدة الغذائیة فربما یقوم بتأجیر منزله لحاجاته لتغطیة صاحب 

  .التزامات آخرى بحاجة إلیها
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وجود الفرد / بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة :  تحلیل فقرات المجال الثامن
  داخل البلد

الفرد داخل البلد ویتكون وجود / یناقش المجال األول البیانات الخاصة بالعالقة برب األسرة 
لمعرفة ما إذا كانت  Tنتائج استخدام اختبار ) ٣٥(فقرات ویوضح الجدول ) ٦(من 

  . أم ال) ٣(متوسطة درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة وهي 
  
  
  

  )٣٥(جدول رقم 
  البلد وجود الفرد داخل / بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة : تحلیل فقرات المجال الثامن 

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

األبناء بالضرورة یساعدون آباءهم في تكالیف   ١
 المعیشة

3.017 60.3 0.381 ٤ ٠.٠٠٠  

غالبا وجود  الذكور البالغین یعني قدرة   ٢
 إنتاجیة أعلى

3.138 62.8 3.06 ٣ ٠.٠٠٠  

وجود الفرد خارج البالد یعني عدم مساعدته   ٣
 لألسرة

2.611 52.2 -9.08 ٥ ٠.٠٠٠  

یراعي في تقدیم المساعدات نسبة اإلناث إلى   ٤
 الذكور

2.548 51 -8.59 ٦ ٠.٠٠٠  

وجود عدد أكبر من اإلناث یعني حاجة   ٥
 للمساعدات أكثر

3.617 72.3 14.33 ١ ٠.٠٠٠  

٦  
الوالد بسبب لیس بالضرورة عدم استحقاق 

وضعه المعیشي الجید یعني عدم استحقاق 
  االبن الفقیر الذي یسكن معه بنفس المنزل

3.325 66.5 5.65 ٢ ٠.٠٠٠  

  ٠.٠٠٠ 1.947 60.9 3.043  الدرجة الكلیة

  ) : ٣٥(یتضح من الجدول 
أي أن ) ٥الدرجة الكلیة من ( للعالقة برب األسرة) ٣.٠٤٣(المتوسط الحسابي یساوي 
) sig(وأن القیمة االحتمالیة ) ١.٩٤(، قیمة االختبار %)٦٠.٩(المتوسط الحسابي النسبي 

وجود الفرد / بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة (لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠(تساوي 
، مما یدل على أن متوسط درجة α=  ٠.٠٥إحصائیًا عند مستوى   دال) داخل البلد
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وهذا یعني أن هناك ) ٣(د عن درجة الموافقة المتوسطة وهي قد زا جابة لهذا المجالاالست
  .موافقة من قبل أفراد العینة

فیما یتعلق بالمجال الثامن الخاص بالعالقة برب األسرة، تعزو الباحثة وجهات النظر من 
قبل المبحوثین بأنه من المفترض وجود أبناء بالغین في أي أسرة یعني قدرة إنتاجیة أعلى 

العمل ومساعدة والدیه بتوفیر حیاة كریمة لهم، ولكن لیس كل شاب بالغ یافع لقدرته على 
یدخل ضمن هذه الدائرة قد تكون ألسباب صحیة دراسیة أو اسباب تعود للواقع الموجود من 
عدم توافر فرص عمل بكثرة أو مناسبة  أو الن هناك عدد من الشباب ال ترغب في تحمل 

ل والكدح والعكس صحیح فهناك من یتحمل المسئولیة منذ المسئولیة وعدم الرغبة في العم
ن كلفه ذلك الغالي والنفیس   .الصغر ویعمل لمساعدة والدیه على الحیاة وإ

فیما یخص وجود الفرد خارج البالد یعني عدم حاجته للمساعدة فهناك نسبة بعدم الموافقة 
فیر فرصة عمل له هناك على هذه الفقرة خاصة بأن هناك العدید ممن یسافرون للخارج لتو 

كاإلمارات مثال والمدرك بأن الحیاة لیس بالرخیصة فكل شئ له قدر وحساب یدخل ضمن 
  .میزانیة معدة ذلك ویبقى جزء مخصص إلعالة العائلة التي سافر الفرد من أجلها

اما فیما یخص اإلناث فالطبیعي أن اإلناث ال یستطیعون الخروج لسوق العمل كما في 
ر وتوفیر فرصة عمل مناسبة في أي سن فاإلناث طبیعتهم تختلف عن الذكور حالة الذكو 

  .سواء فسیولوجیا او من ناحیة دینیة  لذا فوجود اإلناث اكثر یعني حاجة أكثر للمساعدة
هناك العدید أیضا من الشباب ممن یتزوج ویعیش مع أهله في نفس المنزل ویكون وضع 

اطن مع عائلته بنفس المنزل غیر مستحق وفقا لعدم والده المادي جید، فیعتبر االبن الق
  .استحقاق والده ولكن ألیس لهذا االبن التزامات خاصة ومصاریف خاصة وأسرة خاصة به

  
  
  

  بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة: فقرات المجال التاسع تحلیل
لجهة عمل رب األسرة ویتكون یناقش المجال األول البیانات الخاصة بالنشاط االقتصادي 

لمعرفة ما إذا كانت  Tنتائج استخدام اختبار ) ٣٦(فقرات ویوضح الجدول ) ٧(من 
  . أم ال) ٣(متوسطة درجة االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة وهي 

  )٣٦(جدول رقم 
  بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة : تحلیل فقرات المجال التاسع 

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  الرتبة  

عمل رب األسرة في مؤسسة كبیرة یعني عدم   ١
 حاجته للمساعدة

2.448 49 -10.9 ٧ ٠.٠٠٠  
  ٦ ٠.٠٠٠ 11.4- 50.6 2.532رب األسرة  الذي یعمل لحسابه الخاص ال   ٢
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 یحتاج للمساعدة الغذائیة

  ٥ ٠.٠٠٠ 6.08- 54.6 2.732 المؤسسات الكبیرة تعطي رواتب كبیرة والعكس  ٣
بعض المجاالت تدر عائدا لبعض الوظائف   ٤

 أكثر من مجاالت أخرى
4.058 81.2 26.76 ١ ٠.٠٠٠  

یراعي عند تقدیم المساعدة مستوى وطبیعة   ٥
 النشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

3.358 67.2 9.039 ٤ ٠.٠٠٠  

٦  
یجب بالضرورة تقدیم مساعدات غذائیة 
ألصحاب البطالة الدائمة نظرا لعدم قدرتهم على 

 الوفاء باحتیاجاتهم
3.712 74.2 21 ٣ ٠.٠٠٠  

یجب بالضرورة االهتمام بنوع النشاط االقتصادي   ٧
 لجهة عمل رب األسرة

4.035 80.7 25.82 ٢ ٠.٠٠٠  
  ٠.٠٠٠ 13.44 65.4 3.268  الدرجة الكلیة

  
  ) : ٣٦(یتضح من الجدول 

أي أن ) ٥الدرجة الكلیة من ( لجهة عمل رب األسرة) ٣.٢٦٨(المتوسط الحسابي یساوي 
وأن القیمة االحتمالیة ) ١٣.٤٤(، قیمة االختبار %)٦٥.٤(المتوسط الحسابي النسبي 

)sig ( تساوي)عمل بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة (لذلك یعتبر مجال ) ٠.٠٠٠
، مما یدل على أن متوسط درجة α=  ٠.٠٥إحصائیًا عند مستوى   دال) رب األسرة

وهذا یعني أن هناك ) ٣(قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  جابة لهذا المجالاالست
  .موافقة من قبل أفراد العینة

  

تجعل   فتعزو الباحثة بأن امتالك وظیفة أونروا أو حكومة فیما یخص المجال التاسع،
باألمان بأن هناك راتب شهري باإلضافة إلى القطاع الخاص ولكل قطاع اإلنسان یشعر 

  .وكل مؤسسة بناء على درجات ومسمیات وظائف تقدم الرواتب للعاملین والموظفین بها
فالشائع لدى الناس بأن األونروا مثال تقدم رواتب ضخمة لموظفیها بغض النظر عن 

المسمى الوظیفي المدرج لكل موظف، فهناك عدد من موظفي معرفتهم لطبیعة العمل او 
األونروا والحكومة والقطاع الخاص والجامعات یحصلون على مساعدة غذائیة من األونروا 

  .وذلك ألن االلتزامات الحیاتیه  التي تقع على عاتق  رب األسرة  كثیرة
اسیة من المأكل وذلك فمن الموظفین ممن ال یتبقى من راتبه ما یكفي لسد الحاجات األس

بسبب حصوله على قرض لبناء بیته بدال من مشاكل اإلیجار فبالتالي هو بحاجة للمساعدة 
الغذائیة لتوفیر المتبقى ألمور أخرى ذات أهمیة بالتالي لیس بالضرورة عمل اإلنسان 
بمؤسسة كبیرة یعني عدم حاجته للمساعدة ولیس أیضا من یعمل لحسابه الخاص ال یحتاج 

مساعدة، فهناك عدد من الموظفین ممن یتقاضون رواتب وال یستیطعون العیش به لل
  .فیحاولون البحث على عمل آخر لتغطیة المصاریف



١٧٢  
 

هذا بالنسبة للموظفین، فماذا عن اصحاب البطالة الدائمة ذوي الرواتب المنخفضة والذین 
  .یستحقون تقدیم المساعدة لهم

الناس بأنه ال بد من االهتمام بالنشاط االقتصادي لرب وهناك نسبة استجابة عالیة من قبل 
األسرة لمعرفة مدى حاجته للمساعدة أو الء وتعزو الباحثة هذا لما سبق الخاص بوجهات 

  .نظر الناس والشائع لدیهم عن الرواتب التي یتقاضاها الموظفین
 
  

  تحلیل جمیع فقرات االستبانة معًا 
لمعرفة ما إذا كانت متوسطة درجة  Tختبار نتائج استخدام ا) ٣٧(یوضح الجدول 

  . أم ال) ٣(االستجابة قد وصلت إلى درجة الموافقة وهي 
  )٣٧(جدول رقم 

  تحلیل فقرات االستبانة معا

المتوسط   المجال  
  الحسابي

المتوسط 
القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار   الحسابي النسبي

)sig(  

 ٠.٠٠٠ 0.686 60.3 3.017  بیانات خاصة بمستوى الدخل  ١

 ٠.٠٠٠ 28.45 70.8 3.539  بیانات خاصة بطالب الجامعة  ٢

 ٠.٠٠٠ 13.43 65.9 3.293  بیانات خاصة بعدد األفراد  ٣

 ٠.٠٠٠ 1.731 60.8 3.041  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة  ٤

 ٠.٠٠٠ 4.56- 57.5 2.876  بیانات خاصة بخصائص المسكن  ٥

 ٠.٠٠٠ 12.81 65.6 3.28  الصحیةبیانات خاصة بالحالة   ٦

 ٠.٠٠٠ 8.959 65 3.249  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار   ٧

بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة وجود   ٨
 ٠.٠٠٠ 1.947 60.9 3.043  الفرد داخل البلد 

٩  
بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة 

 ٠.٠٠٠ 13.44 65.4 3.268  عمل رب األسرة

 ٠.٠٠٠ 14.12 63.6 3.182  الكلیةالدرجة 

  
  

  ) : ٣٧(یتضح من الجدول 
أي أن المتوسط الحسابي النسبي ) ٥(الدرجة الكلیة ) 3.182(المتوسط الحسابي یساوي 

لذلك ) ٠.٠٠(تساوي ) sig(وأن القیمة االحتمالیة ) ١٤.١٢(، قیمة االختبار )٦٣.٦(%
، مما یدل على أن متوسط α=  ٠.٠٥إحصائیًا عند مستوى   یعتبر فقرات االستبانة دال
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وهذا یعني أن ) ٣(قد زاد عن درجة الموافقة المتوسطة وهي  جابة لهذا المجالدرجة االست
  .هناك موافقة من قبل أفراد العینة
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عاملبحث الفرضيات:  الرا   اختبار

 

 مقدمة  

 الفرضيات  اختبار
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  : مقدمة 

 فعالیة مدىتناولت الباحثة في دراساتها عدة فرضیات حاولت من خاللها التعرف على 
والفرضیات  لألونروا التابع الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل

  : هي 
بین مستوى ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .١

  الدخل والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
بین بیانات ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٢

  ونروا طالب الجامعة والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لأل
بین عدد األفراد ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٣

  والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
بین المؤهل ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٤

  ارئ التابع لألونروا العلمي لرب األسرة والفئة المستهدفة في برنامج الطو 
بین خصائص ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٥

  السكن والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
بین الحالة ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٦

  طوارئ التابع لألونروا الصحیة والفئة المستهدفة في برنامج ال
بین النفقات ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٧

  األخرى مثل اإلیجار والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
بین العالقة برب ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٨

  المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا األسرة والفئة 
بین النشاط ) ٠.٠٥(توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة  .٩

 االقتصادي لجهة عمل رب األسرة والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 

 مدىحول  هناك فروقات ذات داللة إحصائیة في متوسطات استجابات المبحوثین .١٠
 لألونروا التابع الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة

المؤهل العلمي  –عدد طالب الجامعة  –مستوى الدخل  –الجنس (تعزى إلى كل من 
نوع  –جهة العمل  – مكان السكن –حالة السكن  –نوع السكن  –عدد أفراد األسرة  –

  ).نوع المساعدة الغذائیة –  )المعاقین(عدد المرضى  -العمل 
في حالة العینتین، والتباین  T(والختبار فرضیات الدراسة تم استخدام االختبارات المعلمیة 

وتعتبر هذه ) األحادي ذو االتجاه الواحد في حالة أكثر من عینتین، معامل االرتباط بیرسون
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زیع الطبیعي وإلجراء اختبار الفرضیات االختبارات مناسبة حیث أن توزیع البیانات یتبع التو 
  : حول العالقة بین متغیرین من متغیرات الدراسة یتم اختبار الفرضیة االحصائیة التالیة 

  .ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة: الفرضیة الصفریة 
  .رین من متغیرات الدراسةتوجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغی: الفرضیة البدیلة 
فإنه ال یمكن رفض الفرضیة  α=  ٠.٠٥أكبر من مستوى الداللة  ) sig(إذا كانت قیمة 

الصرفیة وبالتالي ال توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات الدراسة، 
صفریة فیتم رفض الفرضیة ال α=  ٠.٠٥أقل من مستوى الداللة  ) sig(أما إذا كانت قیمة 

وقبول الفرضیة البدیلة بأنه توجد عالقة ذات داللة إحصائیة بین متغیرین من متغیرات 
  .الدراسة

وفي الفقرات التالیة قامت الباحثة بإجراء التحلیالت اإلحصائیة الالزمة الختبار صحة تلك 
  .الفرضیات وربطها بنتائج الدراسات السابقة

إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة توجد عالقة ذات داللة : الفرضیة األولى
  بین مستوى الدخل والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا  )٠.٠٥(

  )٣٨(جدول 
  معامل ارتباط بین مستوى الدخل والفئة المستهدفة

معامل ارتباط   الفرضیة
  القیمة االحتمالة  بیرسون

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین مستوى الدخل والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ ) ٠.٠٥(

  التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٥٤٥*  

) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٥٤٥(أن معامل االرتباط یساوي ) ٣٨(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

في برنامج الطوارئ التابع ذات داللة إحصائیة بین مستوى الدخل والفئة المستهدفة 
( ودراسة )٢٠٠٨الجهاز اإلحصائي الفلسطیني،( ق مع ما تناولته دراسة وهذا ما یتف، لألونروا
ة الحاالت التي تحصل خاللها العینات المستفیدة على المساعدات في كاف )١٩٩٦اللیثي ،

الدخل معیار اساسي من أساسیات تحدید الفئة  حیث ان مستوى، الغذائیة في معظم البلدان
  الخاص بوكالة الغوث المستهدفة التي تتضمنها معاییر برنامج الطوارئ
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مستوى داللة إحصائیة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند : الثانیةالفرضیة 
والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع  عدد طالب الجامعةبین  )٠.٠٥(

  لألونروا 
  )٣٩(جدول 

  والفئة المستهدفة عدد طالب الجامعةمعامل ارتباط بین 

معامل ارتباط   الفرضیة
  بیرسون

  القیمة االحتمالة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین عدد طالب الجامعة والفئة المستهدفة في برنامج ) ٠.٠٥(

  الطوارئ التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٣٨٣*  

) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٣٨٣(أن معامل االرتباط یساوي ) ٣٩(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع  عدد طالب الجامعةذات داللة إحصائیة بین 
من خیث االخذ في  )١٩٩٧المالكي وآخرون ،( دراسةوهذا ما یتوازي مع ما تناولته ، لألونروا

وما یحیط بذلك من ، سرة من حیث عدد االبناء الملتحقین بالجامعاتاالعتبار واقع اال
  .متطلبات المصروفات واالمكانات التي تسهم في زیادة االحتیاج الخاص بتلك االسر

  

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة : الثالثةالفرضیة 
  والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا  عدد األفرادبین  )٠.٠٥(

  )٤٠(جدول 
  والفئة المستهدفة عدد األفرادمعامل ارتباط بین 

معامل ارتباط   الفرضیة
  القیمة االحتمالة  بیرسون

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین عدد األفراد والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ ) ٠.٠٥(

  التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٥٦٥*  

) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٥٦٥(أن معامل االرتباط یساوي ) ٤٠(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

، والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا عدد األفرادذات داللة إحصائیة بین 
ویعتبر هذا المعیار المتمثل في عدد افراد االسرة ) ١٩٩٧سعید وآخرون ،( وكما اتفقت دراسة 
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عاییر التي اجمعت علیها الدراسات السابقة كأحد أهم العوامل التي تحكم على من أهم الم
  .دها كفئة مستهدفة ضمن هذا السیاقطوارئ وتحدمدى احتیاج االسرة لضمها الى برنامج ال

  

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة :  الرابعةالفرضیة 
والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ  األسرةالمؤهل العلمي لرب بین  )٠.٠٥(

  التابع لألونروا 
  

  )٤١(جدول 
  والفئة المستهدفة المؤهل العلمي لرب األسرةمعامل ارتباط بین 

معامل ارتباط   الفرضیة
  بیرسون

  القیمة االحتمالة

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین المؤهل العلمي لرب األسرة والفئة المستهدفة في ) ٠.٠٥(

  برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٧٧٤*  

) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٧٧٤(أن معامل االرتباط یساوي ) ٤١(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ  المؤهل العلمي لرب األسرةذات داللة إحصائیة بین 
حیث ان هذا االمر یتطابق مع بعض الدراسات التي اشارت الى ان الفرص ، التابع لألونروا

وهذا یمكن ، الحاصل على المؤهل العلمي تفوق فرصه عن الغیر متعلم المتاحة لرب االسرة
ان یتطابق نسبیًا مع واقع الحالة الفلسطینیة بحكم التوجه العصري في طلب الشهادة العلمیة 

  .وحتى وان كانت بسیطة، من اجل الحصول على وظیفة
  

إحصائیة توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة : الخامسةالفرضیة 
والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع  خصائص المسكنبین  )٠.٠٥(

  لألونروا 
  )٤٢(جدول 

  والفئة المستهدفة خصائص المسكنمعامل ارتباط بین 

معامل ارتباط   الفرضیة
  القیمة االحتمالة  بیرسون

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین خصائص المسكن والفئة المستهدفة في برنامج ) ٠.٠٥(

  الطوارئ التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٥٢٤*  



١٧٩  
 

) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٥٢٤(أن معامل االرتباط یساوي ) ٤٢(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع  خصائص المسكنذات داللة إحصائیة بین 
ویعتبر هذا المعیار من المعاییر الظاهرة االساسیة التي تحكم على مدى احتیاج ، لألونروا

وحیث ان ذلك االمر یعبر عن واقع ، للمساعدة والدمج ضمن برنامج الطوارئاالسر الفقیرة 
الفارس ( ومن هنا تأتي وتتمثل أهمیته، كما اتفق مع دراسة ، وليالمستوى المعیشي بشكل ا

،٢٠٠١.(  
  

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة : السادسةالفرضیة 
  فئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا وال الحالة الصحیةبین  )٠.٠٥(

  )٤٣(جدول 
  والفئة المستهدفة الحالة الصحیةمعامل ارتباط بین 

معامل ارتباط   الفرضیة
  القیمة االحتمالة  بیرسون

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین الحالة الصحیة والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ ) ٠.٠٥(

  التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٦٢٧*  

) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٦٢٧(أن معامل االرتباط یساوي ) ٤٣(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

ذات داللة إحصائیة بین الحالة الصحیة والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع 
حیث ان الحالة الصحیة لرب االسرة والعضاء االسرة التي تسعى لالنضمام ، لألونروا

لبرنامج الطوارئ من أهم المعاییر التي یمكن ان تساهم في دمج االسر في برنامج الطوارئ 
، اذا كانت الحالة الصحیة اثبتت انها حالة متردیة ووجود عدد من المرضى في هذا السیاق

تقریر البنك ( لتي یتبناها برنامج الطوارئ واتفقت هذه الدراسة معمطابقة المعاییر ایسهم في 
  .) khan،2011(ودراسة ) ٢٠١١الدولي ،
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توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة : السابعةالفرضیة 
والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع  نفقات أخرى مثل اإلیجاربین  )٠.٠٥(

  لألونروا 
  
  

  )٤٤(جدول 
  والفئة المستهدفة نفقات أخرى مثل اإلیجارمعامل ارتباط بین 

معامل ارتباط   الفرضیة
  القیمة االحتمالة  بیرسون

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین نفقات أخرى مثل اإلیجار والفئة المستهدفة في برنامج ) ٠.٠٥(

  الطوارئ التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٥١٧*  

) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٥١٧(أن معامل االرتباط یساوي ) ٤٤(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ  نفقات أخرى مثل اإلیجارذات داللة إحصائیة بین 
التي  (v.paniotto and other , 2008) وهذا ما یتطابق مع دراسة ، التابع لألونروا

تشكل تهدید لهذه ، یر ملك لالسر المتضمنة لبرنامج الطوارئى ان وجود مكان غاشارت ال
حیث تعرضها لمخاطر متعددة وتفتقد لألمن االجتماعي الذي یسمح لها بحریة االسر 

  .التحرك وبناء اسرة بشكل آمن
  

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة : الثامنةالفرضیة 
والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع  األسرةالعالقة برب بین  )٠.٠٥(

  لألونروا 
  )٤٥(جدول 

  والفئة المستهدفة العالقة برب األسرةمعامل ارتباط بین 

معامل ارتباط   الفرضیة
  القیمة االحتمالة  بیرسون

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین العالقة برب األسرة والفئة المستهدفة في برنامج ) ٠.٠٥(

  الطوارئ التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٥٧٣*  
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) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٥٧٣(أن معامل االرتباط یساوي ) 45(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

والفئة المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع  العالقة برب األسرةذات داللة إحصائیة بین 
التي Edward,2006) ( السابقة ةویتطابق ذلك مع ماهیة ما تناولته الدراس، لألونروا

تي یكون فیها المعیل لها ذكر یختلف عن االسر التي یكون فیها اشارت الى ان االسر ال
بشكل یعطي االفضلیة لها ، حیث تمیل المعاییر الى االسر التي تعیلها االنثى، المعیل انثى

.  
  

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة : التاسعةالفرضیة 
والفئة المستهدفة في  األسرةالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب بین  )٠.٠٥(

 برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
 

  )46(جدول 
  والفئة المستهدفة النشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرةمعامل ارتباط بین 

معامل ارتباط   الفرضیة
  القیمة االحتمالة  بیرسون

توجد عالقة ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة إحصائیة 
بین النشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة والفئة ) ٠.٠٥(

  المستهدفة في برنامج الطوارئ التابع لألونروا 
٠.٠٠٠  ٠.٥٤٧*  

) sig(، وأن القیمة االحتمالیة )٠.٥٤٧(أن معامل االرتباط یساوي ) 46(یوضح جدول 
عالقة ، وهذا یدل على وجود α=  ٠.٠٥وهي أقل من مستوى الداللة ) ٠.٠٠٠(تساوي 

ذات داللة إحصائیة بین النشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة والفئة المستهدفة في 
معاییر التي تؤخذ حیث ان عمل رب االسرة یعتبر من ال، برنامج الطوارئ التابع لألونروا

وء الى تقییم الحاالت في برنامج الطوارئ لالسر التي تستفید من بعین االعتبار عند اللج
  .مع دراستنا القائمةOloko,2011) (، كما اتفقت دراسة برنامج الطوارئ

  
هناك فروقات ذات داللة إحصائیة في متوسطات استجابات : الفرضیة العاشرة
 في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىالمبحوثین حول 

 – مستوى الدخل –الجنس (تعزى إلى كل من  لألونروا التابع الطوارئ برنامج
 –نوع السكن  –عدد أفراد األسرة  –المؤهل العلمي  – عدد طالب الجامعة
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عدد المرضى  -  نوع العمل –جهة العمل  – مكان السكن – حالة السكن
  ).نوع المساعدة الغذائیة – ) المعاقین(

للعینتین المستقلتین لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة  T"استخدام اختبار تم 
إحصائیة وهو اختبار معلمي یصلح لمقارنة متوسطي مجموعتین من البیانات، كذلك تم 
اختبار التباین األحادي ذو االتجاه الواحد لمعرفة ما إذا كان هناك فروق ذات داللة 

متوسطات أو أكثر، وفیما یلي نتائج  ٣ي یصلح لمقارنة إحصائیة وهذا االختبار معلم
  :االختبارات لكل متغیر شخصي

بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد -١
 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 

  .لمتغیر الجنستبعًا  لألونروا التابع الطوارئ برنامج في
  )47(جدول 

  الجنس –لعینتین مستقلتین  T"نتائج اختبار 

  المجال
  المتوسطات

القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار
)Sig(  أنثى  ذكر  

  ٠.٥٠٩  ٠.٥١٣  ٢.٩٩  ٣.٠٢  بیانات خاصة بمستوى الدخل
  ٠.١٠٣  ١.٦٣٥ ٣.٥٨٧٠  ٣.٥١٩٢  بیانات خاصة بطالب الجامعة

  ٠.٢٩٧  ١.٠٤٥ ٣.٣٢٨٢  ٣.٢٧٨٣  األفرادبیانات خاصة بعدد 
  ٠.٠٠٠  ٤.٩١٣ ٣.٢١٥٩  ٢.٩٦٦٨  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة

  ٠.١١٥  ١.٥٧٧ ٢.٩٤٢١  ٢.٨٤٨٧  بیانات خاصة بخصائص المسكن
  ٠.٠٠٠  ٤.٣٢١ ٣.٤٢٣٤  ٣.٢١٩٤  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

  ٠.٠٧٣  ١.٧٩٤ ٣.٣٢٥٦  ٣.٢١٦٦  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار 
  ٠.٢٣١  ١.٢٢٢ ٣.٠٨٣٨  ٣.٠٢٥٢  بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة وجود الفرد داخل البلد 
  ٠.٤٣٠  ٠.١١٧ ٣.٢٩٢٤  ٣.٢٥٧٩  بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

  ٠.١٢١  ٠.١٨٨ ٣.٢٤٥٣  ٣.١٥٥٨  الدرجة الكلیة
 T"المقابلة الختبار ) sig(أن القیمة االحتمالیة تبین ) 47(من النتائج الموضحة في جدول 

وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد  α=  ٠.٠٥أكبر من مستوى الداللة " للعینتین مستقلتین
بین متوسطات استجابات المبحوثین  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 التابع الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىحول 
" بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة"ما عدا المجال  تبعًا لمتغیر الجنس لألونروا

  ".لصالح اإلناث" بیانات خاصة بالحالة الصحیة" لصالح اإلناث، والمجال
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بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد -٢
 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىالمبحوثین حول  استجابات

  .تبعًا لمتغیر مستوى الدخل لألونروا التابع الطوارئ برنامج في
  )48(جدول 

  مستوى الدخل –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي 

  المجال

  المتوسطات
قیمة 

  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)sig(  

أقل من   ال یوجد
١٠٠٠ 
  شیكل

١٠٠٠ - 
٢٠٠٠ 
  شیكل

أكثر من 
٢٠٠٠ 
  شیكل

٤٤  ٣٥  ٥٢١  ٥٠ 
 0.624 0.586 ٣.٠٢  ٣.١٥  ٣.٠٠٦  ٣.٠٢  بیانات خاصة بمستوى الدخل

 0.000 6.294 ٣.٤٨  ٣.٢٠  ٣.٥٦  ٣.٥٧  بیانات خاصة بطالب الجامعة

 0.008 3.976 ٣.١٢  ٣.١٥  ٣.٢٩  ٣.٤٨  بیانات خاصة بعدد األفراد

بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب 
  األسرة

٢.٩٥  ٣.١١  ٣.٠٠٦  ٣.٤١ 7.818 0.000 

 0.008 3.962 ٢.٨٢  ٣.٠٧  ٢.٨٤  ٣.١٤  بیانات خاصة بخصائص المسكن

 0.003 4.601 ٣.٣٦  ٣.٢٧  ٣.٢٤  ٣.٥٤  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل 
  اإلیجار 

٣.٠٨  ٣.٤٠  ٣.٢٢  ٣.٤٩ 3.454 0.016 

بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة 
  وجود الفرد داخل البلد 

٣.٠٦  ٣.٠٢  ٣.٠٢  ٣.١٨٣ 1.211 0.305 

بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي 
 0.000 8.108 ٣.٣٨  ٣.٣٥  ٣.٢٢  ٣.٥٥  لجهة عمل رب األسرة

 0.000 6.563 ٣.١٥  ٣.١٩  ٣.٦١  ٣.٣٧  الدرجة الكلیة

 F"المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة  )48(من النتائج الموضحة في جدول 
توجد فروق ذات وبذلك یمكن استنتاج أنه  α=  ٠.٠٥أقل من مستوى الداللة " للمجموعات

 مدىبین متوسطات استجابات المبحوثین حول  ٠.٠٥داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
تبعًا  لألونروا التابع الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة

  .مستوى الدخللمتغیر 
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 )٤٩(جدول رقم 

  مستوى الدخلیوضح اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر 
أقل من   ال یوجد  مستوى الدخل

  شیكل ١٠٠٠
١٠٠٠  - 
  شیكل ٢٠٠٠

أكثر من 
  شیكل ٢٠٠٠

        -  ال یوجد
      -  ٠.٠٠٠  شیكل ١٠٠٠أقل من 
    -  ٠.٠٢١  ٠.١٠٩  شیكل ٢٠٠٠ - ١٠٠٠

  -  ٠.٩٥٣  ٠.٠١١  ٠.٠١٤  شیكل ٢٠٠٠أكثر من 
أقل من (، و)ال یوجد(من الجدول السابق وجود فروق بین الفئات لصالح الفئتین  یتضح
  .)شیكل ١٠٠٠

شیكل وال  ١٠٠٠تعزو الباحثة بأن النسبة األكبر فیما یخص الدخل متوجهة لفئة أقل من 
للمساعدة الغذائیة وكما هو المعلوم بأن المساعدة یوجد دخل وهذا دلیل على الحاجة الفعلیة 

الغذائیة تقدم لمن هم بحاجة إلیها وغیر قادرین على توفیر أهم االحتیاجات األساسیة لتوفیر 
حیاة كریمة وألن متطلبات الحیاة كثیرة وتتطلب الكثیر من المصروفات سواء لعالج أو 

  .للجامعة أو غیره
  
بین متوسطات  ٠.٠٥ئیة عند مستوى داللة فروق ذات داللة إحصا ال توجد -٣

 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 
  .تبعًا لمتغیر عدد طالب الجامعة لألونروا التابع الطوارئ برنامج في

  )٥٠(جدول 
  عدد طالب الجامعة –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي 

  المجال
  المتوسطات

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)sig(  
أكثر من   طالبین  طالب واحد  ال یوجد

  طالبین
٢٥٢  ١٩١  ١١١  ٩٦ 

  ٠.٠٢٣  ١.٥٤ ٢.٩٧٦٧  ٣.٠٢٧٥  ٢.٩٨٨٧  ٣.١٣٥٤  بیانات خاصة بمستوى الدخل

 ٠.٠٠ ٦.٢٩ ٣.٤٧٢٢  ٣.٦٢٩٨  ٣.٤٥٥٦  ٣.٦٣٢٤  بیانات خاصة بطالب الجامعة

  ٠.٠٥١  ١.٣٦ ٣.٢٤٩٣  ٣.٣٠٢٨  ٣.٢٥٨٣  ٣.٤٢٨٨  خاصة بعدد األفرادبیانات 

بیانات خاصة بالمؤهل العلمي 
  لرب األسرة

٠.٠٠  ١٧.٤٧ ٢.٨٨٩٦  ٣.٠٢٩٧  ٣.١٠٦٦  ٣.٣٨٣٧  

  ٠.٠٠  ١٨.٤٩ ٢.٦٥٢٨  ٢.٩١٤٥  ٣.١١٧١  ٣.١٠٩٤  بیانات خاصة بخصائص المسكن

  ٠.٠٠  ١٠.٣٦ ٣.١٦٥٠  ٣.٣٠٨٩  ٣.٢٧٥٤  ٣.٥٢٩٨  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

  ٠.٠٠  ٧.٢٤ ٣.١٠٥٢  ٣.٢٦٨٨  ٣.٣٧٥٤  ٣.٤٤١٠بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل 
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  اإلیجار 
بیانات خاصة بالعالقة برب 

  األسرة وجود الفرد داخل البلد 
٠.٠٠  ٥.٦ ٢.٩٦١٠  ٣.٠١٤٨  ٣.١٥١٧  ٣.١٨٥٨  

بیانات خاصة بالنشاط 
االقتصادي لجهة عمل رب 

  األسرة
٠.٠٠  ٩.٧٣ ٣.١٧٦٣  ٣.٢٢٦٦  ٣.٣٩٣٨  ٣.٤٤٦٤  

  ٠.٠٠  ١٢.١٤ ٣.٠٧٨٩  ٣.١٩٥٩  ٣.٢٣٤٥  ٣.٣٦٦٧  الدرجة الكلیة

المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٥٠(من النتائج الموضحة في جدول 
جاالت وبذلك لجمیع الم α=  ٠.٠٥أكبر من مستوى الداللة "  للمجموعات F"الختبار 

بین  ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة یمكن استنتاج أنه ال
 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىمتوسطات استجابات المبحوثین حول 

  .عدد طالب الجامعةتبعًا لمتغیر  لألونروا التابع الطوارئ برنامج في
  )٥١(جدول 

  الجامعةعدد طالب یوضح اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر 
طالب   ال یوجد  عدد طالب الجامعة

  واحد 
أكثر من   طالبین

  طالبین
        -  ال یوجد

      -  ٠.٢٢١  طالب واحد 
    -  ٠.٠٣٢  ٠.٠.٠٠  طالبین

  -  ٠.٤١٢  ٠.٣٣٢  ٠.٠.٠٠  أكثر من طالبین
  )أكثر من طالبین(و) طالبین(لصالح الفئتین یتضح من الجدول السابق وجود فروق 

  
الجامعة تحتاج إلى الكثیر من النفقات سواء كرسوم أو مصاریف  إلى ،تعزو الباحثة ذلك 

شخصیة وقرطاسیة وغیره واستقطاع كبیر من میزانیة األسرة تذهب للجامعة، لذا فالعائالت 
وما یحیط بذلك من متطلبات التي لدیها طالب جامعة بحاجة للمساعدة الغذائیة، 

  .االحتیاج الخاص بتلك االسرالمصروفات واالمكانات التي تسهم في زیادة 
  
بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد -٤

 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 
  .تبعًا لمتغیر المؤهل العلمي لألونروا التابع الطوارئ برنامج في

  )٥٢(جدول 
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  المؤهل العلمي –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي 

  المجال
قیمة   المتوسطات

  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)sig(  
  غیر ذلك  دراسات  بكالوریوس  دبلوم  ثانویة
٨٥  ٢٨  ٢٨٨  ١١٤  ١٣٥ 

 0.21 1.30 ٣.٠٧  ٣.٠٨  ٢.٩٥  ٢.٨٩  ٣.١٩  بیانات خاصة بمستوى الدخل
 0.362 0.65 ٣.٥٨  ٣.٧٠  ٣.٤٨  ٣.٥١  ٣.٦٠  خاصة بطالب الجامعةبیانات 

 0.451 0.484 ٣.٢٢  ٣.٦٥  ٣.٢٤  ٣.٢١  ٣.٤٣  بیانات خاصة بعدد األفراد
بیانات خاصة بالمؤهل العلمي 

 0.251 0.58 ٢.٩٦  ٣.٠٤  ٢.٩٨  ٣.٠٩  ٣.١٦  لرب األسرة

 0.62 0.696 ٢.٨٤  ٢.٩٨  ٢.٧٥  ٣.٠١  ٣  بیانات خاصة بخصائص المسكن
 0.33 0.485 ٣.١٩  ٣.٣٣  ٣.١٦  ٣.٤٧  ٣.٤١  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل 
 0.41 1.33 ٣.١٢  ٣.٥٦  ٣.٢٠  ٣.٢٩  ٣.٣٠  اإلیجار 

بیانات خاصة بالعالقة برب 
 0.51 1.58 ٢.٩٥  ٣.٢٧  ٣.٠١  ٣.١٠  ٣.٠٥  األسرة وجود الفرد داخل البلد 

بیانات خاصة بالنشاط 
االقتصادي لجهة عمل رب 

  األسرة
٠.٦٩ ٣.٣٣  ٣.١٤  ٣.١٩  ٣.٣٨  ٣.٢٩

٠.٥٤  ٥  

٠.٧٨ ٣.١٥  ٣.٣٠  ٣.١١  ٣.٢٢  ٣.٢٨  الدرجة الكلیة
٠.٣٦  ٧  

المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٥٢(من النتائج الموضحة في جدول 
لجمیع المجاالت وبذلك  α=  ٠.٠٥أكبر من مستوى الداللة "  للمجموعات F"الختبار 

بین  ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة یمكن استنتاج أنه ال 
 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىمتوسطات استجابات المبحوثین حول 

  .المؤهل العلميتبعًا لمتغیر  لألونروا التابع الطوارئ برنامج في
بین متوسطات  ٠.٠٥داللة إحصائیة عند مستوى داللة  فروق ذات ال توجد -٥

 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 
  .تبعًا لمتغیر عدد أفراد األسرة لألونروا التابع الطوارئ برنامج في

  )٥٣(جدول 
  عدد أفراد األسرة –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي 

  المجال
قیمة   المتوسطات

  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)sig(  
  فأكثر ١٠  ٩-٧  ٦-٣  ٢أقل من

١٢٥  ٢١٨  ٢٣٤  ٧٣ 
 0.021 3.253 ٣.١٦  ٣.٠٢  ٢.٩٤  ٣  بیانات خاصة بمستوى الدخل

 0.000 5.973 ٣.٤٥  ٣.٦٤  ٣.٤٩  ٣.٤٨  بیانات خاصة بطالب الجامعة
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 0.067 2.396 ٣.٣١  ٣.٣٦  ٣.٢٢  ٣.٢٦  األفرادبیانات خاصة بعدد 

بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب 
  األسرة

٢.٨٨  ٣.١٠  ٣.٠٣  ٣.١٢ 4.182 0.006 

 0.000 18.71 ٢.٤٨  ٢.٩٥  ٢.٩٥  ٣.٠٦  بیانات خاصة بخصائص المسكن

 0.000 14.6 ٢.٩٩  ٣.٣٧  ٣.٣٣  ٣.٣١  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل 
  اإلیجار 

٣.٠٣  ٣.٢٩  ٣.٣٥  ٣.١٤ 6.274 0.000 

بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة 
  وجود الفرد داخل البلد 

٣.٠٠  ٣.٠٥  ٣.٠٢  ٣.١٣ 0.919 0.431 

بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي 
 0.000 10.07 ٣.٠٥  ٣.٣٤  ٣.٢٩  ٣.٣١  لجهة عمل رب األسرة

 0.000 9.426 ٣.٠٥  ٣.٢٤  ٣.١٨  ٣.٢٠  الدرجة الكلیة

المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٥٣(من النتائج الموضحة في جدول 
لجمیع المجاالت وبذلك یمكن  α=  ٠.٠٥أقل من مستوى الداللة " للمجموعات F"الختبار 

بین متوسطات  ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة استنتاج أنه 
 برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 

  .عدد أفراد األسرةتبعًا لمتغیر  لألونروا التابع الطوارئ
  

  
  )٥٤(جدول 

  

  األسرةعدد أفراد یوضح اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر 
  فأكثر ١٠  ٩- ٧  ٦- ٣  ٢أقل من   عدد أفراد األسرة

        -  ٢أقل من 
٠.٩٦٣  ٦- ٣  -      
٠.٠٢١  ٠.٠٣٢  ٩- ٧  -    

  -  ٠.٠٠٢  ٠.٠١٢  ٠.٠٠٠  فأكثر ١٠
  )فأكثر ١٠(والفئة ) أفراد ٩-٧(لصالح الفئتین یتضح من الجدول السابق وجود فروق 

  
التكاثر األسري، لذا فكلما زاد عدد وتعزو الباحثة ذلك إلى أن مجتمعنا مجتمع فتي ویحب 

  .أفراد األسرة تصبح األسرة بحاجة للمساعدة الغذائیة
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بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد -٦
 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 

  .تبعًا لمتغیر نوع السكن لألونروا التابع الطوارئ برنامج في
  )٥٥(جدول 

  نوع السكن –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي 

  المجال
قیمة   المتوسطات

  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)sig(  
  أسمنت  أسبست  زینكو

٤٥٠  ١٦٧  ٣٣ 
 0.096 2.356 ٢.٩٨  ٣.٠٦  ٣.٢٠  بیانات خاصة بمستوى الدخل

 0.314 1.16 ٣.٥٢  ٣.٥٨  ٣.٤٥  خاصة بطالب الجامعة بیانات

 0.021 3.87 ٣.٢٦  ٣.٣٣  ٣.٥٢  بیانات خاصة بعدد األفراد

 0.000 8.941 ٢.٩٨  ٣.٢٠  ٣.٠١  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة

 0.000 15.61 ٢.٧٧  ٣.١٠  ٣.٠٣  بیانات خاصة بخصائص المسكن

 0.204 1.592 ٣.٢٥  ٣.٣٠  ٣.٤٢  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

 0.102 2.291 ٣.٢١  ٣.٣٤  ٣.٢٨  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار 
 0.678 0.388 ٣.٠٣  ٣.٠٥  ٣.١١  بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة وجود الفرد داخل البلد 
 0.205 1.589 ٣.٢٤  ٣.٣٢  ٣.٣٢  بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

 0.000 8.297 ٣.١٤  ٣.٢٥  ٣.٢٦  الدرجة الكلیة

 "المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٥٥(من النتائج الموضحة في جدول 
وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد  α=  ٠.٠٥أقل من مستوى الداللة " للمجموعات F"الختبار 

بین متوسطات استجابات المبحوثین  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
 التابع الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىحول 

  .نوع السكنتبعًا لمتغیر  لألونروا
  

  )٥٦(جدول 
  

  نوع السكنیوضح اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر 
  أسمنت مسلح  اسبست  زینكو  نوع السكن

      -  زینكو
    -  ٠.٠٠٢  اسبست

  -  ٠.٠٢  ٠.٠.٢  أسمنت مسلح
  .لصالح الفئتین زینكو واسبستیتضح من الجدول السابق وجود فروق 
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هذا  ألن ذلكوتعزو الباحثة ذلك بأن أصحاب البیوت األسبست والزینكو بحاجة للمساعدة و 
  .ومن هنا تأتي وتتمثل أهمیته، اوليمر یعبر عن واقع المستوى المعیشي بشكل األ
  
بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد -٧

 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 
  .تبعًا لمتغیر حالة السكن لألونروا التابع الطوارئ برنامج في

  

  )٥٧(جدول 
  حالة السكن –لعینتین مستقلتین  T" نتائج اختبار

  المجال
  المتوسطات

القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار
)Sig(  مؤجر  ملك  

  ٠.٧٢٦  ٠.٣٥٠ ٢.٩٩٦١  ٣.٠٢٠٨  بیانات خاصة بمستوى الدخل
  ٠.٧٣٠  ٣.١٢ ٣.٥٥٥١  ٣.٥٣٦٦  بیانات خاصة بطالب الجامعة

  ٠٠.٧  ٢.٧٢٣ ٣.١٥١٠  ٣.٣١٧٧  بیانات خاصة بعدد األفراد
  ٠.٢٢٥  ١.٢١٢ ٣.١٠٩٤  ٣.٠٢٨٩  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة

  ٠.٠٠٠  ٤.٥٦ ٣.١٧٠١  ٢.٨٢٥٥  بیانات خاصة بخصائص المسكن
  ٠.٦١٤  ٠.٥٠٥ ٣.٣٠٦٥  ٣.٢٧٥٤  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

  ٠.٠٠٠  ٣.١٢ ٣.٤٧٩٢  ٣.٢٠٩١  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار 
  ٠.٨٣٠  ٠.٢١٤ ٣.٠٥٣٨  ٣.٠٤٠٦  بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة وجود الفرد داخل البلد 
  ٠.٣٨١  ٠.٨٧٤ ٣.٢٢٦٢  ٣.٢٧٥٤  بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

  ٠.١٥٥  ١.٣٢ ٣.٢٢٦٥  ٣.١٧٤٧  الدرجة الكلیة
 T"المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٥٧(من النتائج الموضحة في جدول 

وبذلك یمكن استنتاج أنه ال توجد  α=  ٠.٠٥أكبر من مستوى الداللة " للعینتین مستقلتین
بین متوسطات استجابات المبحوثین  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 التابع الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىحول 
  .حالة السكنتبعًا لمتغیر  لألونروا

بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد -٨
 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 

  .تبعًا لمتغیر مكان السكن لألونروا التابع الطوارئ برنامج في
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  )٥٨(جدول 
  مكان السكن –لعینتین مستقلتین  T"نتائج اختبار 

  المجال
  المتوسطات

القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار
)Sig(   خارج

  المخیم
داخال 
  المخیم

  ٠.٠٣  ٣.٢٢  ٣.٢٢  ٢.٩٩٥  بیانات خاصة بمستوى الدخل
  ٠.٠٢١  ٢.٦٣٥ ٣.٥٨٧٠  ٣.٥١٩٢  بیانات خاصة بطالب الجامعة

  ٠.٠٢٢  ٢.٠٤٥ ٣.٣٢٨٢  ٣.٢٧٨٣  بیانات خاصة بعدد األفراد
  ٠.٠٠٠  ٤.٩١٣ ٣.٢١٥٩  ٢.٩٦٦٨  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة

  ٠.٠٤١  ٣.٥٧٧ ٢.٩٤٢١  ٢.٨٤٨٧  بیانات خاصة بخصائص المسكن
  ٠.٠٠٠  ٤.٣٢١ ٣.٤٢٣٤  ٣.٢١٩٤  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

  ٠.٠٤١  ٣.٧٩٤ ٣.٣٢٥٦  ٣.٢١٦٦  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار 
  ٠.٠١١  ٣.٢٢٢ ٣.٠٨٣٨  ٣.٠٢٥٢  بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة وجود الفرد داخل البلد 
  ٠.٠٠٠  ٣.١١٧ ٣.٢٩٢٤  ٣.٢٥٧٩  بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

  ٠.٠٠٠  ٢.١٨٨ ٣.٢٤٥٣  ٣.١٥٥٨  الدرجة الكلیة
 T"المقابلة الختبار ) sig(االحتمالیة تبین أن القیمة ) ٥٨(من النتائج الموضحة في جدول 

وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد  α=  ٠.٠٥أكبر من مستوى الداللة " للعینتین مستقلتین
بین متوسطات استجابات المبحوثین  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 التابع الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىحول 
  .مكان السكن لصالح المنزل داخل المخیمتبعًا لمتغیر  لألونروا

  
بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد -٩

 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 
  .لمتغیر جهة العملتبعًا  لألونروا التابع الطوارئ برنامج في

  )٥٩(جدول 
  جهة العمل –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي 

  المجال
قیمة   المتوسطات

  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)sig(  
  بدون  خاص  أونروا  حكومي

٢٣٣  ٥٩  ٦٣  ٢٩٥ 
 0.001 5.369 ٣.١٠  ٢.٨٦  ٢.٧٩  ٣.٠٢  بیانات خاصة بمستوى الدخل

 0.509 0.774 ٣.٥٦  ٣.٥٧  ٣.٥٣  ٣.٥٠  خاصة بطالب الجامعةبیانات 

 0.000 5.593 ٣.٣٩  ٣.٢٧  ٣.٣٥  ٣.٢٠  بیانات خاصة بعدد األفراد
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بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب 
 0.000 13.07 ٣.٢١  ٣.١١  ٢.٩٠  ٢.٩١  األسرة

 0.000 7.692 ٢.٩٩  ٣.٠٧  ٢.٨٦  ٢.٧٤  بیانات خاصة بخصائص المسكن

 0.000 7.965 ٣.٤١  ٣.٢٤  ٣.٣٠  ٣.١٧  بالحالة الصحیةبیانات خاصة 

بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل 
  اإلیجار 

٣.٤٥  ٣.٤٦  ٣.٣٤  ٣.٠٢ 20.32 0.000 

بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة 
  وجود الفرد داخل البلد 

٣.١١  ٢.٩٦  ٣.٠٦  ٢.٩٩ 2.42 0.065 

بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي 
  لجهة عمل رب األسرة

٣.٤٦  ٣.٣٨  ٣.٠٧  ٣.١٣ 24.65 0.000 

 0.000 21.1 ٣.٣٠  ٣.٢١  ٣.١٣  ٣.٠٨  الدرجة الكلیة

المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٥٩(من النتائج الموضحة في جدول 
وبذلك یمكن استنتاج أنه ال  α=  ٠.٠٥أقل من مستوى الداللة "  للمجموعات F"الختبار 

بین متوسطات استجابات  ٠.٠٥توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 
 الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىالمبحوثین حول 

  .جهة العملتبعًا لمتغیر  لألونروا التابع
  

  

  )٦٠(جدول 
  

  جهة العملیوضح اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر 
  بدون  قطاع خاص  أونروا  قطاع حكومي  العملجهة 

        -  قطاع حكومي
      -  ٠.٩٦٣  أونروا

    -  ٠.٣٢٢  ٠.٣٢٢  قطاع خاص
  -  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  بدون

  .بدون جهة العمللصالح یتضح من الجدول السابق وجود فروق 
  

أما فیما یخص بدون عمل، فهو یحتاج للمساعدة الغذائیة وذلك لعدم توفر فرصة عمل 
ثابتة أو وظیفة تساعد على تلبیة متطلبات الحیاة األساسیة منها، لذا فهم بحاجة للمساعدة 

  .الغذائیة هذا من وجهة نظر الباحثة
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بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد - ١٠
 ةالمستهدف الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 

  .تبعًا لمتغیر نوع العمل لألونروا التابع الطوارئ برنامج في
  )٦١(جدول 

  نوع العمل –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي 

  المجال
قیمة   المتوسطات

  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)sig(   ال یعمل  متقاعد  عامل  موظف  
٢١٢  ٤٥  ٧٠  ٣٢٣ 6.806 0.000 

 0.000 3.077 ٣.٠٩  ٢.٦٤  ٣.١٠  ٣.٠٠  بمستوى الدخل بیانات خاصة

 0.000 9.215 ٣.٥١  ٣.٥٠  ٣.٧٠  ٣.٥٢  بیانات خاصة بطالب الجامعة

 0.000 20.15 ٣.٣٤  ٣.١٠  ٣.٥٥  ٣.٢٢  بیانات خاصة بعدد األفراد

 0.000 13.87 ٣.١٩  ٢.٦٧  ٣.٣١  ٢.٩٣  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة

 0.000 12.71 ٣.٠١  ٢.٦٠  ٣.١٧  ٢.٧٥  المسكنبیانات خاصة بخصائص 

 0.000 13.57 ٣.٣٥  ٣.١٠  ٣.٥٧  ٣.١٩  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

 0.000 4.243 ٣.٣٥  ٣.١٠  ٣.٦٣  ٣.١١  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار 

بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة وجود الفرد داخل 
 0.000 26.62 ٣.٠٩  ٢.٩٤  ٣.١٩  ٢.٩٨  البلد 

بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب 
  األسرة

٣.٥٠  ٣.١٩  ٣.١٦  ٣.١٤ 33.98 0.000 

 0.000 28.98 ٣.٢٧  ٢.٩٨  ٣.٣٧  ٣.١٠  الدرجة الكلیة

 "المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٦١(من النتائج الموضحة في جدول 
وبذلك یمكن استنتاج أنه  α=  ٠.٠٥أقل من مستوى الداللة "  للمجموعات F"الختبار 

بین متوسطات استجابات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة توجد 
 الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىالمبحوثین حول 

  .ملنوع العتبعًا لمتغیر  لألونروا التابع
  

  )٦٢(جدول 
  

  نوع العملیوضح اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر 
  ال یعمل  متقاعد  عامل  موظف  نوع العمل

        -  موظف
      -  ٠.٠٠٢  عامل

    -  ٠.٠٣٦  ٠.٣٣  متقاعد
  -  ٠.٠٠٢  ٠.٠٠٠  ٠.٠٠٠  ال یعمل
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  .لصالح الفئتین عامل وال یعملیتضح من الجدول السابق وجود فروق 
  

كال من العامل ومن ال یعمل ال یوجد لهم مصدر رزق دائم فهم وتعزو الباحثة ذلك بأن 
  .بحاجة للمساعدة الغذائیة

   
بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد - ١١

 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 
ال  –یوجد ) (المعاقین(تبعًا لمتغیر عدد المرضى  لألونروا التابع الطوارئ برنامج في

  ).یوجد
  )٦٣(جدول 

  )المعاقین(عدد المرضى  –لعینتین مستقلتین  T"نتائج اختبار 

  المجال
  المتوسطات

القیمة االحتمالیة   قیمة االختبار
)Sig(  ال یوجد  یوجد  

  ٠.٠٤١  ٢.٢٢  ٣.٩٩  ٢.٠٢  بیانات خاصة بمستوى الدخل
  ٠.١٠٣  ١.٦٣٥ ٣.٥٨٧٠  ٢.٥١٩٢  بطالب الجامعةبیانات خاصة 

  ٠.٢٩٧  ١.٠٤٥ ٣.٣٢٨٢  ٢.٢٧٨٣  بیانات خاصة بعدد األفراد
  ٠.٠٠٠  ٤.٩١٣ ٣.٢١٥٩  ٢.٩٦٦٨  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة

  ٠.٠١٤  ٢.٥٧٧ ٢.٩٤٢١  ٢.٦٤٨٧  بیانات خاصة بخصائص المسكن
  ٠.٠٠٠  ٤.٣٢١ ٣.٤٢٣٤  ٢.٢١٩٤  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

  ٠.٠٧٣  ١.٧٩٤ ٣.٣٢٥٦  ٢.٢١٦٦  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار 
  ٠.٠٢١  ٢.٢٢٢ ٣.٠٨٣٨  ٢.٠٢٥٢  بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة وجود الفرد داخل البلد 
  ٠.٠٤٥  ٢.٣٢ ٣.٢٩٢٤  ٢.٢٥٧٩  بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

  ٠.٠٠١  ٣.١٨٨ ٣.٢٤٥٣  ٢.١٥٥٨  الدرجة الكلیة
 T"المقابلة الختبار ) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٦٣(من النتائج الموضحة في جدول 

وبذلك یمكن استنتاج أنه توجد  α=  ٠.٠٥أكبر من مستوى الداللة " للعینتین مستقلتین
بین متوسطات استجابات المبحوثین  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة 

 التابع الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىحول 
  ).المعاقین(لصالح المرضى ) المعاقین(عدد المرضى تبعًا لمتغیر  لألونروا
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بین متوسطات  ٠.٠٥فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  ال توجد - ١٢
 المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة مدىاستجابات المبحوثین حول 

 .تبعًا لمتغیر نوع المساعدة الغذائیة لألونروا التابع الطوارئ برنامج في
  

  
  )٦٤(جدول 

  نوع المساعدة الغذائیة –ذو االتجاه الواحد  –نتائج اختبار التباین األحادي 

  المجال
  المتوسطات

قیمة 
  االختبار

القیمة 
االحتمالیة 

)sig(  
  مضاعفة  طارئة

ال 
  یحصل

١٦٢  ١٢٣  ٣٦٥ 
 0.000 18.48 ٢.٩٠  ٣.٣١  ٢.٩٦  بیانات خاصة بمستوى الدخل

 0.000 1.96 ٣.٥١  ٣.٦١  ٣.٥٢  بیانات خاصة بطالب الجامعة

 0.000 4.867 ٣.٣٢  ٣.٤١  ٣.٢٣  خاصة بعدد األفرادبیانات 

 0.000 2.966 ٣.٠٧  ٣.١٣  ٢.٩٩  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة

 0.000 0.916 ٢.٨١  ٢.٨٩  ٢.٨٩  بیانات خاصة بخصائص المسكن

 0.000 16.86 ٣.٤٦  ٣.٣٥  ٣.١٧  بیانات خاصة بالحالة الصحیة

 0.000 1.73 ٣.٣١  ٣.٢٩  ٣.٢٠  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار 

 0.000 5.539 ٣.٠٥  ٣.١٨  ٢.٩٩  بیانات خاصة بالعالقة برب األسرة وجود الفرد داخل البلد 

 0.000 11.36 ٣.٣٠  ٣.٤٣  ٣.١٩  بیانات خاصة بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

 0.000 12.99 ٣.١٩  ٣.٣٠  ٣.١٣  الدرجة الكلیة

 المقابلة الختبار) sig(تبین أن القیمة االحتمالیة ) ٦٤(من النتائج الموضحة في جدول 
وبذلك یمكن استنتاج أنه  α=  ٠.٠٥أقل من مستوى الداللة "  للمجموعات F"الختبار 

بین متوسطات استجابات  ٠.٠٥ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة توجد فروق 
 الطوارئ برنامج في المستهدفة الفئة تحدید في المؤثرة العوامل فعالیة ىمدالمبحوثین حول 

  .نوع المساعدة الغذائیةتبعًا لمتغیر  لألونروا التابع
  )٦٥(جدول 

  

  نوع المساعدة الغذائیةیوضح اختبار شیفیه تبعًا لمتغیر 
نوع المساعدة 

  الغذائیة
ال یحصل   مضاعفة  طارئة

  على مساعدة
      -  طارئة

    -  ٠.٦٦٦  مضاعفة
  -  ٠.٠٠  ٠.٠١١  ال یحصل



١٩٥  
 

  .لصالح الفئتین طارئة ومضاعفةیتضح من الجدول السابق وجود فروق 
  

وتعزو الباحثة ذلك، تأكیدا لحاجة المستفیدین للمساعدة الغذائیة وتقدیم البرنامج هذه 
  .المساعدات كنوع من تغطیة االحتیاج األساسي للبعض األسر
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  البسیطمن خالل تحلیل االنحدار 

  )٦٦(جدول رقم 
  ترتیب العوامل المؤثرة من خالل تحلیل االنحدار البسیط

معامل بیرسون   β  المجال  
 Rلالرتباط 

معامل التحدید 
R2 

القیمة االحتمالیة 
)sig(  

 ٠.٠٠٠ 0.674 ٠.٨٢١ ٣.٩٨  بیانات خاصة بطالب الجامعة  ١

 ٠.٠٠٠ 0.659 ٠.٨١٢ ٠.٣٥١  بیانات خاصة بعدد األفراد  ٢

 ٠.٠٠٠ 0.623 ٠.٧٨٩ ٠.٤٥١  بیانات خاصة بالحالة الصحیة  ٣

بیانات خاصـة بالنشـاط االقتصـادي لجهـة عمـل   ٤
  رب األسرة

٠.٤٥٤ 
٠.٧٨٨ 

0.621 ٠.٠٠٠ 

 ٠.٠٠٠ 0.483 ٠.٦٩٥ ٠.٣٦٢  بیانات خاصة بنفقات أخرى مثل اإلیجار   ٥

٦  
بیانات خاصة بالعالقة برب األسـرة وجـود الفـرد 

 ٠.٤٥٨  داخل البلد 
٠.٦٢١ 

0.386 ٠.٠٠٠ 

 ٠.٠٠٠ 0.32 ٠.٥٦٦ ٠.٣٦٢  بیانات خاصة بالمؤهل العلمي لرب األسرة  ٧

 ٠.٠٠٠ 0.293 ٠.٥٤١ ٠.٤٥٨  بیانات خاصة بمستوى الدخل  ٨

 ٠.٠٠٠ 0.22 ٠.٤٦٩ ٠.٣٦٩  بیانات خاصة بخصائص المسكن  ٩
  

معها بما یحقق العمل على التعامل لذا تأمل الباحثة بأن تهتم األونروا بهذه النتیجة و 
    االستفادة الكبرى لكل من األونروا والمستفیدین
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  الفصل الخامس
  النتائج والتوصیات

  
 مقدمة  

 الدراسة   نتائج

 الدراسة   توصيات

 حة مق   دراسات
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  :مقدمة
یتضمن هذا الفصل ملخصا ألهم النتائج التي تم التوصل إلیها من خالل هذه الدراسة وأهم 

ضوء النتائج والتي تسهم في تعزیز ودعم نقاط القوة أو معالجة التوصیات المقترحة على 
وتصحیح نقاط الضعف من أجل تحقیق األهداف المرجوة لتحسین وزیادة فعالیة برنامج 

  .المساعدات الغذائیة في تحدید الفئة  المستحقة للمساعدة الغذائیة
  

  :نتائج الدراسة
تحدید الفئة المستهدفة في برنامج أظهرت نتائج دراسة فعالیة العوامل المؤثرة في 

 :المساعدات الغذائیة والتي سبق تحلیلها كالتالي
 :أثبتت الدراسة وجود عالقة ذات داللة إحصائیة بین .١

  

  مستوى الدخل والفئة المستهدفة من برنامج المساعدات الغذائیة یعود ذلك إلى أهمیة
غذائیة فالمتوسط الحسابي مستوى الدخل كمعیار هام لتحدید مدى الحاجة للمساعدة ال

تأكید المستفیدین بتفضیلهم الحصول على دخل ضافة إلى إلبا ) %٦٠.٣(النسبي قدر 
 .ثابت على استمرار المساعدة الغذائیة

  

  عدد أفراد األسرة والفئة المستهدفة من برنامج المساعدات الغذائیة، وهذا یعود إلى أن
 .للمساعدة الغذائیةكل ما زاد عدد األفراد زادت حاجة األسرة 

 
  المؤهل العلمي لرب األسرة والفئة المستهدفة من برنامج المساعدات الغذائیة، وهذا یعود

إلى أن اإلنسان المتعلم یستطیع الحصول على فرصة عمل أكثر من غیر المتعلم 
فمجال العمل ألصحاب الشهادات أوسع وأكبر ولكن عدد الخریجین بتزاید مستمر 

 .االته بتضائلوسوق العمل ومج
 

 وهذا یعود إلى أن خصائص المسكن والفئة المستهدفة من برنامج المساعدات الغذائیة ،
وخصائصه من ناحیة الرطوبة والتهویة مثال ومدى توفر الخدمات حالة السكن 

وماء لها صلة وثیقة بمدى الحاجة للمساعدة ساسیة للمسكن كصرف صحي وكهرباء األ
 .الغذائیة
 



١٩٩  
 

 ة ألفراد األسرة والفئة المستهدفة من برنامج المساعدات الغذائیة، وهذا الحالة الصحی
یعود ألن الشخص المریض غیر قادر على توفیر الحاجات األساسیة ألسرته وحاجاته 

 .أیضا تختلف عن حاجة الشخص المعافي والسلیم
 

  الحیاة اإلیجار والفئة المستهدفة من برنامج المساعدات الغذائیة، وهذا یعود إلى أن
المعیشیة في غالء مستمر والتزامات األسرة بتزاید، فاإلیجار كنفقة تستهلك جزء لیس 

 .ببسیط من میزانیة األسرة مما یؤثر على األسرة بشكل أو بآخر
 

  العالقة برب األسرة والفئة المستهدفة من برنامج المساعدات الغذائیة، وهذا یعود أن
ن ویسكنون في بیت العائلة  وله التزامات خاصة هناك العدید من األبناء ممن یتزوجو 

إلى وجود  باإلضافةومصاریف خاصه له وألسرته على الرغم من انه یسكن مع أسرته،
بعض األفراد خارج البالد وباقي أسرتهم بالداخل وذلك لتوفیر فرصة عمل لمساعدته 

 .على توفیر وتلبیة احتیاجات أسرته
 فة من برنامج المساعدات الغذائیة، وهذا یرجع إلى النشاط االقتصادي والفئة المستهد

طبیعة النشاط االقتصادي لألسرة سواء عمل حكومي أو خاص أو عمل تابع لألونروا، 
فكما سبق وذكرنا هناك غلو في المعیشة والتزامات حیاتیة فالنشاط االقتصادي من 

 .المحركات األساسیة لتوضیح مدى الحاجة للمساعدة الغذائیة
 

 

 بین  ٠.٠٥ال توجد فروق ذات داللة إحصائیة عند مستوى داللة  .٢
  ـــــةالعوامل مـــــدىمتوســـــطات اســـــتجابات المبحـــــوثین حـــــول  تحدیدالفئـــــة فـــــي المـــــؤثرة فعالی

تبعــًا لمتغیــر الجــنس وتعــزو الباحثــة ذلــك  لألونــرواع التــاب الطــوارئ برنــامج فــي المســتهدفة
د الفئـة المسـتهدفة لتقـدیم المسـاعدة إلى أن تأثیر الجنس ذكر أم أنثى لیس مهما في تحدیـ

  .الغذائیة
  الفئــــة تحدیـــد فــــي المـــؤثرة العوامـــل فعالیــــة مـــدىمتوســـطات اســـتجابات المبحــــوثین حـــول 

تبعــًا لمتغیــر عــدد طــالب الجامعــة، ممــا  لألونــرواع التــاب الطــوارئ برنــامج فــي المســتهدفة
یــدل بــأن وجــود طالــب جــامعي واحــد فــي العائلــة یمثــل عــبء كبیــر علــى األســرة كمــا أن 

ـــــث تكـــــون % ٥٠النظـــــام الجـــــامعي یـــــنص فـــــي حـــــال وجـــــود طـــــالبین یوجـــــد خصـــــم  بحی
 .المصاریف توازي مصاریف طالب واحد

  



٢٠٠  
 

  ــــةالعوامل مــــدىمتوســــطات اســــتجابات المبحــــوثین حــــول ــــد فــــي ثرةالمــــؤ  فعالی  الفئــــة تحدی
تبعــًا لمتغیــر المؤهـــل العلمــي، ألن الفئـــة  لألونـــرواع التــاب الطــوارئ برنـــامج فــي المســتهدفة

المســتهدفة بــاختالف المــؤهالت العلمیــة یعایشــوا نفــس الظــروف البیئــة كمــا یعایشــوا نفــس 
الظـــروف فـــي فــــرص العمـــل فالعدیــــد مـــنهم ممـــن یمتلــــك مؤهـــل علمــــي عـــالي وال یمتلــــك 

 .وظیفة
  

  الفئــــة تحدیـــد فــــي المـــؤثرة العوامـــل فعالیــــة مـــدىمتوســـطات اســـتجابات المبحــــوثین حـــول 
تبعــًا لمتغیــر حالـــة الســكن، فســواء حالـــة  لألونـــرواع التــاب الطــوارئ برنـــامج فــي المســتهدفة

الســكن ملــك أم إیجــار، متطلبــات الحیــاة كثیــرة واحتیاجــات الحیــاة ال تتوقــف، مــن یســكن 
 .باالیجار او الملك فاحتیاجاتهم األساسیة واحدة

 
  

  الفئــــة تحدیـــد فــــي المـــؤثرة العوامـــل فعالیــــة مـــدىمتوســـطات اســـتجابات المبحــــوثین حـــول 
تبعًا لمتغیر جهـة العمـل، سـواء كانـت جهـة  لألونرواع التاب طوارئال برنامج في المستهدفة

العمــل أونــروا ، حكومــة أو قطــاع خــاص، فالوضــع االقتصــادي الــراهن صــعب وفــي ســوء 
 .مستمر وغالء المعیشة بازیاد بغض النظر عن طبیعة العمل

 

 
  
  :أثبتت الدراسة وجود فروق ذات داللة احصائیة بین. 3
  الفئــــة تحدیـــد فــــي المـــؤثرة العوامـــل فعالیــــة مـــدىمتوســـطات اســـتجابات المبحــــوثین حـــول 

تبعــًا لمتغیــر مسـتوى الــدخل، وجــود فــروق  لألونــرواع التـاب الطــوارئ برنــامج فــي المسـتهدفة
ــــین الفئــــات لصــــالح الفئتــــین  وذلــــك ألن ) شــــیكل ١٠٠٠أقــــل مــــن (دخــــل، و) ال یوجــــد(ب

شـیكل وذلـك  ١٥٠٠وى دخـل مـا بـین ال یوجـد إلـى المساعدة الغذائیة تقـدم لمـن هـم بمسـت
لحاجة هؤالء للمساعدة الغذائیة لتدني مستوى الدخل خاصـة لمـن هـم اصـحاب البسـطات 
والمحـــال التجاریـــة الصـــغیرة والمصـــنفین ممـــن لـــیس لهـــم دخـــل ثابـــت وعـــدم كفایـــة الـــدخل 

 .الحتیاجات األسرة
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  فعالیـة مـدىالمبحـوثین حـول توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطات اسـتجابات 
تبعـــًا  لألونـــرواع التـــاب الطـــوارئ برنـــامج فـــي المســـتهدفة الفئـــة تحدیـــد فـــي المـــؤثرة العوامـــل

) فــأكثر ١٠(والفئــة ) أفــراد ٩-٧(لمتغیــر عــدد أفــراد األســرة، وجــود فــروق لصــالح الفئتــین 
وذلك كلما زاد عدد أفراد األسرة زادت حاجاتهم للمسـاعدة الغذائیـة وزادت الكمیـة لتتناسـب 

  .مع الزیادة بعدد األفراد وغالء المعیشة واألسعار
  

 فعالیـة مـدىت اسـتجابات المبحـوثین حـول توجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطا 
تبعـــًا  لألونـــرواع التـــاب الطـــوارئ برنـــامج فـــي المســـتهدفة الفئـــة تحدیـــد فـــي المـــؤثرة العوامـــل

لمتغیر نوع السكن، وجود فروق لصالح الفئتین زینكو واسبسـت وذلـك داللـة علـى الوضـع 
فـــي فتـــرة المـــادي المتـــدهور باالضـــافة إلـــى صـــعوبة العـــیش بـــداخل هـــذا المســـكن خاصـــة 

 .الشتاء لما یعاني أصحاب البیت من األمطار والریاح
 

  فعالیـة مـدىتوجد فروق ذات داللة إحصائیة بـین متوسـطات اسـتجابات المبحـوثین حـول 
تبعـــًا  لألونـــرواع التـــاب الطـــوارئ برنـــامج فـــي المســـتهدفة الفئـــة تحدیـــد فـــي المـــؤثرة العوامـــل

وتعـزو الباحثـة ذلـك إلـى صـغر حجـم  لمتغیـر مكـان السـكن لصـالح المنـزل داخـل المخـیم،
هــذه البیــوت مقابــل قناعــة أفــراد هــذه البیــوت فــي زیــادة التكــاثر األســري ممــا یجعــل هنــاك 
عدم توافق بین عـدد أفـراد األسـرة فـي المخـیم مـع حجـم المنـازل ممـا یجعهلـم بحاجـة أكثـر 

 .إلى المساعدات الغذائیة
  

  بــین متوســطات اســـتجابات  ٠.٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحصـــائیة عنــد مســتوى داللـــة
 برنـــامج فـــي المســـتهدفة الفئـــة تحدیـــد فـــي المـــؤثرة العوامـــل فعالیـــة مـــدىالمبحـــوثین حـــول 

تبعــًا لمتغیــر نــوع العمــل، وجــود فــروق لصــالح الفئتــین عامــل وال  لألونــرواع التــاب الطــوارئ
لــك لعــدم وجــود دخــل ثابــت یســاعدهم علــى اســتمرار یعمــل ولصــالح بــدون جهــة العمــل وذ

 .الحیاة والعیش بحیاة كریمة
  بــین متوســطات اســـتجابات  ٠.٠٥توجــد فــروق ذات داللــة إحصـــائیة عنــد مســتوى داللـــة

 برنـــامج فـــي المســـتهدفة الفئـــة تحدیـــد فـــي المـــؤثرة العوامـــل فعالیـــة مـــدىالمبحـــوثین حـــول 
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ـــــاب الطـــــوارئ ـــــرواع الت ـــــر عـــــدد  لألون لصـــــالح المرضـــــى ) المعـــــاقین(المرضـــــى تبعـــــًا لمتغی
وذلــــك الن المرضــــى غیـــر قــــادرین علــــى العمـــل وتلبیــــة وتــــوفیر االحتیاجــــات ) المعـــاقین(

االساسیة وغیر األساسیة لألسرة بسـبب حـالتهم الصـحیة فهنـاك مـن هـو مـریض بـأمراض 
مزمنة وأخر معدیة وفیما یخص المعاقین، فالمعـاق غیـر قـادر حركیـا او جسـدیا او عقلیـا 

كیــف لــه الحصــول علــى الغــذاء فــي مثــل هــذا الوضــع اإلنســاني الصــعب والمتــدهور لــذا ف
 .فهم بحاجة للمساعدة الغذائیة أكثر من غیرهم

  

  فـــي المــؤثرة العوامــل فعالیـــة مــدىذات داللــة إحصــائیة بــین متوســـطات اســتجابات حــول 
تبعــًا لمتغیــر نــوع المســاعدة  لألونــرواع التــاب الطــوارئ برنــامج فــي المســتهدفة الفئــة تحدیــد

الغذائیــة، وجــود فــروق لصــالح الفئتــین طارئــة ومضــاعفة، بعــد زیــارة الباحــث االجتمــاعي 
ــــاج مســــاعدة طارئــــة او مســــاعدة  ــــة إمــــا غیــــر فقیــــر أو یحت ــــتم تصــــنیف الحال للحــــاالت ی
مضــاعفة، فوجــود الفــروق لصــالح طارئــة ومضــاعفة دلیــل علــى حاجــة األفــراد للمســاعدة 

  الغذائیة  
  بیانـات خاصـة بالمؤهـل العلمـي لـرب "توجد فروق ذات داللة احصـائیة  الخـاص  بمجـال

لصالح اإلناث وذلك ألن اإلناث غیر قادرین علـى العمـل بـأي مجـال إال مـا مالـه " األسرة
" بیانـات خاصــة بالحالــة الصــحیة" عالقـة بالدراســة والمؤهــل العلمـي الخــاص بهــم والمجــال

 .إلناث أكثر وقدرتهم على التحمل أقلألن معاناة ا" لصالح اإلناث
  قامت وزارة الشئون االجتماعیة بتصمیم استبانة للتعرف على مدى استحقاق المساعدات

ما یتعلق باألسئلة التي تستهدف فی، فتوصلت إلى للمستفیدین من برامجهم المالیة
دقیقة  البیانات حول مصادر الدخل، فإن معظم البیانات التي یتم جمعها منحازة وغیر

بسبب إجابات طبیعة األسر التي قد توجه االجابات للطریقة التي تحاول تعزیز قضیتهم 
تقییم وزارة ( بسبب الجهل حول معاییر االختیار للفوز بالمساعدات المالیة في المستقبل

  .)٢٠١٢الشئون االجتماعیة نظام االستهداف في إطار برنامج التحویالت النقدیة،
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  التوصیات
على النتائج التي تم التوصل إلیها، تقدم الباحثة فیما یلي جملة من التوصیات، بناء 

متمنیة من وكالة الغوث الدولیة األخذ بها لتعزیز وتطویر ودقة وكفاءة استهداف الفئة 
  :المستحقة للمساعدات الغذائیة وهذه التوصیات هي 

  
الجامعة وتخصصاتهم  األخذ بعین االعتبار في تقییم استحقاق االسر عدد طالب. ١

  .الجامعیة العلمیة منها واألدبیة
مراعاة عدد أفراد األسرة عند تقدیم المساعدة الغذائیة مع مراعاة طبیعة المواد المقدمة . ٢

فما یحتاجه الطفل یختلف عن ما یحتاجه الشاب والشیخ مع االهتمام بالعائالت المكونة 
   .من اإلناث بعدد یفوق الذكور

اعتماد شكل المنزل ومساحته دلیل على االستحقاق من عدمه مع االهتمام عدم . ٤
  .بالبیوت داخل المخیمات عند تقییم مسح الفقر لألسر

االهتمام بالمعاقین والمرضى عند تقدیم المساعدة الغذائیة مع العمل على توفیر . ٥
  .الكمیات واالصناف المناسبة لهم ولحالتهم الصحیة

عادة إ التي تعیش باإلیجار فنفقة االیجار تقتطع من میزانیة األسرة و مراعاة العوائل . ٦
  .النظر باستحقاق أصحاب البیوت المؤجرة

الفصل ما بین رب األسر المصنف غیر فقیر وبین االبناء المتزوجون ویعیشون ببیت . ٧
  العائلة وعدم اعتبار كال منهم في اطار واحد ومستوى معیشي واجد 

ة النشاط االقتصادي لألسرة مع مراعاة االوضاع االقتصادیة والسیاسیة االهتمام بطبیع. ٨
  .وغالء المعیشة المستمر

إذا كان ال بد من االعتماد على المساعدات الغذائیة فإن المساعدات الغذائیة ذات . ٩
تساعد في تحسین الواقع ) الغذاء مقابل التعلم والغذاء مقابل التدریب ( التوجه التنموي 

  .ي للفئات المستهدفة على المدى الطویل أكثر من المساعدات الغذائیة المجانیةالمعیش
تحسین معاییر الوصول إلى الطبقات المستهدفة بالمساعدات الغذائي، حیث أن . ١٠

خطأ االستبعاد وهو عدم الوصول إلى أسر محتاجة یعني عدم تحسن الوضع الغذائي 
إلدراج وهو استهداف أسر غیر محتاجة فیمكن العام في األراضي الفلسطینیة، أما خطأ ا

أن یخلق طلبا على األنواع األخرى من المواد الغذائیة خالف تلك المقدمة كمساعدات مما 
  .یرفع من مستوى أسعار المواد الغذائیة

تحفیز الناتج المحلي اإلجمال ونموه الحقیقي، كما تبین من خالل الدراسة أنه یترك . ١١
ا على معدالت البطالة وذلك بدال من االعتماد فقط على توزیع أثرا إیجابیا واضح
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رات االمساعدات الغذائیة المجانیة، ال شك أن زیادة التشغیل عن طریق مزید من االستثم
وبالتالي ضخ مزید من الدخول لألفراد، ستقلل من مستوى الفقر وتزید من القدرة 

  .االقتصادیة للوصول إلى الغذاء
قطاع الزراعي لما له من دور في تخفیف حدة الفقر وانعدام األمن االهتمام بال. ١٢

الغذائي، یمكن تشجیع المانحین على شراء المنتجات الزراعیة المحلیة لیتم تقدیمها 
  .كمساعدات

السعي نحو تطویر وتطبیق االستراتیجة الوطنیة التي تشمل تحفیز توفر الغذاء محلیا .١٣
ففي الوقت الذي تم فیه إعداد . القتصادیة للوصول إلیهأو تحسین القدرة الفیزیائیة وا

قراراها وهو ما یشكل خطوة هامة في االتجاه  االستراتیجیة الوطنیة لألمن الغذائي وإ
الصحیح نحو تحقیق أمن غذائي یعول علیه، إال أن وضع آلیات لتنفیذ اإلستراتیجیة لم 

أبو علي ( ممكن  ذها في أقرب وقتیتم بعد، وهو ما یعد تحدیا وخطوة هامة البد من اتخا
  ).٢٠٠٦وآخرون،

الموجودة لدى ) غذائیة وغیر غذائیة( توسیع قاعدة البیانات المتعلقة بالمساعدات. ١٤
وزارة التخطیط والعمل على تحدیثها بشكل مستمر، بحیث تشمل بیانات على مستوى 

  ).٢٠٠٩سروجي،(المساعدات النقدیة التي تتلقاها الفئات المستهدفة مباشرة 
یجب على األونروا العمل على إیجاد آلیة للتعامل مع األسر التي لها مصدر دخل . ١٥

  .، ومصنفة ضمن خط الفقر المدقع"دخل شهري ثابت أو عمل خاص"
فالمعادلة الحالیة التي تستخدم ) PMTF(الحاجة لتعدیل معادلة مستوى المعیشة . ١٦

مج المساعدات الغذائیة والنقدیة تعاني من عدة لقیاس مستوى معیشة المتقدمین لبرنا
فلیس من الصواب اعتبار االستفادة السابقة من المساعدات االجتاعیة مؤشرا . إشكالیات

بالرغم من أن الطبیعي أن یكون دخل المستفدین من المساعدات . رئیسیا لقیاس الدخل
بین مستوى الدخل وتلقي  ألن هناك عالقة عكسیة. االجتماعیة أقل من متوسط الدخل العام

المساعدة ولكن هذا ال یعني أن یعطى األشخاص الذین حصلوا على مساعدات سابقة 
األولویة على المتقدمین اآلخرین المحتاجین ونفس الشئ مع مستوى التعلیم الذي یتناسب 

لكنه لیس من الصواب أن یستخدم مستوى التعلیم . تناسبا عكسیا مع مستوى الدخل 
عطاء األشخاص ذوي مستوى التعلیم المتدني األولویة المتدني  كمؤشر للدخل المنخفض وإ

فإن عدم وجود ارتباط قوي بین المتغیرات التي . في تحدید األهلیة للحصول على المساعدة
تقیس استهالك ودخل األسر في معادلة قیاس مستوى المعلیشة یحتم عادة النظر في 

  ).٢٠١١رة الشئون االجتماعیة استراتیجیة العمل ،تقریر وزا(  اختبار هذه المتغیرات
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  دراسات مقترحة
  

  :على ضوء ما سبق من نتائج وتوصیات تقترح الباحثة الدراسات التالیة
 

إجراء دراسة مماثلة لهذه الدراسة مع استخدام نموذج یختلف عن النموذج  .١
 .المستخدم في هذه الدراسة

 .التخفیف من وطأة الفقرفعالیة برنامج المساعدات الغذائیة في  .٢
 .المساعدات الغذائیة أداة من أدوات السیاسة الخارجیة .٣
 .األبعاد السیاسیة للمساعدات الغذائیة .٤
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  :قائمة المراجع
 

  -:المراجع العربیة/ أوال
 

   - :الكتب
 القرآن الكریم. 
 المجلس : ، كتاب، الكویت"مشكلة إنتاج الغذاء في الوطن العربي" ،)١٩٩٢(الفرا، محمد علي

  .الوطني للثقافة والفنون واآلداب
 

 إصالح،عال، : ، ترجمة"التخطیط لما قد ال یحدث: ماتز إدارة األ" ،)٢٠٠٤(بمیك
مركز الخبرات المهنیة : توفیق، عبد الرحمن، الطبعة الثانیة، القاهرة" مشرف علمي

 ).بمیك(لإلدارة 

 دار النشر : ، القاهرة" األزماتفن إدارة : الخروج من المأزق" ،)٢٠٠٢(فتحي، محمد
  .اإلسالمیة

 
 

   - :رسائل ماجستیر
 جامعة : دراسة قرآنیة، رسالة ماجستیر" مشكلة الغذاء وعالجه" ،)٢٠٠٩(الدبك، لینا

  .النجاح الوطنیة
 مدى فعالیة إجراءات الدفاع المدني في مواجهة " ،)٢٠٠٨(الدخیل اهللا، محمد صالح

 .أكادیمیة نایف العربیة للعلوم األمنیة: ماجستیر، الریاض، رسالة "حوادث انهیار المباني

  العولمة وانعكاسها على الفقر في بلدان العالم الثالث" ،)٢٠٠٩(صافتلي، نور سمیر" ،
  .رسالة ماجستیر، سوریا

 
  

   - :دراسات عربیة
  

 األمن الغذائي المفقود في قطاع غزة" ،)٢٠١١(أبو عمرو، أكرم."  
 معهد بحوث : ، القاهرة"محددات األمن الغذائي العربي" ،)٢٠٠٤(الجمسي، إمام

 .االقتصاد الزراعي

 ،مصر في الفقر وخصائص الدخل توزیع مسألة، )١٩٩٦(هبة،  اللیثي 
 دراسات مركز القاهرة، جامعة والمحلیة، واإلقلیمیة الدولیة األبعاد االجتماعیة،

  .الدرول النامیة وبحوث
 ،الدعم االجتماعي في الضفة الغربیة وقطاع ، مؤسسات )1997(المالكي وآخرون

  ).ماس(غزة ، معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطینیة 



٢٠٧  
 

 أثر المساعدات الغذائیة على المؤشرات االقتصادیة الكلیة في ):" ٢٠٠٩(سروجي، فتحي
  .معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطیني، ماس: ، فلسطین، رام اهللا"فلسطین

 دراسات برنامج .حاالت دراسة فلسطین في الفقر ، )١٩٩٨(،سعید وآخرون 
  .زیت بیر جامعة ،التنمیة

 
   - :مجالت

 مجلة المهندس الفلسطیني. 

  
  

  :ومنشورات تقاریر
  

  

 معا(المرشد في األمن الغذائي، مركز العمل التنموي ). ٢٠٠٦(وآخرون . أبو علي، أ (
 .ومجموعة الهیدرولوجیین الفلسطینیین، فلسطین

  ،٢٠١١إحصائیات مسؤولي دعم عملیات األونروا  
 ،إحصاءات التجارة الخارجیة، السلع )٢٠٠٦(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ،

  .، نتائج أساسیة، رام اهللا، فلسطین ٢٠٠٤والخدمات 
 ،٢٠٠٦، الفقر في األراضي الفلسطینیة )٢٠٠٧(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني 

  .، رام اهللا، فلسطین
 ،كتاب فلسطین اإلحصائي السنوي، )أ٢٠٠٨(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني ،

  .، رام اهللا، فلسطین٢٠٠٨، كانون أول ٩رقم 
 ،١٩٩٩، مسح القوى العاملة، )ب٢٠٠٨(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني-

  .، رام اهللا، فلسطین٢٠٠٧
 ،حفي لإلعالن عن ، المؤتمر الص)ج٢٠٠٨(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

 .فلسطینالمقر الرئیسي للجهاز، البیرة ،  ،)٢٠٠٧(معالم الفقر ومستویات المعیشة لعام
 ،إحصاءات، اإلحصاءات االقتصادیة، ) ٢٠٠٩(الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطیني

 .التجارة الخارجیة، اإلحصاءات التراكمیة
 ،الفلسطینیة في الضفة ، تعداد المنظمات غیر الحكومیة )٢٠٠٧(المالكي وآخرون

 .)ماس(الغربیة وقطاع غزة، معهد أبحاث السیاسات االقتصادیة الفلسطینیة 
 رام م، 1996 العاملة القوى مسح ، (1998 )الفلسطیني لإلحصاء المركزي الجهاز 

 .فلسطین-اهللا
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 ،تقریر أوضاع األمن الغذائي العربي " ،)٢٠٠٨(المنظمة العربیة للتنمیة الزراعیة
 .، جمهوریة السودان، الخرطوم٢٠٠٧"لعام

  ٢٠١١،تقریر البنك الدولي حول غزة. 

  ٢٠١١،تقریر برنامج الغذاء العالمي حول األمن الغذائي في غزة. 
 ١٩٩٨،تقریر اللجنة الوطنیة لمكافحة الفقر. 

  )، ٢٠١١تقریر وزارة الشئون االجتماعیة استراتیجیة العمل.( 
  ) االجتماعیة نظام االستهداف في إطار برنامج التحویالت تقییم وزارة الشئون

 ).٢٠١٢النقدیة،

  مركز المعلومات الوطني . الفقر في األراضي الفلسطینینة). ٢٠٠٦(الخالدي، جمیل
 .وفا، رام اهللا، فلسطین –الفلسطیني 

  مركز أوكسفورد للدراسات . الفقر مع التنمیة الكل أصبح فقیرا). ٢٠٠٧(خان، سلمان
 .٢٠١٣مارس  ١٤صفحة الكترونیة، تاریخ الوصول . اإلسالمیة

 ٢٠١١ ،دلیل التنمیة البشریة. 
 ٢٠١١ ،دلیل عملیات برنامج الغذاء العالمي للمساعدات في قطاع غزة. 
  ٢٠١١دلیل عملیات برنامج الطوارئ األونروا. 
  ٢٠١١دلیل علمیات برنامج شبكة األمان االجتماعي األونروا. 
 ٢٠١٠،)إیكو(ات اإلنسانیة والحمایة المدنیة دائرة المساعد.  
 دراسة إحصائیة : المساعدات العینیة مقابل النقدیة ). ٢٠٠٩.(ومطریة ع. ربضي،س

  .على عینة من العائالت الفلسطینیة، ماس، رام اهللا، فلسطین
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  التهویة وسوء الرطوبة بحاجة إلى المساعدة

          

تختلف المساكن داخل المخیم عن المساكن   ٧
  خارجه

          

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
   



٢٢٢  
 

  :الفرضیة السادسة 

   بیانات تتعلق بالحالة الصحیة
  
  
  
  م

  
  

  البند                                

  
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
  محاید

  
غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

یراعي برنامج المساعدات الغذائیة الحالة   ١
  الصحیة ألفراد األسرة

          

تشكل بعض األمراض نفقات وأعباء   ٢
  إضافیة لألسرة

          

            وجود أمراض باألسرة یعني حالة فقر لألسرة  ٣
            تختلف نفقات األمراض حسب نوع المرض  ٤
تكالیف عالج بعض األمراض المزمنة   ٥

تغطى من وكالة الغوث وال تشكل عبئا 
  إضافیا على األسرة

          

یراعي وجود معاقین وذوي احتیاجات   ٦
خاصة في األسرة في تقدیم المساعدة 

  الغذائیة

          

یهتم برنامج المساعدات بتقدیم مساعدات   ٧
  غذائیة خاصة لألسر المریضة

          

تختلف نفقات عالج األمراض حسب الفئة   ٨
  العمریة

          

  
   



٢٢٣  
 

  

  :الفرضیة السابعة 

  مثل اإلیجاربیانات تتعلق بنفقات أخرى 
  
  
  
  م

  
  

  البند                                

  
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
  محاید

  
غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

یمثل اإلیجار مصدر عبء إضافي على   ١
  األسرة

          

األسرة المستأجرة في حاجة للمساعدة   ٢
  الغذائیة

          

وجود منزل مستأجر یعني حاجة األسرة   ٣
الغذائیة بغض النظر عن مستوى للمساعدة 

  الدخل

          

یعني حاجة األسرة  ؤجروجود منزل م  ٤
للمساعدة الغذائیة بغض النظر عن سبب 

  اإلیجار

          

یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة مبلغ   ٥
  اإلیجار المدفوع

          

یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة حالة   ٦
  المسكن للمستأجر

          

إلى اإلیجار عند تقدیم المساعدة ینظر   ٧
  الغذائیة

          

  
   



٢٢٤  
 

  :الفرضیة الثامنة 

  وجود الفرد داخل البلد/ بیانات تتعلق بالعالقة برب األسرة 
  
  
  
  م

  
  

  البند                                

  
موافق 
  بشدة

  
  موافق

  
  محاید

  
غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

في  األبناء بالضرورة یساعدون آباءهم  ١
  تكالیف المعیشة

          

غالبا وجود  الذكور البالغین یعني قدرة   ٢
  إنتاجیة أعلى

          

وجود الفرد خارج البالد یعني عدم مساعدته   ٣
  لألسرة

          

یراعي في تقدیم المساعدات نسبة اإلناث   ٤
  إلى الذكور

          

وجود عدد أكبر من اإلناث یعني حاجة   ٥
  للمساعدات أكثر

          

لیس بالضرورة عدم استحقاق الوالد بسبب   ٦
وضعه المعیشي الجید یعني عدم استحقاق 

   االبن الفقیر الذي یسكن معه بنفس المنزل

          

  

  
  
  
  
  
  
  



٢٢٥  
 

  :الفرضیة التاسعة 

  بیانات تتعلق بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة
  

  
  
  م

  

  
  
  البند

موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

عمل رب األسرة في مؤسسة كبیرة یعني   ١
  عدم حاجته للمساعدة

          

رب األسرة  الذي یعمل لحسابه الخاص ال   ٢
  یحتاج للمساعدة الغذائیة

          

المؤسسات الكبیرة تعطي رواتب كبیرة   ٣
  والعكس

          

بعض المجاالت تدر عائدا لبعض الوظائف   ٤
  أكثر من مجاالت أخرى

          

تقدیم المساعدة مستوى وطبیعة  یراعي عند  ٥
  النشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

          

یجب بالضرورة تقدیم مساعدات غذائیة   ٦
ألصحاب البطالة الدائمة نظرا لعدم قدرتهم 

  على الوفاء باحتیاجاتهم

          

یجب بالضرورة االهتمام بنوع النشاط   ٧
  االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

          

  
  
   
  
  
 
  



٢٢٦  
 

  
  : عینة الدراسة 
  :الباحثة عینة الدراسة حسب العینة القصدیة الطبقیة ویتم ذلك كالتالي اختارت 

  
  جدول یوضح اختیار عینة الدراسة

  حجم المجتمع  المنطقة  م
العینة بنسبة 

  لكل طبقة%) ١(
العینة بنسبة 

  لكل طبقة) ٠.٥(
 استبانة 94 189 18954  رفح  ١

 استبانة  117 234 23480  خانیونس  ٢

 استبانة 115  231 23142  الوسطى  ٣

 استبانة 211 423 42314  غزة  ٤

 استبانة 113  227 22722  الشمال  ٥

 استبانة 650 1304 130612  المجموع
  

  لذا نرجو توزیع االستبانات على المناطق تبعا للجدول كي ال یكون هناك فاقد باالستبانات

  

  وشكرا لحسن تعاونكم،،،،،



٢٢٧  
 

  ) ٣(ملحق رقم 

  االستبانة في صورتها النهائیة

  الجامعة اإلســــالمیة
 كلیة التجـــــــارة

  الدراســــات العلیــــا
  قسم إدارة األعمال

  

  
  تبانةساال

  
  

  األخت الكریمة/ األخ الكریم
  

  تحیة طیبة وبعد،،
 من ماجستیرال درجة على الحصول متطلبات الستكمال دراسة إطار في تأتي هذه االستبانة

  :عنوان الدراسة هذه وتحمل ،إدارة األعمال بالجامعة اإلسالمیةبرنامج 
  

 العوامل المؤثرة في تحديد الفئة المستهدفة في برنامج المساعدات الغذائيةفعالية 
   بغزة بطوارئ األونروا

  

وموضــوعیة علمــًا بــأن إجابــاتكم لــن  دقــةأرجــو تعــاونكم بــالتكرم باإلجابــة علــى كــل ســؤال بكــل 

  .تستخدم إال ألغراض البحث العلمي

  ،،،وشكرا لحسن تعاونكم
  

  ةالباحث
      شیماء منار وادي



٢٢٨  
 

  والوظیفیة الشخصیة البیانات :األول الجزء
 

  أنثى     ذكر                   الجنس -١
  

               ة/أرمل         ة/مطلق           ة/متزوج أعزب                الحالة االجتماعیة -٢

  

  سنة    ٣٠إلى  26     سنة                   ٢٥اقل من               العمر -٣
  

  سنة فأكثر  ٤٦    سنة                       ٤٥إلى  ٣١                      
 

  بكالوریوس      دبلوم متوسط          یة عامة      ثانو          العلمي المؤهل -٤
      ذلك غیر         دراسات علیا                                        

  أفراد ٦-٣من             فرد              ٢من  �       عدد أفراد األسرة -٥

    فأكثر ١٠              أفراد ٩- 7من                             

  شیكل ٢٠٠٠أكثر من     لشیك ٢٠٠٠إلى  ١٠٠٠               شیكل ١٠٠٠أقل من                خلالد -٦

  طالب واحد                            ال یوجد                  عدد طالب الجامعة -٧

  أكثر من طالبین طالبین                                                               

  أسمنت مسلح      أسبست                     زینكو                         نوع السكن -٨

        مؤجر               ملك                        حالة السكن -٩

  داخل المخیم خارج المخیم                             مكان السكن -١٠

 ال یوجد یوجد                        )نالمعاقی( عدد المرضى  -١١

  بدون قطاع خاص                  أونروا                  قطاع حكومي                جهة العمل   -١٢

  عامل            موظف                                 نوع العمل

  ذلك غیر یعمل              ال                           متقاعد                           

 مساعدة غذائیة مضاعفة         مساعدة غذائیة  طارئة  نوع المساعدة الغذائیة     

  ال یحصل على مساعدة غذائیة                                     
  



٢٢٩  
 

  :الفرضیة األولى 

   بمستوى الدخلبیانات خاصة 
  

  

  

  م

  

  البند

  

موافق 
  بشدة

  

  موافق

  

  محاید

  

غیر 
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

١  
ارتفاع مستوى الدخل یعني بالضرورة االستغناء عن 

            المساعدة الغذائیة

أفضل الحصول على دخل ثابت على استمرار   ٢
            الغذائیةالمساعدة 

            جمیع الموظفین لیسوا في حاجة للمساعدة الغذائیة  ٣

یمكن اعتبار فئة التجار أنها لیست بحاجة للمساعدة   ٤
            الغذائیة

٥  
اعتبار مستوى الدخل هو المؤشر الوحید  المعبر عن 

            مدى الحاجة للمساعدة الغذائیة

جمیع  تتناسب المساعدات الغذائیة المقدمة مع  ٦
            مستویات الدخل

٧  
المساعدات الغذائیة كافیة لسد االحتیاجات األساسیة 

            شهور ٣لمدة 

            كفایة مصدر الدخل لجمیع احتیاجات األسرة  ٨
 

 
 

 



٢٣٠  
 

 
 

  :الفرضیة الثانیة 

  بیانات خاصة بطالب الجامعة 
  

  

  م

  م

  

  البند

  

موافق 
  بشدة

  

  موافق

  

  محاید

  

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

تقلص من القوة الشرائیة لألسرة في حال وجود عدد من   ١
  طالب الجامعة 

          

            أفضل تخفیض جودة ونوع الطعام لتوفیر مصاریف الجامعة  ٢
            یمكن للمساعدة الغذائیة أن توفر فائضا لطالب الجامعة  ٣
یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة عدد طالب الجامعة في   ٤

  الواحدة األسرة
          

            یستهلك طالب الجامعة معظم میزانیة العائلة  ٥
            یؤثر عدد طالب الجامعة على وضع األسرة المادي  ٦
یراعي البرنامج طبیعة التخصصات العلمیة لطالب الجامعة   ٧

  تقدیم المساعدات لهم  عند
          

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



٢٣١  
 

 
  

  :الفرضیة الثالثة 

  بیانات تتعلق بعدد األفراد 
  

  

  م

  

  البند

موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

تُراعي المساعدة الغذائیة المقدمة  عدد أفراد   ١
  األسرة

          

تعتبر المساعدة الغذائیة غیر متوازنة مع   ٢
  عدد أفراد األسرة

          

أضطر لبیع جزء من المساعدة الغذائیة   ٣
لتوفیر متطلبات أخرى إذا كانت عائلتي 

  كبیرة 

          

األسر قلیلة العدد لیست في حاجة   ٤
  للمساعدة الغذائیة

          

تتناسب نوعیة المساعدة الغذائیة مع أعمار   5
  أفراد األسرة

          

تقلیص كمیة المساعدة الغذائیة في حالة   6
له " زواج أو وفاة" األسرة شطب أحد أفراد 

  تأثیر سلبي على األسرة

          

  



٢٣٢  
 

  

  

  

  

  
  

  

  :الفرضیة الرابعة 

  " رب األسرة" بیانات تتعلق بالمؤهل العلمي 

          

    

  البند

موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

یمكن لرب األسرة المتعلم أن یوفر حاجات   ١
  األسرة الغذائیة

          

المتعلمة لیست في حاجة للمساعدة  األسر  ٢
  الغذائیة

          

توفیر فرصة عمل رب األسرة المتعلم   ٣
  أفضل من المساعدة الغذائیة

          

یجب بالضرورة تقدیم مساعدة غذائیة لرب   ٤
  األسرة غیر المتعلم

          

رب األسرة غیر المتعلم فقیر ویحتاج     ٥
  للمساعدة الغذائیة

          

عند تقدیم  برنامج المساعدات یراعي  ٦
المساعدات الغذائیة المؤهالت العلمیة لرب 

  األسرة

          



٢٣٣  
 

  

  :الفرضیة الخامسة 

  بیانات تتعلق بخصائص المسكن 
  

  م

  

  البند

  

موافق 
  بشدة

  

  موافق

  

  محاید

  

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

یمكن اعتبار أصحاب بیوت األسمنت   1
  المسلح غیر محتاجین للمساعدة

          

حالة السكن تشیر بالضرورة إلى حالة   2
  األسرة المادیة

          

یجب الربط بین مساحة المسكن والمساعدة   3
  الغذائیة المقدمة

          

وجود المسكن في مناطق نائیة بعیدة عن   4
  الخدمات یعني الحاجة للمساعدة

          

وجود المسكن داخل المخیم یعني ضعف   5
  إلى المساعدة التهویة وسوء الرطوبة بحاجة

          

المساكن داخل المخیم تختلف عن المساكن   6
  خارجه 

          

  
  

  
   



٢٣٤  
 

  

  :الفرضیة السادسة 

   بیانات تتعلق بالحالة الصحیة
  
  

  

  م

  

  

  البند                                

  

موافق 
  بشدة

  

  موافق

  

  محاید

  

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

الغذائیة الحالة یراعي برنامج المساعدات   ١
  الصحیة ألفراد األسرة

          

            وجود أمراض باألسرة یعني حالة فقر لألسرة  2
            تختلف نفقات األمراض حسب نوع المرض  3
تكالیف عالج بعض األمراض المزمنة   4

تغطى من وكالة الغوث وال تشكل عبئا 
  إضافیا على األسرة

          

احتیاجات یراعي وجود معاقین وذوي   5
خاصة في األسرة في تقدیم المساعدة 

  الغذائیة

          

یهتم برنامج المساعدات بتقدیم مساعدات   6
  غذائیة خاصة لألسر المریضة

          

تختلف نفقات عالج األمراض حسب الفئة   7
  العمریة

          

  
   



٢٣٥  
 

  

  :الفرضیة السابعة 

  بیانات تتعلق بنفقات أخرى مثل اإلیجار
  
  

  

  م

  

  

  البند                                

  

موافق 
  بشدة

  

  موافق

  

  محاید

  

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

األسرة المستأجرة في حاجة للمساعدة   1
  الغذائیة

          

وجود منزل مستأجر یعني حاجة األسرة   2
للمساعدة الغذائیة بغض النظر عن مستوى 

  الدخل

          

األسرة وجود منزل مؤجر یعني حاجة   3
للمساعدة الغذائیة بغض النظر عن سبب 

  اإلیجار

          

یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة مبلغ   4
  اإلیجار المدفوع

          

یراعي في تقدیم المساعدات الغذائیة حالة   5
  المسكن للمستأجر

          

ینظر إلى اإلیجار عند تقدیم المساعدة   6
  الغذائیة من قبل البرنامج

          

  
   



٢٣٦  
 

  :الفرضیة الثامنة 

  وجود الفرد داخل البلد/ بیانات تتعلق بالعالقة برب األسرة 
  
  

  

  م

  

  

  البند                                

  

موافق 
  بشدة

  

  موافق

  

  محاید

  

غیر 
  موافق 

غیر 
موافق 
  بشدة

األبناء بالضرورة یساعدون آباءهم في   ١
  تكالیف المعیشة

          

البالغین یعني قدرة غالبا وجود  الذكور   ٢
  إنتاجیة أعلى

          

وجود الفرد خارج البالد یعني عدم مساعدته   ٣
  لألسرة

          

یراعي في تقدیم المساعدات نسبة اإلناث   ٤
  إلى الذكور

          

وجود عدد أكبر من اإلناث یعني حاجة   ٥
  للمساعدات أكثر

          

لیس بالضرورة عدم استحقاق الوالد بسبب   ٦
المعیشي الجید یعني عدم استحقاق وضعه 

   االبن الفقیر الذي یسكن معه بنفس المنزل

          

  
  
  
  
  



٢٣٧  
 

  :الفرضیة التاسعة 

  بیانات تتعلق بالنشاط االقتصادي لجهة عمل رب األسرة
  

  

  

  م

  

  

  

  البند

موافق 
  بشدة

غیر   محاید  موافق
  موافق

غیر 
موافق 
  بشدة

عمل رب األسرة في مؤسسة كبیرة یعني   ١
  حاجته للمساعدةعدم 

          

رب األسرة  الذي یعمل لحسابه الخاص ال   ٢
  یحتاج للمساعدة الغذائیة

          

المؤسسات الكبیرة تعطي رواتب كبیرة   ٣
  والعكس

          

بعض المجاالت تدر عائدا لبعض الوظائف   ٤
  أكثر من مجاالت أخرى

          

یراعي عند تقدیم المساعدة مستوى وطبیعة   ٥
  االقتصادي لجهة عمل رب األسرةالنشاط 

          

یجب بالضرورة تقدیم مساعدات غذائیة   ٦
ألصحاب البطالة الدائمة نظرا لعدم قدرتهم 

  على الوفاء باحتیاجاتهم

          

یجب بالضرورة االهتمام بنوع النشاط   ٧
  االقتصادي لجهة عمل رب األسرة

          

  
  
  

 شكرا لحسن تعاونكم ،،،
 
   


