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 ممخص الدراسة

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى دور المنظمات األىمية في الحد من معدالت الفقر خالل فترة 
الحصار المفروض عمى قطاع غزة منذ ما يزيد عمى ستة أعوام، وقد أجريب الدراسة التطبيقية عمى 

لتحقيق أىداف الدراسة قام الباحث بإعداد استبانة لجمع البيانات المنظمات الخيرية في قطاع غزة، و 
الالزمة من مصادرىا المختمفة لتحقيق تمك األىداف، وقد اعتمد الباحث المنيج الوصفي التحميمي إلجراء 

"رئيس ن مجتمع الدراسة من اإلدارة العميا تكو   حيثكأداة رئيسة لجمع المعمومات.  الدراسة واالستبانة
لممنظمات األىمية الخيرية في قطاع غزة والبالغ  "ومدير المشاريع المدير التنفيذي، ء مجمس اإلدارةوأعضا

( 63( فردًا يعممون في )312( منظمة، وتم توزيع االستبانة عمى عينة عشوائية عددىا )293عددىا )
ربة الفقر، وأن يكون أىميا أن يكون لدييا خظة استراتيجية لمحا ة تم اختيارىا وفق معايير محددةمنظم

 لدييا برامج منتظمة لمتقميل من معدالت الفقر، وتراعي تمثيل كافة المناطق في قطاع غزة.

اللة إحصائية  بين الحد من معدالت الفقر في قطاع غزة تأثير ذا د وقد أظيرت نتائج الدراسة وجود
اريع المنفذة، القدرة التمويمية، الشراكة بين وكل من المتغيرات المستقمة )اإلدارة الكفوءة، نوعية البرامج والمش

المنظمات األىمية بالحكومة، والعالقات الخارجية لممنظمات األىمية(. كما تبين أن غالبية المنظمات 
األىمية تمعب دورًا في مكافحة الفقر عبر تقديميا خدماتيا لمفقراء واأليتام، وتبين أن استعمال التكنولوجيا 

ىمية في عممية تحديث بيانات الفقراء، ويحقق توزيعًا عاداًل بين الفقراء عمى مستوى يساعد المنظمات األ
المناطق، وتبين أن المشاريع التنموية التي تنفذىا المنظمات األىمية تيدف إلى جني األرباح وتعزيز 

مجيا التي تحد من مقدرتيا المالية، كما تبين عدم كفاية الموارد المالية لدى المنظمات األىمية لتنفيذ برا
 معدالت الفقر في قطاع غزة.

ربط المنظمات األىمية بقاعدة بيانات إلكترونية مركزية  ت الدراسة إلى عدة توصيات أىمياوقد خمص
ومتطورة توثق تفاصيل الفئات المستيدفة وترصد أىم حاجات الفقراء، والعمل عمى تبني استراتيجيات 

ية، وتسيم في تحقيق االكتفاء الذاتي والتنمية المستدامة وتعمل تنموية تسيم في إيجاد فرص عمل حقيق
عمى الحد من معدالت الفقر، مع الحفاظ عمى برامج الحماية االجتماعية لمفقراء الذين يعانون من الفقر 
المدقع، واالىتمام بتنويع مصادر التمويل لدى المنظمات األىمية، إضافة إلى ضرورة تفعيل التنسيق 

 ا بين المنظمات األىمية والقطاع الحكومي.والشراكة م



 د
 

Abstract 

This study aimed at identifying the role of NGOs in reducing poverty rates during 
the Israeli siege on Gaza, that was imposed since six years. To achieve this 
objective the researcher designed a questionnaire with purpose of collecting the 
necessary data. Analytical descriptive methodology is the framework of the study. 
Questionnaire is used as a main tool for data collection. The study population 
consists of higher management “the chairman and the board of directors, executive 
managers and the project managers” of the (392) NGOs in Gaza. The questionnaire 
was filled out by a stratified random sample of (213) individuals, working in (63) 
NGOs, chosen pursuant to specific criteria, the most important of which is that the 
NGOs should have a strategic plan to fight poverty in addition to regular programs to 
reduce poverty rates and to observe the representation of all areas of the Gaza Strip.  

The study demonstrated that there is a statistical significant relationship between 
poverty reduction rates in the Gaza Strip and the independent variables (competent 
management, the variety of programs and projects executed, the financial capacity, 
NGOs’ partnership with government and the external relations of the NGOs). Most 
NGOs, the study shows, play role in poverty fighting by introducing different services 
to the poor and orphans. Technology is a main means that is of great help to NGOs 
specially in beneficiaries data update so as to secure a just distribution of support 
throughout different areas of the Gaza Strip. Development projects run by NGOs aim 
at achieving profit, the study concluded; however NGOs financial resources are 
insufficient, which undermine NGOs ability of poverty reduction programs.  

 Study recommended the need of having the NGOs linked together by a central 
electronic data base system that documents all the details of the targeted people; 
adopting developmental strategies that contribute to providing real job opportunities 
and build self -sufficient individuals and that involves sustainable development which 
helps reduce poverty; maintaining programs of social protection of the poor; looking 
for a wider variety of financial sources; stressing the importance of partnership 
between Gaza NGOs and the governmental sector.  
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 اإلهداء

 

 إلى الشجرة التي لم تذبل رغم عطائيا الكبير وجيدىا الوفير...... إلى أمي الحنون

 إلى العين التي سقت إذ رعت، فغرست إذ أورقت فأثمرت........... إلى أبي الرؤوم

لى قرة العين األبناء ىبو، ورزان، ومحمد، وعبد الرحم  نإلى الزوجة الوفية جياد، وا 

لى من عممني حرفًا وقر   خوتي، زمالئي وأحبتي، أىمي وجيراني، وا   نيأإلى أخواتي وا 

 إلى من عَبدوا لنا طريق المساجد، وشحذوا ىممنا نحو المعالي... مربينا األفاضل

 إلى من قدموا أرواحيم وعطروا بدمائيم الزكية تراب الوطن لنحيا ويحيا فينا الوطن

 بطولة والفداء أسرانا القابعين خمف قضبان االحتاللإلى أساطير العصر، مالحم ال

 إلى أبطال معارك حجارة السجيل، والفرقان وأيام الغضب

 إلى كل فرد يحمل في بطاقتو اسم فمسطين

 إلى المنظمات األىمية

 إلى الفقراء

 

 أىدي إلى كل ىؤالء ىذا الجيد المتواضع،،،

 

 الباحث

 عبد الرحيم محمد شهاب

 



 و
 

 

 شكر وتقدير

 

، سيدنا محمد وعمى آلو وصحبو ومن لصالة والسالم عمى أشرف المرسمينوا ،حمد اهلل رب العالمينال
 اقتفى أثره إلى يوم الدين، وبعد،

ناس ال يشكر اهلل"، واعترافًا ال"من ال يشكر  صمى اهلل عميو وسمم: انطالقًا من قول المصطفى
إلى  واالمتنان العرفانأتوجو بخالص  أنحث إال البىذا قديرًا لمجميل، ال يسعني وأنا أنيي بالفضل وت

عمى جيده  رسالة، وأشكرهاإلشراف عمى ال وولتفضل بقب الذيوسيم إسماعيل اليابيل  الفاضل/ الدكتور
الرسالة في صورتيا النيائية، والشكر موصول لجميع ه كان لو األثر الطيب في إخراج ىذالذي  وتوجييو

 ارة.األساتذة األفاضل في كمية التج

األستاذ و  ،/ سامي أبو الروسالدكتوربكما أتقدم بالشكر والتقدير ألعضاء لجنة المناقشة الموقرة ممثمة 
عمى تفضميما بقبول مناقشة ىذه الرسالة والحكم عمييا، وعمى ما قدموه من  معين رجبالدكتور/ 

أضافوه إلييا من قيمة  مالحظات وتوجييات قامت بإثراء البحث. كما وأشكر الُمحكمين لالستبانة لما
 اىم اهلل خيرًا، ووفقيم وسدد خطاىم.ز ت عمى إخراجيا بالشكل السميم، فجساعد

ولما / عبد العزيز البطش لجيوده وتوجيياتو القيمة في إثراء البحث لغويًا القدير كما وأشكر األستاذ
حث وأخص بالذكر إدارة ، كما وأشكر كل من ساندني خالل فترة إعداد ىذا البتدقيق وتنقيحأبداه من 

والعاممين فييا، فميم مني كل الحب واالحترام، وجزاىم اهلل عنا جميعًا في مدينة جباليا الجمعية اإلسالمية 
 خير الجزاء، ووفقيم إلى ما يحبو ويرضاه.



 واهلل ولي التوفيق

 الباحث

 عبد الرحيم محمد شهاب
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 المقدمة 1.1

دمة لممشاركة في خيعد العمؿ األىمي في قطاع غزة منذ تأسيسو مف أىـ الكسائؿ المست
النيكض بمكانة المجتمع الفمسطيني كحتى عصرنا الحالي، كيكتسب العمؿ االجتماعي أىمية 

الشعب كازدياد احتياجات  اليكة بيف مكارد الحككمة عمؽع متزايدة يكمان يعد يكـ، كالسيما م
الفمسطيني كتعقيدات ظركفو الحياتية، كاالرتفاع المتزايد في معدالت الفقر كالبطالة، حيث برز دكر 

سد محاكلة المنظمات األىمية كأحد مككنات المجتمع المدني الفمسطيني خبلؿ العمؿ االجتماعي ل
ف المجتمع تنمكية لفئات متنكعة مإغاثية ك  تمؾ الفجكة كساىمت بشكؿ فاعؿ في تقديـ برامج

 الفمسطيني.

بع ظاىرة الفقر في فمسطيف عمكمان تتميز بخصكصية شديدة تنكمف األىمية بمكاف أف نبيف أف 
كما تعرض لو الشعب الفمسطيني مف أحداث كمآٍس طكاؿ قرف  مف خصكصية القضية الفمسطينية،

الكطنية، كقد أدل  مف الزمف، السيما االقتبلع كالتشريد كالحركب كاالحتبلؿ كالحرماف مف الحقكؽ
ذلؾ إلى إفقار دائـ لفئات كاسعة مف الشعب الفمسطيني، كتشير الدراسات كاإلحصاءات إلى تزايد 
حاد في معدالت الفقر كالبطالة في أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية، كبشكؿ أكبر في قطاع غزة 

ائيمي الحالي المفركض مقارنة بالضفة الغربية، السيما في ظؿ ظركؼ االحتبلؿ كالحصار اإلسر 
في  بعد فكز حركة المقاكمة اإلسبلمية حماس سنكات ستما يزيد عف عمى قطاع غزة منذ 
كذلؾ لمعدكاف اإلسرائيمي  ، كنتيجةن 2006كتشكيميا لمحككمة الفمسطينية عاـ  االنتخابات التشريعية

ة المختمفة في قطاع ، لذا فإف مرافؽ كقطاعات الحيا2008في نياية عاـ الذم شف عمى قطاع غزة 
 كادت أف تصابغزة )الصحة، التعميـ، الزراعة، البنى التحتية، االقتصاد، الظركؼ المعيشية( 

أكثر مف مميكف كنصؼ المميكف  كالزاؿمصدر دخميـ، فقد عشرات آالؼ العماؿ بالشمؿ التاـ، حيث 
 يعتمد، الفقراءمعظميـ مف  2كـ 360فمسطيني يعيشكف في قطاع غزة عمى مساحة ال تزيد عف 

ضاع السيئة التي عمى المساعدات الخارجية في تمبية احتياجاتيـ الحياتية نتيجة األك  معظميـ
 .لياالتي يتعرضكف  االحتبلؿ ممارساتيعيشكنيا بفعؿ 

غبلؽ المعابر التي تربط قطاع غزة مع العالـ كمف الجدير بالذكر أف  إحكاـ الحصار كا 
ارية كمنع دخكؿ مكاد البناء كالمكاد الخاـ إلى قطاع غزة كتكقؼ الخارجي كتحديدان المعابر التج

في كافة مناحي الحياة  خطير تدىكر أدل إلىالقطاعات اإلنشائية كالمصانع كالشركات التجارية 
كبسببو ارتفعت معدالت األسر ة البطالة، اليكمية لسكاف القطاع كترتب عميو زيادة كبيرة في نسب

حت خط الفقر دكف أم مصدر لمدخؿ، حيث انخفضت نسبة المشاركة في الفمسطينية التي تعيش ت
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القكل العاممة في قطاع غزة نسبة إلى حجـ القكل العاممة األساسي كارتفعت معدالت البطالة 
 كازدادت مؤشرات الفقر كانخفض معدؿ اإلنفاؽ الشيرم كمعدؿ اإلنفاؽ عمى الطعاـ بشكٍؿ كبير.

مات األىمية كعمى مدار تاريخيا المعاصر كالحديث أدكاران المنظ لعبت كعمى صعيد آخر فقد
مختمفة كمتباينة انسجمت مع الظركؼ كاألكضاع السياسية كاالقتصادية التي مر بيا المجتمع 

في الحياة السياسية بشكؿ  تككينياالفمسطيني، فشاركت المنظمات األىمية بدكر بارز في بداية 
الحقة أدكاران متشعبة شممت مياديف مختمفة مف حياة  خاص، كاتخذت بعض المنظمات في فترات

المجتمع الفمسطيني، فتخصص الكثير منيا في الجانب الخيرم اإلغاثي كتخصص البعض في 
 .رل تعميمية كصحية كزراعية كمينيةمجاالت أخ

المنظمات الخيرية عمى كجو الخصكص كاكبت مرحمة ىامة في كمما تجدر اإلشارة إليو أف 
الفمسطيني السياسية، فشاركت فييا، كأبدعت في مياديف اإلغاثة، خاصة كفالة األيتاـ  حياة الشعب

، كشيدت تمؾ المنظمات األضاحيكاألسر الفقيرة، كرعاية المرضى كالمحتاجيف كبرامج رمضاف ك 
مؤخران تحكالن نكعيان في أىدافيا كمجاالت عمميا حيث انتقمت مف العمؿ في مجاالت اإلغاثة إلى 

 مة في التنمية. المساى

سباقةن بيف المنظمات األىمية في ىذا  كانت المنظمات الخيرية مما ىك جدير بالذكر أفك 
ستثمار المكمؿ كالداعـ لمتنمية المجاؿ، فنفذت المراكز التعميمية كرياض األطفاؿ، كانتقمت إلى اال

المشاريع  :منيافرص عمؿ  إيجاد، كنفذت مجمكعة مف المشاريع التي أسيمت في المجتمعية
التي تفشت بشكؿ الزراعية كالصحية كالتعميمية في محاكلة جادة منيا لمتقميؿ مف معدالت الفقر 

، فضبلن عف التخفيؼ مف كطأة الحصار سكاء بتشغيؿ المينييف كالعماؿ أك كبير في قطاع غزة
 . البلزمة لمفئات الفقيرة كالميمشة بتكفير الخدمات

كطرؽ قياسو  كمبلمحو مفيـك الفقر كأسبابوض ىذا البحث سكؼ يستعر بناءن عمى ما سبؽ ك 
 الحدفي في قطاع غزة كتصنيفاتيا كدكرىا لمنظمات األىمية كاآلثار الناجمة عنو، كالتعرؼ عمى ا

، مج نكعية، كما نفذتو مف براخبلؿ فترة الحصار المفركض عمى قطاع غزة مف معدالت الفقر
 كما، ات الخيرية العاممة في مجالي اإلغاثة كالتنميةتجارب بعض المنظمكسكؼ يمقي الضكء عمى 

سيستعرض نتائج الدراسة كتكصياتيا إضافة لتقديـ رؤية مقترحة الستراتيجيات تيدؼ لممساىمة في 
 تقميؿ معدالت الفقر في قطاع غزة.
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 مشكمة الدراسة 1.2

مج ىذه المنظمات، يشيد قطاع غزة تزايدان ممحكظان في المنظمات األىمية، كتتنكع أىداؼ كبرا
لكف كجيتيا في المجمؿ تتفؽ عمى غايات أساسية أىميا محاربة الجكع كالمرض كالجيؿ كتحقيؽ 

كبيرة لمحاربة الفقر كتحقيؽ االكتفاء الذاتي مف  التنمية المستدامة، كتبذؿ ىذه المنظمات جيكدان 
ككزارة الشؤكف االجتماعية  إضافة لمدكر الذم تبذلو الكزارات الحككمية خبلؿ البرامج التي تنفذىا

لمتغمب عمى الحصار  منيا ، كذلؾ في محاكلةكغيرىا مف المؤسسات الحككمية ككزارة العمؿ
عمى قطاع غزة، لكف المبلحظ أف الفئات الميمشة كالمحتاجة في  المتكرركمعالجة آثار العدكاف 

نظمة نياية م 854ي بمغت كالت قطاع غزة سجمت تزايدان رغـ الزيادة في أعداد المنظمات األىمية
كمف ىنا رأل الباحث ضركرة القياـ بيذه الدراسة كالتي تتمثؿ ، (2012مية، )كزارة الداخ 2012عاـ 

 :في السؤاؿ الرئيس التالي

 ؟المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزةمساىمة ما مدل 
تية التي يسعى الباحث إلى كينبثؽ مف السؤاؿ الرئيس السابؽ األسئمة الفرعية اآل

 اإلجابة عنيا:
 ما ىي األسباب الكامنة كراء تزايد معدالت الفقر في قطاع غزة؟ .1
ما مدل تأثير الحصار كاإلغبلؽ المحكـ لممعابر عمى تمبية االحتياجات البلزمة لتقميؿ  .2

 نسب الفقر في قطاع غزة؟
نظمات كالمؤسسات ما مدل التنسيؽ بيف المنظمات األىمية مف جية كبيف تمؾ الم .3

 الحككمية لمكاجية زيادة معدالت الفقر في قطاع غزة؟
ما مدل تكافؽ شركط الجيات الممكلة مع االحتياجات الفعمية لمفئات الميمشة كالفقيرة  .4

 في قطاع غزة؟

 الدراسة أىداف 1.3

 تسعى ىذه الدراسة إلى تحقيؽ ما يأتي:

 .التعرؼ عمى ظاىرة الفقر كتداعياتيا في قطاع غزة .1
، كعرض غزة إبراز دكر المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر في قطاع .2

دارة البرامج كاألنشطة كالمشاريع اإلغاثية كالتنمكية.  تجاربيا في تنفيذ كا 
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إبراز أىمية تنسيؽ الجيكد بيف المنظمات األىمية لتحقيؽ االتكازف كالتكافؤ في التكزيع  .3
 نفيذ برامج الفئات الميمشة كالمحتاجة في قطاع غزة.كالدقة كالعدالة االجتماعية عند ت

إبراز مدل التكافؽ ما بيف شركط الجيات الممكلة كرؤيا المنظمات األىمية في تمبية  .4
 احتياجات الفئات الميمشة كالمحتاجة.

غبلقات في  .5 تكضيح دكر ممارسات االحتبلؿ اإلسرائيمي مف حصار كعدكاف متكرر كا 
 ع غزة.تفاقـ ظاىرة الفقر في قطا

تحديد نقاط القكة كالضعؼ ككذلؾ الفرص كالتحديات التي تكاجو المنظمات األىمية في  .6
 قطاع غزة.

يأمؿ الباحث أف تسيـ  تقديـ التكصيات عمى ضكء تقييـ دكر المنظمات األىمية كالتي .7
 عممية لمحد مف معدالت الفقر. في تقديـ حمكؿٍ 

 

 الدراسة أىمية 1.4

 أواًل: عمى صعيد الباحث

ىي األكلى مف نكعيا في محافظات غزة كالتي  -حسب عمـ الباحث–ذه الدراسة إف ى 
 تحاكؿ اإلسياـ في تقديـ حمكؿ عممية لمحد مف مستكل معدالت الفقر في المجتمع الفمسطيني.

 عمى صعيد الحكومة ثانيًا:

سمبية لا اكآثارى افقر في قطاع غزة، كزيادة معدالتيتنبع أىمية الدراسة مف خطكرة معدالت ال
حكاـ إغبلؽ المعابر كالمنافذ، كنتيجة كذلؾ  السيما في ظؿ الحصار المفركض عمى قطاع غزة كا 

في تكجيو نظر ، مما قد يساعد عمى قطاع غزةالمتكرر لآلثار الكخيمة التي خمفيا العدكاف 
رة لمحاكلة التغمب عمى ظاىفي تحديد األكلكيات  القرار الفمسطينيالسياسات ك المسؤكليف كصناع 
 .الفقر في قطاع غزة

 : عمى صعيد المنظمات األىميةثالثاً 

في تقميؿ معدالت الدكر الذم تمعبو المنظمات األىمية تساعد ىذه الدراسة في التعرؼ عمى 
اإلدارة  اإلسرائيمي المفركض عمى قطاع غزة، كما أنيا سكؼ تساعدفي ظؿ ظركؼ الحصار الفقر 

ص الصعكبات كالمعيقات بشكؿ مكضكعي يعينيا عمى إيجاد العميا في المنظمات األىمية في تشخي
 الحمكؿ المناسبة لمكاجية تزايد معدالت الفقر في قطاع غزة.
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 : عمى صعيد المؤسسات األكاديمية والبحثيةرابعاً 

لمباحثيف كطمبة العمـ في ذات المجاؿ، باإلضافة  ستككف ىذه الدراسة بمثابة مرجع عممي جديد
ت الدراسة الحالية سكؼ تساعد الباحثيف كالدارسيف بتكفير معمكمات حكؿ إلى أف نتائج كتكصيا

ظاىرة الفقر كأبعادىا كأسبابيا كآثارىا كاستراتيجيات التغمب عمييا مف قبؿ المنظمات األىمية 
 كاألطراؼ المعنية ذات العبلقة.

 الدراسة متغيرات 1.5

 .في قطاع غزةالحد مف معدالت الفقر  المتغير التابع:
 :ةالمستقم اتمتغير ال

 .األىمية ة لممنظماتاإلدارة الكفكء .1
 نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة لممنظمات األىمية. .2
 .األىمية قدرة التمكيمية لممنظماتمال .3
 .شراكة المنظمات األىمية بالحككمة .4
 العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية. .5
 دكر المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر. .6

 فرضيات الدراسة 1.6
 (0.05) تؤثر اإلدارة الكفكءة لممنظمات األىمية تأثيران ذا داللة إحصائية عند مستكل .1

 .عمى الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة
تؤثر نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة لممنظمات األىمية تأثيران ذا داللة إحصائية عند  .2

 ي قطاع غزة.ى الحد مف معدالت الفقر فمع (0.05) مستكل
( 0.05)قدرة التمكيمية لممنظمات األىمية تأثيران ذا داللة إحصائية عند مستكل متؤثر ال .3

 عمى الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة.
( 0.05)تؤثر عبلقة المنظمات األىمية بالحككمة تأثيران ذا داللة إحصائية عند مستكل  .4

 عمى الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة.
عبلقات الخارجية لممنظمات األىمية تأثيران ذا داللة إحصائية عند مستكل تؤثر ال .5

 عمى الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة.( 0.05)
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( حكؿ دكر  α≤ 0.05ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية عند مستكل الداللة ) .6
المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر خبلؿ الحصار عمى قطاع غزة تعزل 

جمالي حجـ التمكيؿ في السنكات الستة ك غيرات "عدد سنكات خبرة المؤسسة، لممت ا 
 ."التنمكمك  اإلغاثي يفالماضية في المجال

 الدراسة حدود 1.7

 :كحتى أبريؿ  2006غطت الدراسة الفترة الزمنية مف الفترة ما بيف أبريؿ  حد زماني
 .2013 أبريؿحتى  2012 أكتكبر، أما الدراسة التطبيقية فقد غطت الفترة مف 2013

 :في مة في مجاؿ العمؿ الخيرم المنظمات األىمية العامفي الدراسة تمثمت  حد مكاني
كالتي ليا مساىماتيا الجادة كالمسجمة رسميان لدل كزارة الداخمية الفمسطينية، قطاع غزة 

 .ركؼ الحصار عمى قطاع غزةفي الحد مف معدالت الفقر في ظؿ ظ
 :الخيرية في الحد مف معدالت المنظمات األىمية  سة دكرتناكلت الدرا حد موضوعي

 الفقر.

 الدراسة مصطمحات 1.8

تطكر مفيكـ الفقر في العصر الحديث باعتباره الحاجة إلى الشيء الغائب أك الناقص  . الفقر:1
إلى غياب القدرة عمى تحقيؽ الحاجة، كلقد قامت الييئات الدكلية بتحديد عتبة الفقر حسب 

 ،يف في اليـكر دكالشة في كؿ بمد، مقدرة ىذه العتبة بمعدؿ دخؿ فردم ال يتجاكز المستكل المعي
 (.1، ص2008الكاحد فيك عبلمة عمى الفقر المدقع )البككش،  دكالردكف ال اأم

سمعة تعكس الحاجات األساسية جنبان إلى  12كىك يرتبط بالسمة األساسية كتشمؿ  . خط الفقر:2
 7شممت إضافة إلى السمع المشمكلة في السمة األساسية عمى  جنب مع احتياجات أخرل، حيث

سمع أخرل ىي األثاث كاألكاني المنزلية، لكاـز كأعماؿ منزلية، الرعاية الطبية، المكاصبلت، 
التعميـ، العناية الشخصية، اإليجار المقدـ لممسكف )الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، 

 ب(.2012

يعتبر خط الفقر األكؿ، كيعكس الحاجات األساسية مف ميزانية المأكؿ كىك  :المدقعخط الفقر  .3
لؤلسرة المرجعية المككنة مف خمسة  2011كالممبس كالمسكف. كبمغ خط الفقر المدقع خبلؿ عاـ 
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شيكبلن إسرائيميان جديدان أم  13832أفراد )بالغيف اثنيف كثبلثة أطفاؿ( في األراضي الفمسطينية 
 ب(.2012مريكيان )الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، دكالران أ 509حكالي 

كىك يعتبر خط الفقر الثاني، كيعكس ميزانية الحاجات األساسية باإلضافة  :العادي. خط الفقر 4
إلى احتياجات أخرل كالرعاية الصحية كالتعميـ كالنقؿ كاالتصاالت كالرعاية الشخصية 

شيكبلن إسرائيميان  23293كبمغ خط الفقر حكالي كالمفركشات كغير ذلؾ مف مستمزمات المنزؿ، 
دكالران أمريكيان لنفس األسرة المرجعية )الجياز المركزم لئلحصاء  637جديدان أم حكالي 

 ب(.2012الفمسطيني، 

 دكلة أخرل، بقصد حرمانيا مف كؿ اتصاؿ ىك تدبير حربي تّتخذه دكلة محاربة ضدّ  :. الحصار5
ـّ ذلؾ  عف طريؽ البحر بمنع دخكؿ السفف إلى مكانئ الدكلة أك االقتراب مف بالعالـ الخارجي. كيت

ة أك إقبلعيا بمنع ىبكط الطائرات في مطارات الدكل أك االنطبلؽ منيا، كعف طريؽ الجكسكاحميا 
بقطع اتصاالت الدكلة بالخارج. كالحصار ىك عمؿ عدائي تمجأ إليو الدكؿ  منيا، كعف طريؽ البر
حرب، أك خبلؿ الحرب أك بعد الحرب، مف أجؿ انتزاع مطمب أك تحقيؽ في حاالت االستعداد لم

 .(2009، كالعيمة، حمد) راه الخصـ عمى الرضكخ ألمر معيفمأرب أك إك

منذ فكز  قطاع غزةالتدابير اإلسرائيمية تجاه  تمثؿ في . الحصار اإلسرائيمي عمى قطاع غزة:6
حيث قامت إسرائيؿ بإغبلؽ المعابر  ،2006حركة حماس في االنتخابات التشريعية في شباط 

، كفرضت قيكدان سياسية كاقتصادية كمالية المؤدية إلى قطاع غزة ككقؼ دخكؿ البضائع كمكاد البناء
 .(2006 )سعد،عمى سكاف قطاع غزة 

ىيئة ذات شخصية اعتبارية مستقمة ال تيدؼ لتحقيؽ ربح مف مزاكلة  لمنظمات األىمية:. ا7
نما تيدؼ إ لى تحقيؽ أغراض اجتماعية أك عممية أك اقتصادية تنمكية، كمف أمثمتيا نشاطيا، كا 

 .(2005)الجديمي،  المنظمات الخيرية كاالجتماعية كاإلغاثية كالصحية كالتربكية

عرؼ قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األىمية الذم أصدرتو السمطة  . الجمعيات الخيرية:8
ى أنيا: "شخصية معنكية مستقمة تنشأ بمكجب اتفاؽ بيف عدد الفمسطينية المنظمات أك الييئات عم

ال يقؿ عف سبعة أشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشركعة تيـ الصالح العاـ دكف استيداؼ جني األرباح 
، 2000المالية بيدؼ اقتسامو بيف األعضاء أك لتحقيؽ منفعة شخصية" )الكقائع الفمسطينية، 

 (.7ص
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 مقدمة 2.1.1
 العشريف القرف مف اتيالسبعين أكاخر في الحككمية غير بالمنظمات الدكلي االىتماـ ظير

 االجتماعية الحركات ركاد ألسنة عمى جاريان  لفظان  المدني" المجتمع "منظمات عبارة حيث أصبحت
الكعي  ادةمنيا: زي أسباب لعدة كذلؾ منيا، النامية كخاصة العالـ، دكؿ مف العديد في مقراطيةيالدك 

 عمى الرقابة مف نكع كلممارسة الحقكؽ، مف مزيد عمى بالحصكؿ المجتمع كرغبة نساف،اإل بحقكؽ
 .(15، ص 2007النصر، أبك) المجتمع إدارة في المشاركة فياألفراد  حؽ كلتأكيد الحككمات

بدكر أساسي كفعاؿ في  كتقميديان  كلقد قامت المنظمات غير الحككمية في فمسطيف تاريخيان 
ية كالتعميمية كالثقافية كمحك األمية كالتدريب عمى ميف حرة كالقياـ بأنشطة تكفير الخدمات الصح

عمى تقديـ تمؾ الخدمات كالرعاية االجتماعية  مدرة لمدخؿ لمكافحة الفقر كالعكز، كركزت تاريخيان 
 ء كالمعكزيف كمحدكدم الدخؿار الفقإلى الفئات المحتاجة مف المجتمع الفمسطيني كخاصة مف 

 (.2003ت في المخيمات كالقرل كالمدف )مرصد، ار لمسنيف كالنساء الفقيمعاقيف كاكال

المجتمع المدني ىك ظاىرة ك  حدل مككنات المجتمع المدني،إىمية لذا تعتبر المنظمات األ
( 139، ص2008) كحصر الخطيب ،نسانية الطكيؿتاريخ اإل كنتاج نشاط اجتماعي عبر ،إنسانية

جممة الركابط كالمؤسسات الحرة، كغير نو "أاألدنى لمتعريؼ بلحد اتعريفو لممجتمع المدني بيف 
المجتمع المدني يككف حاضران أك قائمان كالحد األقصى لمتعريؼ " ،ك نفكذىا"أالخاضعة لسمطة الدكلة 

حيف يتمكف المجتمع ككؿ مف تنظيـ نفسو كتنسيؽ نشاطاتو مف خبلؿ الركابط كالمؤسسات الحرة 
 .أك نفكذىا" الخاضعة لسمطة الدكلة كغير

ىمية مؤشران تنمكيان ميمان في تقارير التنمية البشرية لتقدـ مجتمع ما كيمثؿ دكر المنظمات األ
د البشرية غمب المجتمعات في تعبئة المكار أكقد تمثؿ ىذا الدكر في  ،كديمقراطيتو كتعدديتو
فضؿ كتقديـ خدمات أ ،كاجتماعيان  اإلنساف سياسيان  لنتاج القكمي كرفع مستك كاالقتصادية كزيادة اإل

، كقد ساىمت لو كتشجيع الحرية كتعزيز مفيكـ المجتمع المدني كتنمية ركح العمؿ الجماعي
يجاد حمكؿ لمكثير مف مشكبلت المجتمع مثؿ تقديـ خدمات في مختمؼ إىمية في المنظمات األ
 .(3، ص2002، )التميميكالتعميـ كتنمية الميارات البيئة كمحاربة الفقر ك صحة المجاالت كال

كخبلؿ ىذا الفصؿ سيتـ الحديث عف نشأة كتطكر المنظمات األىمية في فمسطيف عمكمان، كفي 
قطاع غزة عمى كجو الخصكص، كتصنيؼ البرامج التي تقدميا المنظمات األىمية في قطاع غزة، 

 ات.كالعبلقات التشابكية لممنظمات األىمية، كتحميؿ لمبيئة الداخمية كالخارجية ليذه المنظم
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 بين النشأة والتطور المنظمات األىمية في قطاع غزة 2.1.2
 مفيوم المنظمات األىمية  2.1.2.1

يظير اختبلؼ في تعريؼ المنظمات األىمية بحسب الجيات المعرفة كاألزمنة كاألمكنة 
 كالنظريات كالقناعات السياسية حتى كقتنا ىذا، كفيما يمي بعضان مف ىذه التعريفات:

المنظمات كالييئات األىمية الذم أصدرتو السمطة الفمسطينية  عرؼ قانكف الجمعيات الخيرية
تنشأ بمكجب اتفاؽ بيف عدد ال يقؿ عف سبعة  مستقمة شخصية معنكية"أك الييئات عمى أنيا: 

بيدؼ  ةأشخاص لتحقيؽ أىداؼ مشركعة تيـ الصالح العاـ دكف استيداؼ جني األرباح المالي
 (.7، ص2000 خصية" )الكقائع الفمسطينية،اقتسامو بيف األعضاء أك لتحقيؽ منفعة ش

( المنظمات األىمية عمى أنيا منظمات خاصة تقكـ بأنشطة 2001) كقد عرؼ البنؾ الدكلي
 كعرفيا عيسى .لدفع المعاناة كالدفاع عف مصالح الفقراء كحماية البيئة كتحقيؽ تنمية المجتمع

أنشئت مف قبؿ مجمكعة مف  مؤسسات غير حككمية، كغير ىادفة لمربح، بأنيا (9، ص2001)
 الناس، في إطار المجتمع المدني، يعممكف مف أجؿ ىدؼ محدد لخدمة كرفاىية المجتمع.

فيا األمـ المتحدة بأنيا منظمات ليا رؤية محددة تيتـ بتقديـ خدماتيا لمجماعات كاألفراد، كتعر 
المشاريع  ميا في مياديفكتحسيف أكضاع الفئات التي تتجاكزىا التكجيات اإلنمائية، كما يتحدد عم

عادة التأىيؿ، ككذلؾ تيتـ بثقافة المجتمع كالدفاع عف الحقكؽ االقتصادية اإلنمائية كالطكارئ كا  
 (.2003كاالجتماعية لؤلفراد )الكسادم، 

ستقمة ال تيدؼ ( عمى أنيا ىيئة ذات شخصية اعتبارية م17، ص2005) جديميالكعرفيا 
تيدؼ إلى تحقيؽ أغراض اجتماعية أك عممية أك اقتصادية  نماكا  نشاطيا، كلة زالتحقيؽ ربح مف م

 غاثية كالصحية كالتربكية.لمنظمات الخيرية كاالجتماعية كاإلتنمكية، كمف أمثمتيا ا

 ،ان نيا منظمات غير ربحية، كالعمؿ بيا تطكعيأ ىعم (15، ص2007رفيا أبك النصر )كقد ع
 .ج ليا المجتمعة كمتنكعة يحتالى تقديـ خدمات عديدإكما كتيدؼ 

طنيف دكف اة تؤسس كتدار مف قبؿ مك نيا أم منظمأعمى ( 52، ص2008كعرفيا النباىيف )
 ،مستقبلن  عدليان  ك ككاالت حككمية، كتعتبر المنظمة غير الحككمية كيانان أتمثيؿ رسمي لطكاقـ  أم

خيرية أىدافيا الحيات كالحصانات الضركرية لتحقيؽ بلكتمنح كافة الحقكؽ كالكاجبات كالص
 مع المحافظة عمى استقبلليتيا. يةنسانكاإل
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أنيا منظمات غير ربحية ال صمة ليا بمؤسسات ( عمى 76، ص2008كما عرفيا محسف )
الدكلة أك المؤسسات الربحية التابعة لمقطاع الخاص، كيعمؿ في تمؾ المؤسسات أفراد أك مجمكعات 

لذم تتاح بو تمؾ الحريات سكاءن أكانت ىذه تستمد قكتيا مف الحريات الطبيعية لئلنساف، كبالقدر ا
المؤسسات تسعى إلقامة مجتمع  مدني لحماية الحقكؽ السياسية كاالقتصادية، أك لخدمة أىداؼ 
معينة، أك لحماية مجمكعة بعينيا كاألقميات كاألطفاؿ كالنساء كالمعاقيف، أك لخدمة أغراض عامة 

في مجاالت الصحة كالثقافة كحماية البيئة كمحاربة تعكد بالنفع عمى المكاطنيف بصفة عامة كالعمؿ 
 الفقر كنحك ذلؾ.

التعريفات السابقة جميعيا تتفؽ حكؿ مفيكـ المنظمات األىمية مف حيث  كيرل الباحث أف
 وتعريف لذا يمخص الباحث القائميف عمييا،خصائص جكىر أدائيا كطبيعة أىدافيا كنطاؽ عمميا ك 

ال تيدؼ إلى الربحية، بؿ تسعى  تجمعات مدنية مستقمة رة عفعبا عمى أنيااألىمية  لممنظمات
 مف خبلؿ برامج كأنشطة محددة المحتاجةبشرائحو المختمفة  تمبي احتياجات المجتمع لتحقيؽ أىداؼ

 .يقكـ بيا مجمكعة مف المتطكعيف

 ور التاريخي لممنظمات األىمية التط 2.1.2.2
ص، حالة فريدة مف نكعيا، حيث تعتبر حالة المجتمع األىمي الفمسطيني عمى كجو الخصك 

تطكر عمميا في ظؿ االحتبلؿ كفي غياب الدكلة كمؤسساتيا الخدمية كالتنمكية، حيث لعبت 
غياب الدكلة، مف تعميـ ظؿ المؤسسات األىمية مف الناحية المكضكعية دكر مؤسسات الدكلة في 

غاثة كتنمية...  كجزء مف نضاؿ  جان لخ. كاستطاعت الكصكؿ إلى أكثر الفئات احتياإكصحة كا 
الفمسطينييف كمقاكمتيـ لبلحتبلؿ، ليشمؿ دكرىا تقديـ خدمات أخرل كالعناية باألسرل كالدفاع عف 

كعمى الرغـ مف الطابع اإلغاثي الذم قامت بو المؤسسات األىمية، إال أف دكرىا ، حقكؽ اإلنساف
كقد  ،الفمسطيني فكؽ أرضيـ لصمكد أبناء الشعب كمعززان لبلحتبلؿ  ان مقاكم ،بامتياز كاف سياسيان 

 أدكاران امتد ىذا الدكر في غياب أك تغييب مؤسسات الدكلة إلى لعب رمكز عدة مف المجتمع المدني 
 (.2011)يكنس،  سياسية تبدك في أحياف كثيرة بعيدة عف اختصاص عمميا األىمي

ع المدني مة في المجتمكما يعتبر قطاع العمؿ األىمي في فمسطيف مف أىـ القطاعات الفاع
حيث تمعب مؤسسات العمؿ األىمي دكران حيكيان كفعاالن في إطار تنشيط الحراؾ الفمسطيني، 

الديمقراطي داخؿ المجتمع، فيي أىـ قنكات المشاركة الشعبية، كىي البنية التحتية التي تؤسس ألف 
 (.2006)سرحاف،  لمحياة، كأسمكبان لتسيير المجتمع نظامان  الديمقراطية تككف

 :مراحؿ تتمثؿ في اآلتي إلى أربع ىمية الفمسطينيةراحؿ تطكر المنظمات األمف تقسيـ كيمك



14 
 

  (1967–1917)المرحمة األولى 

العثماني  الحكـ تالتي عايش ىي فترة النشأةك  (1948-1917رة )ترتيف ىما الفتكتتمثؿ في ف
ىمية فييا بالدكر يمي حيث اتسـ دكر المنظمات األ، كاالحتبلؿ االسرائثـ االنتداب البريطاني

ميجرة الييكدية باإلضافة لمحك األمية، إال أنو كفي الفترة كالتصدم ل اإلنساني اإلغاثي كالخيرم،
ضفة الغربية ردني في العايشت الحكميف األكلى كالتي ( مف المرحمة األ1967-1948الثانية )

، فقد ىبط 1967عاـ ف في كالمصرم في قطاع غزة، كاالحتبلؿ االسرائيمي لباقي أراضي فمسطي
ردني عاـ في صفكؼ المجتمع الفمسطيني كتشديد قبضة النظاميف األحباط الالعمؿ األىمي نتيجة اإل

، كبالتالي تركز ا أدل إلضعاؼ األحزاب كالتنظيماتكالمصرم عمى حرية كحركة الفمسطينييف، مم
غاثي إلدة إضافة لمعمؿ احؽ العك اكمة مشاريع التكطيف كاالىتماـ بقضية البلجئيف ك العمؿ عمى مق

 .(77-76، ص2006األشقر، )

 (1994-1967المرحمة الثانية )

التي برزت فييا منظمة طرأ تطكر ميـ عمى صعيد العمؿ األىمي في فترة السبعينيات ك  لقد
حيث قامت بإنشاء العديد مف االتحادات عب الفمسطيني، التحرير الفمسطينية كممثؿ شرعي لمش

تجابة لبعض االحتياجات التنمكية، ، كاسعـ لجاف العمؿ التطكعي في فمسطيفلدالشعبية في الخارج 
أنو ، حيث اعتبر الجانب التنمكم في ظؿ ظركؼ االحتبلؿ عمى لكف دكف رؤية تنمكية شاممة
قاىي كلكية تطبيع مع اإلسرائيمييف، كأف األ في نو ك ال أمة الدكلة المستقمة كليس التنمية، إتحرير كا 

لى نظرة التكسع تجاه السياسية الضيقة في عدـ التنمية إمف النظرة نيات تحكؿ األمر فترة الثماني
 (.78، ص2006)األشقر،  التنمية

، حيث ركز ثمانينيات بشكؿ أفضؿفترة ال تطكر دكر العمؿ األىمي بالمنظمات األىمية فيك 
مى اليكية الفمسطينية، ، كالمحافظة عالخدمية التي تركيا االحتبلؿ متعمدان  عمى سد الفجكاتالعمؿ 

ة بعد االنتفاضة األكلى خاصسياستو العنصرية ك كتعزيز صمكد الشعب الفمسطيني أماـ االحتبلؿ ك 
، حيث أثبتت المنظمات قدرتيا عمى دعـ مقاكمة االحتبلؿ بأشكاؿ مختمفة كمنيا جانب 1987عاـ 

  (.89، ص2007كالتعميـ )شاىيف، الخدمات في قطاع الصحة كالزراعة 

  (2004-1994) مرحمة الثالثةال
، حيث 1994كتكقيع اتفاقية أكسمك عاـ  كالتي بدأت مع قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية

الجياز ظير أ، حيث ازدياد ممحكظ في عدد المنظمات األىمية الفمسطينيةتميزت ىذه المرحمة ب
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الفمسطينية  ىميةألإجمالي المنظمات امف  (%35.6)ما نسبتو  فأ 1999المركزم لئلحصاء عاـ 
مف  (%39.1)، كما تأسس ما نسبتو قياـ السمطة الكطنية الفمسطينية في قطاع غزة تأسس بعد

ة الغربية بعد قياـ السمطة أيضان، كقد أخذت المنظمات األىمية في جمالي تمؾ المنظمات في الضفإ
أرضان خصبة لمصراع يعكس النفكذ السياسي لؤلحزاب المختمفة، فأصبحت  معظميا طابعان سياسيان 

 . (112-111، ص2005، الحزبي، إضافة النتقاؿ معظـ الصبلحيات المدنية ليد السمطة )ىندم

اسبة إلنشاء المنظمات ى تمتع تمؾ الفترة بتسييبلت منكيعكد أىـ سبب في تمؾ الزيادة إل
تمكيميا،  ماـ السمطة عف طبيعة عمميا، كدكرىا ك األىمية، عمى الرغـ مف أنيا أصبحت مسائمة أ

كاعتمد  1/2000ىمية رقـ المنظمات األحيث تـ في تمؾ الفترة إصدار قانكف الجمعيات الخيرية ك 
  .(90-89، ص2007السابقيف في غزة كالضفة ) شاىيف،  مف القانكنيف بدالن 

،  بحيث كاف ال بد مف ؾ الفترةمما استدعى لتحكؿ نكعي في حياة المجتمع الفمسطيني في تم
تطكير الدكر ، ك االجتماعيةىمي قكم ينسجـ مع التغيرات السياسية كاالقتصادية ك كجكد قطاع أ
التنمية في ظؿ المفاىيـ الجديدة كالتنمية المستدامة، ك ( ( إلى الدكر )التنمكمإلغاثيالتقميدم )ا

 .(26، ص2002، يكنس) المجتمعيةالمشاركة انساف ك حقكؽ االالبشرية  كالعدالة االجتماعية ك 

 (2008-2004لرابعة )المرحمة ا
مرت  ككاف ليذه المرحمة تأثيرات مختمفة عمى المنظمات األىمية الفمسطينية كأدائيا حيث

ستمرار في الداخمية كعدـ االستقرار، كحديثان الحرب عمى قطاع غزة مع االبمرحمة المشاكؿ 
 .(75، ص2009مكي، الحصار المفركض عميو )
ر البلإنساني عمى السكاف ىناؾ، عممت مكعد فرض الحصا ،2006كمنذ بداية عاـ 

المنظمات األىمية الفمسطينية عمى تنمية دكرىا مف أجؿ خدمة أعداد أكبر مف الناس، كتحديدان في 
 (.2009)المدىكف، كآخركف،  مجاؿ التنمية كالرعاية اإلجتماعية كتكزيع المكاد اإلغاثية

 (2013-2009المرحمة الخامسة )

، حيث تنامى ىذا الدكر بعد تدىكر ران ميمان لممؤسسات األىمية كقد شيدت ىذه المرحمة دك 
األكضاع اإلنسانية في قطاع غزة كبخاصة في ظؿ استمرار الحصار اإلسرائيمي كتداعيات الحرب 

حيث  ،كما أعقبيا مف آثار كخيمة عمى المجتمع الفمسطيني عمى قطاع غزة 2008اإلسرائيمية عاـ 
ت عمى المساعدات التي تقدميا المنظمات المحمية كالدكلية، فضبلن ارتفعت نسب األسر التي اعتمد

  (.2012عف الدكر الذم قامت بو تمؾ المنظمات في إغاثة المتضرريف جراء الحرب )الشكا، 
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 دوافع عمل المنظمات األىمية في قطاع غزة 2.1.2.3
 راسةت داؼ النبيمة كما ذكر نشأت المنظمات األىمية في األساس لتحقيؽ مجمكعة مف األىد

 ( مثؿ:6، ص2002، بيساف)

 .االستجابة لضركرة تحسيف األكضاع الحياتية لؤلفراد بشكؿ عاـ 
  االستجابة لتمبية احتياجات مجتمعية ذات طابع مدني كتقع خارج مسؤكلية أك اىتماـ

 السمطة التنفيذية.
 .العمؿ عمى تحسيف أكضاع فئات ميمشة أك مسحكقة 
  عي مف خبلؿ التأثير بالقكانيف كالتشريعات االجتمااإلسياـ في عممية التغيير

كالسياسات العامة كتعبئة الرأم العاـ إزاء مكضكع محدد أك مجمكعة مكاضيع تيـ 
 المجتمع كمف خبلؿ عممية تكعكية كتثقيفية كتنكيرية كاسعة.

الحياة  في مركزيان  دكران  لعب فمسطيف في األىمي العمؿ فإف الفمسطيني المستكل صعيد كعمى
المجاكرة  الدكؿ في تمعبو الذم الدكر يفكؽ كبشكؿ الفمسطينية األراضي في كاالقتصادية ماعيةاالجت
النقص  سد محاكلة ىك ذلؾ كراء الرئيسة األسباب كأحد المشابو، التنمية مستكل ذات كالدكؿ

 ديفكير) لمجميكر األساسية الخدمات تكفير عمى القادرة الدكلة مؤسسات غياب عف الحاصؿ
كتتنكع المؤسسات األىمية مف حيث اختبلؼ تخصصاتيا كأىدافيا، عمى سبيؿ ، (2009 كترتير،
 (:5-3، ص1999المدني،  )الممتقىالذكر 

 .تحقيؽ رغبات المكاطنيف مف خبلؿ المشاركة الفعالة كزيادة الكعي 
  إدماج المكاطنيف بصكرة فعالة كعمؿ جماعي، لممشاركة في الحياة السياسية العامة

 .القراركالتأثير في عمميات صنع  لمجتمعاتيـ
 ة، كىي حرية التعبير كالكممة كتشكيؿ المؤسسات يراطتقكية إحدل سمات الديمق

 كتعددىا.راء كتنكع اآل كاالنضماـ إلييا
  مكمبلن لمحككمة في تكفير الخدمات االجتماعية كالصحية كالثقافية كالرفاىية  دكران تمعب

 المجتمع. في

لمنظمات األىمية في قطاع غزة تختمؼ كفقان لرؤيتيا كرسالتيا كأىدافيا كيرل الباحث أف دكافع ا
في مجمميا في التي تشمميا برامج تمؾ المنظمات، لكنيا تتفؽ  المجتمعيةالشرائح كمجاالت عمميا، ك 

سد نقص حاجات الفئات الفقيرة كالميمشة، كتعمؿ عمى تحسيف ظركفيـ اإلنسانية  عمىعمؿ ال
 . في بعض األحيافلتي ليس بمقدكر الحككمة القياـ بيا أك تكميبلن لدكر الحككمة كالحياتية عمكمان كا
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 ظمات األىميةالعوامل التي أدت إلى تزايد المن 2.1.2.4
 المجتمع أف ، كمنياألسباب تزايد عدد المؤسسات األىمية (5ص، 2006) شبير يشير

 بسبب كالسياسية كالتعميمية كالصحية كاالقتصادية االجتماعية المشاكؿ مف الكثير الفمسطيني يعاني
 سمطات بياتقكـ  التي التعسفية اإلجراءات بسبب ككذلؾ لفمسطيف، الطكيؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي

لكؿ  كتدميرالزراعية  لؤلراضي كتجريؼ الحككمية كالمصالح كالمصانع لمبيكت ىدـ االحتبلؿ مف
الغربية  الضفة في الحككمية يرغ المؤسسات مف كبير عدد انتشر فقد ليذا االقتصادية، المقكمات
في  الحككمية غير المؤسسات مف كبير عدد كىناؾ المشكبلت، ىذه حؿ في لممساىمة غزة كقطاع
 بمغ فقد غزة قطاع في الحككمية غير المؤسسات عدد تزايد إلى المعمكمات تشيرغزة، ك  قطاع

 المجتمع، تخدـ يرةكث مجاالت في المؤسسات ىذه كتعمؿ، 2005ـ عا حتى مؤسسة (682عددىا )
 الصحة االقتصادية، التنمية اإلنساف، كحقكؽ الديمقراطية كالرياضة، الثقافة كالبيئة، الزراعةمنيا: 
عادة  .كالطفؿ االجتماعية، المرأة الخدمات التأىيؿ، كا 

كيضيؼ الباحث بأف ىناؾ ثمة عكامؿ أخرل أدت إلى تزايد عدد المنظمات األىمية في قطاع 
 2006في الفترة ما بعد عاـ  ؾ المنظمات العاممة في المجاالت الخيرية كاإلنسانيةغزة السيما تم

 ع  غزة، كمف أىـ العكامؿ ما يمي:أم بعيد الحصار الذم فرض عمى قطا
 .غياب مؤسسات الدكلة القادرة عمى تكفير خدماتيا لممكاطنيف 
 ازدياد حاجاتيـ.تنكع الفئات الميمشة، ك ع غزة، ك زيادة نسب الفقر كالبطالة في قطا 
  ماالحصار المفركض عمى قطاع غزة كالحاجة لمعالجة آثارىالعدكاف المتكرر ك. 
 رل التيارات السياسية الفمسطينية.التجاذبات السياسية لدل كب 

 

 تصنيف المنظمات األىمية وتعدادىا في قطاع غزة 2.1.2.5
جد ك مت حسب القكانيف كيخيرة رأينا ىذا الكـ اليائؿ مف المنظمات األىمية التي سجفي الفترة األ

( 1061( منظمة أىمية في أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية، منيا )1736فعبلن ما يزيد عف )
منظمة في محافظات غزة مسجميف في كزارة الداخمية الفمسطينية حسب األصكؿ كالقكانيف المعمكؿ 

قطاعات اقتصادية  ( منظمة أىمية تشتغؿ في675بيا في السمطة، كفي الضفة الغربية يكجد )
 (. 43، ص2008مختمفة )عكيضة، 

 ( منظمة حتى نياية854قد بمغ )ات إلى أف عدد المنظمات األىمية تشير أحدث اإلحصاءك 
جنبية التى تعمؿ في بما فييا الجمعيات األ( قطاعان 18تـ تصنيفيا حسب نكعيا إلى ) 2012عاـ 
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، كما ىك مكضح في الفمسطينية رة الداخميةكزالدل مديرية الشؤكف العامة ب قطاع غزة كالمسجمة
 (.2.1) جدكؿ

لعام  (: تصنيف المنظمات األىمية وتعدادىا حسب قطاع العمل في قطاع غزة2.1جدول )
2012 

 العدد نوع الجمعية م. العدد نوع الجمعية م.
 5 جمعيات فركع الضفة الغربية 2 28 جمعيات المعاقيف 1
 12 ات البيئةجمعي 4 40 الجمعيات النقابية 3
 75 الثقافة كالفنكف 6 45 جمعيات األمكمة كالطفكلة 5
 75 جمعيات السياحة كاآلثار 8 63 الجمعيات األجنبية 7
 2 ت الزراعيةمعياالج 10 392 الجمعيات االجتماعية 9
 34 جمعيات التعميـ العالي 12 18 جمعيات التعميـ 11
 15 عيات حقكؽ اإلنسافجم 14 9 الجمعيات العائمية كالعشائرية 13
 10 جمعيات الخريجيف 16 44 الجمعيات الطبية 15
 7 جمعيات الشباب كالرياضة 18 3 جمعيات الصداقة 17
 854 المجموع الكمي لمجمعيات 

 (2013 ،كزارة الداخميةالمصدر: )

اممة في القطاع االجتماعي، ( زيادة ممحكظة في عدد المنظمات الع2.1مف الجدكؿ )يبلحظ 
 إغبلؽالستمرار  نتيجةغزة سكاف قطاع لالكاقع اإلنساني  لتدىكرالباحث  كتعزل الزيادة مف كجية نظر

، كارتفاع معدالت الفقر كالبطالة، كندرة المكارد كفرص المفركض عمى قطاع غزة كالحصار المعابر
 . 2012لعاـ  التشغيؿ في قطاع غزة

( منظمة 1061كالبالغ عددىا ) 2008غزة عاـ كبالمقارنة بيف عدد المنظمات األىمية في قطاع 
يعكد لعدة أسباب  عدد المنظمات األىمية تناقص( فإف سبب 854كالبالغ عددىا ) 2013كعددىا عاـ 

أىميا قياـ كزارة الداخمية الفمسطينية بحؿ عدد مف المنظمات األىمية غير المستكفية لمشركط 
في البقاء كلـ تستطيع  مف لـ تتمكف مف االستمراركاإلجراءات القانكنية، كمف بيف تمؾ المنظمات 

 .بسبب انعداـ مصادر التمكيؿلممجتمع الفمسطيني مكاصمة تقديـ خدماتيا 

( يبيف تصنيؼ المنظمات األىمية كتعدادىا في قطاع غزة كفقان لتكزيعيا 2.2كفيما يمي جدكؿ )
 .2012لعاـ  الجغرافي عمى محافظات قطاع غزة
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 المنظمات األىمية وتعدادىا حسب توزيعيا الجغرافي عمى محافظات قطاع غزة(: تصنيف 2.2جدول )
 2012لعام 

 العدد اسم المحافظة م.
 121 الشماؿ 1
 466 غزة 2
 97 خاف يكنس 3
 74 رفح 4
 96 الكسطى 5
 854 المجموع الكمي لمجمعيات 

 

 (2013المصدر: )كزارة الداخمية، 

 ظة غزة حظيت بالنصيب األكبر مف المنظمات األىميةكيبلحظ مف الجدكؿ السابؽ أف محاف
لعاـ  محافظة غزةنطاؽ ، حيث أف أكثر مف نصؼ ىذه المنظمات تعمؿ في العاممة في القطاع

، كتكزيع ىذه المنظمات جغرافيان عمى محافظات غزة ال يعتبر طبيعيان حيث أنو ال يتناسب 2012
مف محافظات غزة كال مع نطاؽ الخدمة التي  مع نسب الكثافة السكانية في المناطؽ المختمفة

تقدميا ىذه المنظمات في أماكف تكاجدىا، كال يتفؽ كنسب الفقر المرتفعة نسبيان في المحافظات 
 األخرل كالقرل النائية.

 ر تمويل العمل األىميمصاد 2.1.2.6
 اآلتي: في الفمسطينية األىمية المنظمات تمكيؿ مصادريمكف تقسيـ 

 والعينية النقدية اتوالتبرع المنحأواًل: 
 أىـ مف األىمية المنظمات عمييا تتحصؿ التي كالخارجية المحمية كالتبرعات المنح تعتبر
 ليا يتكفر ما تفكؽ بصكرة كبرامجيا خدماتيا عمى المترتبة نفقاتيا حجـ كبرل نظران  تمكيميا، مصادر

 المجتمع بيا يمر التي الصعبة الظركؼ ظؿ في خاصة المحدكدة األخرل التمكيؿ مصادر مف
 مساىمات عمى األىمية المؤسسات اعتماد إمكانية مف كبيرة بدرجة تقمؿ كالتي الفمسطيني

 تقميص إلى أدل الفمسطينية الكطنية لمسمطة المالي الكضع سكء أف كما خدماتيا، مف لمستفيديفا
 :(2ص ،1997)قرشي،  إلى كالتبرعات المنح كتنقسـ، المحمية لممؤسسات كمساعدتيا دعميا
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 األىمية المنظمات عمييا تحصؿ التي كالتبرعات المنح ىيك  :خارجية وتبرعات منح 
 فركع ليا أجنبية مؤسسات مف أك الفمسطينية األراضي نطاؽ خارج متنكعة مصادر مف

 .فمسطيف داخؿ
 األراضي داخؿ كالمتبرعيف المانحيف مف عمييا الحصكؿ يتـ التي ىيك  :محمية تبرعات 

 .مؤسسات أك أشخاصان  كانكا ءن سكا لفمسطينيةا

 الذاتي مويلالتثانيًا: 
 اداتإير  :الذاتي التمكيؿ كيشمؿ التمكيؿ، لتكفير الذاتية جيكدىا عمى المنظمة تعتمد كفيو
يراداتاإلنتاجية،  كالمشاريع المرافؽ  األطفاؿرياض  مثؿ لممستفيديف تقدميا التي الخدمات كا 

 النظـ عميو نصت كالذم األعضاء كاشتراكات رسـكك  الصحية، كالعيادات الخاصة كالمدارس
  (.60، ص2005 شرؼ،) األىمية لممنظمات الداخمية كالمكائح

 الجمركية واإلعفاءات الحكومية اإلعاناتثالثًا: 
 مف كالييئات الجمعيات "تعفى أف عمى 2000لسنة  (1) رقـ الفمسطيني القانكف نص
 في الكاردةأىدافيا  لتنفيذ البلزمة المنقكلة كغير منقكلةال األمكاؿ عمى الجمركية كالرسـك الضرائب
 المنظمات دعـ إلى الفمسطينية الحككمة كتمجأ(، 2000ة، الفمسطيني قائع)الك  "األساسي نظاميا
 عمى الصعب مف أنو حيث المنظمات كتمؾ الحككمة بيف التكاممية العبلقة منطمؽ مف ماليان  األىمية
 المختمفة المجتمع كقطاعات فئات تحتاجيا التي كالخدمات ياجاتاالحت كافة تغطي أف الحككمة

 (.64-63، ص2005، )شرؼ المجتمع ىعم كالفائدة بالنفع يعكد مما المناطؽ كؿ كفي

 المتطوعونرابعًا: 
 لتمؾ اليامة التمكيؿ مصادر إحدل األىمية المؤسسات في المتطكعيف مشاركة تعتبر
 المؤسسات كمصاريؼ نفقات مف كبيران جزءن  تستنزؼ ركاألجك  الركاتب ألف كذلؾ ،المنظمات
 مؤىبلت إلى تحتاج ما غالبان  األىمية المؤسسات تنفذىا التي كالبرامج المشاريع أف حيث األىمية،
 األىمي لمعمؿ المتطكعيف ظاىرة كتكفر كبيرة، ميزانيات إلى تحتاج مختمفة كتخصصات عالية
 شرؼ،) األىمية المؤسسات برامج كتنفيذ إلدارة البلزمة شريةالب لممكارد ان مجاني شبو رخيصان  مصدران 
  (.65، ص2005

الفمسطينية غير الحككمية  مصادر إيرادات المؤسسات األىميةيكضح  (2.3) التالي كالجدكؿ
 كما يمي: 2008، 2006، 1999 سنكات ؿ ثبلثةخبل
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 2008، 2006، 1999 ة(: مصادر إيرادات المنظمات الفمسطينية غير الحكومي2.3جدول )
 2008 2006 1999 المصدر/ السنة

 %78.3 %60.9 %46.8 مساعدات خارجية
 %12.4 %21.5 %28.8 إيرادات ذاتية

 %0.8 %0.7 %4.9 تمكيؿ مف السمطة الفمسطينية
 %5.3 %9.3 %10.8 تبرعات محمية

 %0.1 %3.7 %1.4 1948تبرعات مف فمسطينيي 
 %2.3 %3.2 %5.5 تبرعات مف فمسطينيي الشتات

 %0.8 %0.7 %1.8 غيرىا
 %100 %100 %100 المجمكع

 (39، ص2009كترتير،  ،المصدر: )ديفكير

كمصدر  الخارجية المساعدات عمى األىمية المنظمات اعتماد زيادة يتضح السابؽ الجدكؿ مف
 تدريجي، بشكؿ انخفاضيا يبلحظ كالتي كالمحمية الذاتية التمكيؿ مصادر حساب عمى رئيس تمكيؿ
 ببرامجيا القياـ عمى الفمسطينية األىمية المنظمات قدرة يضعؼ أنو حيث سمبيان  مؤشران  يعتبر كىذا

 .(55، ص2011الخارجية )بدكم،  المساعدات انخفاض أك تكقؼ ظؿ في كمشاريعيا

يرل الباحث كمف خبلؿ الجدكؿ السابؽ أف المساعدات الخارجية شكمت النسبة األكبر مف كما 
، حيث سجمت ارتفاعان نكعيان مقارنة باألعكاـ 2008المنظمات األىمية خبلؿ العاـ  مصادر إيرادات

السابقة، كيعزل ذلؾ إلى تدفؽ المعكنات الدكلية عمى إثر العدكاف الذم شنتو قكات االحتبلؿ 
قة" كالذم راح ضحيتو عشرات الشيداء كمئات كالمعركؼ "بالمحر  2008ي في مارس اإلسرائيم

 ف مئات البيكت التي ىدمت كاألضرار التي لحقت بالقطاعات الزراعية كغيرىا.الجرحى، فضبلن ع

 العالقة التشابكية لممنظمات األىمية في قطاع غزة 2.1.3
 ن المنظمات األىمية التعاون بي 2.1.3.1

بيف المنظمات غير الحككمية مع بعضيا البعض دكف الحد كالتشبيؾ يمكف القكؿ أف التنسيؽ 
إلى المصادر التمكيمية بلقة ركح المنافسة غير الشريفة كالتسابؽ المطمكب، كقد غمب عمى ىذه الع

 .(2002)تقرير التنمية البشرية،  كبما ال يخدـ المصمحة الكطنية الفمسطينيةالمتكفرة، 

 كقد تميزت أنماط العبلقات فيما بيف المنظمات الحككمية العاممة في قطاع غزة كالضفة الغربية
مف التشاكر الميداني كالعشكائي بكصفو أدنى أشكاؿ العبلقات فيما  داءن بأنيا أخذت أربعة أشكاؿ، ابت
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بينيا إلى إقامة عبلقات ثابتة مف خبلؿ الشبكات كاالتحادات، بكصفو أرقى أشكاؿ العبلقة مف 
 ( حسب اآلتي:2001لذكر حسب )ماس، حيث قكة كتيرة العبلقة، كيمكف تمخيص األشكاؿ سابقة ا

 تتسـ بالديمكمة كاالنتظاـ. التشبيؾ: كىك كجكد عبلقة 
 .التعاكف: كىك كجكد عبلقة تتسـ بالمعقكلية مف االنتظاـ 
 .التنسيؽ: كىك كجكد عبلقة تعاكف كلكنيا غير منتطمة 
  .التشاكر: كىي التعاكف في أكقات متباعدة 

 

 الفمسطينية والسمطةالشراكة بين القطاع األىمي   2.1.3.2
حككمية الفمسطينية بالسمطة الكطنية الفمسطينية أما عف طبيعة العبلقة بيف المنظمات غير ال

كاسعيف عمى الساحة  ان فقد أثار ىذا المكضكع جدالن كنقاش (16، ص2005) مقداد كما أشار
 : كىياتجاىات  ةكقد أخذ ىذا الجدؿ ثبلث الفمسطينية،

طبيعة العبلقة التي ينبغي أف تقكـ بيف المنظمات غير الحككمية كالسمطة الفمسطينية  .1
ليات السمطة الكطنية مجاؿ الخدمات التي أصبحت أك تحكلت إلى مجاؿ كمسؤك في 

 الفمسطينية.
طبيعة العبلقة في مجاؿ تنظيـ الشأف المالي بحيث ال تؤثر األمكاؿ المقدمة إلى  .2

 ك نصيب السمطة مف الدكؿ المانحة.المنظمات غير الحككمية عمى حصة أ
كالخضكع لرقابة كتفتيش ىيئة الرقابة  ات التسجيؿ رسميان طمب السمطة مف ىذه المنظم .3

كما  اضح. كمع قدكـ السمطة الفمسطينيةبصكرة أثارت الريبة في ظؿ غياب قانكف ك 
ض بناء مؤسسات السمطة رافؽ ذلؾ مف الدعـ كالتمكيؿ المتدفؽ لمقطاع الرسمي بغر 

نجمت حالة مف الصراع ما بيف القطاع األىمي كالسمطة الفمسطينية.  الفمسطينية
المنظمات األىمية التي ىيمنت عمى كافة مناحي الحياة الفمسطينية في ظؿ غياب ف

الدكلة كمؤسساتيا، كاف عمييا التأقمـ مع المعطيات الجديدة التي برزت عمى الساحة. 
في حيف حاكلت السمطة الناشئة الييمنة عمى ىذا القطاع كالتدخؿ في مصادره 

اب الثقة كعدـ التعاكف كالتكامؿ ما بيف ىذيف التمكيمية، مما كلد حالة مف الصراع كغي
 القطاعيف.

القطاع األىمي كالحككمي  أف العبلقة ما بيف (16، ص2004، عبد اليادمراسة )كتشير د
 ىما: تتمثؿ بشكميف
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 الرئيس ىكالعبلقة التنافسية، عمى الدكر كالمجاؿ، كعمى تقديـ الخدمات، كسببيا  :الشكل األول
األكؿ  المتمقىفالمنظمات غير الحككمية شكمت قبؿ قياـ السمطة  عمى التمكيؿ.راع الص

المالية العربية كالدكلية، كالجية الفاعمة في رسـ الخطكط األساسية لخطط  لممساعدات، كالمنح
الضفة الغربية كقطاع غزة، كبعد قياـ السمطة تقمص ىذا الدكر إلى مستكيات  التنمية الفمسطينية في
 ان.عبلقة كترسيميا متطمبان تنمكيان كمدنيال دنيا، كأصبح تنظيـ

ما تتـ مع المنظمات ذات  كتنسيؽ، ذات طابع قطاعي، كغالبان  راكةعبلقة ش: الشكل الثاني
لخ. كتنبع ىذه العبلقة مف تقدير كؿ طرؼ إكالطبية... راعيةالكبيرة، كمجاف اإلغاثة الز  اتاإلمكان

ي بعض المجاالت، كبعض األنشطة. فالسمطة ال اآلخر، كلضركرة التنسيؽ كالتعاكف ف ألىمية دكر
التي حققتيا في التطكر  كاإلنجازاتدكر المنظمات غير الحككمية، كتاريخيا،  تستطيع تجاىؿ

كعبلقاتيا التاريخية مع الممكليف، كالمجتمع المحمي. كذلؾ األمر بالنسبة  االقتصادم كاالجتماعي
ر كجكد السمطة كأساس في تقميص حجـ الدعـ كالتي نظرت إلى متغي لممنظمات غير الحككمية،

التنمكية. فالساحة لـ تعد خالية مف رامج التخطيط كالتنفيذ لمجمؿ الب كالدكر الذم يمكف أف تمعبو في
 (.73، ص 2001)لدادكة، كآخركف،  كاف األمر في ظؿ االحتبلؿ الكجكد المؤسساتي لمسمطة كما

أف أىـ العكامؿ التي خمقت العديد مف التكترات يمكف القكؿ  ( بأنو2004كيضيؼ عبد اليادم )
في العبلقة بيف الجيتيف، ىك رغبة السمطة الفمسطينية في تقميص كحصر أية عممية تمكيؿ داخؿ 

مالي معيف غير  فمسطيف مف خبلؿ أجيزتيا كمؤسساتيا، كعدـ السماح بكجكد مؤسسات ذات ثقؿ
المساىمة بفعالية في بناء مجتمع مدني قكم  مف كاجب منظمات العمؿ األىميك  .مرتبط بيا مباشرة

كقادر، قائـ عمى أساس الحكـ السميـ كسيادة القانكف، المجتمع المدني الذم ال يمكف أف يككف 
فاعبلن بدكف تنظيـ عبلقاتو مع السمطة الكطنية الفمسطينية، كخاصة عمى صعيد اإلطار القانكني 

ة تنمكية عامة، تستجيب إلى مصالح كأكلكيات كاإلطار التنمكم الذم يستند إلى سياسات كطني
المجتمع المدني، إضافة لذلؾ، فإف عممية التنمية ال يمكف ليا أف تتـ، أك تحقؽ إنجازات كاضحة 

 ية.إجراء تطكير حقيقي عمى صعيد اإلطار المؤسسي كالتنظيمي لممؤسسات السياسبدكف 

مية الذم أصدرتو السمطة الفمسطينية كيرل الباحث أف قانكف الجمعيات الخيرية كالييئات األى
ينظـ عمؿ ىذه الجمعيات كيحدد أدكارىا، غير أنو ال تكجد شراكة كتنسيؽ كاٍؼ بيف الجيتيف 
يضمف تكامؿ األدكار كتبادليا األمر الذم يحتاج إلى قكانيف كتشريعات جديدة مف شأنيا تحسيف 

 الفمسطيني.مستكل الشراكة كالحد مف مستكل معدالت الفقر في المجتمع 
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 الممولةالخارجية والجيات  بين المنظمات األىميةالعالقة   2.1.3.3
 أفكساط المجتمع الفمسطيني، كخاصة أفي  كاسعان  نقاشان ىمية مكضكع تمكيؿ المنظمات األ ثيري

يكتسب ىذا حيث . كساط الرسمية كالشعبيةع ىك محؿ جدؿ كاسع السيما بيف األىذا المكضك 
األىمية الفمسطينية  ا يثيره مف حساسية حكؿ عبلقة المنظماتذلؾ لمالمكضكع أىمية خاصة ك 

 سير فييا التأثير في اتجاه كاحدنيا عبلقة يأ، مف حيث ككنيا عبلقة تكاممية أـ بمجتمع الممكليف
 .(123، ص2005)ىندم، 

تاريخيان إلى الدعـ الخارجي سكاءن العربي أك الدكلي، كما استندت  استندت المنظمات األىمية
حمية، غيرىا مف الجيات الفمسطينية المدعـ منظمة  التحرير الفمسطينية ك لى إحياف ثير مف األفي ك

، كخاصة ارتباطو في معظـ األحياف بأجندة سياسية كبغض النظر عف النقد المكجو ليذا الدعـ
لى حد بعيد-ىذا الدعـ قد ساىـ كأيدكلكجية كاضحة، فإف  بتطكير العمؿ األىمي، كتعزيز  -كا 

، 2002مات التنمكية لممجتمع الفمسطيني في ظؿ أكضاع بالغة التعقيد )عبد اليادم، الخد
 (.107ص

 جية لممنظمات األىميةتحميل البيئة الداخمية والخار  2.1.4
 تحميل البيئة الداخمية 2.1.4.1

كفى ىذه الخطكة يتـ دراسة الجمعية مف الداخؿ لمتعرؼ عمى أكجو القكة كالضعؼ لتحديد ما 
لمطمكب لمجمعية، كتحديد ما يستطاع عممو بالجمعية بناء عمى قدرتيا الحالية، كما ىك التطكير ا

 ، كيمكف تمخيص نقاط القكة كالضعؼ في النقاط التالية:ىك المرغكب فى تطكيره فى المستقبؿ

 نقاط القوةأواًل: 
 ( إلى نقاط القكة التالية:2004أشار عبد اليادم )

 يا الفعمي في النضاؿ الكطني الفمسطيني بشكؿ عاـ المنظمات الفمسطينية انخراط إثبات
 كفعاليات كنشاطات االنتفاضة بشكؿ خاص.

 ة مركنة كاستجابة المنظمات األىمية الحتياجات كأكلكيات المجتمع المحمي خبلؿ انتفاض
كسابيا قدرة فائقة عمى التأقمـ السريع مع المتغيرات إلى تعزيز المجتمع بيا كا   األقصى أدل

   ة كاالجتماعية كالسياسية.االقتصادي
 أدكارىا المنظمات األىمية بعدـ إجراء تغيير جذرم عمى أىدافيا كبرامجيا ك  اـاىتم

 ، بؿ زادت بالتمسؾ بيا كتعزيزىا.كاستراتيجيات عمميا
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 لى كضكح أدكار كمسؤكليات ككاجبات كؿ مف السمطة لقد أدت التطكرات الحاصمة إ
 ات العمؿ األىمي مف جية أخرل.الكطنية الفمسطينية مف جية، كمنظم

  اىتمت المنظمات األىمية أيضان بعممية إصبلح السمطة الفمسطينية، كبمكرت برامج مبتكرة
  طر تنظيمية مبلئمة.صبلح، كشكمت ليذا الغرض ىيئات كألمتابعة عمؿ اإل

 نقاط الضعفثانيًا: 
تطكر جدم  إحداث ( إلى كجكد نقاط ضعؼ أعاقت23، ص2004كقد أشار عبد اليادم )

 أىميا:عمى صعيد تثبيت كترسيخ مبادئ الحكـ السميـ كالشفافية في عمؿ المؤسسات األىمية مف 

  ت السياسية كالتنمكية اؾ الكافي لبعض قيادات العمؿ األىمي الفمسطيني لمتغير اعدـ اإلدر
ة ت ىيكمياتغيير  راءت مف ضركرة إجاعمى الصعيد الدكلي، كما تتطمبو ىذه التغير  الحاصمة

قديـ ت في الداخمية لممنظمات األىمية، لكي تتمكف مف لعب دكرىا الجديد عمى صعيد البنى
 .لممجتمع المحمي خدمات نكعية كمتميزة كمستدامة

 ت السياسية اليامة الجارية حاليان االكافي لبعض المنظمات األىمية لمتغير  عدـ اإلدراؾ ،
عائمية كحمائمية كفردية إلى مؤسسات تحكليا مف مؤسسات إغاثية، فئكية سياسية،  كضركرة

كبناء المجتمع المدني  راطيطية كشفافة. كما أف مياـ االنتقاؿ الديمقكديمقرا تنمكية مينية
 مؤسساتيان يختمؼ نكعيان عف البنى التقميدية السابقة. يستدعي بالضركرة نظامان 

  طي، اتاح الديمقر بعض المنظمات األىمية الفمسطينية ألىمية التغيير كاالنف إدراؾعدـ
ءات مؤسساتية خشية سيطرة قكل سياسية أخرل عمى المؤسسة راالقياـ بإج حجاميا عفا  ك 

 أك سيطرة الحككمة عمييا.
 داريةا  ريد القياـ بإصبلحات مؤسساتية ك ال ت ىناؾ بعض المؤسسات األىمية الفمسطينية التي 

ف إعادة الييكمة قد يحمؿ في ألطية خكفان عمى زعامتيا كقيادتيا الفردية، اتنظيمية كديمقر 
 القيادات التقميدية كتطكير كتدريب قيادات شابة. ثناياه تغيير

 ىناؾ بعض المؤسسات األىمية المحافظة بطبعيا، كالتي تخشى التغيير بشكؿ عاـ، كتعتبر 
امتدادان لمؤسسات كمنظمات المجتمع الطبيعي كالعائمة كالحمكلة، كبالتالي ال تكجد لدييا 

 راطي.أك اتجاىات لمتغيير الديمق عاتنز  أصبلن 
 تنظر بعض المؤسسات األىمية الفمسطينية إلى عمميات التطكر المؤسسي باعتبارىا عممية 

 دارما  يدؼ إحداث تغيير فكرم ك مفركضة مف الخارج، كخاصة مف قبؿ الجيات المانحة، ب
عمى رارىـ مشبكىة ليؤالء المانحيف مف خبلؿ إص ف ىناؾ أىدافان كأفي عمؿ المؤسسة، 

 ضيـ كأىدافيـ.رابالمفيـك الذم يرتأكنو ىـ ألغالمؤسسي  ضركرة التطكير
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  حدبعد أىمية" قد يعيؽ إلى األعدـ التنفيذ الدقيؽ كاألمثؿ "لقانكف الجمعيات كالييئات 
ىمية الفمسطينية األىمية. كأف المنظمات األالتطكر المؤسسي كالتنظيمي لممنظمات  عمميات

طية كالمسائمة كالمحاسبة، بكجكد قكانيف اقدر كبير مف الشفافية كالديمقر  ءغير مستعدة إلبدا
حماية كافية مف تعسؼ السمطات المركزية مما يجعؿ ىذه  رجعية كمحافظة، ما لـ تضمف

م إلى أف مسألة أداخمية كبيرة. كيستند ىذا الر  إصبلحات راءالمؤسسات تحجـ عف إج
يمكف تطبيقيا أك تنفيذىا بشكؿ  جزئية، كال التطكر المؤسسي ىي مسألة شاممة كليست

 انتقائي أك اختيارم أك جزئي.

في نتائج دراستو "بأنو يكجد مستكل تفكير مناسب لمجمعيات  (20، ص2009) كيضيؼ الفرا
عمى تحقيؽ أىدافيا، حيث يكجد كضكح لرسالة المؤسسة كأىدافيا، كتكفر لكائح كانظمة كاضحة 

لي لدل  العامميف. إال أف مستكل كضكح الرؤيا تجاه المستقبؿ يحتاج لممؤسسة كما يكجد انتماء عا
 .بؿ إدارة المؤسسات"إلى اىتماـ أكبر مف ق

ضعؼ إلحدل أىـ نقاط ضعؼ المنظمات األىمية كىي ( فقد أشار 2013أما البيطار )
تمؾ  تنسيقيا مع الكزارات الحككمية كأىميا كزارة الشؤكف االجتماعية، كعزا ذلؾ لعدـ اكتراث

ىمية العاممة في كجكد جسـ ناظـ لجميع المنظمات األالمنظمات بأىمية العبلقة بينيما، كلعدـ 
 .يقكـ بدكر التنسيؽ كتفعيؿ سبؿ التعاكف مع قطاعات الحككمة المختمفة المجاؿ الخيرم

 تحميل البيئة الخارجية 2.1.4.2
 بيا، المكجكدة أىـ الفرص دكتحدي لمجمعية، الخارجية البيئة دراسة إلى الخطكة ىذه تيدؼ

 تحقيؽ طريؽ فى عقبة تشكؿ أف التى يمكف التيديدات كأىـ منيا، تستفيد أف لمجمعية يمكفكالتي 
لى المجاؿ، ذات فى تعمؿ التى األخرل تمؾ الجمعيات تحديد تحاكؿ أيضان  أنيا كما أىدافيا  أم كا 
 (.20ص، 2008أحمد، ) المنافسة أك فرصة لمتعاكف كجكدىا يمثؿ مدل

  الفرصأواًل: 
أظير الدكر االجتماعي لممنظمات األىمية نفسو في مجاالت كثيرة كبضمنيا الطريقة التي 
تصكرت مف خبلليا نماذج تنمية حديثة كبرامج تطكير لمقدرات البشرية كنشاطات مصممة لتشجيع 

ؿ الدكلة الديمقراطية كتقكية المجتمع المدني، كقد ميدت بعض ىذه النماذج السبيؿ لمستقب
الفمسطينية حيث خدـ كثير منيا في الكاقع كنكاة طكرت السمطة الفمسطينية مف حكليا برامجيا 

 (.2000الذاتية )البرغكثي، 
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كلقد مارست المنظمات األىمية دكران قياديان ظاىران، حيث تجّمت قدرتيا عمى تجميع كتنظيـ 
لتصب في مجاالت الخدمات المختمفة،  ية،مكاناتيـ المادية كالفكرية كالعممطاقات األفراد، كا  

السياسية كاالجتماعية كالصحية كاالقتصادية، كأثبتت قدرتيا عمى أىمية اتصاليا بالجماعات، 
كطرحيا األفكار الجديدة، كتطكير أساليب العمؿ، كتقديـ الخدمات المطمكبة بصكرة أفضؿ، 

ليا باألفراد، فقد نشأ في مجاؿ كباتصاليا بالجماعات أكثر سرعة كأقؿ تكمفة بالمقارنة باتصا
المبادرات المدنية أجساـ منظمة، عمى ىيئة جمعيات خيرية، كمنظمات غير حككمية، كمؤسسات 
أكاديمية، كأخرل أخذت طابعان أكثر جماىيرية، كاالتحادات كالنقابات كاألحزاب السياسية كالمجاف 

 (.2011حكراني، المحمية، كقد لعبت دكران رئيسان في العممية التنمكية )ال

في تمبية احتياجات كىامان كيرل الباحث بأف المنظمات األىمية في قطاع غزة لعبت دكران بارزان 
الحربيف كذلؾ خبلؿ ك  ،الفئات الفقيرة كالمتضررة خبلؿ فترة الحصار الجائر عمى قطاع غزة

ات اآلالؼ مف ، حيث أغاثت الفئات الفقيرة بعشر 2012ك 2008عامي  عمى قطاع غزة المتعاقبتيف
، كعممت عمى إيجاد المأكل البديؿ لممشرديف كالمتضرريف كالدكاءكالفراش الطركد الغذائية كالكساء 

جراء الحركب، كما كزعت مئات األطناف مف لحكـ األضاحي كأمكاؿ الزكاة كصدقات الفطر عمى 
دارس كالجامعات، األسر الفقيرة كالمحتاجة، كما قدمت المساعدات النقدية كالعينية لطمبة الم

عادة تشجير بعض ما جرفتو قكات االحتبلؿ خبلؿ  كساىمت في استصبلح األراضي الزراعية كا 
العدكاف المتكرر عمى قطاع غزة، كما قدمت خدمات أخرل عديدة كمتنكعة عمى المستكل الصحي 

 .كالتعميمي كالزراعي لفئات متنكعة مف المجتمع الفمسطيني

  تالمخاطر والتحدياثانيًا: 
كتعيقيا بشكؿ  الفمسطينية األىمية المنظمات تكاجو التي كالتحديات الصعكبات مف العديد ىناؾ

 :يمي اكم كبير عف أداء رسالتيا كتحقيؽ أىدافيا

 التمويلمشكمة  .1
مف  حككمية كتقمؿالتعتبر مشكمة التمكيؿ مف أىـ العكامؿ التي تعرقؿ عمؿ المنظمات غير 

 محكريان في تحديد اتجاىات عمؿ المنظمات غير ان ر ادية دك كتمعب المساعدات الم طيا،نشا
 الحككمية، كتتأثر فرصة الحصكؿ عمى التمكيؿ بنكعية النشاط كالتكجييات كاألىداؼ المعمنة مف

 كاف التمكيؿ مف جية محمية أك دكلية، باإلضافة إلى ذلؾ، فإف التنافس قبؿ ىذه المنظمات سكاءن 
، كفي الكثير مف عائقان كبيران تمكيؿ ذاتيا يشكؿ عمى مصادر ال  في الحصكؿ عمى التمكيؿ البلـز

 مكانية تنفيذىا،ريع المقدمة كالمدركسة تقنيان كا  األحياف يرتبط ذلؾ بشركط عديدة منيا جكدة المشا
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 كمنيا كجكد الكادر البشرم البلـز لتنفيذ تمؾ المشاريع المقدمة إلى جيات التمكيؿ كمنيا مطابقة
 .(31-30، ص2004)عبد اليادم،  مع أىداؼ كأكلكيات الجية الممكلة األنشطة المقترحة

 طيةار ضعف أو غياب الممارسات الديمق .2
داخؿ  طيةاسي أك غياب الممارسات الديمقراالسي ة المناخ السياسي كعدـ االستقرارإف نكعي

كتحد مف  الييكؿ التنظيمي تعد مف العكامؿ التي تؤثر عمى عمؿ كفعالية المنظمات غير الحككمية
عبد ) إدارتيا عمى لحركة كآلية اتخاذ القرار فييا كتضع قيكدان نشاطيا كاستقبلليتيا كحريتيا في ا

 .(31-30، ص2004اليادم، 

زة مغيبة عف ممارسة الديمقراطية في غكيرل الباحث بأف معظـ المنظمات األىمية في قطاع 
بات حرة كنزيية نظران ألف غالبية ىذه كثير مف المياـ كالقرارات، فبل تجرم ىذه المنظمات انتخا

المنظمات ىي عبارة عف كاجيات اجتماعية لجماعات كأحزاب سياسية، كبالتالي يككف محظكران 
عمى أم فرد مف المجتمع االنضماـ إلى ىذه المنظمات لممارسة حقو في العمؿ أك التطكع، كيتـ 

ات صكرية، كيترتب عمى ىذا األمر عدة اختيار مجالس اإلدارة بالتعييف كالتزكية مف خبلؿ انتخاب
 مشكبلت أىميا غياب رقابة الجمعيات العمكمية ليذه المنظمات، كاالبتعاد عف النزاىة كالشفافية.

كلعبلج مثؿ ىذه المشكبلت فإنو يتعيف عمى اإلدارة العميا في المنظمات األىمية احتراـ قكاعد 
يحقؽ العدالة كالشفافية في العمؿ كالنزاىة عند العمؿ المؤسسي، كتطبيؽ األنظمة كالقكانيف بشكؿ 

اختيار مجالس اإلدارة كتعييف المكظفيف العامميف في تمؾ المنظمات، كالبد أيضان أف تأخذ الجيات 
المسؤكلة ككزارة الداخمية دكرىا الرقابي كالتقييمي، كالبد لمجمعيات العمكمية أيضان أف تمارس دكرىا 

النتخابات، كمحاسبة اإلدارة عند أية مخالفة أك حدكث إخفاؽ، كيتعيف الديمقراطي الحقيقي أثناء ا
 تعزيز ثقافة التطكع في المجتمع الفمسطيني.العمؿ عمى عمى إدارة المنظمات األىمية 

 دراتقبناء العف ض .3
إف عممية بناء القدرات لمجمعيات األىمية تمثؿ تدخبلن منظمان لتحسيف أداء الجمعية األىمية فى 

بالمجتمع التى تكجد فيو، كيمكف حصر أىـ المشكبلت التى تكاجو بناء القدرات فى اآلتي  عبلقاتيا
 (:252، ص2002عبد الكدكد، )

نقص الميارات  يرجع ذلؾ إلى مجمكعة عكامؿ متداخمة، منيااإلدارية: ضعف القدرات  أ.
العدد كنكعية الخبرة  فالجمعيات األىمية عادة تمر بمراحؿ مختمفة مف التطكر كالنمك، مما يؤثر عمى

 ة.المطمكب تكافرىا بأعضاء مجمس اإلدار 
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نقطاع أك اكذلؾ فى المشاريع الناجحة التى بدأتيا فى حالة : عدم القدرة عمى االستمراريةب. 
الخبرة، كيرجع ذلؾ إلى حقيقة أف  ذكمإيقاؼ المعكنات أك خركج بعض األفراد المؤسسيف 

ة عمى المكارد السيمة القصيرة األجؿ كأف تمؾ الجمعيات نادران الجمعيات األىمية تعتمد بصفة أساسي
 لتخطيط المشركعات المستمرة. يما تعطى االىتماـ الكاف

عداد البرامج أك الرقابة كبرامج التقكيـ، حتى يككف فى : العجز أو القصورج.  كذلؾ فى التخطيط كا 
عمى تحديد كتعريؼ استراتيجية لمتنمية  استطاعتيا التعمـ كاالستفادة مف خبراتيا كيتطمب ذلؾ القدرة
 الفتقارىا لكثير مف الميارات. كمدل إمكانية الفشؿ أك النجاح لمكصكؿ إلى النتائج المرغكبة

سيادة النمط الركتينى فى العمؿ فى الجمعيات كعدـ كجكد نكع مف : التقميد وعدم االبتكارد. 
عضاء مجالس إدارتيا باستمرار مما يؤدل االبتكار كالتجديد فى عمميا بسبب عدـ تجديد شباب أ

 فى النياية إلى جمكد الفكر.

الفنييف  ي الككادر كالميارات كالخبراءإف النقص ف: ضعف الكوادر البشرية والبناء المؤسساتيىـ. 
باإلضافة إلى ضعؼ  الحككمية قد يعكؽ مف تطكرىا، كاإلدارييف لمقياـ بنشاطات المنظمات غير

مع كر المنظمات غير الحككمية كالشراكة في تنشيط د ذاف العامبلف أساسيافالبناء المؤسسي. كى
 .(67، ص2003)حماد،  الحككمة

 األىميةبين المنظمات ضعف التنسيق  .4
كاجو الجمعيات األىمية مشكمة عدـ التعاكف كالتنسيؽ بيف الجمعيات األىمية نتيجة االفتقار إلى 

يات كعدـ تبادؿ الخبرات كالتعاكف كالتكامؿ فيما بينيا قاعدة بيانات كمعمكمات متبادلة بيف الجمع
لى القصكر فى تقديـ الخدمات لمفئات كالشرائح  مما يؤدل إلى التأثير سمبان عمى األنشطة، كا 

 (.50، ص2005االجتماعية )فييـ، 

 شراكة المنظمات األىمية بالحكومةغياب  .5
زة فإف ىذا يؤدم إلى ضعؼ كنظران لعدـ كجكد جسـ ناظـ لممنظمات األىمية في قطاع غ

( 2013سيؽ، كتشتيت الجيكد كسكء التكزيع كالتضارب في العمؿ، كيشير كؿ مف البيطار )نالت
كف االجتماعية إال لشؤ في قطاع غزة ال تنسؽ مع كزارة ا( بأف المنظمات األىمية 2013كنصار )

 في أضيؽ الظركؼ.
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 غياب االستراتيجيات اإلنمائية .6
 تيجيات اإلنمائية التي يجب أف تضعيا المنظمات غير الحككميةستراإف غياب التخطيط كاال

 لتسيير كتنشيط عمميا يعتبر مف أىـ المعكقات لدكر ىذه المنظمات في التنمية المحمية، كالجدير
المطمكبة  الشراكةضعيفان كغير مممكس ككذلؾ فإف دكر المنظمات غير الحككمية ما زاؿ  بالذكر أف

دائرة عمميا  يد عدد ىذه المنظمات كتنكع أنشطتيا كاتساعاز مكضكع جدؿ رغـ تمع السمطة ما تزاؿ 
بالقضايا ذات  العالمية مما كسع أفقيا كانفتاحيا كزيادة كعييا جغرافيان كمشاركتيا في المؤتمرات

 (.68، ص2003)حماد، األىمية الحاسمة المشتركة 

تبنت مفيـك في قطاع غزة  ( أف عددان مف المنظمات األىمية2013كيضيؼ أبك رمضاف )
التنمية المستدامة مبكران، حيث تكفرت لدييا مقكمات لمعب ىذا الدكر، لكنيا كاجيت مصاعب كثيرة 

سيطرة االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى  أعاقت تنفيذ رؤيتيا التنمكية كمف أىـ المعيقات التي كاجيتيا:
حكامو لمحصار المفركض عمى قطاع غزة   الفمسطيني بيف شطرم الكطف.نقساـ كاالالمكارد كا 

المعرفة  حيث تيدؼ التنمية المستدامة إلى تحسيف تكزيع الدخؿ بيف أفراد المجتمع كتكفير
فرص العمؿ كالصحة كالتعميـ كالتربية كاإلسكاف، كتيدؼ كذلؾ إلى االىتماـ ك  يةاإلنتاجكالميارات 

ة، كالتنمية ىي األسمكب الذم تتبعو بتقييـ األثر البيئي كاالجتماعي كاالقتصادم لممشاريع التنمكي
 المجتمعات لمكصكؿ إلى الرفاىية كالمنفعة.

ه كمف الكاضح أف لممنظمات دكران حيكيان في تنفيذ خطط كمشاريع التنمية. كعميو فإف ىناؾ اتجا
ستراتيجيات في قطاع األعماؿ بصفة خاصة ككافة المنظمات متنامي لدل كاضعي السياسات كاال

دارية بحيث تتكاكب مع مفيكـ االستدامة كتساىـ في ترسيخ مفيـك ب اإلكير األساليبصفة عامة لتط
التنمية القابمة لئلستمرار، كلذا فقد تـ تطكير العديد مف المعايير لمساعدة المنظمات كالمستفيديف 

تمؾ ـ يعظتكالحككمات في تحديد السياسات كاألساليب كاألىداؼ المثمى. كيقكـ مبدأ تطبيؽ اإللتزاـ ب
إال أف تطبيؽ بعض المعايير التطكعية أخذ يتحكؿ تدريجيان إلى  .عمى أساس تطكعيالمعايير 

 (.2002)نصير، تفاقيات الدكلية لما تمميو سياسات الحككمات كاال مسار إلزامي كفقان 

 األىدافمشكمة تحديد  .7
يا ما يمي كمن تكاجو الجمعيات األىمية تحديات بالنسبة لؤلىداؼ التى تسعى إلى تحقيقيا

 :(112ص، 2002، )سعيد، (335، ص2008)الرشيدم، 

 .عدـ كضكح أىداؼ الجمعية األىمية بالنسبة ألفراد المجتمع 
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 الخبرات الفنية  كضع أىداؼ قد تعجز الجمعيات األىمية عف تحقيقيا، كعدـ تكافر
 ا.كاإلدارية لمجمعيات األىمية مما يؤدل إلى صعكبة قياـ ىذه الجمعيات بدكرى

 ير الظركؼ البيئية بمعدؿ أسرع مف تغيير أىداؼ المنظمة.تغي 
  ىماؿالتركيز عمى أىداؼ معينة أىداؼ أخرل، كعدـ اعتماد بعض الجمعيات  كا 

 .األىمية عمى البحث كالدراسة لمشكبلت المجتمع عند تحديد أىدافيا
 مشكالت إدارية  .8

 :(103، ص2006عطية، ) مف المشكبلت اإلدارية كمنيا ان كتكاجو الجمعيات األىمية بعض

  اإلدارة  في اإلدارةمجالس ألعضاء لمجمعيات كنقص التدريب  المؤسسيضعؼ البناء
دارة تصميـ المشركعات، كميارات جذب المكارد كالتنظيـ   .اإلدارمالمالية، كا 

 .عدـ كجكد القيادة ذات الرؤية المستقبمية القادرة عمى التطكير كتحقيؽ األىداؼ 
 يياكؿ اإلدارية كأىداؼ الجمعية، كعدـ كضكح المياـضعؼ التكافؽ بيف ال. 

 

 عدم توافر نظام دقيق لممعمومات  .9
كالجمعيات األىمية مف  إذا غابت البيانات كالمعمكمات عف كاقع مشكبلت المجتمع مف جية

تقبؿ أفضؿ، حيث أف المعمكمات مس جية أخرل يصبح مف الصعب انطبلؽ النشاط األىمى نحك
جانب كاحتياجات األىالى الممحة مف جانب آخر مما  لمظركؼ المجتمعية مفصكرة كاقعية  يتعط

عمى كضع سياساتيا بصكرة تبلئـ الظركؼ كتشبع االحتياجات  يساعد الجمعيات األىمية
الجمعيات األىمية مشكمة عدـ تكافر نظاـ معمكمات دقيؽ يمكنيا مف ممارسة  المجتمعية، كتكاجو
 (.335، ص2008عمميا )الرشيدم، 

ييا قاعدة بيانات لكافة الفقراء د( بأف كزارة الشؤكف االجتماعية يتكفر ل2013الصكاؼ ) كيشير
في قطاع غزة كلدييا معايير الختيار المستفيديف مف برامج الكزارة، إال أف الكزارة ليس لدييا سمطة 

 ر الكزارة.إلزامية تمـز مف خبلليا المنظمات األىمية باستعماؿ ىذه القاعدة كاستعماؿ معايي

 معوقات خارجية  .10
 :  (Wissa, 1995, p35) تتمثؿ المعكقات الخارجية لمجمعيات األىمية في

  ضعؼ اإلعبلـ الداعـ ألعماؿ الجمعيات كالتركيج ليا، مف حيث تعريؼ المكاطنيف
 بأىداؼ ىذه الجمعيات كخدماتيا كذلؾ مف أجؿ الحصكؿ عمى مساندتيـ.

 كمية التى تتعامؿ معيا الجمعيات األىمية.تعقيد اإلجراءات فى الجيات الحك 
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 مقدمة 2.2.1

تعتبر ظاىرة الفقر كاحدة مف أىـ المعضبلت التي كاجيتيا المجتمعات كالحككمات كالنظريات 
االجتماعية منذ أقدـ العصكر، كفي القديـ ارتبطت ظاىرة الفقر بفقداف المكارد أك بالحركب التي 

 ستعباد كالقير.إلى اال أدت

أكدت عمى أف دكؿ العالـ النامي  إف العديد مف الدراسات الحديثة التي قاـ بيا البنؾ الدكلي
يكجد فييا ما يزيد عف مميار شخص يعانكف مف الفقر المطمؽ كنتيجة مباشرة أك غير مباشرة 

االقتصادم كالخمؿ  ألساليب كسياسات التنمية التي أخذت بيا البمداف النامية، كبسبب طبيعة النمك
الحادث في ىياكؿ أجكر كأسعار تمؾ البمداف. فضبلن عف فشؿ العديد مف الحككمات بالبمداف النامية 

. ىذا كسعيا الكبير في اإلنفاؽ العسكرمفي قدرتيا عمى إصبلح نظميا االقتصادية كالسياسية، كت
ما تعانيو أساسان مف ضعؼ ىذه  لمكارد ىذه البمداف رغـ نفاؽ الذم يعتبر بمثابة استنزاؼ شديداإل

 (.1، ص1998المكارد كندرتيا )فيالو، 

كينتشر الفقر في األراضي الفمسطينية، حيث يعاني المجتمع الفمسطيني مف مختمؼ أنكاع الفقر 
كالحرماف، كما أف ىناؾ فئات مف ىذا المجتمع تعاني مف اليشاشة كالتي تجعميا معرضة لمفقر، 

آخر باالحتبلؿ اإلسرائيمي بك فمسطيني مف فقر كحرماف يرتبط بشكؿ أفما يعاني منو الشعب ال
فقار الشعب كسياس لحاقو باالقتصاد اإلسرائيمي، كا  اتو اليادفة إلى تيميش االقتصاد الفمسطيني، كا 

ؿ كجكد السمطة كسمب إرادتو السياسية، كحتى في ظ الفمسطيني كالسيطرة عمى مكارده كمقدراتو
ما زاؿ الفقر ينتشر بيف مختمؼ فئات الشعب الفمسطيني، كما زالت ىناؾ الكطنية الفمسطينية ف
يطينية التي تعاني مف مختمؼ أنكاع الفقر كالحرماف، كما زالت السمطة سالعديد مف األسر الفم

الفمسطينية مف خبلؿ السياسات كالبرامج التي تنتيجيا الكزارات المختمفة غير قادرة عمى القضاء 
 (.2، ص2005، التخفيؼ مف حدتو )حسف فقر أك حتىعمى ال

جتمع الفمسطيني كفي قطاع غزة تحديدان تعد ظاىرة الفقر مف أخطر التحديات التي تكاجو الم
القتؿ كالتدمير كالتجريؼ كالحركب المتعاقبة فضبلن عف إغبلؽ المعابر كالحصار الذم عانى كيبلت 

ذم فاقـ مف حدة ظاىرة الفقر كبسببو ، األمر ال2006تعرض لو القطاع منذ عاـ يالذم  الجائر
مصادر ي قطاع غزة فكفقدت آالؼ األسر الفمسطينية  تراجع االقتصاد الفمسطيني بصكرة ممحكظة

خبلؿ ىذا الفصؿ سكؼ يتـ التعرؼ اة، ك رة الفقر عمى مختمؼ نكاحي الحي، كما أثرت ظاىدخميا
عمى قطاع غزة كآثاره كدكره في  غزة، كالتطرؽ إلى الحصار المفركضعمى معالـ الفقر في قطاع 

 زيادة معدالت الفقر.
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 معالم الفقر في قطاع غزة 2.2.2

 مفيوم الفقر 2.2.2.1

تتعدد تعاريؼ الفقر كتختمؼ، إال أف الجزء المشترؾ في تعريؼ الفقر يدكر حكؿ مفيـك 
حدكده  في ما بعد ذلؾ تختمؼ تمؾ التعريفاتالمجتمع، كفي "الحرماف النسبي" لفئة معينة مف فئات

 لبعض التعريفات مكضكع البحث كما يمي: كمككناتو، كفيما يمي عرض

( الفقر عمى أنو ظاىرة معقدة ذات أبعاد اقتصادية كاجتماعية 4، ص2004) عرؼ الصطكؼ
حالة مف  ( عمى أنو5، ص2004) الصطكؼ ئية متعددة. كعرفو أيضان كسياسية كثقافية كبي

الغذاء كتدني األكضاع الصحية كالمستكل التعميمي كقمة الحرماف تتجمى في انخفاض استيبلؾ 
 فرص الحصكؿ عميو كتدني أحكاؿ السكاف كانعداـ المدخرات.

الفقر عمى أنو ليس فقط عدـ القدرة عمى تحقيؽ الحد األدنى مف مستكل  كعرؼ البنؾ الدكلي
ناة كلممخاطر المعيشة، بؿ يشمؿ أيضَا التحصيؿ المنخفض في التعميـ كالصحة، التعرض لممعا

 (.The World Bank, 2000/2001, p15كعدـ قدرة المرء عمى إسماع صكتو كانعداـ حيمتو )

كالفقر مف منظكر االحتياجات األساسية: "ىك الحرماف مف المتطمبات المادية البلزمة لمكفاء 
فيـك ذا المبالحد األدنى المقبكؿ مف االحتياجات اإلنسانية بما في ذلؾ الغذاء. كيدخؿ أيضا في ى

كيشمؿ الخدمات األساسية الصحية كالتعميمية كفرص العمؿ  الحاجة إلى تكفير فرص العمؿ،
 (.The World Bank, 1995, p25بجانب الدخؿ، فمف يفتقر إلى ىذه المفردات يعد فقيران" )

 كيعرؼ الفقر: "ىك الحالة االقتصادية التي يفتقد فييا المرء الى الدخؿ الكافي لحصكلو عمى
مستكيات دنيا مف الغذاء كالرعاية الصحية كالممبس ككافة الضركريات كىك ما يعني عدـ القدرة 

 (.Baumol, 2003, p276) جات األساسية"عمى تمبية االحتيا

لى إك الناقص في العصر الحديث باعتباره الحاجة إلى الشيء الغائب أكلقد تطكر مفيكـ الفقر 
لقد قامت الييئات الدكلية بتحديد عتبة الفقر حسب مستكل ك  ،غياب القدرة عمى تحقيؽ الحاجة

دكف  امأ ،يف في اليكـر دكالم ال يتجاكز المقدرة ىذه العتبة بمعدؿ دخؿ فرد ،المعيشة في كؿ بمد
 (.1، ص2008الكاحد فيك عبلمة عمى الفقر المدقع )البككش،  دكالرال

عنكم ينشأ عنيا عجز لدل اإلنساف كيرل الباحث بأف الفقر ىك حالة مف الحرماف المادم كالم
 .اجتماعية كاقتصاديةفي تحقيؽ حاجات كرغبات ضركرية نتيجة لظركؼ 
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 فمسطينلتاريخي لمشكمة الفقر في السياق ا 2.2.2.2

يمكف تتبع مشكمة الفقر في فمسطيف حسب السياؽ التاريخي ألىـ المراحؿ التي أثرث في 
  :(2006ة )المركز الفمسطيني لحقكؽ اإلنساف، ي فمسطيف حسب المحطات التاليقضية الفقر ف

  كما يعرؼ بنكبة 1948الطرد الجماعي لممدنييف عاـ أدت عمميات التيجير القسرم ك ،
فمسطيف، مف أراضييـ كممتمكاتيـ إلى تشريد مئات اآلالؼ مف الفمسطينييف إلى أقطار الدكؿ 

اض المدف كالقرل الفمسطينية، " عمى أنقالمجاكرة، كأعمف قياـ ما يسمي "بإسرائيؿ العربية
ككذلؾ فقد الفمسطينيكف الذيف طردكا مف ديارىـ مصادر رزقيـ كالذم شكؿ بدكره بداية لحالة 

 الفقر ليؤالء البلجئيف كتعتبر ىذه المرحمة مف أىـ مراحؿ حياة الشعب الفمسطيني.
  قطاع غزة كالضفة زادت عمميات اإلفقار كالحرماف لمفمسطينييف كذلؾ باحتبلؿ  1967في العاـ

 الغربية.
  مارس االحتبلؿ العديد مف السياسات بحؽ الشعب الفمسطيني منيا مصادرة مئات اآلالؼ مف

لحاؽ االقتصاد الفمسطيني لؤلراضى  الدكنمات كالسيطرة التامة عمى المكارد مف خبلؿ ربط كا 
الضفة الغربية االحتبلؿ عمى اإلنتاج كجعؿ قطاع غزة ك  الفمسطينية المحتمة، سيطر خبلليا

 سكقان لمنتجاتو كفرض نظاـ ضريبي أرىؽ السكاف كأضعؼ دخميـ.
  كتكسعت ظاىرة الفقر  ،ر اندالع االنتفاضةانخفضت مستكيات المعيشة إث 1987في عاـ

كازداد ذلؾ بفرض المزيد مف القيكد عمى دخكؿ العماؿ داخؿ الخط األخضر، كالذم نجـ عنو 
 مميـ فزادت البطالة كزاد الفقر.فرص عالعماؿ الؼ آفقداف عشرات 

  إثر حرب الخميج الثانية، حيث كاف يعتمد جزء  ءن زادت مستكيات المعيشة سك  1991في عاـ
 كبير مف الشعب الفمسطيني عمى تحكيبلت أبنائو العامميف في الخميج.

  أحكمت سمطات االحتبلؿ سيطرتيا عمى مكارد الفمسطينييف كسيطرت عمى  1994في عاـ
عابر كالحدكد كتحكمت في حركة كتنقؿ األشخاص كحركة الصادرات كالكاردات مف كافة الم
 البضائع.

  زلت سة اإلغبلؽ الشامؿ كالحصار، كعاستخدمت سمطات االحتبلؿ سيا 1996في العاـ
ـر آالؼ العماؿ الفمسطينييف مف العمؿ داخؿ الخط ألخطر، كحُ  ،الضفة الغربية عف قطاع غزة

 مستكيات المعيشة كارتفعت معدالت الفقر. تكتراجعكزادت معدالت البطالة 
  عمى الضفة  شامبلن  ان ـ، اندلعت انتفاضة األقصى حيث فرض االحتبلؿ إغبلق2111في عاـ

امؿ مف ألؼ ع (121)نحك  ـرأصيبت القطاعات االقتصادية كاإلنتاجية بالشمؿ، كحُ ك كالقطاع 
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لمحمي نتيجة تكقؼ الكرش كما تعطؿ العماؿ في السكؽ ا عمميـ داخؿ الخط األخضر،
 كالمصانع عف العمؿ كما تعرضت لو مف تدمير كتخريب فزادت البطالة كالفقر بشكؿ ممحكظ.

  ( ألؼ كظيفة ليصؿ العدد اإلجمالي 26استكعب القطاع العاـ ) (2114-2111) األعكاـفي
في  ان ( ألف69في الضفة ك) ان ( ألف72( ألؼ مكظؼ منيـ )141لكظائؼ القطاع العاـ إلى )

 .غزة

  عامؿ  8111انضـ أكثر مف  2115بعد االنسحاب اإلسرائيمي مف محافظات غزة في عاـ ك
جديد إلي قكافؿ البطالة ممف كانكا يعممكف في المستكطنات كمنطقة إيرز الصناعية حيث بمغ 

كبمغ عدد  "في المجاالت المختمفة "بناء كزراعة عامبلن  3511 عدد العامميف في المستكطنات
 مصنعان  191 يعممكف في ان فمسطيني عامبلن  4511يف في المنطقة الصناعية إيرز حكالي العامم

 .(2113)الطباع،  كرشة فمسطينية 14ككرشة منيا 

  2116عاـ تمقى العماؿ ضربة قاسمة نتيجة الحصار المفركض عمى قطاع غزة منذ قد ك 
المعابر المؤدية  حيث تكقفت جميع األنشطة االقتصادية عف اإلنتاج نتيجة إغبلؽ جميع

 لقطاع غزة كعدـ سماح قكات االحتبلؿ بدخكؿ المكاد الخاـ البلزمة لتشغيؿ المصانع.
  في  ان فمسطيني ألؼ عامبلن  211أف ما يقارب مف  2118لعاـ  تشير اإلحصاءات االقتصاديةك

قطاع غزة ك التي  ىعف العمؿ نتيجة إغبلؽ المعابر كالحصار المفركض عم كفعاطمىـ غزة 
 إلي تكقؼ الحياة االقتصادية بشكؿ كامؿ كحرماف ىؤالء العماؿ مف أعماليـ. أدل

  كفقان لمتعريؼ المكسع لمبطالة ككفقان لمعايير منظمة العمؿ الدكلية فقد بمغت نسبة األفراد الذيف ك
% في قطاع غزة 4448 ال يعممكف )سكاءن كانكا يبحثكف عف عمؿ أك ال يبحثكف عف عمؿ( 

 .2118الرابع  قكل العاممة دكرة الربعحسب نتائج مسح ال
  عمى قطاع غزة لتدمر ما تبقى مف القطاع  2118في ديسمبر  األكلى اإلسرائيميةكأتت الحرب

إلى زيادة عدد العماؿ العاطميف عف العمؿ نتيجة تدمير  لالصناعي كالتجارم كالزراعي مما أد
ـ المئات مف مزارع تربية الدكاجف المصانع كالشركات التجارية كتجريؼ األراضي الزراعية كىد

 .(2113)الطباع،  كضرب سكؽ الثركة الحيكانية كالسمكية
 أم بعد أربع  2112في منتصؼ نكفمبر الثانية عمى قطاع غزة  حربيا ثـ شنت إسرائيؿ

سنكات مف الحرب األكلى كالتي مازاؿ قطاع غزة يعاني مف أثارىا السمبية االقتصادية 
دمار كالخراب التي خمفتو، كعمقت الحرب الثانية المشاكؿ االقتصادية كاالجتماعية نتيجة لم

 يحيث تعرض قطاع غزة إلى تدمير البنية التحتية لقطاع الخدمات العامة كتدمير مبان
ت آالمؤسسات كالمنشك المؤسسات العامة كالمنازؿ السكنية كالجمعيات كالممتمكات الخاصة 
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التعميمية نيا كصمت إلى المؤسسات الصحية ك أحتى االقتصادية كاألراضي الزراعية، 
كالمقابر كالتي نتج عنيا خسائر مادية فادحة في كافة   كالمساجد  كاإلعبلمية كالرياضية

 .(2112)الطباع،  القطاعات كاألنشطة االقتصادية كالخدمية

 ليا عمى كألقت األزمة المالية التي تعاني منيا السمطة الكطنية الفمسطينية منذ عدة سنكات بظبل
غير مسبكؽ  تصاعدان  2112األكضاع االقتصادية كالمعيشية في قطاع غزة، حيث شيد عاـ 

في األزمة إلى أف كصمت إلى طريؽ مسدكد بعد اعتراؼ األمـ المتحدة بدكلة فمسطيف كدكلة 
مراقب، مما ترتب عمية حجز األمكاؿ الخاصة بالضرائب كالجمارؾ الفمسطينية مف قبؿ 

 111ائيمية كالتي تجبييا إسرائيؿ لصالح السمطة كتقدر قيمتيا بما يزيد عف الحككمة اإلسر 
، ك انعكست األزمة المالية عمى تأخر صرؼ ركاتب المكظفيف الحككمييف مميكف دكالر شيريان 

مما تسبب بحالة مف الرككد التجارم كاالقتصادم نتيجة لضعؼ القكة الشرائية كتراكـ 
 .(2112طباع، )ال االلتزامات عمى المكظفيف

 أنواع الفقر 2.2.2.3

أما أنكاع الفقر فقد حاكلت العديد مف الدراسات كالبحكث كضع تصنيفات محددة لظاىرة الفقر، 
 :إلى عدة مستكيات كمف أشير تمؾ التصنيفات ىك التصنيؼ حسب مستكل الفقر حيث يقسـ الفقر

ة حاجاتيا الغذائية كغير كيعرؼ بأنو أقؿ إنفاؽ تحتاجو أية أسرة لتمبي الفقر المطمق: .1
الغذائية كمستكل الفقر المطمؽ ىك مستكل الدخؿ أك االستيبلؾ الذم يتحقؽ عند مستكل 

 معيشي ثابت في الزماف كالمكاف.
كيتحدد ىذا الخط عند قسمة عدد الفقراء عمى مجمكع السكاف، كىك مقياس  الفقر النسبي: .2

 لمستكل المعيشة النسبي داخؿ البمد.
الغذائية فقط )فقر  اكيعرؼ بأنو أقؿ إنفاؽ تحتاجو األسرة لتمبية احتياجاتي ع:الفقر المدق .3

أكسع المؤشرات انتشاران لقياس الفقر ىك نسبة السكاف الذم يقؿ دخميـ أك ، الفاقو(
أك يسمى أيضان  استيبلكيـ عف الخط المحدد لمفقر كيسمى ىذا المؤشر بالمؤشر العددم

 (.1997 ،حدة)األمـ المتمدل انتشار الفقر 
عرض لو بعض الشرائح االجتماعية كخاصة المجتمعات تتىك الفقر الذم  فقر الرفاىية: .4

الغربية التي تعيش فيما يسمى بالبمداف المتطكرة كالتي يتمتع أفرادىا بالمنجزات الحضارية 
 الحديثة.
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 سباب الفقرأ 2.2.2.4

بيف ىذه الظاىرة كبيف ما تعرض تربط معظـ الدراسات التي تتناكؿ ظاىرة الفقر في فمسطيف 
لو الشعب الفمسطيني مف تيجير كتشريد كاحتبلؿ عسكرم كاستيطاف عمى حساب أصحاب 

فقد منع الشعب الفمسطيني مف التحكـ بمكارده الطبيعية  1948راضي الفمسطينية منذ العاـ األ
ية، الضفة الغربية ثـ جاء احتبلؿ باقي األراضي الفمسطين كالبشرية كمف تشكيؿ كيانو المستقؿ،

حيث سيطرت إسرائيؿ بذلؾ عمى أراضي فمسطيف بكامميا مما أدل  1967ـ كقطاع غزة في العا
إلى نتائج عدة كاف مف أىميا عمى ىذا الصعيد ربط االقتصاد الفمسطيني باالقتصاد اإلسرائيمي 

العاممة الرخيصة كتكظيفو لخدمتو، فقد تحكلت مناطؽ الضفة الغربية كقطاع غزة إلى مخزف لؤليدم 
كسكؽ مفتكحة لممنتجات اإلسرائيمية، إضافة إلى اإلجراءات العديدة اليادفة إلى عدـ خمؽ قاعدة 
إنتاجية فمسطينية تككف نكاة القتصاد فمسطيني قكل مما ترؾ أثره عمى مجمؿ النكاحي المعيشية 

ير التنمية البشرية، قر (، كمف أىـ أسباب الفقر في قطاع غزة ما يمي )ت2001، )ماس لمفمسطينييف
 (:17، ص2004

 عمى سد احتياجات أسرىـ  تفشي البطالة كعدـ قدرة أجكر مف يعممكف بالمياكمة
، كمكظفي الدخؿ المحدكد كالمزارعيف كمحدكدم الخبرة ان عممو مكسميكخاصة مف كاف 

 فئات أخرل. كعدة االن كاألرامؿ كالمطمقات المكاتي يعمف أطف
 تحكؿ اإلعاقة كالمرض دكف مزاكلة أصحابيا كالتقدـ بالسف اإلعاقة الجسدية كالمرض :

البيانات حسب تشير لكثير مف أنكاع الميف كالحرؼ مما يضعيـ في دائرة الفقراء. كما 
إلى أف نسبة كبار السف الذيف  (2012)الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني، 

كىذه النسبة تشكؿ  % مف إجمالي كبار السف،22.2يعيشكف في أسر فقيرة قد بمغت 
، مع العمـ أف نسبة 2011لعاـ  % مف مجمكع الفقراء في األراضي الفمسطينية4.7

 .مف مجمؿ السكاف %4.4كبار السف في المجتمع ال تتجاكز 
 عدـ المقدرة عمى دفع الرسكـ التعميمية خصكصان في : نقص المؤىبلت كالتعميـ البلـز

كالرسكب، كلمعبلقة الكثيقة بيف التعميـ كالخركج المرحمة األساسية يؤدم أحيانان لمتسرب 
تمرار في سمف الفقر فإنو البد مف البحث عف إيجاد فرص تعميـ مجانية لضماف اال

 العممية التعميمية.
 خصكصان الخدمات الصحية كالتعميـ كالتي تككف الفئات جتماعيةضعؼ الخدمات اال :

 الميمشة كاأليتاـ كالمعاقيف بأمس الحاجة ليا.
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 ة ضركرية لمعالجة مشكمة الفقر، ك : يشكؿ التدريب خطعؼ برامج التدريب كالتأىيؿض
عمى أف تككف فرص التدريب مناسبة لحاجات سكؽ العمؿ، كما أف فرص التدريب 

، عمى أف لمفتيات كاألرامؿ كالمطمقاتأحيانان  يكالتأىيؿ البد كأف تتكفر بشكؿ أساسس
عمؿ ذم دخؿ جيد كضمف ظركؼ  تتفؽ ىذه الفرص مع إمكانية الحصكؿ عمى

 مناسبة.
 حيث فقد آالؼ : السيما في ظؿ فترة الحصارانخفاض االستثمار العاـ في قطاع غزة ،

العماؿ فرص عمميـ بسبب انخفاض االستثمار، مما جعؿ معظميـ يقبعكف قي دائرة 
 الفقر كالبطالة.

 المعابر، كتحكميا  : كذلؾ عبر إحكاميا إلغبلؽت اإلفقار التي تنتيجيا إسرائيؿسياسا
في االقتصاد الفمسطيني، فضبلن عف الحركب كالعدكاف المتكرر عمى قطاع غزة كما 
يخمفو مف خسائر مادية كبشرية، ككذلؾ التبعية االقتصادية التي تفرضيا إسرائيؿ عمى 

 الفمسطينييف.
 طاع النظاـ الضريبي غير العادؿ: تكجد ىناؾ فجكة كبيرة بيف األغنياء كالفقراء في ق

غزة تزداد حدتيا مع الكقت في المجتمع الفمسطيني في ظؿ الحصار، حيث انتشرت 
ظاىرة األنفاؽ كالميربيف كالمحتكريف، لذا فإف األغنياء في قطاع غزة ال يساىمكف في 

 حؿ مشكمة الفقر نظران لعدـ كجكد نظاـ ضريبي عادؿ.

 ,World Developmentكيضاؼ الى ما سبؽ مجمكعة أخرل مف أسباب الفقر بحسب )
 كىي: (2000/2001

  انعداـ الدخؿ، أك انخفاضو تحت مستكل خط الفقر، كقد يككف انخفاض الدخؿ بسبب
 انخفاض مستكل األجكر أك قبكؿ األفراد بأعماؿ غير مناسبة ذات أجكر متدنية.

  ضعؼ أداء المؤسسات الحككمية كاالجتماعية فيما يخدـ مصمحة الفئات الفقيرة كالميمشة
 المجتمع.في 

  الصدمات االقتصادية التي قد يتعرض ليا أفراد المجتمع، مثؿ سكء المكاسـ الزراعية
 كالرككد االقتصادم، كىذه عادة ما ينتج عنيا الفقر المؤقت.

  عدـ امتبلؾ األفراد لمختمؼ أنكاع األصكؿ المادية كالبشرية، كاألصكؿ المادية مثؿ
قركض المالية، أما األصكؿ البشرية مثؿ األرض، كاالدخار، كسيكلة الكصكؿ إلى ال

جتماعية كالثقافية، كتعزيز المستكل الصحي كالتعميمي الجيد، كالمشاركة السياسية كاال
 قراطية.الديم
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 اآلثار الناجمة عن الفقر 2.2.2.5

 اآلثار االقتصاديةأواًل: 

حي الجيد كالنمك لقد أجريت دراسات عديدة أثبتت كجكد عبلقة سببية تبادلية بيف المستكل الص
نتاجية حيث أف الصحة الجيدة تعطي الشخص القدرة خبلؿ التأثير عمى اإل االقتصادم كذلؾ مف

عمى بذؿ مجيكد أكبر مف العمؿ خبلؿ نفس كحدة الزمف كتسمح لمفرد بالتمتع بحياة إنتاجية أطكؿ 
سكء التغذية أف  1983كقد أثبتت دراسة أجريت عمى ثبلث مقاطاعات في الفمبيف خبلؿ العاـ 

كما  ،يؤدم إلى حدكث إعاقة في القدرات العقمية كالبدنية لؤلطفاؿ كارتفاع معدؿ الكفيات بينيـ
أثبتت دراسة أخرل أف الحصة الجيدة كالتغذية السميمة تجعؿ أداء األطفاؿ في المدارس أفضؿ مما 

 .(91-90، ص2000نتاجيتيـ في المستقبؿ )عطية، إيؤدم إلى رفع مستكل 

لمعاـ  المحتمة الفمسطينية األرض في كلدكا الذيف األطفاؿ مف %3.7 أفباإلحصائيات  كتشير
 أف كما. شديدة إلى متكسطة تغذية سكء مف يعانكف% 5 منيـ الكزف، نقص مف يعانكف 2010
 مف% 11 نحك أف كيقدر. االرتفاع في آخذاف الدقيقة المغذيات كنقص المزمف التغذية سكء

 %11.3ك غزة، قطاع في% 9.9 بكاقع المزمف التغذية سكء مف يعانكف مسةالخا سف دكف األطفاؿ
 قمؽ مصدر الخامسة سف دكف األطفاؿ في كاليزاؿ القامة قصر حاالت كتعتبر الغربية، الضفة في

 في زيادة مع كيترافؽ المزمف التغذية سكء عمى مؤشران  يعد الطفكلة مرحمة أثناء القامة فقصر. متزايد
 (.2011)الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني،  ياتكالكف األمراض

 اآلثار االجتماعية والسياسيةثانيًا: 

خرل غير الحاجات األساسية يطمح إلى اشباعيا مثؿ حاجات االنتماء لئلنساف حاجات أ
كالتقدير كتحقيؽ الذات كما دامت الحاجات األساسية غير مشبعة عنده فإنو ال يستطيع االنتقاؿ إلى 

( كيظؿ الفقراء يناضمكف مف أجؿ 80-79، ص1992األخرل )برنامج التعميـ المفتكح،  الحاجات
 إشباع الحاجات األساسية كقد ال يستطيعكف إشباعيا مما يكلد لدييـ:

لى التفكؾ إباليأس كاإلحباط كعدـ االنتماء لؤلسرة كالمجتمع كىذا يؤدم بدكره  ان شعكر  .1
 .ؿ االجتماعيفي حالة مف عدـ التفاع األسرم كاالجتماعي كيجعؿ الفقراء يعيشكف

يؤدم اليأس كاإلحباط المتكلد عند الفقراء إلى مشاكؿ أسرية كاجتماعية تؤدم إلى عدـ  .2
 االستقرار السياسي كاالجتماعي.

 .بئة كالتمكثحاالت سكء التغذية التي يصاب بيا الفقراء تؤدم الى انتشار األمراض كاألك  .3
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السياسي كاالضطرابات السياسية كذلؾ بسبب التفاكت  لى المزيد مف مظاىر العنؼإيؤدم  .4
كما كيساعد الفقر عمى تعميؽ درجة االستبداد  ،الكبير بيف األغنياء كالفقراء في المجتمع

كالدكتاتكرية لؤلنظمة الحاكمة في الكثير مف دكؿ العالـ كخاصة الدكؿ الفقيرة )سراج 
 (.25، ص1997 كيكسؼ،

دم كالتبعية االقتصادية التي نجحت الكياف الصييكني في ظؿ الكضع االقتصادم المتر  .5
فييا مف ربط االقتصاد الفمسطيني باقتصادىا كجعمو تابعا ليا استغمت المخابرات 
ال حرمانيـ  الصييكنية حاجة بعض العماؿ لمعمؿ داخؿ إسرائيؿ إلسقاطيـ كتعاكنيـ معيا كا 

)مكقع  لنفكس المريضةمف رزقيـ كقكت أطفاليـ األمر الذم قد تضعؼ أمامو بعض ا
  (.2008المجد االلكتركني، 

  تعميمية والثقافيةاآلثار الًا: لثثا

ؿ مف المدارس في سف مبكرة، إما يؤدم الفقر في كثير مف الحاالت إلى تسرب األطفا
غراض العمؿ لممساىمة في تكفير دخؿ األسرة، أك بسبب الظركؼ كاألكضاع األسرية غير أل

 ـ القدرة عمى تحمؿ نفقات الدراسة.المكاتية، أك بسبب عد
 (:2009كىناؾ آثاران سمبية أخرل لمفقر المدقع عمى العمـ كالثقافة كالعقؿ كالتخمؼ، كىي )القرة داغي، 

في الغالب ينشغؿ بسد جكعتو عف العمـ كالثقافة، فبل يبقى لو القكت  فقران مدقعان ف الفقير أ .1
 .الكافي لمتعمـ كالثقافة

المعدميف لف يتركيـ أكلياء أمكرىـ في الغالب لمتعمـ كالثقافة، بؿ يشغمكنيـ الفقراء  أبناءف أ .2
 باألعماؿ اليدكية، كالزراعية، كالرعكية، كبالتالي يصبحكف أمييف.

جيا ك االستفادة مف تكنكل مفبسبب عدـ كجكد الماؿ لديو  -في الغالب-ف الفقير لف يتمكف أ .3
 العصر، كالتقنيات الحديثة.

 فقر كالمرض، فأينما كاف الفقر المدقع كانت األمية، كبالعكس.التبلـز بيف ال .4
ف سكء التغذية بأبداع فيأتي مف خبلؿ ما قالو الخبراء كاإلأما أثر الفقر المدقع عمى العقؿ  .5

 كالتخمؼ في النمك.نساف، كذلؾ بالتأثير عمى شكؿ حجـ الجسـ، اإليضّر بنمك كتطكر 

 صحية: اآلثار الاً رابع

المستكل الصحي لدل نسبة كبيرة مف األسر الفقيرة، بما في ذلؾ  انخفاض يتسبب الفقر في
ارتفاع نسبة اإلعاقات، نتيجة عكامؿ مختمفة كمنيا بشكؿ رئيس ضعؼ القدرة عمى تحمؿ نفقات 
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رغـ تكافر عدد مف التسييبلت كالخدمات في   الخدمات الصحية البلزمة في غياب التأميف الصحي
 ىذا المجاؿ.

مراض كثير مف األنقص الخدمات الصحية ، فمما ال شؾ فيو أف السمبية لمفقر  كمف اآلثار
مكانيات المادية، كانخفاض اإلبالفقر كانعداـ  -مباشران أك غير مباشر-يرتبط جميعيا ارتباطان 

شخص  500-250الخدمات الصحية ، فمثبلن يكجد في الدكؿ المتطكرة ) أكركبا مثبلن ( ما يقابؿ 
كاحد )عبد العظيـ، شخص طبيب  18000-7400كؿ النامية يكجد في مقابؿ طبيب، كفي الد

1995). 

 التيميش وضعف المشاركة في الحياة العامة : خامساً 

يمكف اعتبار ضعؼ المشاركة في الحياة العامة بشكؿ عاـ كفي الحياة السياسية بشكؿ خاص 
دنى مف حاجاتو المعيشية األساسية فالفقير الذم يميث كراء الحد األ  مف المظاىر المرافقة لمفقر.

 (.2008قمما يككف لو دكر في مؤسسات المجتمع المدني )مكقع المجد االلكتركني، 

 ضي الفمسطينيةمالمح الفقر في األرا 2.2.2.6

 ( بأف ربع السكاف الفمسطينييف 2012تشير نتائج الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني )ب
، حيث بمغت نسبة الفقر بيف 2011عاـ فردان"  130003000"أم نحك يعانكف مف الفقر 

نحك " %25.8كفقان ألنماط االستيبلؾ الشيرم  2011األفراد الفمسطينييف خبلؿ العاـ 
% 38.8ك في الضفة الغربية" فردان  4703000نحك "% 17.8)بكاقع  "فردان  131003000

"نحك د الفمسطينييف % مف األفرا47.6يف أف " في قطاع غزة(. في حفردان  6303000"نحك 
"نحك % 35.6خط الفقر الكطني )بكاقع  يقؿ دخميـ الشيرم عففردان"  230003000
في قطاع غزة " فردان  131003000نحك " %67.1في الضفة الغربية، كفردان"  9003000

 .(2012)الجياز الفمسطيني لئلحصاء المركزم، 
 بيف فردان"  5503000"نحك  %12.9 كما أف النتائج تشير إلى أف نسبة الفقر المدقع بمغت

 2053000"نحك % 7.8كفقان ألنماط االستيبلؾ الشيرم )بكاقع  2011األفراد خبلؿ العاـ 
في قطاع غزة(. في حيف أف  فردان" 3453000"نحك  %21.1في الضفة الغربية فردان" 
د، مف األفراد يقؿ دخميـ الشيرم عف خط الفقر الشديفردان"  135503000"نحك % 36.4
 9103000"نحك % 55.9ك في الضفة الغربية فردان" 6403000"نحك  %24.3)بكاقع 
 .(2012)الجياز الفمسطيني لئلحصاء المركزم،  في قطاع غزة(فردان" 
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ألفراد وفقًا ألنماط االستيالك الشيري في األراضي ا(: نسب الفقر بين 2.1شكل رقم )
 2011الفمسطينية، 

 
ب(، مستكيات المعيشة في األراضي  2012م لئلحصاء الفمسطيني، )المصدر: الجياز المركز 

 31، ص2011الفمسطينية: اإلنفاؽ، االستيبلؾ، الفقر، 

 راضي الفمسطينية ى نسب الفقر في األ المساعدات عمأثر  2.2.2.7

ف لممساعدات تأثيران عمى أ( ب2012أظيرت بيانات الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني )
ر، حيث أنيا أظيرت أف نسبة الفقر بدكف كجكد ىذه المساعدات كفقان ألنماط معدالت الفق

%، أم تـ 25.8%، في حيف أف المساعدات قمصتيا إلى 31.5االستيبلؾ الحقيقي تصؿ إلى 
%. أما فيما يتعمؽ بالفقر المدقع، فقد ساىمت 18.1تخفيض معدالت الفقر الكطني  بنسبة مقدارىا 

% بعد تمقي 12.9% قبؿ تمقي المساعدات إلى 18.2يض النسبة مف المساعدات الطارئة بتخف
المساعدات. أم أف المساعدات قد ساىمت بتخفيض الفقر المدقع بيف األفراد بنسبة مقدارىا 

29.1.% 

( يتضح أف المساعدات في قطاع غزة ليا دكر في تخفيض 2.4كمف خبلؿ الجدكؿ التالي )
 نسب الفقر كالفقر الشديد.
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 2011(: نسب الفقر بين األفراد بعد وقبل المساعدات في األراضي الفمسطينية 2.4جدول )
 

 المنطقة
 الفقر المدقع الفقر

بعد تمقي 
 المساعدة

قبؿ تمقي 
 المساعدة

نسبة تحفيض 
 الفقر

بعد تمقي 
 المساعدة

قبؿ تمقي 
 المساعدة

نسبة تخفيض 
 الفقر

 19.6 7.8 9.7 11.9 7.8 20.2 الضفة الغربية
 33.9 21.1 31.9 22.2 38.8 49.9 غزةقطاع 

األراضي 
 الفمسطينية

31.5 25.8 18.1 18.2 12.9 29.1 
 

ب(، مستكيات المعيشة في األراضي  2012، )المصدر: الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني
 35، ص2011لمعاـ 

 ظاىرة الفقر وأثره في تزايد  الحصار 2.2.3
 ى قطاع غزةالحصار اإلسرائيمي عممالمح  2.2.3.1

اإلسرائيمية تجاه القطاع منذ فكز حركة حماس في االنتخابات التشريعية في  بدأت التدابير
، كمع أف مثؿ ىذه التدابير ليست حديثة العيد بإسرائيؿ، إال (77ص ،2006 )سعد، 2006شباط 

أعمنت  كىادفة إلى خنؽ القطاع كعزلو عف العالـ الخارجي، كقد أنيا في ىذه المرة كانت مركزة
كعممت عمى تشديد تدابير الحصار بعد استبلـ حركة حماس ، إسرائيؿ قطاع غزة منطقة معادية
الحصار الذم تفرضو إسرائيؿ  مف أبرز مبلمح ىذا، ك 2007 لمسمطة فعميان في حزيراف مف عاـ

المتنفس الكحيد  ةالستكؿ المعابر تش عمى قطاع غزة بأنو حصار شامؿ، برم كبحرم كجكم، إذ
معبر كاحد منيا ىك معبر رفح، تتحكـ  طاع كالمخرج الكحيد لسكانو، في حيف ُتسيطر مصر عمىلمق

معيف لخدمة القطاع، كعبكر العماؿ أك  إسرائيؿ بالمعابر األخرل التي ُخصص كؿ منيا لغرض
إسرائيؿ أك استيراد مكاد البناء، كقد اتبعت  حركة األفراد أك التزكد بالكقكد كالغاز أك الحركة التجارية

، لتمنع بذلؾ متكاصؿكحركة األفراد، غالبان بشكؿ  سياسة إغبلؽ ىذه المعابر أماـ السمع كالخدمات
بمكجب  1998ما مطار غزة الدكلي الذم تأسس عاـ أ ،كصكؿ متطمبات الحياة اليكمية إلى القطاع

ع كتدميره خبلؿ قصؼ الميبط الكحيد لمطائرات في القطا ، كليتـ2000 عاـ ُأغمؽاتفاؽ أكسمك فقد 
، كبتدمير ىذا المطار يككف القطاع قد فقد صمة 2008 عاـالعدكاف اإلسرائيمي عمى قطاع غزة 

إسرائيؿ سيطرتيا الكمية عمى المجاؿ الجكم لمقطاع، أما  الكصؿ جكيان بالعالـ الخارجي، لتحكـ
صيد األسماؾ بعشريف منطقة  حددت كالكثائؽ المرتبطة بو، سمكك المناطؽ الساحمية فتبعان التفاؽ أ

مف الممحؽ األكؿ المعنكف "بركتكككؿ حكؿ إعادة االنتشار  (14)المادة  بمكجبيبلن بحريان م
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باالتفاقية األساسية، إال أف إسرائيؿ عممت منفردةن عمى تحديد ىذه  كالترتيبات األمنية" كالممحؽ
 حرية فقط في بدايات عاـعممت إلى تضييقيا إلى ثبلثة أمياؿ بثـ  بحرية أمياؿالمسافة بستة 

 .(2011)يكسؼ،  2009

بذلؾ فإف إسرائيؿ استيدفت مف ىذا الحصار الشامؿ تفكيؾ البنياف االقتصادم كاالجتماعي 
يصالو إلى حالة مف اليأس كاإلحباط تدفعو إلى تغيير  كالسياسي كالثقافي لمشعب الفمسطيني كا 

 لحياة بدالن مف مقاكمة االحتبلؿف متطمبات اأكلكياتو، ليصبح عمى رأسيا محاكلة تأميف حد أدنى م
 .(2009)الصكراني، 

أدل الحصار اإلسرائيمي إلى تعطيؿ مسيرة التنمية في شتى مجاالت حياة الفمسطينييف في كقد 
القطاع، فقد تفشت مظاىر البطالة كالفقر كانيارت الخدمات الضركرية لمحياة اليكمية لممكاطنيف 

 ة لتحقيؽ مستكل معيشي مقبكؿ بعيدة المدل.ّكميا بشكؿ جعؿ أم إمكاني

 عمى قطاع غزة لحصاراآلثار الناجمة عن ا 2.2.3.2

 أواًل: اآلثار االقتصادية

غبلؽ المعابر الاإلسرائيمي المفركض عمى قطاع  غزة نتيجة الستمرار الحصار  تجارية لمعاـ كا 
األسكأ  2008، كيعتبر عاـ غزة الفقر في قطاعارتفعت معدالت البطالة ك فقد ، السادس عمى التكالي

بحسب مركز اإلحصاء الفمسطيني %، ك 44.8الة حيث بمغت نسبة البطالة في ارتفاع معدالت البط
ألؼ شخص  120بمغ عدد العاطميف عف العمؿ حسب تعريؼ منظمة العمؿ الدكلية حكالي فقد 

نتائج الربع الثاني % عف 3.5، أم بزيادة بحكالي %31.9بنسبة  2012بع الثالث لعاـ خبلؿ الر 
، كما ارتفعت نسب البطالة بيف الخريجيف ممف يحممكف شيادة %28.4التي بمغت ك  2012لعاـ 

  .(2012)الطباع،  % في كافة التخصصات 57.5الدبمكـ ك البكالكريكس لتصؿ إلى 

غبلؽ المعابر  كما شكؿ فرض اإلغبلؽ كالقيكد المفركضة عمى المكاطنيف الفمسطينييف، كا 
كالممارسات اإلسرائيمية القمعية، سببان رئيسيان النخفاض اإلنتاجية في كافة القطاعات رية التجا

%( في األراضي الفمسطينية، أما في 35-30االقتصادية كتراجع الناتج المحمي بنسبة ما بيف )
 (.2007قطاع غزة فقد أكشؾ عمى االنييار في كافة مككناتو )مركز المعمكمات الفمسطيني، 

ىـ الحصار في تكاصؿ انقطاع التيار الكيربائي الدائـ كالمستمر كبشكؿ يكمي منذ كما سا
ؿ محطة أكثر مف ستة سنكات نتيجة لعدـ كفاية كميات السكالر الكاردة إلى القطاع كالبلزمة لتشغي
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، مما زاد مف طع الغيار البلزمة لصيانة المحطةعدـ السماح بدخكؿ قتكليد الكيرباء الكحيدة ك 
حكالي  المكاطنيف في قطاع غزة االقتصادية كاالجتماعية كالنفسية، حيث تقطع الكيرباء يكميان معاناة 

 . (2012)الطباع،  الضغط عمى شبكة الكيرباءعمى حجـ األحماؿ ك  اعتمادان  ساعات 8

 ثانيًا: اآلثار االجتماعية

ثار االقتصادية لـ تقتصر السياسة اإلسرائيمية المتمثمة بالحصار كاإلغبلؽ المشدد عمى اآل
، بؿ أدت إلى آثار اجتماعية كظكاىر خطيرة كارتفاع معدالت البطالة ت اإلشارة إليياالتي تم

كازدياد نسبة الفقر التي ارتفعت معدالتيا نتيجة القيكد المفركضة عمى حركة المكاد الخاـ كالتي 
ر كاالستيراد إضافة إلى منع حركة التصدي ـ12/6/2007منعت مف الدخكؿ إلى القطاع منذ 

كالتبادؿ التجارم كتدمير المنشآت الصناعية كاالقتصادية كمرافؽ البنية التحتية كتجريؼ المزارع 
)مركز المعمكمات  كتدمير البيكت أثناء االنتفاضة كمازالت ىذه السياسة مستمرة حتى المحظة

 (، كفيما يمي اآلثار االجتماعية المترتبة عمى الحصار:2007الفمسطيني، 

 تفاع معدالت البطالة ار  .1
تعتبر ظاىرة البطالة مف المشاكؿ المستعصية داخؿ األراضي الفمسطينية المحتمة الكتسابيا 

باالقتصاد اإلسرائيمي إلى حد  1976، حيث أف االقتصاد الفمسطيني مرتبط منذ عاـ يةإضاف أبعادان 
قتصاد الفمسطيني كعدـ قدرتو بعيد بما يخدـ المصالح االقتصادية اإلسرائيمية، إضافة إلى ضعؼ اال

 عمى استيعاب العمالة الفمسطينية كاعتماده عمى أسكاؽ العمؿ الخارجية خاصة إسرائيؿ.

كتعتبر ظاىرة البطالة في أراضي السمطة الكطنية الفمسطينية ذات خصكصية فريدة بحيث تعد 
القتصادية الكبرل كمف معدالتيا مف أعمى النسب في العالـ، كما تعد مشكمة البطالة مف المشاكؿ ا

ثار اجتماعية سيئة تتمثؿ في مشاكؿ عائمية االجتماعية، لما يترتب عمييا مف آأخطر األمراض 
 تؤدم إلى تفكيؾ المجتمع.

 ازدياد نسبة الفقر .2
انعكست اإلجراءات اإلسرائيمية كسياسة الحصار كاإلغبلؽ الشامؿ التي تقكـ بيا سمطات 

كل المعيشي لؤلسر الفمسطينية خاصة في قطاع غزة، إذ ارتفعت االحتبلؿ اإلسرائيمي عمى المست
 ،كبالتالي ازدادت معدالت الفقر بيف السكاف الفمسطينييف البطالة بصكرة لـ يسبؽ ليا مثيؿ،معدالت 

ألف ىناؾ عبلقة طردية بيف ارتفاع معدالت البطالة كالفقر، حيث أف ارتفاع األكلى يؤدم إلى 
 الي ازدياد نسبة السكاف الذيف يقعكف تحت خط الفقر كالبؤس كالحرماف.اتساع نطاؽ الفقر، كبالت
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 نشوء ظاىرة االستغالل واالحتكار .3
بذريعة الحصار، أصبح التيريب عبر اإلنفاؽ كغيرىا في قطاع غزة خصكصا، ظاىرة 
"مشركعة" يتيافت عمييا أصحاب المصالح كالمحتكركف إلى جانب تيافت العماؿ المعدميف 

ف العمؿ الذم تعرض العشرات منيـ لممكت لمحصكؿ عمى لقمة العيش، كبالتالي فإف العاطميف ع
إلى خمؽ حالة مف الحراؾ االجتماعي الشاذ الذم أفرز  أدتاآلثار الناجمة عف التيريب كاألنفاؽ 

شرائح اجتماعية عميا أك ما يطمؽ عمييـ األثرياء الجدد أك أثرياء الحرب كالسكؽ السكداء إلى جانب 
حة مف العماؿ المعدميف الذيف اضطركا لمعمؿ في األنفاؽ في ظركؼ أمنية معقدة بسبب شري

مانات مخاطر العدكاف اإلسرائيمي المتكاصؿ عمى األنفاؽ، كدكف أم شكؿ مف أشكاؿ الحماية كالض
ب مخاطرىا التي أدت إلى كفاة ، كفي ظركؼ بالغة السكء مف النكاحي الصحية إلى جاناالجتماعية

بسبب عدـ تكفر الحد األدنى مف الكسائؿ  2009مف ىؤالء حتى منتصؼ عاـ بلن عام 105
 )الصكراني، ألؼ عامبلن  15المطمكبة لتأميف حياة العامميف في األنفاؽ، الذيف بمغ عددىـ حكالي 

2009). 

كرت آنفان سياسة الحصار المفركض عمى قطاع غزة كالتي ذُ  بدكرىا تمؾ اآلثار المترتبة عمى
عمى قطاعات الصناعة  المترتبة آلثار عديدة ناجمة عف الحصار أيضان مثؿ اآلثار باإلضافة

في ارتفاع معدالت الفقر كالبطالة منذ ببل شؾ تجارة كالتنمية كاإلسكاف كغيرىا، ساىمت كالزراعة كال
 زالت نتائجيا حاضرة حتى اآلف.بدء فرض الحصار كال
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 محاربة ظاىرة الفقر في قطاع غزة دور المنظمات األىمية في2.3.2

 ي قطاع غزةنماذج رائدة في التنمية من واقع تجارب المنظمات األىمية ف2.3.3

 استراتيجيات مقترحة لمتغمب عمى ظاىرة الفقر في قطاع غزة2.3.4



49 
 

 مقدمة 2.3.1

لمنظمات األىمية في قطاع غزة جسران حيكيان لتحسيف ظركؼ الفقراء لما تقدمو مف تشكؿ ا
خدمات كبرامج كمشاريع تعمؿ عمى تقميؿ ظاىرة الفقر في ظؿ الممارسات اإلسرائيمية المتمثمة في 

 الحصار كاإلغبلؽ كالعدكاف المتكرر عمى قطاع غزة.

ركض عمى قطاع غزة حراكان مممكسان في كقد شيدت المنظمات األىمية خبلؿ فترة الحصار المف
، حيث نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة كالتي ساىمت بدرجة غير مسبكقة في تخفيؼ حدة الفقر

كنفذت برامج الرعاية االجتماعية كالصحية  ضرريفتقدمت المساعدات المباشرة لمفقراء كالم
ي تعمؿ عمى تكفير مصدر دخؿ لؤلسر كالتعميمية، فضبلن عف المشركعات اإلنتاجية كالتنمكية الت

 الفقيرة كالمتضررة جراء الحصار الظالـ.

كخبلؿ ىذا الفصؿ سكؼ يمقي الباحث الضكء عمى مساىمة المنظمات األىمية في التخفيؼ 
ىمية الخيرية خبلؿ البرامج التي نفذتيا المنظمات األمف معدالت الفقر، كيستعرض نماذج رائدة مف 

 ع غزة ألجؿ مكافحة ظاىرة الفقر في قطاع غزة. فترة الحصار عمى قطا

 دور المنظمات األىمية في محاربة ظاىرة الفقر في قطاع غزة 2.3.2
 تخفيف آثار الحصاردور المنظمات األىمية في   2.3.2.1

في ظؿ الحصار كاإلغبلؽ المشدد الذم فرض عمى قطاع غزة في ىذة الفترة، ازدادت 
طفاؿ، كانخفضت قيمة الصادرات إلى درجات كبيرة معدالت الفقر كالبطالة كسكء التغذية لدل األ

بالمعابر كمنع الحركة كالتبادؿ التجارم كاقتصرت  إسرائيؿكما تقمصت نسبة الكاردات في ظؿ تحكـ 
عمى المكاد االستيبلكية الغذائية كبعض المكاد الطبية، كالكقكد، في محاكلة لتدمير البنية التحتية 

عاد ، كقد عكس ذلؾ نفسو عمى الكراء إلىة قطاع غزة إلى عدة قركف كتعطيؿ ديناميات اإلنتاج كا 
الحالة االقتصادية العامة كذلؾ مف حيث عدـ تكفر ظركؼ مناسبة لمقطاع الخاص لمعمؿ، كيذكر 

إلى خارج القطاع، كما تـ مؤخران  كبيرة مف القائميف عمى ىذا القطاع قد نقمكا مشاريعيـ ف أعدادان أ
 في منطقة كارني بسبب تعطؿ عممية اإلنتاج نتيجة عدـ قدكـ المكاد ان مصنع 40إغبلؽ أكثر مف 

 (.2007 ،بك رمضافأالبلزمة مف إسرائيؿ )
كمنذ ذلؾ الحيف قامت المئات مف المنظمات غير الحككمية بأدكار فعالة كحاسمة في كثير 

بداية عاـ مف المجاالت، خاصة الصحية كالتعميمية كاالجتماعية كاإلعبلمية كالرياضية. كمنذ 
، مكعد فرض الحصار البلإنساني عمى السكاف ىناؾ، عممت المنظمات األىمية الفمسطينية 2006
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عمى تنمية دكرىا مف أجؿ خدمة أعداد أكبر مف الناس، كتحديدان في مجاؿ التنمية كالرعاية 
معابر كقمة االجتماعية كتكزيع المكاد اإلغاثية، إال أف عمميات اإلغبلؽ شبو الدائمة كالظالمة لم

 حتبلؿ حالت دكف ذلؾ. رد كاستيدافيا مف قبؿ االالمكا
كقد شكمت الجمعيات األىمية كمشاريعيا أماكف ىامة يستفيد مف خدماتيا قطاعات كاسعة مف 
الغزييف، األطفاؿ كالشباب كالكبار، العادييف كالفقراء، ما جعميا أجزاءن أصيمة ال غنى عنيا ضمف 

 (.3، ص2009يني )المدىكف، كآخركف، النسيج اإلجتماعي الفمسط

خبلؿ فترة كخدماتيا نشاطاتيا كاصمت تنفيذ المنظمات األىمية الخيرية يضيؼ الباحث بأف ك 
مجاالت متنكعة منيا: الرعاية االجتماعية لؤليتاـ كأسر الشيداء كاألرامؿ، الحصار عمى غزة في 

عـ المتضرريف كالعماؿ المتعطميف عف كبرامج األمف الغذائي لؤلسر الفقيرة كالميمشة، كبرامج د
العمؿ نتيجة الحصار المفركض عمى قطاع غزة، كتقديـ خدماتيا لممرضى كالمعاقيف، كالمساىمة 
كذلؾ في التخفيؼ مف معاناة طمبة المدارس مف خبلؿ برامج الزم المدرسي كدعـ طمبة الجامعات 

سية، كما حافظت تمؾ المنظمات عمى الفقراء مف خبلؿ المساىمة في تسديد جزء مف رسكميـ الدرا
مف خبلؿ المشاريع الدكرية  منيـ سيما الفقراء كالمحتاجيفثيقة بشرائح المجتمع المتنكعة الصمتيا الك 

 كغيرىا مف المناسبات. األضاحيخبلؿ مكاسـ رمضاف ك 

 دور المنظمات األىمية في التنمية  2.3.2.2
تحسيف نكعية الحياة لمئات اآلالؼ تقكـ المنظمات غير الحككمية بنشاطات تنمكية مباشرة ل

تقديـ الخدمات الصحية كتشمؿ نشاطاتيا  .الفئات الفقيرة كالمستضعفة مف المكاطنيف كخصكصان 
 كالتعميمية كالرعاية االجتماعية إضافة إلى النشاطات المكجية لخمؽ فرص العمؿ كمكافحة الفقر

شرائح كطبقات المجتمع الفمسطيني.  كتشغيؿ شبكات األماف لمختمؼ كتقديـ اإلقراض الصغير جدان 
المنظمات إلى مجاالت عمؿ جديدة تركز عمى  في كلكج ىذه نكعيان  كشيدت السنكات األخيرة تطكران 

أنحاء  كالطفؿ. كقد عممت ىذه المنظمات في جميع حقكؽ اإلنساف، كالديمقراطية، كحقكؽ المرأة
فظات الفمسطينية مما كسع أعداد ة كعمى مستكل جميع المحاع غز مناطؽ الضفة الغربية كقطا

، ماسعمى مستكل رفيع )ـ بقدرات مالية كبإدارييف كككادر المستفيديف منيا، كما تميزت بشكؿ عا
 (. كتعمؿ المنظمات األىمية الفمسطينية في العديد مف المجاالت كمنيا:25، ص2005

 قطاع التعميمأواًل: 
بؿ أف كفاءة االستثمار في أم قطاع  ،التنمية مباشران عمى جميع مككنات تأثيران  التعميـ ؤثري

 التعميـ جكدة عمى التركيز مع التعميـ قطاع في االستثمار كفاءة عمى مف قطاعات التنمية يعتمد
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كمف نماذج المشاريع التي (، Mellor, 2001, p3) التربكية كأساليبو مضمكنو كعمى كمبلءمتو
 :عمى تنفيذىا ما يميفي قطاع غزة كتقكـ تدعميا المنظمات األىمية 

 .دعـ طمبة المدارس كتأميف الحقيبة المدرسية كاالحتياجات التعميمية المختمفة 
 .دعـ طمبة الجامعات بالمساىمة في الرسكـ الجامعية 
 .تأميف كصكؿ الفقراء إلى التعميـ األكاديمي كالميني 
 الحاسكب كالمكتبات.المختبرات ك ك ، كتجييز األقساـ تأىيؿ المدارس بما فييا الترميـ إعادة 
 ،مف خبلؿ دعـ صندكؽ الطالب المحتاج ضماف حؽ الفقراء في التعميـ الجامعي. 

 قطاع الصحةثانيًا: 
إف أحد الحمكؿ الفعالة لزيادة كفاءة قطاع الخدمات الصحية ىك تدعيـ دكر الجمعيات األىمية 

ات مف مساعدات لتنفيذ مكف أف تقدمو ىذه الجمعييفي تقديـ الخدمات الصحية، خاصة في ظؿ ما 
مكف أف ي، لمؤسساتبرامج الصحة العامة كفى حالة انخفاض حجـ المكارد المالية المتاحة ليذه ا

ركز المعمكمات كدعـ م)يـ خدمات الرعاية الصحية األكلية ليا عمى تقد ينصب االىتماـ الرئيس
 (.18، ص2005اتخاذ القرار، 

 قطاع الزراعةثالثًا: 

أنشئت مراكز لتطكير المشاريع الصغيرة كلتنظيـ عممية  ( إلى أنو2000)أبك عمبة أشارت 
اإلرشاد الزراعي كمنح القركض الزراعية )أريحا كغزة(. كذلؾ تـ إنشاء مراكز لصّحة الحيكانات 
كالحفاظ عمى الثركة الحيكانية، كمف نماذج المشاريع كاألنشطة التي نفذتيا المؤسسات األىمية في 

 قطاع غزة:

  تشجير األراضي الزراعية المدمرة.إعادة 
 .قامة شبكات رم جديدة لؤلراضي الزراعية  إنشاء أك ترميـ آبار زراعية كا 
 .تكفير األسمدة كاألدكية الزراعية لممزارعيف 
 .دعـ مزارعي الثركة الحيكانية 
 إنشاء مزارعة الدكاجف البلحـ كالبياض. 
 إنشاء مزارعة الماشية إلنتاج المحكـ كالحميب. 
 ء مزارع االستزراع السمكي.إنشا 
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خبلؿ فترة الحصار عمى قطاع غزة قامت بعض المنظمات األىمية الخيرية الميتمة بالجانب 
 التنمكم بتنفيذ عدة مشاريع تنمكية زراعية مماثمة.  

 : قطاع البيئةرابعاً 

ة ة لمتثقيؼ البيئي كالحد مف التمكث كنشر مطبكعات عف الزراعة كالبيئنشاطات كاسع كتشمؿ
 الزراعية البحرية )غزة(، تطكير نماذج زراعية حديثة في كؿ مف: أريحا كغزة، تنمية المشركعات
، 2010الصغيرة كالمساىمة في حؿ مشاكؿ التسكيؽ الزراعي كبرامج اإلقراض كاالدخار )ثابت، 

 (.148ص

 التأىيل والتدريبًا: خامس

ميني، إنشاء رياض أطفاؿ مكزعة صحية كشبابية كعقد دكرات التأىيؿ ال ترميـ مبافٍ كتشمؿ 
عمى أنحاء الضفة الغربية كغزة، تنظيـ برامج تعميـ لغات أجنبية، العناية بالمعكقيف كتأىيميـ، 

، إنشاء تنظيـ رحبلت لمدف كقرل الكطف ،تدريب متطكعيف لمحك األمية، تعزيز القدرات المؤسسية
ت كتدريبيف عمى كيفية التعامؿ مع أبنائيف، ية، تنظيـ برامج لتعميـ األميامكتبات، تنظيـ دكرات تقن

نشاء مدارس لتدريب الفنكف لؤلطفاؿ في غزة كالضفةك تنفيذ برامج البناء المؤسسي كتنظيـ األسرة،   ا 
 (.148، ص2010)ثابت، 

كمف أمثمة المشاريع التي تقكـ عمييا المنظمات األىمية في قطاع غزة في مجاؿ التدريب كبناء 
 القدرات:

  ات المرأة المنتجة.تنمية قدر 
 بناء قدرات الككادر البشرية العاممة في المنظمات األىمية. 
 .تطكير كبناء قدرات الطمبة الخريجيف 
 .عقد األنشطة الصيفية 
 .دعـ حفظة القرآف الكريـ 
 .تكريـ أكائؿ الطمبة كالمتفكقيف بيدؼ تحفيز قدراتيـ عمى مكاصمة التفكؽ كاإلبداع 

 ب المنظمات األىمية في قطاع غزةر من واقع تجانماذج رائدة  2.3.3
غاثي كالتنمكم في العمؿ اإل التي كاف ليا دكرالخيرية ىمية المنظمات األتـ اختيار عينة مف 

 معايير كضعيا الباحث عمى النحك التالي:كفؽ  ،خبلؿ فترة الحصار عمى قطاع غزة
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 .أف يككف لدل المنظمة األىمية خطة استراتيجية لمعمؿ 
 محاربة الفقر. مجاؿ ط كاضحة كمميزة فيأف يككف لدييا خط 
 .أف يككف ليا إسيامات في الجانب التنمكم 
 .أف تنفذ برامجيا المتعمقة بمكافحة الفقر بصكرة منتظمة كليست طارئة أك مؤقتة 
  دكالران مميكف  5نفذت برامج لمحد مف معدالت الفقر خبلؿ فترة الحصار بما ال يقؿ عف. 
 ناطؽ قطاع غزة.مراعاة التكزيع الجغرافي لم 

  

كتسميط الضكء عمى أنشطتيا كبرامجيا التنمكية  المنظماتىذه بتعريؼ  الباحث قـككسكؼ ي
عطاء نبذه عف ىذه البرامج كاألنشطة الخيرية.  كاإلغاثية كا 

 

 مع اإلسالمي جمعية المج  2.3.3.1
 تحت رقـ 1973تأسست جمعية المجمع اإلسبلمي كجمعية إسبلمية خيرية مرخصة عاـ 

(، حيث يعمؿ المجمع اإلسبلمي عمى تقديـ الخدمات الدعكية كالتربكية كالتعميمية كالثقافية 1950)
ىؿ الخير مف داخؿ الكطف مد المجمع في تنفيذ نشاطاتو عمى أكالرياضية كاالجتماعية كالطبية كيعت

ليما قدـ مف خبلنة خانيكنس كاآلخر في مدينة غزة تكخارجو، كلممجمع فرعاف أحدىما في مدي
 ما يأتي 2012 التي نفذت عاـمعاتو، كمف أىـ برامج المجمع البرامج التي تحقؽ أىدافو كتط

 :(2013جمعية المجمع اإلسبلمي، )

 البرامج االجتماعية .1
 سرة الفقيرة القائـ عمى مساندة الفقراء في تحمؿ أعباء الحياة كمتطمبات برنامج كفالة األ

 سرة.أ 1000، كقد بمغ عدد المستفيديف لؤلسر الفقيرةكفير كفاالت دائمة العيش الكريـ بت
 حيان كمينيان بما ينفع برنامج كفالة اليتيـ القائـ عمى دعـ األطفاؿ األيتاـ كتأىيميـ تربكيان كص

 .ان يتيم 4000المجتمع، كقد بمغ عدد المستفيديف 
 سرة المنتجة "مشروع القرض الحسن"مشروع تنمية قدرات األ .2

إنتاجية إلى استنياض قدرات األسر المحتاجة كذكم المبادرات لمشاريع ييدؼ ىذا المشركع 
إلعداد كتنفيذ مشاريع صغرل تمكنيـ مف سد حاجياتيـ، دكف االعتماد  ف يعيشكف ظركفان صعبةمم

عمى المساعدات كاليبات، حيث تقكـ فكرة المشركع عمى تقديـ قرض حسف دكف فكائد بقيمة 
نات بنكية يتـ تسديدة عمى أقساط شيرية بعد اكتماؿ تنفيذ $( لكؿ مستفيد مقابؿ ضما4000)

 .مستفيدان  70، كقد بمغ عدد المستفيديف ة ال تتجاكز ثبلثة شيكرالمشركع الخاص بفترة زمني
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 روع تأىيل وتشغيل المرأة المنتجةمش .3
لقد ىدؼ ىذا المشركع إلى االستفادة مف طاقات المرأة المنتجة كالممقى عمى عاتقيا إعالة 

يتيا كرعاية أفرادىا كما كييدؼ إلى تمكينيا في العمؿ المنزلي الذم يؤىميا لتأميف الدخؿ الشيرم، ب
لمخياطة أك المعجنات مجانان عمى بيكت فقيرة في  اتكناحيث قامت فكرة المشركع عمى تكزيع م

 .ستفيدةم 20، كقد بمغ عدد المستفيديف $( لممستفيدة الكاحدة2000مدينة غزة بقيمة ال تتجاكز )

 مشروع تشغيل األرامل والمطمقات .4
انطبلقان مف أىمية تعزيز قدرات األرامؿ كالمطمقات كاالستفادة منيا، كبيدؼ التخفيؼ مف 
عبء كاقعيف قامت الجمعية بتنفيذ ىذا المشركع حيث تـ افتتاح مشغؿ لمحياكة ككحدة معجنات في 

المشركع  ، مع العمـ أفلمدة عاـكتشغيميف ستفيدة، م 40حي الشجاعية كاستيعاب أكثر مف 
 دكراني.

نشاء محطات تحميةمشروع ح .5  فر آبار مياه وا 
ـك قاستجابة الحتياجات المجتمع المحمي، حيث ت مياه تحميةمحطات  3نشاء ا  حفر بئر مياه ك 

 .فاؿ كالمساجد كالمؤسسات األىميةالجمعية بتكزيع المياه مجانان عمى الفقراء كالمدارس كرياض األط

  تماس مع االحتالل لإلسعاف الذاتيتأىيل سكان مناطق ال مشروع .6
ىدؼ ىذا المشركع إلى تأىيؿ سكاف مناطؽ التماس مع االحتبلؿ لئلسعاؼ الذاتي كتثقيؼ 

لى عدكاف مستمر حكؿ كيفية التعامؿ مع الطكارئ دكدية التي تتعرض إاصطحاب المنازؿ الح
كتكزيع حقائب  ان،مشارك 400بمشاركة  يدم متخصصيفدكرات عمى أ 6عقد ، كقد تـ اتكاألزم

 .منزالن  500اسعافات أكلية عمى 

 طويع محيط ذوي االحتياجات الخاصةمشروع ت .7
ىدؼ ىذا المشركع إلى التخفيؼ النفسي عف المعاقيف كذكم االحتياجات الخاصة مف جرحي 

تنفيذ أعماؿ كؼ إعاقاتيـ حيث تـ العدكاف عمى غزة كذلؾ مف خبلؿ تطكيع البيئة لتتناسب مع ظر 
استفاد مف خدمات ، كقد زكيدىـ باألدكات الطبية المساعدةنشائية مختمفة لمنازليـ باإلضافة الى تإ

 .$ لكؿ معاؽ3000بما يعادؿ  ان معاق 60المشركع 
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 شروع استصالح وزراعة أراضي المحرراتم .8
ييدؼ ، حيث قامت الجمعية بتنفيذ مشركع استصبلح األراضي في محررات جنكب قطاع غزة

)جمعية  حياء أراضي المحررات كاالستفادة منيا بما يخدـ المجتمع كيمبي احتياجاتوالمشركع إلى إ
 .(2013المجمع اإلسبلمي، 

 مشروع بناء مساجد في قطاع غزة .9
حي الشجاعية كالصبرة كحي في قطاع غزة، في بيت الىيا ك  مسجدان  15قامت الجمعية بإنشاء 

 .، كغيرىاالزيتكف

 موسميةالمشاريع ال .10
  ؿ كالخراؼ عمى الفئات المستيدفةمشركع األضاحي: في كؿ عيد يتـ تكزيع لحكـ العجك ،

 .سرةأ 13000دد المستفيديف في كؿ عاـ عحيث بمغ 
  :كجبات إفطار  إفطار جماعي لعدد كبير مف الصائميف كتكزيع تنفيذمشركع إفطار الصائـ

تكزيع قسائـ شرائية  باإلضافة الى سر المحتاجة كالعكائؿ المستكرةجاىزة عمى منازؿ األ
في ، حيث بمغ عدد المستفيديف احتياجاتيا مف المحاؿ التجارية سر مف تأميفتمكف ىذه األ

 .ان مستفيد 15000كؿ عاـ 
 سائـ الشرائية عمى كالق مشركع الطركد الغذائية كالقسائـ الشرائية: تكزيع الطركد الغذائية

 .سرة مف الفقراءأ 5000
 الطمبةة المدرسية: تكزيع الحقائب المدرسية كالقرطاسية عمى عدد كبير مف مشركع الحقيب 

، كقد استفاد مف المشركع ـ مف ضيؽ الحاؿ كالظركؼ الصعبةممف يعاني أكلياء أمكرى
 ان.طالب 2000نحك 

 بلبس الشتاء كاألغطية الشتكية، كقد مشاريع كسكة العيد كالشتاء: تكزيع مبلبس العيد كم
 .ان مستفيد 3000ما يزيد عف ركع استفاد مف المش

  تكزيعيا عمى الفقراء مشركع زكاة الماؿ كالفطر: تكزيع زكاة الماؿ كالفطر بعد جمعيا ك
 .ان مستفيد 4000 ، كقد بمغ عدد المستفيديفكالمساكيف

 

 المشاريع التعميمية والثقافية .11
 مدارس تعميمية.  ةتشرؼ الجمعية عمى إدارة ثبلث 
 مجيزة بطكاقـ ، كىي فبلن ط 2000ركضة كتضـ أكثر مف  11ت رياض األطفاؿ كالتي بمغ

 لعاب.مختصة كحدائؽ كأ
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  طالبة. 60حيث يخرج المركز سنكيان مركز محك األمية لتعميـ الكبار 
 في مدينة غزة مركز الكمبيكتر لتعميـ ميارات الحاسكب كمكاكبة التطكر التكنكلكجي. 
  التفصيؿ كالخياطة كأعماؿ الصكؼ كالحياكة مركز تأىيؿ الفتيات لتأىيؿ كتعميـ الفتاة فف

كيخرج المركز في كؿ عاـ العديد مف المشاركات كيختتـ نشاطو السنكم بمعرض لمنتجات 
 المتدربات فيو.

  المكتبات العامة كالتي بمغ عددىا أربع مكتبات عامة لؤلطفاؿ تشتمؿ عمى مختمؼ الكتب
اص بالصكتيات كالمرئيات كيرتاد خكقسـ  الدينية كالثقافية كالعممية كالمكسكعات المتنكعة

 المكتبات المئات مف األطفاؿ.
 

 المراكز الصحية .12
اىتمت الجمعية بالجكانب الصحية كافتتحت ثبلثة عيادات صحية حيث تقدـ ىذه المراكز 

 العبلج كاألدكية بأسعار رمزية كمجانان لمفقراء كىي:

 مثؿ )األسناف، العظاـ، الكالدة، يضـ العديد مف العيادات  مركز اإلصبلح الطبي كالذم
ذف كالحنجرة، الباطنة، المختبر الطبي أمراض المسالؾ البكلية، العقـ، األنؼ كاأل

 كالصيدلية(.
 .)عيادة القدس الخيرية كالتي تضـ أقساـ متؿ )الباطنة كالتحاليؿ الطبية كالصيدلية 
 .عيادة الفاركؽ الطبية لؤلسناف 

 

 نادي المجمع اإلسالمي .13
ت نادم المجمع اإلسبلمي في حيث أنشأ المجتمع،الرياضية ألبناء لجمعية بالجكانب اىتمت ا
كيضـ النادم العديد مف  ،كيعتبر مف أكؿ النكادم الرياضية في فمسطيف 1974عاـ مدينة غزة 

 حصؿ لعاب القكل كقدرؽ الرياضية في مجاالت كرة القدـ، كرة السمة، تنس الطاكلة، السباحة، كأالف
 العديد مف الجكائز كاجتاز مراتب متقدمة في التفكؽ كالتميز. مىع النادم

 الكريم ار الفرقان لتعميم وتحفيظ القرآند .14
  لتحفيظ القرآف الكريـ كيمتحؽ بيذه المراكز ما يزيد  مركزان  30قسـ التحفيظ كيضـ أكثر مف

 كطالبة. ان طالب 2500عف 
  :التبلكة كأحكاـ التجكيد. يعقد العديد مف الدكرات المتقدمة فيك قسـ التبلكات 
  قسـ المسابقات: يقكـ بإجراء المسابقات الخاصة بحفظ القرآف الكريـ كالحديث الشريؼ

 كتتكج نتائج ىذه المسابقات في حفؿ تكريـ كبير. 
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 فرع مدينة جباليا  –لجمعية اإلسالمية ا  2.3.3.2

ر حككمية، ُأسست في عاـ الجمعية اإلسبلمية في مدينة جباليا ىي جمعية فمسطينية أىمية غي
لتقديـ خدمات اإلغاثة كالتنمية لممجتمع الفمسطيني في محافظات قطاع غزة، كفؽ خطة  1979

، كبالشراكة المبنية عمى الثقة المتبادلة مع مؤسسات المجتمع المدني التي تؤمف معتمدةاستراتيجية 
ي مدينة جباليا ىك أحد فركع فرع الجمعية ف، ك بحؽ الشعكب في التحرر مف الفقر كالجيؿ كالمرض
، كيعد فرع الجمعية في مدينة جباليا فرعان  13الجمعية اإلسبلمية في محافظات غزة كالبالغ عددىا 

 .1976سبلمية في محافظات غزة عاـ التي تأسست عاـ األكؿ بعد تأسيس الجمعية اإل

المفتعمة، كتعمؿ عمى كتيدؼ الجمعية إلى إغاثة الفقراء كالمنككبيف كالمتضرريف مف األزمات 
تحسيف مستكل دخؿ األسرة، كما تسيـ في تحسيف المستكل تعميمي كالثقافي لمطمبة الفقراء كاأليتاـ، 
كتعمؿ عمى االرتقاء بمستكل الخدمات كالمنتجات التي تقدميا الجمعية إلى المجتمع المحمى مف 

لجكدة العالمية، كتشمؿ الخدمات التي خبلؿ المشاريع اإلنتاجية التي تقيميا الجمعية طبقان لمعايير ا
 تقدميا الجمعية كافة محافظات قطاع غزة.

كتقدـ الجمعية خدماتيا لجميع فئات كمككنات المجتمع، في مقدمتيـ األيتاـ كالمعاقيف كطمبة 
، عبر تبنييا العديد مف برامج اإلغاثة كالتنمية التي مف شأنيا أف كاألسر الفقيرة كالمرضى العمـ

)الجمعية ا سطيني مف خبلؿ مجمكعة مف البرامج أىميتحقيؽ التنمية في المجتمع الفم تسيـ في
 :(2012اإلسبلمية، 

 برنامج الدعم اإلغاثي واإلسناد المجتمعي .1
غاثة الشعب الفمسطيني حيف  يعمؿ ىذا البرنامج عمى االستجابة الطارئة كالفاعمة إلسناد كا 

ف خبلؿ تقديـ المساعدات العينية كالكفاالت النقدية كقكع األضرار كالككارث كما بعدىا، كذلؾ م
 كالدعـ النفسي عبر فرؽ الطكارئ الشبابية المؤىمة، إضافة إلى تنفيذ حمبلت التطكع لدعـ المجتمع.

كيشتمؿ ىذا البرنامج عمى مجمكعة مف المشاريع اليامة التي تعنى الجمعية بتنفيذىا عمى 
سر الفقيرة، كالتي بدركىا تساىـ بفاعمية في إسناد الشعب مدار العاـ كاستجابة حقيقية لحاجة األ

الفمسطيني عبر تقديـ المساعدات اإلغاثية العينية كالنقدية كاإلسناد المجتمعي خاصة لؤليتاـ كاألسر 
 المتضررة كالميمشة.

( يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسبلمية في مدينة جباليا خبلؿ 2.5) التالي كالجدكؿ
 :2011، 2010لعامي  نامج الدعـ اإلغاثي كاإلسناد المجتمعيبر 
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(: المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالل برنامج 2.5جدول )
 2011، 2010لعامي  الدعم اإلغاثي واإلسناد المجتمعي

 عدد المستفيدين المشروع 

 ةأسر  1200 مشركع اإلغاثة العاجمة لؤلسر الفقيرة .1

 يتيمان  3471 شركع كفالة األيتاـم .2

 أسرة 1239 مشركع كفالة األسر الفقيرة  .3

 منزالن  20 مشركع ترميـ بيكت الفقراء .4

 مساجد 10 مشركع ترميـ المساجد .5

 شابان  250 مشركع تيسير الزكاج لمشباب غير المقتدر  .6

 أسرة 103000 مشركع رمضاف الخيرم .7

 أسرة 193000 مشركع تكزيع لحـك األضاحي .8

 أسرة 600 مشركع السمة الغذائية .9

 طفبلن/ة 800 مشركع كسكة الشتاء .10

 طفبلن/ة 2000 مشركع بسمة العيد .11

 أسرة 50 مشركع كف منتجان )القرض الحسف( .12

 2012الجمعية اإلسبلمية مدينة جباليا، المصدر: 
 

 برنامج الدعم الصحي واألمن الغذائي .2
ة الصحية كالمساىمة في الحد مف سكء التغذية يعتمد ىذا البرنامج عمى تقديـ الكقاية كالرعاي

في أكساط األطفاؿ ككذا الحكامؿ كاألميات المرضعات، كتدعيـ األمف الغذائي لؤلسر كتغيير 
السمككيات التغذكية الحالية مف خبلؿ تكفير الخدمات الصحية كالتغذكية، باإلضافة إلى دعـ 

 كتأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصة. 

امج عمى مجمكعة مف المشاريع التي مف شأنيا المساىمة في تحسيف كيشتمؿ ىذا البرن
 المستكل الصحي كتحقيؽ األمف الغذائي خاصةن لؤلطفاؿ كالنساء الحكامؿ. 

( يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسبلمية في مدينة جباليا خبلؿ 2.6) التالي كالجدكؿ
 :2011، 2010لعامي  برنامج الدعـ الصحي كاألمف الغذائي
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(: المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالل برنامج 2.6جدول )
 2011، 2010لعامي  الدعم الصحي واألمن الغذائي

 عدد المستفيدين المشروع 
 مريضان/ة 800 مشركع صندكؽ المريض الفقير .1
 طفبلن/ة 250 مشركع معالجة سكء التغذية لدل األطفاؿ .2
 مستفيدان/ة 50 كتأىيؿ ذكم االحتياجات الخاصةمشركع دعـ  .3
 مراكز 4 مشركع دعـ مراكز الرعاية الصحية بالمعدات كاألدكية .4
 مستفيدان  100 مشركع اإلنجاب )لمعالجة العقـ( .5
 أسرة 13000 مشركع تكزيع الخبز ككجبات المحـك كاألسماؾ كاألجباف .6
يرجات ىدايا مشركع اإلسناد النفسي كالدعـ المعنكم )احتفاالت كم .7

 كرحبلت، جمسات التفريع النفسي(
 أسرة  13000

 2012الجمعية اإلسبلمية مدينة جباليا، المصدر: 
 

 برنامج الدعم التعميمي والثقافي .3
يقكـ ىذا البرنامج عمى ثبلث محاكر رئيسية، ُيمثؿ المحكر األكؿ تعزيز القدرات التعميمية 

، كُيمثؿ المحكر شاركيف لمكصكؿ إلى التفكؽ العمميالمكالثقافية لدل فئة الطبلب، كتطكير ميارات 
الثاني دعـ كتمكيف طمبة الجامعات مف مكاصمة العممية التعميمية، كُيمثؿ المحكر الثالث تفعيؿ دكر 
الشباب في المجتمع مف خبلؿ بناء قدراتيـ كتعزيز أدكارىـ كالتشجيع عمى البحث العممي لزيادة 

 إلى الرقي المجتمعي.كة في العممية التنمكية لمكصكؿ كالمشار  مشاركتيـ في اإلنتاج المعرفي

( يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسبلمية في مدينة جباليا خبلؿ 2.7كالجدكؿ التالي )
 :2011، 2010لعامي  برنامج الدعـ التعميمي كالثقافي

ليا خالل برنامج (: المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جبا2.7جدول )
 2011، 2010لعامي  الدعم التعميمي والثقافي

 عدد المستفيدين المشروع 
 شابان/ة 60 مشركع دعـ المركز الثقافي )دكرات تدريبية، مسابقات ثقافية( .1
 طالبان/ة 250 مشركع التعميـ المساند لطمبة المدارس .2
 طالبان/ة 320 مشركع صندكؽ المنح لمطالب الجامعي .3
 طالبان/ة 450 زم المدرسي كالحقيبة المدرسيةمشركع ال .4
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 طفبلن/ة 500 مشاريع األنشطة الصيفية .5
 طالبان/ة 200 احتفاالت تكريـ أكائؿ الطمبة .6
 طالبان/ة 20 مشركع الرابطة األدبية لممكىكبيف .7
 شابان/ة 100 مشركع المكتبة الثقافية .8
 مستفيدان  400 مشركع دعـ مراكز تحفيظ القرآف الكريـ .9

 

 2012الجمعية اإلسبلمية مدينة جباليا، صدر: الم
 برنامج خطوات نحو التنمية  .4

نفاذ مشركعات ذات قيمة يستفيد منيا المجتمع دكر ىذا البرنامج في العمؿ عمى إ يتمحكر
كالمكاطف لتقـك بدكرىا في المساىمة في تنمية المجتمع كتعزيز مفاىيـ المجتمع المنتج، حيث نفذت 

سمسمة مف المشركعات التنمكية اإلنتاجية كالخدماتية التي مف شأنيا أف تسيـ الجمعية اإلسبلمية 
 في الحد مف التبعية االقتصادية كالمساىمة في التطكير المجتمعي.

( يكضح المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسبلمية في مدينة جباليا خبلؿ 2.8كالجدكؿ التالي )
 :2011، 2010لعامي  برنامج خطكات نحك التنمية

(: المشاريع التي نفذتيا الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا خالل برنامج 2.8جدول )
 2011، 2010لعامي  خطوات نحو التنمية

قيمة المشروع  العنوان المشروع 
)$( 

الفئات 
 المستيدفة

المجتمع  7003000 شاطؤ بحر جباليا منتجع البستاف السياحي .1
 135003000 شماؿ شرؽ جباليا يـ ممتقى الطفؿ اليت .2 الفمسطيني ككؿ

 2003000 مدينة غزة مخبز الصداقة الماليزم الفمسطيني .3

 4003000 شرؽ جباليا مزرعة جناف لؤلبقار كالماشية .4

 423000 كسط مدينة جباليا مصنع جناف لؤللباف كاألجباف .5

 853000 شرؽ جباليا مسمخ ذبح الماشية .6

 2003000 شماؿ غزة عيةحفر اآلبار كاستصبلح األراضي الزرا .7

 3503000 شرؽ جباليا مزرعة جناف لمثركة السمكية .8

  334773000  اإلجمالي

 2012المصدر: الجمعية اإلسبلمية مدينة جباليا، 
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 جمعية الوداد لمتأىيل المجتمعي 2.3.3.3

لتقديـ  2001جمعية الكداد لمتأىيؿ المجتمعي ىي جمعية أىمية غير حككمية تأسست عاـ 
ات التنمية كالتأىيؿ النفسي كاالجتماعي كالتربكم لممجتمع المحمي في جميع أنحاء قطاع غزة، خدم

ات التكعية كتستيدؼ الجمعية فئات األطفاؿ كالشباب كالمرأة ككبار السف مف خبلؿ تقديـ خدم
ـ كالتدريب في جميع الجكانب االجتماعية كالنفسية كالتربكية بجكدة عالية كبدكف تمييز، كمف أى

  (: 2011ما يمي )جمعية الكداد لمتأىيؿ المجتمعي،  2011عاـ  الجمعية نفذتياالبرامج التي 

 برنامج دعم وتأىيل المرأة والطفل .1
مى مستكل األسرة كالمجتمع كتكفير عييدؼ ىذا البرنامج إلى دعـ كتمكيف المرأة الفمسطينية 

ضايا المرأة العادلة مما يمكنيا مف تأكيد المساندة النفسية كاالجتماعية كالقانكنية كدعـ مناصرة ق
الجتماعية كيساىـ البرنامج في بناء قدراتيا التربكية لمتعامؿ مع اذاتيا كتعزيز الصحة النفسية ك 

 زمات.طفاؿ في الظركؼ العادية ككقت األاأل

ييدؼ البرنامج الى تعزيز الصحة النفسية المجتمعية لؤلطفاؿ كبناء قدراتيـ كمياراتيـ كما 
لحياتية كدعـ قضاياىـ كينتيج البرنامج أساليب متعددة لمتعامؿ مع المرأة كالطفؿ منيا المقاءات ا

رشادية الفردية كالجماعية كتنظيـ المؤتمرات غ النفسي كالمتابعة اإلالتثقيفية كالتدريبية كجمسات التفري
كمف خبلؿ  ،النساءكاألياـ الدراسية كحمبلت الضغط كالمناصرة لتعزيز حقكؽ كمطالب األطفاؿ ك 

األنشطة التي تمت خبلؿ ، كفيما يمي البرنامج تـ تنفيذ العديد مف األنشطة الذاتية كالمشاريع الممكلة
 ىذا البرنامج:

 مف كبل الجنسيف. طفبلن  10216 لنحك المتابعة الفردية 

 طفبلن  118جمسة لحكالي  71رشاد الجماعي: جمسات اإل. 

  :مف  طفبلن  2133جمسة استفاد منيا  1112جمسات الدعـ النفسي كالتنشيط
 كبل الجنسيف.

  :سيدة. 317جمسة لحكالي  211جمسات تفريغ انفعالي لمسيدات 

  648بمغ عدد المستفيدات ، كقد لقاءن  128لقاءات التكعية كالتثقيؼ: تنفيذ 
 امرأة.

  مف كبل الجنسيف. طفبلن  88استفاد منيا  ،لقاءن  421لقاء تعميـ مساند: تنفيذ 
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  رحمة استفاد منيا حكالي  61ترفييية لؤلطفاؿ كاألميات: حكالي رحبلت
 .ان مستفيد 3116

  :ان متدرب 55دكرات استفاد منيا  4دكرات تدريب. 

 :كرشة عمؿ بعنكاف المرأة الفمسطينية بيف ألـ الكاقع كأمؿ  تنفيذ كرش عمؿ
 المستقبؿ.

 

 منتدى رواد الشبابي التنموي: .2
جتماعية كالتربكية كالقيادية كزيادة مشاركتيـ في جكانب ييدؼ إلى تعزيز قدرات الشباب اال

كز ر لتعزيز مفاىيـ المجتمع المدني كالحياة االجتماعية كالزكجية السميمة. ي الحياة المختمفة كصكالن 
ك ان في المجتمع دكف تحزب أكساب الشباب مفاىيـ اجتماعية تمكنيـ مف لعب أدكار إالبرنامج عمى 

كالتعامؿ المنطقي السميـ. يعمؿ البرنامج عمى تمكيف الشباب كدعـ تعصب مف خبلؿ التفكير 
 مبادراتيـ الشبابية كالمجتمعية كخمؽ فرص عمؿ ليـ.

سنة مف كبل الجنسيف كيعتمد البرنامج  31-18يتعامؿ البرنامج مع الفئات العمرية ما بيف ك 
ب مع الشباب باإلضافة كدكرات التدري ،عمى أسمكب المقاءات الحكارية، كرش العمؿ، المحاضرات

يز القدرات المختمفة كمنتديات شبابية لتعز  لعمؿ مف المتطكعيف كاستضافة نكادٍ لى تشكيؿ فرؽ اإ
 لمشباب، كمف أىـ اإلنجازات التي تمت ما يمي:

  :كشابة. ان شاب 2184دكرة استفاد منيا  71دكرات تدريبية 

  :كشابة ان شاب 4657كرشة شارؾ فييا  238كرش عمؿ. 

 كطالبة. ان طالب 3112شارؾ فييا  لقاءن  153ت التكعية: لقاءا 

  تنفيذ مؤتمر شبابي بعنكاف "الشباب الفمسطيني بيف القانكف كالتعبير" بمشاركة
 كشابة. ان شاب 151

  :حممة  ان كشابة كىي:شاب 133حمبلت شارؾ فييا  4تنفيذ حمبلت تطكعية
ف كدعـ صمكد مار الزيتك حممة جني ث المكاطنيف،الحد مف التدخيف بيف 

 حممة حصاد القمح.، ك حممة تكزيع قانكف الشبابالمزارع، 

 المشاركة بفعاليات كطنية. 
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 برنامج المساندة االجتماعية لألسرة وكبار السن .3

سرة الشراكة الزكجية كصكالن أل ييدؼ ىذا البرنامج إلى تأىيؿ كتمكيف المرأة كاألسرة كتعزيز
ا كيعمؿ البرنامج عمى دعـ كتأىيؿ كدمج كبار السف في كم تكازنة يسكدىا المحبة كالكفاؽ،م

كذلؾ يقكـ البرنامج عمى تتبع الظكاىر  ليمارسكا أدكارىـ في المجتمع،المجتمع الفمسطيني كتمكينيـ 
 ك منعيا. كمف إنجازات ىذا البرنامج:نيا أاالجتماعية السمبية في المجتمع كالتدخؿ لمحد م

  مف كبل الجنسيف مف كبار السف كذكم  ان شخص 1132المتابعة الفردية: تـ متابعة
 زيارة متابعة. 11611االحتياجات الخاصة، كالنساء كبمغت عدد زيارات المتابعة 

  مف كبار السف  ان شخص 1187جمسة استفاد منيا  212جمسات اإلرشاد الجمعي: تـ تنفيذ
 كذكم االحتياجات الخاصة كالنساء.

  ألىالي كبار السف كذكم االحتياجات الخاصة  اءن لق 171لقاءات تكعية: نفذ البرنامج
كالنساء الميمشات كأفراد المجتمع كتبلميذ المدارس حكؿ قضايا تتعمؽ بمشاكؿ كاحتياجات 

 .ان شخص 3257كبار السف كقد استفاد مف ىذه المقاءات 

  عمؿ حكؿ االحتياجات النفسية كالصحية لكبار السف. نامج كرشتيكرش العمؿ: نفذ البر 

  ياـ اجتماعية مفتكحة لكبار السف كذكييـ كلذكم رحمة ترفييية كأ 48ترفييية:  حبلتر
 .ان شخص 7794االحتياجات الخاصة كالنساء الميمشات كقد استفاد مف ىذا النشاط 

  بمشاركة مختمفة فعاليات في ذكرل مناسبات كطنية كدكلية  4تنفيذ فعاليات رسمية عدد
 ار السف.إفطارات خيرية لكب 3تنفيذ ك  ،الؼاآل

 كقد استفاد  ،ذكم االحتياجات الخاصةكالنقدية لكبار السف كالفقراء ك  المساعدات العينية
 .ان أمريكيان دكالر  86427بقيمة  ان شخص 3799منيا 

 

 برنامج البحث العممي والتدريب .4

تعمؿ الجمعية عمى تفعيؿ ىذا البرنامج ليساىـ في تحديد ظكاىر كمشكبلت تربكية كاجتماعية 
كمجتمعية كاجراء البحكث العممية كالمسكحات المجتمعية لدراستيا كتحميميا في سبيؿ التدخؿ  كنفسية

لتقديـ الحمكؿ لمتابعتيا كعبلجيا كنشر االحصائيات كالدراسات كالتي تساىـ في تطكير نكعية 
 الخدمات المقدمة لممستفيديف كلممؤسسات كالباحثيف في ىذه المجاالت.

يب ككادر جامعية كخرجيف كعامميف في المؤسسات ذات العبلقة يعمؿ البرنامج عمى تدر ك 
لمرقي بنكعية الخدمات. كذلؾ العمؿ عمى بناء قدرات العامميف في الجمعية كمؤسسات أخرل في 
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ينتيج البرنامج أسمكب تحديد االحتياجات مف خبلؿ أنكاع ك النكاحي المينية كالتدريبية كاإلدارية. 
كدكرات التدريب المختمفة  مؿ كالمقاءات الحكراية كالمحاضرتش العكذلؾ كر  ،المسكحات المختمفة

 ما يمي: كاإلصدارات المتعمقة بيذه المكاضيع. كمف خبلؿ ىذا البرنامج تـ تنفيذ

 15 كقد  ،الجامعات مميف في المؤسسات كالخريجيف كطمبةدركة تدريبية لمعا
 .ان متدرب 371شارؾ فييا 

  ان جامعي ان كخريج ان ميني 91لقاءات مفتكحة بمشاركة كحضكر. 

 شخص. 81بمشاركة  ف "االنتحار في غزة، مشاكؿ كحمكؿ"كرشة عمؿ بعنكا 

  عمى العبلقات المنزلية، ما ىك  استطبلعيف لمرأم )االنترنت المنزلي يؤثر سمبان
 العامؿ األكثر تأثيران عمى تكجيات الشباب(.

 

 التدريب وبناء القدرات .5
 قامت الجمعية بتنفيذ العديد مف الدكرات بناء قدرات العامميف كالمتطكعيف :

التدريبية التي تيدؼ إلى تنمية قدرات العامميف كالمتطكعيف في الجمعية كقد 
 مف كبل الجنسيف. ان شخص 313استفاد مف ىذه األنشطة 

 يف أثناء دراستيـ لصقؿ تدريب طبلب جامعييف: تدريب عممي لطبلب جامعي
برامج الجمعية كقد استقبمت الجمعية كسابيـ ميارات عممية في خبراتيـ كا  

 نسانية.ان كطالبة في تخصصات العمكـ اإلطالب 157

 األنشطة: كزيادة مشاركة المتطكعيف في األنشطة  تجنيد متطكعيف في
 .ان متطكع 174المجتمعية كقد تـ استقطاب كتفعيؿ 

 استراتيجيات مقترحة لمتغمب عمى ظاىرة الفقر في قطاع غزة 2.3.4

جراءات العمؿ في المنظمات األىمية، كتركز عمى فيما يمي م قترحات تتعمؽ بتحسيف األنظمة كا 
اإلنتاج كالتنمية، كاستثمار رأس الماؿ البشرم كاستغبلؿ التطكر التكنكلكجي كمداخؿ استراتيجية 

 لمتغمب عمى ظاىرة الفقر في قطاع غزة:

 مقترح لتطوير العمل واإلجراءات في المنظمات األىمية .1
ة بناء القدرات لمجمعيات األىمية تمثؿ تدخبلن منظمان لتحسيف أداء الجمعية األىمية في إف عممي

(، كيرجع االىتماـ ببناء القدرات Sahley, 2002, P10عبلقاتيا بالمجتمع التي تكجد فيو )
 (:Roche C., 2000, P544المؤسسية لؤلسباب اآلتية )
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 ر التمكيؿ كتككيف كاجتذاب قكاعد شعبية.تنامى المنافسة بيف الجمعيات األىمية عمى مصاد 
 .زيادة الضغكط عمى الجمعيات األىمية لتظير نتائج أعماليا كأثرىا في تنمية المجتمع 

كحتى تستطيع الجمعيات األىمية تعبئة المكارد عبر المصادر المختمفة، يمكف تحديد العناصر 
 التي يجب أف يتضمنيا برامج بناء قدرات الجمعيات: 

 لمكارد البشرية، فبناء القدرات عممية مشتركة بيف فريؽ عمؿ مف أعضاء المنظمة تنمية ا
 كيعممكف في شكؿ تعاكني، كيسعكف إلى تنمية قدراتيـ مف خبلؿ التعمـ كالتدريب.

  تنمية قدرات إدارة المشركعات كالبرامج مف حيث التخطيط، كالتنفيذ كالرقابة كالتقييـ. حيث
لقدرات نظـ متقنة لمعمميات التشغيمية كالرقابية بحيث يتـ بجب أف تتضمف برامج بناء ا

التعاكف بيف المنظمة كالجية المقدمة لممساعدة في بناء القدرات لتحديد مشكبلت المنظمة 
كافتراض الحمكؿ المناسبة كاختيار أفضميا لبناء قدرات المنظمة ككضع محددات الستمرارية 

 ظمة بشكؿ دكرم.العمؿ كاقتراح نظاـ لتقكيـ العمؿ بالمن
  بناء قدرات النظاـ ذاتو مف خبلؿ التركيز عمى عمميات صنع القرار ككضع السياسات

 كتعبئة المكارد المالية كبناء قيادة قادرة عمى المبادرة كاتخاذ القرار.
  تنمية القدرات المعمكماتية مف خبلؿ بناء قكاعد بيانات عف الجمعيات األىمية كفرص

المالية لدل كؿ منظمة كمدل مساىمتيا في التنمية كمشركعاتيا  التنمية بيا كالمكارد
المستقبمية كالمكارد المالية التي تحتاجيا كما يمكف أف تقدمو مف معكنات أك خدمات 

 معمكماتية أك بحكث لمجمعيات األخرل كما تطمبو مف دعـ مف البيئة التي تعمؿ فييا.
 خرل كالحككمات كمؤسسات التمكيؿ.بناء كتنمية العبلقات مع الجمعيات األىمية األ 

 

 تجنيد األموال وتوظيفيا وتعزيز مصادر الدخل .2
تعرؼ استراتيجيات تجنيد األمكاؿ بأنيا خطة تساعد في تحديد االحتياجات المالية لممنظمة أك 
ىي مجمكعة مف األىداؼ التي تعمؿ مف أجؿ تسيير أعماليا كتنفيذ أىدافيا، كينبغي لبلستراتيجية 

عمى تخطيط اإلجراءات العممية، كتحديد المكارد كالجداكؿ الزمنية التي سيتـ تنفيذىا لمتأكد  أف تعمؿ
 مف القدرة عمى تمكيؿ االحتياجات لؤلنشطة التي ينبغي إنجازىا.

استراتيجية تجنيد األمكاؿ أداة أساسية ناجحة ألنيا ستعمؿ عمى التركيز كتحديد  كتعتبر
مع األمكاؿ، كىذا في النياية يساعد عمى تحديد األىداؼ، األكلكيات ككذلؾ تنكيع أنشطة ج

فاالستراتيجية تساعد في منع إضاعة الكقت كالجيد كالمكارد، كىناؾ عدد مف األسباب التي تكضح 
 (:Price, 2008, p41أىمية استراتيجية التمكيؿ لؤلسباب التالية )
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  متعمقة بتجنيد األمكاؿ.تساعد مجمس اإلدارة لمنظر في المخاطر المرتبطة بأم أعماؿ 
 .تفيد في دعـ متطمبات بياف السمكؾ المطمكب كأىـ المتطمبات 
  قد تككف الحاجو ليا أيضان في دعـ طمب المنح، كسيمكف الممكليف المحتمميف مف

 تحديد قدرة المنظمة كما إذا كانت أمكاليـ ستساعد في تحقيؽ اليدؼ المطمكب.
 

 الصغرىدعم المشروعات الزراعية والصناعية  .3
كفي معالجة الخدمات العامة كبصفة  كالبطالةلممشركعات الصغيرة دكر ىاـ في محاربة الفقر 

خاصة الخدمات الصحية كالتعميمية كمياه الشرب كالمسالؾ الريفية، كلممشركعات الصغيرة أيضان 
كث دكر إيجابي في العمؿ عمى احتكاء اآلثار االجتماعية الضارة كيعكد ذلؾ لعدة أسباب )بح

 (:101، ص1999اقتصادية، 

 بحيث يمكف أف تغطي مناطؽ مختمفة. الميزة االنتشارية ليذه المشركعات 
 .تكاضع مبالغ التكاليؼ الرأسمالية البلزمة 
 .األثر المباشر لمعائد في تكفير الحاجات األساسية لمالكييا 
 القتصادم.مساندة جيكد الدكلة في تكفير الخدمات األساسية كتطبيؽ برامج اإلصبلح ا 
  مف خبلليا يمكف تضافر المؤسسات كالجمعيات األىمية كالتنظيمات المحمية في أعماؿ

 مشتركة ذات عائد اقتصادم كاجتماعي.
  المساىمة في تكفير المزيد مف فرص العمؿ، إذ أف ىذه المشركعات تميؿ إلى أف تككف

 كثيفة العمالة.
 

 والخريجينإنشاء بنك إسالمي خاص باإلقراض الحسن لمفقراء  .4
يكاجو أصحاب المشركعات الصغيرة صعكبات جمة في الحصكؿ عمى التمكيؿ لمشاريعيـ، إذ 
يعد التمكيؿ التجارم لممشركعات الصغيرة كمتناىية الصغر سكاء عف طريؽ المصارؼ أك 

 المؤسسات المالية ظاىرة حديثة في المنطقة العربية.

الصغر في الدكؿ العربية لتكمفتو اإلدارية  كتعزؼ معظـ المصارؼ التجارية عف التمكيؿ بالغ
 المرتفعة بسبب انتشار المقرضيف جغرافيان ككثرة عددىـ كصغر المبالغ المقترضة.

كيستعرض الباحث ىنا بإيجاز مبلمح تجربة عالمية رائدة في مجاؿ التمكيؿ بالغ الصغر كىي 
بيدؼ تمكيف  1976عاـ بنؾ جيراميف في بنغبلدش كالذم أسسو د. محمد يكنس في بتغبلديش 

 الفقراء كالعاطميف مف مزاكلة أعماليـ باالعتماد عمى مكاردىـ كاقتناء األصكؿ البلزمة لحرفيـ.
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ر يكنس فى السبعينات لتأميف القركض لؤلفراد لتجارب األكلية التى أجراىا بركفسك فمقد أثبتت ا
قركض أف ىؤالء زبائف الذيف يتقنكف أعماليـ الخاصة دكف أف يككف بمقدكرىـ الحصكؿ عمى 

 (.295، ص2007% أك أكثر )يكنس، 98ممتازيف كيحققكف نسب تسديد لمديكف تصؿ إلى 

فرعان، كأف  1140إلى أف عدد فركع البنؾ بمغت  1999كتشير إحصاءات البنؾ في عاـ 
ألؼ قرية تمثؿ أكثر مف نصؼ قرل بنغبلدش كعدد األعضاء  39أنشطة البنؾ شممت نحك 

مميكف متعامؿ معظميـ مف النساء. كبمغت جممة المبالغ المتراكمة  2.4البنؾ  المتعامميف مع
مميار دكالران أمريكيان، كعدد المنازؿ التي ساىـ البنؾ في  2.8المسحكبة مف قبؿ المقترضيف نحك 

 السكنية أكثر مف نصؼ مميكف مسكف.إنشائيا بكاسطة قركضو 

 ريجينتنفيذ برامج تدريب وتطوير قدرات الشباب والخ .5
يعتبر التدريب كالتنمية البشرية كجياف لعممة كاحدة فإذا كانت التنمية البشرية تستيدؼ االرتقاء 

نفسو كأف يككف قادران عمى باإلنساف مف خبلؿ رفع قدراتو كمياراتو، كتمكينو مف تحقيؽ أىدافو ب
 (.2011ة )الزيادم،ة، فإف التدريب يعتبر إحدل الكسائؿ اليامة في تحقيؽ التنمية البشريالمبادر 

كبالتكازم مع كثرة كتكرار األزمات في البمداف النامية فإف اقتصادياتيا فشمت في إيجاد فرص 
عمؿ كافية لمعماؿ غير الميرة كحتى الميرة، بؿ فشمت في تكفير أبسط األعماؿ لخريجي الجامعات 

د مف الفقر كانت محدكدة كالمدارس العميا، كىذا ما أدل إلى أف كؿ محاكلة لمتقدـ في تحقيؽ الح
 (. 203، ص2009)تكىامي، 

لذا فإف برامج التدريب التي تقكـ بيا بعض الجمعيات األىمية المختصة في مجاالت التدريب 
كالتأىيؿ يمكف أف تكفر الحماية مف البطالة لمعماؿ الفقراء في مكاجية اليزات الشاممة كاإلقميمية 

 ة كبيرة إذا كفرت التدريب البلئؽ لمعماؿ الفقراء كالخريجيف.كالقطاعية، بؿ كيمكف أف تككف ذات قيم

 تعزيز برامج االعتماد عمى الذات والتنمية المستدامة .6
كيعتبر التمكيؿ الذاتي مف أكثر مصادر التمكيؿ أىمية بالنسبة لمجمعيات األىمية كيرجع ذلؾ 

ة األجنبية التي قد تختمؼ النخفاض حجـ اإلعانة الحككمية باإلضافة إلى متطمبات الجيات المانح
مع أىداؼ كأكلكيات الجمعيات األىمية المحمية، كقد تشترط الجيات األجنبية العمؿ في مجاؿ معيف 
لمحصكؿ عمى التمكيؿ كفى حالة مخالفة ذلؾ تكقؼ الدعـ المالي مما يحد مف استقبللية ىذه 

األىمية يتمثؿ في االشتراكات  الجمعيات كاستمرارية أنشطتيا، فالمصدر األساسي لتمكيؿ الجمعيات
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السنكية ألعضائيا كعائد المنتجات كالخدمات التي تقدميا الجمعية، ثـ التبرعات كاليبات مف 
 (.105، ص2002أعضاء الجمعية أك مف خارج أعضائيا )سعيد، 

أما عمى صعيد مشاريع التنمية، فاالعتماد عمى الذات يعني احتكاء مشاريع التنمية عمى 
كعية كالتدريب كي يتمكف األفراد مف مساعدة أنفسيـ كغيرىـ كالمحافظة عمى منجزات عنصرم الت

 (.2011التنمية كزيادتيا بعد انتياء المشركع )الزيادم، 

كما يؤكد أىمية التنمية المستدامة أنيا تمبي االحتياجات كالطمكحات اإلنسانية حيث أنيا يمكف 
لؤلعداد المتزايدة مف القكل العاممة، ىذا باإلضافة  أف يتحقؽ معيا إيجاد فرص العمؿ المستدامة

إلى الحاجة المتزايدة لمغذاء كالذم البد أف يستند عمى سياسات إنتاجية )المجنة العالمية لمبيئة 
 (.30-29ق، ص 1410كالتنمية، 

 استثمار رأس المال البشري .7

المؤىمة كمعارفيا لقد دلت تجربة التطكر االقتصادم العالمي بكؿ كضكح عمى أف الككادر 
المينية ك العممية كالتكنيكية بصفة خاصة كالخبرة اإلنتاجية كاإلدارية تككف عنصران مف أىـ عناصر 

 (.2002إعادة اإلنتاج االجتماعي التي كثيران ما تحدد سير كآفاؽ عممية التنمية )العاني، 

الصحة كتطكير المعرفة فالتنمية البشرية ال تنتيى عند تككيف القدرات البشرية مثؿ: تحسيف 
كالميارات، بؿ تمتد إلى أبعد مف ذلؾ حيث االنتفاع بيا سكاء فى مجاؿ العمؿ مف خبلؿ تكفر 
فرص اإلبداع أك التمتع بكقت الفراغ، أك االستمتاع باحتراـ الذات كضماف حقكؽ اإلنساف 

ية، أما تنمية المكارد كالمساىمة الفاعمة في النشاطات االقتصادية كالسياسية كالثقافية كاالجتماع
البشرية فيي التدابير كالكسائؿ التي تؤدل إلى تنمية كفاءة العامميف في الشركات كالمؤسسات 

 كالحككمات كغيرىا مف اليياكؿ التنظيمية.

 استخدام وسائل التكنولوجيا الحديثة .8

مختمفة، ككاف أحدثت الثكرة العممية كالتكنكلكجية تطكرىا الحاسـ في العديد مف أكجو الحياة ال
ليا أفضؿ التأثير في جانب تنمية كتطكير منظمات المجتمع المدني، حيث أف ىناؾ العديد مف 
الدكؿ العربية استفادت مف التطكر التكنكلكجي في ربط مؤسسات المجتمع المدني بعضيا ببعض 

الكقت  مف خبلؿ شبكة المعمكمات، كعف طريؽ تكفير قاعدة بيانات ضخمة سيمة الكصكؿ إلييا في
المناسب عف الجيات المانحة كالداعمة لؤلعماؿ كاألنشطة الخيرية ككذلؾ البيانات كالمعمكمات عف 
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المستفيديف كالمحتاجيف لمخدمات الخيرية، كغيرىا مف الفكائد التي تقدميا التطكرات المختمفة 
ىك الحاؿ  لتكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت ككاف ليا الفضؿ في تطكير ىذه المؤسسات، كما

 (:2011بالسعكدية عمى سبيؿ المثاؿ )كردم، 

  اإلدارة اإللكترونية لمجمعية الخيرية 

كما يمكف االستفادة مف التطكر التكنكلكجي في تحسيف جكدة العمميات الداخمية بالجمعيات 
الخيرية عف طريؽ إدارة العمؿ الخيرل كالتطكعي كتكفير نظـ فاعمة لممعمكمات تساعد في كفاءة 

 ممية التخطيط كالتنظيـ كالرقابة كذلؾ باألساليب التقميدية كاإللكتركنية.ع

 المواقع اإللكترونية لمجمعيات الخيرية 

كما يمكف االستفادة مف التكنكلكجيا في تسكيؽ العمؿ الخيرل إلكتركنيان عف طريؽ شبكة 
الخيرل كمكاقع أخرل اإلنترنت كتقنيات الياتؼ المحمكؿ، كذلؾ مف خبلؿ إنشاء مكاقع تدعـ العمؿ 

تتبع الجمعيات الخيرية كىى تفيد في عممية االنتشار كالكصكؿ األكبر كاألسيؿ إلى العديد مف 
شرائح المجتمع المدني، كما يمكف استقباؿ المشكبلت كالشكاكل الخاصة بالحاالت المحتاجة عف 

 .طريؽ الشبكة اإللكتركنية كدراستيا كتحميميا لمتحقؽ مف مصداقية الحالة

 دارة المتطوعين  االستقطاب اإللكتروني وا 

كما يمكف مف استخداـ ىذه التكنكلكجيا في استقطاب المتطكعيف مف مختمؼ الشرائح كمف 
جميع األنحاء، كؿ يساىـ بما يستطيع كيتـ التكاصؿ بيف المتطكع كالجمعية إلكتركنيان، كما يمكف 

 ـ األعماؿ الخيرية عف بعد.تنمية المتطكعيف كتأىيميـ كتدريبيـ عمى القياـ بميا

 لجان النشاط التكنولوجي 

كما يمكف االستفادة أيضان مف ىذه التقنية في المنظمات الخيرية كنشاط يسيـ في تطكير 
كتنمية المجتمع المدني مف خبلؿ تكفير دكرات تدريبية عمى كيفية التعامؿ مع ميارات الكمبيكتر 

منيا إمكانية الحصكؿ عمى عائد يدخؿ ضمف كاإلنترنت، فمنيا تطكير ألفراد المجتمع ك 
االستثمارات الخاصة بالعمؿ الخيرل كيساند في تطكير كتعظيـ أرباح المشركعات الخيرية األخرل، 
كيمكف تخصيص لجاف مختصة بالنشاط التكنكلكجي في الجمعية إلدارة كتنظيـ ىذا النشاط حتى 

 يمكف تحقيؽ األىداؼ.
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  نظم معمومات األعمال الخيرية 

إف تكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات الخيرية تتعمؽ بجمع كتكصيؿ كتخزيف كاستعادة كتحميؿ 
المعمكمات الخاصة بالعمؿ الخيرل كالتطكعي، حيث أف استخداـ الكمبيكتر في إدارة نظـ 
المعمكمات يجعؿ المعمكمات متاحة عندما نحتاجيا في الكقت المناسب كبالجكدة الفاعمة بحسب 

بيانات المتاحة، ليذا فإف االستفادة مف التقنيات كتكنكلكجيا المعمكمات في المنظمات كفاءة ال
 الخيرية يساعد في مراقبة كتحسيف اإلنتاجية كتقميؿ األخطاء.

كتعمؿ نظـ المعمكمات الفاعمة في المنظمات الخيرية عمى إدارة الكقت كاستثماره بالكفاءة 
لبيانات الطمكحة كفريؽ العمؿ المتميز لخدمة المجاالت المطمكبة، التي يساند تحقيقيا قكاعد ا

حداث التكامؿ المطمكب بيف المجاف الخيرية المختمفة، لتمبية أغراض  اإلدارية بالمنظمة الخيرية، كا 
 النمك االقتصادم كاالستثمارم لممنظمة الخيرية كانسياب كافة االحتياجات دكف تعثر.

 معمومات االستثمار بالجمعيات الخيرية  

كما يمكف االستفادة مف المعمكمات المقننة كالمتاحة في قكاعد البيانات الخاصة بالمنظمات 
الخيرية في المفاضمة بيف البدائؿ اإلستثمارية المتاحة كالممكنة لتعظيـ القدرات االستثمارية كتعظيـ 

المتاحة عف الربحية، كبما يجنب المنظمات الخيرية تزايد حدة المخاطرة، حيث تفصح المعمكمات 
جدكل االستثمار في شتى كمختمؼ سبؿ الخير، كاالستفادة بإمكانيات المنظمة الخيرية المالية 
كاالقتصادية كالبشرية كاالتصالية لتحقيؽ أىدافيا االستثمارية المخططة بصكرة أكثر إيجابية، 

ف كانت ىذه المنظمات غير ى ادفة لمربح تتضاءؿ معيا معدالت اليدر التشغيمي كاالستثمارم كا 
كلكف يجب عمييا تنمية استثماراتيا كالسعي المستمر لتعظيـ مركزىا المالي حتى يمكنيا مف 

 (.2011، االستمرارية كالتقدـ كدعـ نشاطاتيا كمجاالتيا الخيرية المختمفة )كردم
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 مقدمة 3.1

المنظمات األىمية في الحد تعددت الدراسات النظرية كالتطبيقية التي تناكلت ظاىرة الفقر كدكر 
مف معدالت ىذه الظاىرة سكاءن عمى المستكيات المحمية أك العربية أك الدكلية، كقد شكمت تمؾ 
الدراسات ثركة معرفية مف الخبرات كالمعمكمات لدل الباحث كأفادتو بحصيمة ما تكصؿ إليو 

ر مف اآلراء المتباينة في الباحثكف مف قبؿ في دراساتيـ السابقة، كقد استفاد الباحث بشكؿ كبي
اىتمامات كتكجيات تمؾ الدراسات في مساعييا لكضع تصكرات لمحد مف ظاىرة الفقر، كما أعانتو 

بيا كتحديد فرضياتيا بشكؿ يسيـ في كضع حمكؿ عممية  ـعمى معالجة مكضكع الدراسة التي يقك 
د تـ تصنيؼ الدراسات في الحد مف ظاىرة الفقر في قطاع غزة مف خبلؿ المنظمات األىمية، كق

 السابقة إلى دراسات محمية، كدراسات عربية، كدراسات أجنبية.

 الدراسات المحمية 3.2

 (2013دراسة )الثالثيني،  .1
فاعمية المنح الصغيرة في التمكين االقتصادي لألسر الفمسطينية الفقيرة )دراسة كىي بعنكاف: "

، رسالة ماجستير، كمية التجارة، ة "ديب"("تطبيقية عمى برنامج التمكين االقتصادي في قطاع غز 
 الجامعة اإلسبلمية، غزة.

كقد تناكلت ىذه الرسالة التعرؼ عمى فاعمية المنح الصغيرة في تمكيف األسر الفمسطينية التي 
تعاني مف الفقر المدقع مف خبلؿ نقؿ األصكؿ ليـ لبدء أنشطة اقتصادية مدرة لمدخؿ تساعد في 

كسابيـ الميارات كالخبرات الضركرية، مما يؤىميـ لمكصكؿ  تحسيف استراتيجيات سبؿ العيش ليـ كا 
إلى مؤسسات اإلقراض األصغر مف خبلؿ دراسة حالة برنامج التمكيف االقتصادم لمعائبلت 

 الفمسطينية )ديب(، باإلضافة إلى تحديد الصعكبات التي تكاجو المستفيديف مف ىذه البرامج.
 إلييا ىذه الدراسة:ومن أىم النتائج التي توصمت 

المستفيدة مف  يعتبر المشركع مصدر الدخؿ الرئيس الحالي لؤلسر الفمسطينية .1
 .البرنامج

 حقؽ المشركع ارتفاعان في دخؿ األسرة، كحسف مف اإلنفاؽ عمى حاجاتيا األساسية. .2
 شعرت األسر المستفيدة باالستقبللية الذاتية بعد تنفيذ المشركع. .3
 القتصادية في قطاع غزة بشكؿ سمبي عمى أداء المشاريع.أثرت الظركؼ السياسية كا .4
 راسة قابمية تطكر تمؾ المشاريع.دأثبتت ال .5
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 كما أن الباحثة عرضت العديد من التوصيات كان من أىميا:

 ضركرة تسكيؽ منتجات المشاريع. .1
 التركيز عمى المشاريع الصناعية كاإلنتاجية لممساىمة في العممية االقتصادية. .2
 المنحة كرأس الماؿ المطمكب لممشركع.أف تتناسب  .3
 المتابعة المستمرة لرصد التقدـ كحؿ المشكبلت كتقديـ الخدمات االستشارية البلزمة. .4
 تحديد البرامج التدريبية لممستفيديف، كخمؽ ثقافة تنمكية في المجتمع. .5

 

 (2012دراسة )خفاجة،  .2
مفاىيم اإلسالمية )دراسة مستوى خط الفقر في قطاع غزة ومدى ارتباطو بالكىي بعنكاف: "

 ، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة.مقارنة("
كقد تناكلت ىذه الرسالة مستكل الفقر في قطاع غزة كمدل ارتباطو بالمفاىيـ اإلسبلمية، حيث 
ركزت الدراسة عمى مفيـك الفقر الدكلي كاإلسبلمي كطرؽ قياس الفقر كأىـ مككناتو الرئيسية 
كتكضيح الفرؽ بيف خط الفقر المدقع كالعادم كحد الكفاؼ كالكفاية، كالفرؽ بيف المعايير الدكلية 

 كاإلسبلمية في قياس الفقر.
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:

 ساىـ ارتفاع أسعار السمع كالخدمات في زيادة نسبة الفقر. .1
 ة الفقر.ساىمت الجمعيات الخيرية في التقميؿ مف نسب .2
 يزداد الفقر في قطاع غزة بشكؿ متسارع نتيجة الممارسات اإلسرائيمية كاإلغبلؽ. .3
ساىمت الزيادة السنكية في إجمالي الناتج المحمي مف السمع كالخدمات في التخفيؼ  .4

 مف حدة الفقر.

 كما أن الباحث عرض العديد من التوصيات كان من أىميا:

 السمع كالخدمات األساسية كالضركرية.العمؿ عمى تحقيؽ استقرار في أسعار  .1
خراجيـ مف دائرة الفقر، كعدـ االكتفاء  .2 زيادة اىتماـ الجمعيات الخيرية بتأىيؿ الفقراء كا 

 بالمساعدات اإلغاثية.
 فتح سكؽ العمؿ لمخريجيف في الخارج. .3
 إحداث تنمية بشرية مستدامة لتكفير االحتياجات األساسية لؤلسر الفقيرة. .4
براز ن .5  ظرة اإلسبلـ المتكاممة عف الفقر.إظيار كا 
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 (2010دراسة )أبو مدهلل، األغا،  .3
واألىمية  الحكومية المؤسسات ودور غزة قطاع الفقر والبطالة في "ظاىرةكىي بعنكاف: 

 .لمعالجتيما" والدولية

كقد تناكلت ىذه الدراسة معرفة مسببات ظاىرة الفقر في قطاع غزة إضافة لمدكر الذم تمعبو 
 ألىمية في عبلج مشكمة الفقر.المنظمات ا

 ومن أىم النتائج والتوصيات التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:

الحد مف  أجؿ مف التكنكلكجيا لتسخير المصمـ اإلقميمي العمؿ برنامج مع الجاد التنسيؽ .1
 معدالت الفقر.

مك التركيز عمى الدكر المحكرم الذم يمكف لمقدرات الكطنية الفعالة تحقيقو مف خبلؿ الن .2
 االقتصادم كتكليد الميارات كتكفير فرص عمؿ.

استخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالبرمجيات يساعد في تدريب العامميف كيعمؿ  .3
 عمى إيجاد فرص عمؿ جديدة.

 

 (2010دراسة )شتات، والكفارنة،  .4
ر في الحد من نسبة الفقالصعوبات التي تواجو منظمات المجتمع المدني كىي بعنكاف: "

كرقة عمؿ مقدمة إلى ، والبطالة في قطاع غزة من وجية نظر مديري شبكة المنظمات األىمية"
مؤتمر بعنكاف: رؤية تنمكية لمكاجية آثار الحرب كالحصار عمى قطاع غزة، كمية التجارة، الجامعة 

 اإلسبلمية غزة.

حد مف نسبة الفقر كقد تناكلت الدراسة الصعكبات التي تكاجييا منظمات المجتمع المدني في ال
كالبطالة في قطاع غزة في ظؿ ظركؼ الحصار الجائر المفركض مف قبؿ االحتبلؿ اإلسرائيمي، 

 باإلضافة إلى اآلثار المدمرة التي خمفتيا الحرب عمى قطاع غزة.

 :انومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث

جة كالميمشة باإلضافة تكجد في المنظمات جيات مختصة لتكثيؽ تفاصيؿ الفئات المحتا .1
 لكجكد باحثيف ميدانييف يقكمكف بتكثيؽ بيانات ىذه الحاالت كتسجيميا.

ىناؾ ضعؼ في التنسيؽ ما بيف المنطمات األىمية في تكامؿ البيانات حكؿ الفئات  .2
 المحتاجة كالميمشة بيدؼ تكزيعيا عمى الجيات المعنية في الكقت المناسب.

 المنح كفؽ رؤيتيا، كليس كفؽ شركط المانحيف. تتحكـ المنظمات األىمية بتكزيع .3
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 العديد من التوصيات كان من أىميا: انكما عرض الباحث

المحافظة عمى الكادر المختص في عممية تفاصيؿ الفئات المحتاجة كالميمشة، كرفع  .1
 كفاءة الباحثيف الميدانييف.

 رفع مستكل التنسيؽ بيف المنظمات األىمية فيما بينيـ. .2
 كجيو نكع التمكيؿ إلى الفئات المحتاجة كالميمشة بطرؽ مباشرة.العمؿ عمى ت .3
يعتبر إغبلؽ المعابر عائقان كبيران أماـ دخكؿ المستمزمات البلزمة لمفئات المحتاجة  .4

 كغير المحتاجة.
 

 (2010دراسة )أصرف،  .5
، كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر "دور القطاع الخاص في الحد من الفقر والبطالة"كىي بعنكاف: 

بعنكاف: رؤية تنمكية لمكاجية آثار الحرب كالحصار عمى قطاع غزة، كمية التجارة، الجامعة 
 اإلسبلمية، غزة.

 وقد تناولت ىذه الدراسة عدة محاور أىميا ما يمي:

 التعريؼ بالبطالة في العالـ، كعف أنكاعيا كأسبابيا كنسبيا. .1
 أسباب ارتفاع نسبة الفقر كالبطالة في قطاع غزة. .2
قتصاد الفمسطيني كالسيما القطاع الخاص قبؿ كبعد اإلغبلؽ المحكـ لمعابر كاقع اال .3

 قطاع غزة.
 حجـ التجارة عبر األنفاؽ كأثرىا عمى األفراد كاالقتصاد. .4

 :ةإلييا الباحث تومن أىم النتائج التي توصم

 القطاع الخاص كياف قائـ بذاتو منذ عقكد كيقدـ آالؼ فرص العمؿ. .1
خسائر مادية بسبب الحصار باإلضافة لفقداف الميارات  تعرض القطاع الخاص إلى .2

 التي تـ اكتسابيا منذ عقكد.

 العديد من التوصيات كان من أىميا: ةالباحث تكما عرض

 الدعـ الحككمي كالدكلي لمقطاع الخاص إلعادة تأىيمو مرة أخرل. .1
اؿ عمؿ دكرات تدريبية بالتعاكف مع االتحادات المتخصصة بيدؼ إعادة تأىيؿ العم .2

كسابيـ الخبرات البلزمة.  كا 



76 
 

 إعطاء المنتج الفمسطيني األكلكية في المناقصات الحككمية كالدكلية. .3
إلغاء مشاريع السمة الغذائية مف قبؿ المنظمات غير الحككمية كاالستعاضة عنيا  .4

 بمشاريع صناعية كتجارية صغرل تحقؽ التنمية المستدامة.
 

 (2007دراسة )عميوة،  .6
ة وتنظيم أموال الزكاة وأثرىما في الحد من ظاىرة الفقر في قطاع غزة"، "إدار كىي بعنكاف: 

، رسالة "دراسة تطبيقية عمى الجمعيات اإلسالمية العاممة في مجال الزكاة في قطاع غزة
 ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية غزة.

في الحد مف ظاىرة تناكلت الدراسة دكر المؤسسات العاممة في مجاؿ الزكاة في قطاع غزة 
الفقر مف خبلؿ إدارتيا لمصارؼ الزكاة، كما كقدمت الدراسة مقترحان إلدارة كتنظيـ أمكاؿ الزكاة 

 بكفاءة.

 ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ الزكاة في قطاع غزة عمى مستكلن جيد مف  .1
 الكفاءة اإلدارية كالتنظيمية.

ذؿ المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ الزكاة في قطاع غزة جيدان كاضحان لمحد مف تب .2
 آثار ظاىرة الفقر، كتقكـ بكفالة عدد كبير مف األيتاـ.

تقـك المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ الزكاة في قطاع غزة بإنشاء مشاريع تنمكية  .3
نتاجية لممساىمة في الحد مف ظاىرة الفقر في قطاع غ  زة.كا 

ال يكجد تنسيؽ بيف المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ الزكاة في قطاع غزة عند  .4
 جمع الزكاة.

 

 كما أن الباحث عرض العديد من التوصيات كان من أىميا:

ضركرة تشكيؿ ديكاف لمزكاة مككف مف المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ الزكاة في  .1
 قطاع غزة.

بط بيف جميع المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ إقامة شبكة معمكمات محكسبة تر  .2
 الزكاة في قطاع غزة.

تخصيص جزء مف حصيمة الزكاة إلقامة مشاريع تنمكية كاستثمارية لتكفير فرص عمؿ  .3
 لمفقراء القادريف عمى العمؿ.
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عمى المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ الزكاة في قطاع غزة التركيز عمى اختيار  .4
 ية التي تساعد الفقراء عمى االعتماد عمى ذاتيـ.المشاريع التنمك 

تكثيؼ الدكرات الفقيية في المجاالت االقتصادية كالتنمكية لمعامميف في المؤسسات  .5
 الخيرية.

 

 (2005دراسة )حسن،  .7
، رسالة "الفقر في فمسطين وسياسة مكافحتو، حالة عممية )محافظة جنين("كىي بعنكاف: 

 قتصادية، جامعة النجاح الكطنية، نابمس، فمسطيف.ماجستير في إدارة السياسة اال

تناكلت الدراسة الفقر في فمسطيف كسياسات مكافحتو، كىدفت الدراسة إلى التعرؼ عمى 
 الكسائؿ الذاتية كالخارجية التي اعتمدت عمييا األسر الفقيرة في جنيف مف أجؿ التعايش مع الفقر.

 ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

نت سياسة تخفيض االستيبلؾ مف أكثر الكسائؿ التي اعتمدت عمييا األسر الفقيرة كا .1
 في محافظة جنيف.

المساعدات التي تتمقاىا األسر الفقيرة متعددة المصادر ال تكفي لتمبية احتياجات األسرة  .2
 األساسية.

 لـ تكف برامج التشغيؿ مكجية بشكؿ أساسي لمفئات الفقيرة كالمعرضة لمفقر. .3
 األسر الفقيرة يعتبركف أنفسيـ ضحية لمفساد اإلدارم.معظـ  .4

 كما أن الباحث عرض العديد من التوصيات كان من أىميا:

 .إسرائيؿتكفير فرص عمؿ لمفقراء القادريف عمى العمؿ كالذيف فقدكا عمميـ في  .1
رفع قيمة المساعدات المقدمة لؤلسر الفقيرة سكاء كانت مف كزارة الشؤكف االجتماعية  .2

 المنظمات األىمية. أك مف
 العمؿ عمى إنشاء برامج تشغيؿ مكجية لربات األسر الفقيرة. .3
 تشجيع كدعـ المشاريع الصغيرة كاألعماؿ المنزلية لربات األسر الفقيرة. .4
 تكفير الخدمات الصحية كالتأميف الصحي بشكؿ مجاني لكافة األسر الفقيرة. .5

 

 (2005دراسة )ىندي،  .8
دراسة  ظمات األىمية في عممية التنمية االقتصادية في فمسطين"تقييم دور المنكىي بعنكاف: "

 حالة قطاع غزة، رسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية غزة.
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 ومن أىم النتائج التي توصل إلييا الباحث:

 عفكية البرامج التي تقـك بيا المنظمات ببل بخطة تنمكية أدت إلى تشتيت جيكدىا. .1
الجمعيات األىمية العاممة في فمسطيف كالجمعيات األىمية كالسمطة ضعؼ التنسيؽ بيف  .2

 الفمسطينية سبب مف أسباب فشؿ الجمعيات في تحقيؽ التنمية.
انتماء عدد كبير مف الجمعيات األىمية العاممة في قطاع غزة لؤلحزاب السياسية أدل  .3

 ىر عمميا.إلى تسيبيا بالدرجة األكلى كدخكليا في صراعات حزبية أبعدتيا عف جك 
 عدـ كجكد عبلقة كاضحة بيف القطاع األىمي كالقطاع الخاص أدل إلى تبديد الجيكد. .4

 كما أن الباحث عرض العديد من التوصيات كان من أىميا:

يجب أف يأخذ التنسيؽ بيف الجمعيات األىمية العاممة في قطاع غزة الطابع الميني،  .1
دكار، كتفعيؿ عممية االتصاؿ بمعنى أنو يجب أف يككف ىناؾ تنسيؽ في تقسيـ األ

 كالحكار بدؿ سياسة المناصرة غير المجدية.
يجب أف يرتبط عمؿ المنظمات األىمية العاممة في فمسطيف ببرامج تنمكية منظمة يتـ  .2

 جاتو التنمكية بعيدان عف العقكبة كردكد األفعاؿ.إعدادىا كفقان لمتطمبات المجتمع كاحتيا
3.  

 (2002اون الدولي، دراسة )وزارة التخطيط والتع  .9
 "تقرير الفقر بالمشاركةكىي بعنكاف: "

الدراسة إلى إشراؾ الفقراء في صياغة سياسات مف أجؿ تحسيف ظركفيـ مف خبلؿ ىذه ىدفت 
تحديد كجيات نظرىـ في مسببات الفقر ككيفية تقميصو، كرأييـ في الخدمات كالمساعدات المقدمة 

ه ات مركزة كمقاببلت مع ىذية مف خبلؿ مجمكعمحافظة فمسطين 16ليـ، كقد غطت الدراسة 
 األسر.

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

حتياجاتيـ األساسية مف بة ليـ ىك عدـ القدرة عمى تمبية اأجمع الفقراء بأف الفقر بالنس .1
 المأكؿ كالممبس كالمسكف كالتعميـ كالحرماف مف الكصكؿ عمى الخدمات العامة. 

حتبلؿ ؾ األجكر كالركاتب المتدنية، كاالالة أحد األسباب الرئيسة لمفقر، ككذلاعتبركا البط .2
جراءاتو التعسفية المتمثمة في اإلغبلقات كتدمير الممتمكات، كبر حجـ  اإلسرائيمي كا 

 األسرة، كقيكد العمؿ بالنسبة لممرأة كميا تمثؿ أسبابان لمفقر.
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 التي توصمت إلييا الدراسة: التوصياتومن أىم 

اقترح الفقراء بعض االستراتيجيات لمخركج مف الفقر تمثمت في تسييؿ عممية المشاركة  .1
مكانية الحصكؿ عمى  في سكؽ العمؿ كتكفير فرص عمؿ كحؿ لمشكمة البطالة، كا 

 قركض بشركط مرنة حيث أف كثيران منيـ غير راضيف عف برامج اإلقراض األصغر.
 ص عمؿ منزلية مثؿ الخياطة.طالبت النساء الفقيرات مساعدتيف في خمؽ فر  .2
اقترح الشباب الفقراء إنشاء برامج لمتكجية الميني كسكؽ العمؿ لمطبلب، باإلضافة إلى  .3

إيجاد برامج منح كقركض جامعية لمطمبة المتفكقيف مف األسر الفقيرة، باإلضافة إلى 
 عاؿ.مطالبيـ بتحسيف الخدمات العامة كالبنى التحتية، ككجكد نظاـ حماية اجتماعية ف

 

 الدراسات العربية 3.3

 (2011دراسة )الزيادي،  .1
، األىمية في تحقيق التنمية البشرية في مصر )دراسة مقارنة(" الجمعيات"دور كىي بعنكاف: 

 رسالة دكتكراة، جامعة عيف شمس، القاىرة.
معرفة دكر الجمعيات األىمية في تحقيؽ التنمية البشرية مف خبلؿ إجراء كقد تناكلت الدراسة 

 مقاببلت شخصية مع بعض المسؤكليف كالعامميف كالمتطكعيف في الجمعيات األىمية في مصر.
 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة ما يمي:

 مصر.يكجد تأثير لدكر الجمعيات األىمية عمى تحقيؽ التنمية البشرية فى  .2
 مشركع صغير. ال تقدـ الجمعيات األىمية مساعدات كافية لتساعدىا فى إقامة .3

 

 بما يمي:المجمعيات الميتمة بالفقر وقد أوصت الباحثة 

ضركرة اىتماـ الجمعيات األىمية التى تيتـ بمعالجة مشكمة الفقر بالدمج بيف أكثر مف  .1
 أسمكب مف أساليب استيداؼ الفقر.

ضركرة تككيف قاعدة بيانات مركزية عمى مستكل جميكرية مصر العربية تتضمف  .2
ة لؤلسر الفقيرة عمى مستكل الجميكرية، كتساىـ فى إنشائيا الدكلة بيانات تفصيمي

 بمساعدة الجمعيات األىمية.
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 (2008راسة )عبد السالم، د .2
"دور الجمعيات الخيرية اإلسالمية في تخفيف حدة الفقر مع مقترح إنشاء دراسة بعنكاف: 

الخميجي الثالث، دائرة الشؤكف ، كىك بحث مقدـ إلى مؤتمر العمؿ الخيرم بنك فقراء أىمي إسالمي"
 اإلسبلمية كالعمؿ الخيرم بدبي.

تناكلت ىذه الدراسة الدكر التنمكم الذم يمكف أف تمعبو الجمعيات األىمية في تخفيؼ حدة 
الفقر، كتشير الدراسة إلى تجربة دكلية رائدة عمى المستكل الدكلي كىك نجاح بنؾ الفقراء في 

ة( في الكصكؿ إلى أفقر الفقراء، مما دفع منظمات غير )كىك منطمة غير حككمي بنغبلديش
 حككمية في دكؿ العالـ النامي إلى تكرار نفس التجربة.

كقد اقترحت الدراسة أحد الحمكؿ التي يمكف أت تسيـ بصكرة فاعمة في تخفيؼ حدة الفقر مف 
ؿ عمميات خبلؿ نمكذج لبنؾ فقراء أىمي إسبلمي يساعد الفقراء عمى التخمص مف فقرىـ مف خبل

 التمكيؿ الصغير عبر منظكمة القرض الحسف بعيدان عف شبيات الربا.

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:

 ىناؾ دكران ىامان تمعبو الجمعيات األىمية كفاعؿ رئيسي كمشارؾ لمدكلة في التنمية. .1
ر كحؽ شرعي الدكر الفاعؿ لمجمعيات األىمية يستيدؼ الفقراء كمكاجية حدة الفق .2

أصيؿ ليؤالء الفقراء بعيدان عف شبيات الربا، كمف مصادر تمكيمية مختمفة يككف فييا 
 التطكع أىـ تمؾ المصادر.

 

 وقد أوصت ىذه الدراسة بما يمي:

ضركرة االنتباه لدكر الجمعيات األىمية كتفعيؿ دكرىا في المجاليف االقتصادم  .1
 كاالجتماعي.

عيات األىمية في مكافحة الفقر كالسيما بنؾ الفقراء ضركرة التركيز عمى تجارب الجم .2
 في بنجبلدش.

ضركرة تكامؿ عدد مف الجمعيات األىمية الخيرية التنمكية لمكصكؿ إلى آلية تنمكية  .3
لتخفيؼ حدة الفقر عف طريؽ التمكيؿ المصرفي الصغير مف خبلؿ إنشاء بنؾ تنمكم 

 ي البمداف النامية.إسبلمي بيدؼ إيجاد حمكؿ لمشكبلت الفقر كالفقراء ف
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 (2006دراسة )الشبكة العربية لممنظمات األىمية،  .3
بمدان عربية )لبنان، اليمن،  4"دور المنظمات األىمية في مكافحة الفقر في كىي بعنكاف: 
 مصر، المغرب(".

 :أىمياعدة تساؤالت  عفسعت الدراسة لئلجابة كقد 
دراؾ كعي مدل ما .1  الدراسة، محؿ العربية البمداف في العربية األىمية المنظمات كا 

 إزاء االستجابية قدراتيا تصاعدت كىؿ، البشرية كالتنمية الفقر تحديات كنكعية لحجـ
 ؟التحديات ىذه

 ىذه لمكاجية العربية الدكؿ مختمؼ في األىمية المنظمات تبنتيا التي الحمكؿ ما .2
 ؟التحديات

 ىذه أنماط كما؟ جديدة شراكة نماذج في الدكؿ مع األىمية المنظمات تفاعمت كيؼ .3
 ؟الشراكة

 اتجاىيا في العربية البمداف في األىمية المنظمات اختمفت أك اتفقت حد أم إلى .4
 الدكؿ بعض في خصكصية برزت كىؿ؟ الفقر كمكافحة التنمية قضايا لمكاجية
 ؟العربية

 بشريةال التنمية عممية في العربية األىمية المنظمات إسياـ لفعالية النيائي التقييـ ما .5
 ؟الفقر كمكافحة

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا ىذه الدراسة:

 باألنشطة مقارنة، األىمية المنظمات نشاط عمى كالرعائية الخيرية األنشطة غمبة .1
 العمؿ مجاؿ في تنشط العربي المستكل عمى منيا% 55 مف أكثر أف حيث ،التنمكية
 .الخيرم

 مف الفقر مكافحة في العربية األىمية ممنظماتل ان كمؤثر  فعاالن  ان دكر  الدراسة ترصد .2
 مبلييف منيا استفاد التي الصغيرة كالقركض، تؤسسيا التي الصغيرة المشركعات خبلؿ
 .العرب الدكؿ في الفقراء

 لظركؼ نتيجة العربية الدكؿ بعض في اإلنمائي التكجو استمرارت الدراسة رصد .3
 .ئيةالبي كالظركؼ األىمية الحرب بسبب أك االحتبلؿ
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 وقد أوصت ىذه الدراسة بما يمي:

 جيكد فعالية عمى سمبان  تؤثر التي العربية الدكؿ بعض قكانيف في تعديبلت جراءإ .1
 األىمية. المنظمات

 .كالرعائي الخيرم التكجو عمى االقتصار كعدـ التنمكم التكجو أكلكية .2
 .العربية األىمية المنظمات قدرات بناء .3
 .الحككمية كغير الحككمية ألطراؼ،ا كؿ بيف فعالة شراكة تطكير .4
 .التمكيؿ مصادر تعدد عمى العمؿ خبلؿ مف المالية االستدامة تحقيؽ .5
 .تحديثيا عمى كالعمؿ، األىمي القطاع عف شاممة بيانات قكاعد بناء .6

 (2006دراسة )غالي،  .4
"ظاىرة الفقر الريفي ودور منظمات الفقراء في القضاء عمييا )استراتيجية كىي بعنكاف: 

، رسالة ماجستير، كمية التجارة، جامعة عيف نوك الفقراء ومدى إمكانية تطبيقيا في مصر("ب
 شمس، القاىرة.

كقد تناكلت ىذه الدراسة التعرؼ عمى الفقر الريفي كاستراتيجيات تمكيف فقراء الريؼ مف التغمب 
اء عمى الفقر عمى الفقر، كما ىدفت الدراسة إلى دراسة بنكؾ الفقراء كأحد المنظمات في القض

 الريفي كمدل إمكانية تطبيقيا في مصر.

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الباحثة:

 الفقر مشكمة عالمية كظاىرة اجتماعية ذات امتدادات اقتصادية كانعكاسات سياسية. .1
 منظمات الفقراء تسيـ في تحسيف ظركؼ الفقراء. .2
 الحد مف الفقر يسيـ في تحقيؽ النمك االقتصادم. .3
ف أىـ التكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث ىي كجكب مكاصمة إصبلح المؤسسات عمى كم

 مستكل االقتصاد الكمي، كتحسيف فعالية اإلنفاؽ العاـ لزيادة فرص بناء رأس الماؿ البشرم لمفقراء.
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 (2000دراسة )سوليفان، ودجاني،  .5
األىمية الحاسمة لمشراكة  -المنظمات األىمية والتنموية في العالم العربي كىي بعنكاف: "

 .القوية بين الحكومة والمجتمع المدني"

تناكلت ىذه الدراسة المشاكؿ التي تعاني منيا المجتمعات المدنية في فمسطيف كمصر كاألردف 
معات تعاني مف إلى أف ىذه المجتمجتمعات العربية، كقد أشارت ىذه الدراسة كلبناف كغيرىا مف ال

 كمات غير قادرة عمى جسر الفجكة بيف قمة المكارد كاالحتياجات.حك، ككجكد مشكبلت الفقر

كقد أشارت الدراسة إلى أف شعكب المنطقة في الغالب تمجأ إلى المنظمات األىمية مف أجؿ 
التخفيؼ مف حدة المشاكؿ التي تكاجييا، كمع ذلؾ فإف المنظمات األىمية العاممة في ىذه المنطقة 

 رية أىميا:ىي نفسيا تعاني مف مشاكؿ جكى

 قمة المكارد. .1
 االزدكاجية في المياـ كالكظائؼ. .2
 فقداف الدعـ الحككمي. .1
 ضعؼ الييكؿ الداخمي ليذه المنظمات. .2
 تدني مستكل اإلدارة. .3
 غياب قكانيف داخمية كاضحة. .4

 

 ما يمي:بالدراسة  أوصتوقد 

ؿ ال يجب إلقاء المكـ بالكامؿ عمى الحككمات، كلكف المنظمات األىمية نفسيا تتحم .1
 جزءن مف مسؤكلية فشميا.

ضركرة إجراء انتخابات لممنظمات األىمية، كيجب أف تتصؼ ىذه االنتخابات بالنزاىة  .2
 كالمكاشفة كالشفافية.

 (1998دراسة )فيالو،  .6
رسالة ماجستير، ، ظاىرة الفقر واستراتيحيات التنمية في مصر )دراسة مقارنة("كىي بعنكاف: "

 القاىرة.كمية التجارة، جامعة عيف شمس، 
 وقد تناولت ىذه الدراسة عدة محاور أىميا ما يمي:

االتجاىات االقتصادية الحديثة في التفريؽ بيف ظاىرة الفقر كبعض الظكاىر  .1
 االقتصادية األخرل، كأىـ المؤشرات المستخدمة في قياس ظاىرة الفقر.
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 األبعاد االقتصادية كاالجتماعية لظاىرة الفقر. .2
 وصل إلييا الباحث:ومن أىم النتائج التي ت

 ىناؾ اختبلؼ في بيف مؤشرات خط الفقر المطمؽ كخط الفقر المدقع. .1
 يعتبر الفقر ىدران لممكارد البشرية في البمداف النامية. .2
 تكزيع الدخؿ في البمداف النامية يزداد سكءن. .3

 وقد أوصى الباحث في دراستو بما يمي:

 نمية البشرية.قياـ الدكلة بتكفير اآلليات البلزمة لمنيكض بالت .1
 ضركرة القضاء عمى مشكمة البطالة، كزيادة دخكؿ كممتمكات الفقراء في الدكؿ النامية. .2
يجب الحصكؿ عمى التكنكلكجيا المبلئمة، كالعمؿ عمى تكظيفيا إلحداث التغيرات  .3

 الييكمية كاالقتصادية كاالجتماعية.
 بمداف النامية.حقكؽ اإلنساف في الضركرة تكسيع دائرة الحرية كالديمقراطية ك  .4

 الدراسات األجنبية 3.4

 (Ferguson, 2011دراسة ) .1
 كىي بعنكاف:

“Enhancing The Role Of Ngos And Civil Society In Poverty 
Alleviation: Challenges And Opportunities" 
كقد أكضحت الدراسة أف المجتمع المدني في حد ذاتو ال يمكنو القضاء عمى الفقر. بؿ يجب 

يعمؿ في شراكة مع الحككمات كالمؤسسات األخرل باإلضافة إلى أف يككف كاحدان مف الشركاء أف 
كليس مجرد خادـ لتنفيذ مخططات مف الحككمات كالشراكات الخاصة. كناقشت ىذه الدارسة التكسع 
في دكر المنظمات األىمية كالمجتمع المدني عمى ثبلث محاكر محددة ذات عبلقة بالقضاء عمى 

كىي: التقنية كالمالية كالسياسية، كما كناقشت أنو مف أنو مف أحد أىـ الضركريات مف أجؿ الفقر 
القضاء عمى الفقر ىك مشاركة تمؾ الذيف تتأثر حياتيـ بالقرارات كيمكف أف يحدث ىذا فقط عندما 

 يككف ىناؾ بيئة تمكينية تيدؼ إلى تعزيز ىذه المشاركة. 
 وقد أوصت الدراسة بالتالي:

الفقر يجب أف يتكاجدكا في بيئة تمكينية تشاركية كالتي  في نطاؽالناس التي تعيش  .1
مف شأنيا تعزيز مشاركتيـ في تحديد كتنفيذ القرارات كالسياسات التي تؤثر عمى 

 حياتيـ.
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لمشراكات  ينبغي عمى المجتمع الدكلي كالحككمات إنشاء إطار تنظيمي ممـز قانكنيان  .2
 الذم ييدؼ إلى مجتمع مستداـ.ك الكطنية كغير الكطنية، 

ىناؾ حاجة إلى برنامج معدؿ أك بديؿ لؤلىداؼ اإلنمائية لؤللفية لمعالجة جذكر  .3
 أسباب الفقر كالمشاكؿ االجتماعية كالبيئية لمنمكذج الحالي لمتنمية االقتصادية.

ىناؾ حاجة إلى برنامج شامؿ لمعالجة أزمة التنمية العالمية مف جذكرىا، كتخفيؼ  .4
صبلحات فعالة في  األثر االجتماعي كمنع األزمات في المستقبؿ. مطمكب لكائح كا 

النظاـ االقتصادم كالمالي العالمي كالتي يمكف أف تعالج أزمات متعددة في ىذا 
 .لخإ ...المناخالكقت: الطاقة كالغذاء، كتغير 

تكسيع دكر المنظمات غير الحككمية لحشد الدعـ الشعبي ألرضية الحماية  .5
 عية الشاممة التي يتـ تحديدىا عمى المستكل الكطني.االجتما

 

 (Hashem & Montesquiou, 2011دراسة ) .2
  كىي بعنكاف:

"Reaching the Poorest: Lessons from the Graduation Model”. 

 BRACالضكء عمى الدركس المستفادة مف المنيجية التي قامت بتبنييا  سمطت ىذه الدراسة
(Bangladesh Rural Advanced Committee)  كىي عبارة عف متتالية مككنة مف خمس

مكانية راحؿ لممساعدة في خركج عدد كبير مم ف األسر في بنغبلدش مف دائرة الفقر المدقع، كا 
ستيداؼ عشر برامج في ثمانية دكؿ تختمؼ في ىذه المنيجية خارج بنغبلدش. تـ ا تطبيؽ عمؿ

مبني عمى خمس مراحؿ تتمثؿ في  . كقد كاف البرنامججتماعيةبيئتيا اإلقتصادية كالثقافية كاال
دخار، نقؿ الغذائي، تشجيع المشاركيف عمى االستيداؼ الجيد لؤلسر الفقيرة جدان، تكفير األمف اال

تدريب المشاركيف عمى قتصادية مستدامة، ك اركيف لممساعدة في البدء بأنشطة ااألصكؿ لممش
 ة كاجتماعية.دارية كعمؿ جمسات تكعية صحيالميارات اإل

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 أف نسبة األماف الغذائي زادت بمقدار النصؼ. .1
 ة األصكؿ التي يمتمكيا المشارككف.زادت كمي .2
طفاليف كتكفير احتياجاتيـ أنفسيف كقدرتيف عمى رعاية أب ساءنزادت ثقة ال .3

 إيجابية. األساسية كأصبحف أكثر
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 يمي: وقد أوصت الدراسة بما

 تدخؿ القطاع العاـ كالخاص لخمؽ أسكاؽ جديدة. ضركرة  .1
عؿ ىذه الخدمات متكفره ة الخاصة بالصحة كالتعميـ كجضركرة كجكد البنى التحتي .2

أصحابيا لبيع زمات الشديدة كالتي قد تضطر بشكؿ رخيص لتجنب حاالت األك 
 رة الفقر.متمككىا كالمدخرات، كالكقكع في الديف، كالعكدة لدائاألصكؿ التي ا

 

 (Sample, 2011)دراسة  .3
 كىي بعنكاف:

“Moving 100 Million Families Out of Severe Poverty: How Can We Do 
It?” 

في  واإلقراض متناىي الصغر كمدل نجاح كقد ىدفت الدراسة إلى بياف تطكر كنمك مجاؿ
نتقادات ديد التحديات كاالباإلضافة إلى تح ،عمى مستكل عالمي خركج األسر مف دائرة الفقر المدقع

أسرة مف  مميكفئة اخراج مسنكات إل 10إلى حممة مدتيا التي كاجيت ىذا المجاؿ. كما أنيا دعت 
 دائرة الفقر المدقع عمى نحك مستداـ. 

 ومن أىم النتائج التي توصمت إلييا الدراسة:

 .أف العديد مف مؤسسات اإلقراض متناىي الصغر تفتقر إلى الشفافية الكاممة .1
سة مع كما أنيا ابتعدت عف ىدفيا الرئيس في مساعدة الفقراء كأصبحت المناف .2

 ىتماماتيا.المؤسسات الشبيية ىي أكلى ا

 ومن أىم توصيات الدراسة ما يمي:

 جتماعي كالشفافية لممؤسسات.كجكد تدقيؽ داخمي عمى األداء اال ضركرة .1
لبرامج يـ أكثر استعدادان كثر فقران لجعمالمستفيديف األخمؽ برامج لتحديد كمساعدة  .2

 التمكيؿ األصغر.
تقديـ خدمات إضافية بجانب التمكيؿ مثؿ الرعاية الصحية كالمنح الدراسية  .3

 قر.سرة في تخطي الفي استمرارية نجاح األكالتدريب كالتي تساىـ ف
دل تقدـ دكات قياس الفقر كمتابعة مأستخداـ أكدت الدراسة عمى ضركرة ا .4

 في الخركج مف دائرة الفقر. احوالمقترض عبر الزمف كنج
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 (Mihály, 2009دراسة ) .4
 كىي بعنكاف: 

“The Contribution Of NGOs in Reducing Poverty Case Study Of The 
North-West Development Region In Romania”. 

تناكلت ىذه الدارسة دكر كمساىمة المنظمات غير الحككمية في الحد مف الفقر مف خبلؿ 
لتي لعبتو المنظمات األىمية في التنمية في منطقة شماؿ ركمانيا، حيث شاركت تمؾ الدكر ا

المنظمات مف خبلؿ أنشطتيا في مجاؿ الخدمات االجتماعية، كانعكس ىذا مف خبلؿ االستجابة 
لممنظمات غير الحككمية مف الفئات الميمشة اقتصاديان كاجتماعيان، مثؿ األطفاؿ ككبار السف كذكم 

 ت الخاصة. االحتياجا
مف خبلؿ ىذا البحث ُكجد أف المنظمات غير الحككمية الناشطة في مجاؿ تمكيف الميمشيف 
تمعب دكران قكيان بشكؿ خاص في تمبية احتياجات الفقراء، كتنمية ممحكظة في المنطقة الجغرافية التي 

 شممتيا الدارسة شماؿ ركمانيا.
 تزاؿ تعاني مف عدـ كجكد مكارد مالية كقد لكحظ بشكؿ عاـ أف المنظمات غير الحككمية ال

ليا، كيتـ االعتماد عمى المانحيف األجانب، كالذيف انسحبكا  ان محدكد ان كافية كتكفر الدكلة فقط دعم
 تدريجيان مف المنطقة الجغرافية المستيدفة، مما أدل إلى تعقيد الكضع بشكؿ أكبر. 

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:
ة ىامة كفاعمة لممنظمات غير الربحية في تكزيع الخدمات االجتماعية عمى ىناؾ مشارك .1

 شريحة الفقراء.
 المنظمات غير الحككمية الزالت تعاني مف قمة المكارد المالية، كقمة الدعـ الكافي. .2
تقكـ المنظمات غير الحككمية بتنفيذ العديد مف المشاريع التي مف شأنيا القضاء عمى  .3

 الفقراء مباشرة أك مف خبلؿ مشاريع إيجاد فرص عمؿ.الفقر، سكاءن بدعـ 
 (Suharko, 2007دراسة ) .5

 كىي بعنكاف: 
“The Roles of NGOs in Rural Poverty Reduction: The Case of 

Indonesia and India” 

تناكلت ىذه الدارسة دكر كمساىمة المنظمات غير الحككمية في الحد مف الفقر الريفي كحالة 
 إندكنيسيا كاليند.دراسية في 
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م تقكـ بو المنظمات غير الحككمية في التخفيؼ مف حدة تبيف ىذه الدراسة أف التدخؿ الذك 
الفقر أدل إلى تغير في حياة الفقراء في البمداف النامية، كذلؾ مف خبلؿ تصميـ كتنفيذ البرامج 

لى مكطئ القدـ األكؿ المبتكرة، كما أنيا عززت مف جكدة حياة الفقراء، كيسرت لمفقراء التكصؿ إ
 عمى سمـ التنمية.

 وقد توصمت الدراسة إلى النتائج التالية:

مف خبلؿ ىذه الدراسة يتضح أنو في الحالتيف مف المنظمات غير الحككمية )اليند أك 
عمى المستكل المحمي تشاركاف بشكؿ مكثؼ في الحد مف الفقر، كما يتضح ذلؾ مف ندكنيسيا( إ

قر لمحالتيف، كيبدك مف خبلؿ الحالتيف كجكد األداء الجيد لممنظمات غير خبلؿ برامج الحد مف الف
الحككمية إلى حد معقكؿ، كما كيظير تحسف في أكضاع الفقراء، كأحيانان بشكؿ كبير جدان، كذلؾ 

 نتيجة لتدخؿ المنظمات غير الحككمية. 

مرجح أف مساىماتيما كبالنظر إلى الخبرات ذات القيمة كتطكير القدرات التنظيمية، فإنو مف ال
 في الحد مف الفقر ستزداد في المستقبؿ.

كمف منظكر عاـ، كنظران لمعدد الكبير مف الفقراء في ىذيف البمديف، فإف مساىمات المنظمات 
غير الحككمية في التقميؿ مف الفقر محدكدة إلى حد معقكؿ، مع ذلؾ فإنيا بالعمؿ الدؤكب تعمؿ 

لتحسيف مستكل معيشة الفقراء، في الكاقع تشكؿ أعماليـ جزر لمعثكر عمى نماذج بديمة أك طرؽ 
التميز في بحكر الفقر كذلؾ في سياؽ التقدـ البطيء جدان في التخفيؼ مف حدة الفقر في العالـ 

 ككؿ. 

 وقد أوصت ىذه الدراسة بما يمي:

بعض  مف أجؿ معالجة القيكد كتعزيز أداء المنظمات غير الحككمية فإنو عمييا أف تتعامؿ مع
 التحديات التالية: 

 ت التنمية فكؽ المستكل المحمي.تعزيز المؤسسات المحمية كربطيا مع ككاال .1
 تكسيع نطاؽ برامجيا اإلنمائية المبتكرة، كبناء التآزر مع الحككمة كالقطاع الخاص.  .2
 االنخراط في مناصرة سياسات التنمية لصالح الفقراء.  .3

مية في التعامؿ مع ىذه التحديات سيحدد مساىمات بالتالي فإف قدرة المنظمات غير الحكك 
 المنظمات غير الحككمية في تحقيؽ األىداؼ اإلنمائية لؤللفية.
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 التعقيب عمى الدراسات السابقة 3.5

بعد االطبلع عمى كافة الدراسات السابقة ذات العبلقة بمكضكع الدراسة، تبيف لمباحث تنكع ك 
 إلى المبلحظات التالية: كاختبلؼ تمؾ الدراسات، كما خمص الباحث

  معظـ جكانب المشكمة البحثية اتفقت ىذه الدراسة مع معظـ الدراسات المحمية السابقة في
المتعمقة بظاىرة الفقر، كدكر المنظمات األىمية في محاربتيا، إال أف أيان مف ىذه الدراسات 

قطاع غزة كآثاره المذككرة  لـ يتطرؽ بشكؿ مكسع لظركؼ الحصار اإلسرائيمي المفركض عمى 
 السمبية في تفاقـ ظاىرة الفقر.

  اتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات المحمية السابقة في تناكؿ المنظمات األىمية كجية ليا
 الحد مف معدالت الفقر فؽ قطاع غزة. عمى المساىمة فيالقدرة 

  ،تصنيفاتو، آثاره، اتفقت ىذه الدراسة مع الدراسات السابقة في تكضيح مفيكـ الفقر، أسبابو
، مؤشراتو، كطرؽ قياسو، األمر الذم أفاد الباحث في تبياف حقيقة الفقر في الحالة الفمسطينية

 .كتحديدان في قطاع غزة
  الصعكبات التي تكاجو  (، حكؿ2010اسة )شتات، كالكفارنة، ر دىذه الدراسة مع اتفقت

 .المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر
 دراسة مع بعض الدراسات السابقة في أدبياتيا أك نتائجيا كتكصياتيا المتعمقة اتفقت ىذه ال

نتاجية كرؤية استراتيجية لمحد مف معدالت الفقر السيما  بتبني برامج كمشركعات تنمكية كا 
)حفاجة، (، 2013الثبلثيني، ) الدراسات التالية:برامج التمكيؿ األصغر كبنكؾ الفقراء، مثؿ 

2012،)(Sample, 2011) ،(Ferguson, 2011) ( ،Hashem & Montesquiou, 
)الشبكة العربية لممنظمات األىمية، (، 2008)عبد السبلـ، (، 2010أصرؼ، )(، 2011
، )كزارة التخطيط كالتعاكف (2005ىندم، (، )2005حسف، )(، 2006)غالي، (، 2006
 .(2002الدكلي، 

  في استيداؼ اإلدارة العميا لممنظمات األىمية اتفقت الدراسة الحالية مع معظـ الدراسات السابقة
التي تمثؿ عينة مجتمع الدراسة، إال أف بعضان مف الدراسات السابقة استيدؼ الفئات المستفيدة 

 (.2012(، )خفاجة، 2013لممنظمات األىمية مثؿ دراسة )الثبلثيني، 
 بيف المنظمات  اتفقت ىذه الدراسة مع بعض الدراسات السابقة فيما يتعمؽ بضعؼ التنسيؽ

األىمية فيما بينيا مف ناحية، كشراكة المنظمات األىمية بالحككمة مف ناحية أخرل مثؿ دراسة 
(، حيث استنتجت كجكد ضعؼ ما بيف المنظمات األىمية في تكامؿ 2010)الكفارنة، كشبات، 
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قت البيانات حكؿ الفئات المحتاجة كالميمشة بيدؼ تكزيعيا عمى الجيات المعنيىة في الك 
(، حيث استنتجت كجكد ضعؼ في التنسيؽ ما بيف 2005المناسب، كدراسة )اليندم، 

المنظمات األىمية فيما بينيا مف ناحية، كضعؼ التنسيؽ بيف المنظمات األىمية كالسمطة 
 الكطنية الفمسطينية مف ناحية أخرل.

 مف شأنو الحد  السابقة عمى دكر آخر تمعبو المنظمات األىمية كىك دكربعض الدراسات  ركزت
بخبلؼ دكر الحماية االجتماعية كاألمف الغذائي كتقديـ الخدمات  - مف معدالت الفقر

(، 2013ة )الثبلثيني، سكالتمكيف االقتصادم كما جاء في درا -االجتماعية لمفئات الميمشة 
ندم، ىاالقتصادية كما في دراسة )كالتنمية  (،2011كالتنمية البشرية كما في دراسة )الزيادم، 

2005). 
  تناكلت بعض الدراسات السابقة مكضكع ظاىرة الفقر كتداعياتيا بعيدان عف دكر المنظمات

 .(2005ف، (، )حس2012األىمية في مكافحة ىذه الظاىرة، مثؿ دراسة )خفاجة، 
  تناكلت الدراسات السابقة العديد مف المتغيرات منيا: أكضاع األسر الفقيرة المعيشية

كنية، البرامج كاألنشطة التي تنفذىا المنظمات األىمية، العامميف في كاالقتصادية كالس
المنظمات األىمية، نسبة الفقر، المنظمات األىمية، البطالة، تحميؿ مكارد األسرة، قيمة المنحة، 
التدريب، كغيرىا مف المتغيرات، إال أف متغيرات الدراسة الحالية اختمفت عنيا في الدراسات 

مت في اإلدارة الكفكءة لممنظمات، نكعية البرامج كاألنشطة، المقدرة التمكيمية السابقة، حيث تمث
 لممنظمات األىمية، عبلقة المنظمات األىمية بالحككمة، كالعبلقات الخارجية.

 لبعض النماذج لتجارب كخبرات المنظمات األىمية في قطاع  ان تناكلت الدراسة الحالية عرض
نكعية البرامج ك الدكر الذم تقكـ بو المنظمات األىمية  غزة خبلؿ األعكاـ األخيرة لتبيف

كاألنشطة التي تقكـ بيا ىذه المنظمات لمحد مف ظاىرة الفقر في ظؿ ظركؼ الحصار 
 كالعدكاف المتكرر عمى قطاع غزة.

  تميزت الدراسة الحالية عف الدراسات السابقة في الجمع بيف عدة مقترحات لمعالجة ظاىرة
دراسات التي ركزت عمى جانب محدد بعينو، فيي لـ تغفؿ المقترحات الفقر بخبلؼ بعض ال

التنمكية، كلـ تؤكد عمى أىميتيا عمى حساب البرامج اإلغاثية القائمة أك المقترحة، كما أنيا 
أكدت عمى ضركرة تحقيؽ مبدأ الشراكة مع الحككمة كمؤسساتيا القائـ عمى التعاكف كالتنسيؽ 

 أىمية التشبيؾ عمى كافة المستكيات. المستمر، ككذلؾ التأكيد عمى
  ،تميزت الدراسة الحالية بتحميميا لمبيئة الداخمية كالخارجية لممنظمات األىمية في قطاع غزة

داخؿ ىذه المنظمات، كالتعرؼ كذلؾ عمى كذلؾ بيدؼ التعرؼ إلى أىـ نقاط القكة كالضعؼ 
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كالحصار كاألزمات، األمر  أىـ الفرص كالتحديات التي تكاجييا خصكصان في أكقات الحركب
الذم مف شأنو بمكرة رؤية تساىـ في تقييـ الدكر الذم تقكـ بو ىذه المنظمات تجاه الفقراء 
كالفئات الميمشة، كما تحتاجو ىذه المنظمات مف تطكير في بنائيا المؤسسي كتدريب لكادرىا 

تسيـ في تخفيؼ البشرم مف أجؿ تحسيف أدائيا في المستقبؿ، كتمكينيا مف تنفيذ برامج 
 معدالت الفقر في قطاع غزة.

  كحتى نياية الربع األكؿ مف عاـ  2006تميزت ىذه الدراسة بأنيا غطت الفترة الزمنية مف عاـ
 ، لذا فيي تعد األحدث زمانيان مقارنة بالدراسات السابقة.2013

  األىمية في تميزت ىذه الدراسة بالنقد البناء مف خبلؿ دراسة األكضاع الداخمية لممنظمات
قطاع غزة، كقدمت بعض المقترحات التي تسيـ في التغمب عمى أىـ المشكبلت التي تكاجييا 
 ىذه المنظمات مف أجؿ تحقيؽ النزاىة كالشفافية، كالجكدة كالعدالة في التكزيع كتحسيف األداء.

 لفقر تبنت بعض الدراسات المحمية السابقة منطمقات كمفاىيـ إسبلمية كمدخؿ لعبلج مشكمة ا
(، كدراسة )عميكة، 2008(، )عبد السبلـ، 2012في قطاع غزة، مثؿ دراسة كؿ مف )خفاجة، 

2006.) 
 ككسيمة لمتقميؿ مف معدالت  لمحمية السابقة في تناكؿ برنامج محددانفردت بعض الدراسات ا

، كدراسة )الشبكة العربية لممنظمات األىمية(، 2013الفقر في قطاع غزة كدراسة )الثبلثيني، 
 حيث ركزت تمؾ الدراسة عمى برنامج المنح الصغيرة لتمكيف األسر الفقيرة. (2006

 مية برامج التمكيؿ األصغر إلخراج كجدت الدراسة أف معظـ الدراسات األجنبية تركز عمى أى
 األسر مف دائرة الفقر كزيادة دخكليـ.

  جية العممية كبعضان منيا كأداة لمدراسة في المني االستبانةمعظـ الدراسات السابقة استخدمت
استخدمت المقابمة أك المبلحظة، غير أف ىذه الدراسة جمعت بيف عدة أدكات في البحث كىي 

 كالمقابمة كالمبلحظة. االستبانة
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 مقدمة 4.1

جراءاتيا محكران  نجاز الجانب التطبيقي مف ـ مف خبللو إيت رئيسيان  تعتبر منيجية الدراسة كا 
كعف طريقيا يتـ الحصكؿ عمى البيانات المطمكبة إلجراء التحميؿ اإلحصائي لمتكصؿ إلى  الدراسة،

النتائج التي يتـ تفسيرىا في ضكء أدبيات الدراسة المتعمقة بمكضكع الدراسة، كبالتالي تحقؽ 
 األىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا. 

سة، ككذلؾ أداة الدراسة لممنيج المتبع كمجتمع كعينة الدرا تناكؿ ىذا الفصؿ كصفان  كقد
 المستخدمة كطريقة إعدادىا ككيفية بنائيا كتطكيرىا، كمدل صدقيا كثباتيا. كما يتضمف كصفان 
لئلجراءات التي قاـ بيا الباحث في تصميـ أداة الدراسة كتقنينيا، كاألدكات التي استخدميا لجمع 

خدمت في تحميؿ البيانات بيانات الدراسة، كينتيي الفصؿ بالمعالجات اإلحصائية التي است
 كاستخبلص النتائج، كفيما يمي كصؼ ليذه اإلجراءات.

 أسموب الدارسة 4.2

عمى طبيعة الدراسة كاألىداؼ التي تسعى إلى تحقيقيا فقد استخدـ الباحث المنيج  بناءن 
 يقان دق الكصفي التحميمي، كالذم يعتمد عمى دراسة الظاىرة كما تكجد في الكاقع كييتـ بكصفيا كصفان 

، كما ال يكتفي ىذا المنيج عند جمع المعمكمات المتعمقة بالظاىرة مف ككميان  كيفيان  كيعبر عنيا تعبيران 
أجؿ استقصاء مظاىرىا كعبلقاتيا المختمفة، بؿ يتعداه إلى التحميؿ كالربط كالتفسير لمكصكؿ إلى 

 المكضكع. استنتاجات يبني عمييا التصكر المقترح بحيث يزيد بيا رصيد المعرفة عف

 وقد استخدم الباحث مصدرين أساسين لممعمومات:

 المصادر األولية .1
لمعالجة الجكانب التحميمية لمكضكع البحث لجأ الباحث إلى جمع البيانات األكلية مف خبلؿ 

ليذا الغرض ، ككذلؾ المبلحظة كالمقاببلت االستبانة كأداة رئيسة لمبحث، صممت خصيصا ن
 .الشخصية

 المصادر الثانوية .2
حيث اتجو الباحث في معالجة اإلطار النظرم لمبحث إلي مصادر البيانات الثانكية كالتي 
تتمثؿ في الكتب كالمراجع العربية كاألجنبية ذات العبلقة، كالدكريات كالمقاالت كالتقارير، كاألبحاث 
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، المختمفةكالدراسات السابقة التي تناكلت مكضكع الدارسة، كالبحث كالمطالعة في مكاقع اإلنترنت 
 .غير الرسمية كالمقاببلت الشخصية

 

  الدراسةوعينة مجتمع  4.3

 أواًل: مجتمع الدراسة

ف مجتمع ىرة التي يدرسيا الباحث، كبذلؾ فإمجتمع الدراسة يعرؼ بأنو جميع مفردات الظا .1
نكف مكضكع مشكمة الدراسة. كبناءن عمى مشكمة ككّ الدراسة ىك جميع األفراد أك األشياء الذيف ي

في  لمنظمات األىمية العاممة في المجاؿ الخيرميتمثؿ في ا الدراسةمجتمع ف الدراسة كأىدافيا فإ
ة الداخمية الفمسطينية لعاـ منظمة، كىي مسجمة لدل كزار ( 392) اكالبالغ عددى قطاع غزة

2012. 
ددة كفؽ معايير محأعبله  مف بيف المنظمات المذككرةخيرية  منظمة (63قاـ الباحث باختيار ) .2

 (.5رقـ ) الممحؽلمدراسة كما ىي مبينة في منظمات المبحكثة لتككف بمثابة ال
 المعايير التي كضعيا الباحث الختيار المنظمات الخيرية محؿ البحث عمى النحك التالي: .3

 .أف يككف لدل المنظمة األىمية خطة استراتيجية لمعمؿ 
 أف يككف لدييا خطط كاضحة كمميزة في مجاؿ محاربة الفقر. 
 .أف يككف ليا إسيامات في الجانب التنمكم 
 .أف تنفذ برامجيا المتعمقة بمكافحة الفقر بصكرة منتظمة، ال طارئة أك مؤقتة 
 .نفذت برامج لمحد مف معدالت الفقر خبلؿ فترة الحصار 
 .مراعاة تمثيؿ المنظمات مجتمع الدراسة كافة محافظات قطاع غزة 
  الممكلة كالتي ليا فركع داخؿ قطاع غزة.مراعاة تمثيؿ بعض المنظمات الدكلية 

 ثانيًا: عينة الدراسة 

لمدير التنفيذم كمدير في اإلدارة العميا "رئيس كأعضاء مجمس اإلدارة، ا تتمثؿ عينة الدراسة .1
 لممنظمات الخيرية المبحكثة. المشاريع"

 30جميا ع عينة استطبلعية ح، حيث تـ تكزيالعشكائيةقاـ الباحث باستخداـ طريقة العينة  .2
 .االستبانةستبانة الختبار االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي كثبات ا
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عمى عينة أخرل ستبانة ا (174)لبلختبار تـ تكزيع  االستبانةبعد التأكد مف صدؽ كسبلمة  .3
كقد تـ استرداد  ( استبانة،304ليصبح إجمالي عدد االستبانات التي تـ تكزيعيا ) الدراسة

 %. 70ستبانة بنسبة ا (213)

 االستبانةخطوات بناء 

دور المنظمات األىمية في الحد من معدالت الفقر خالل لمعرفة  قاـ الباحث بإعداد أداة الدراسة 
 :االستبانةخطكات التالية لبناء ، كاتبع الباحث العمى قطاع غزةاإلسرائيمي الحصار 

اسة، كاالستفادة منيا در الدراسات السابقة ذات الصمة بمكضكع الاألدب اإلدارم ك طبلع عمى اال .1
 كصياغة فقراتيا. االستبانةفي بناء 

في تحديد أبعاد استشار الباحث عددان مف أساتذة الجامعات الفمسطينية كالمشرفيف اإلدارييف  .2
 كفقراتيا. االستبانة

 .االستبانةة التي شممتيا يتحديد المجاالت الرئيس .3
 تحديد الفقرات التي تقع تحت كؿ مجاؿ. .4
 رقـ ممحؽال( فقرة، 75)( مجاالت ك5في صكرتيا األكلية كقد تككنت مف ) ستبانةتـ تصميـ اال .5

(3 .) 
لتدريس في الجامعة ا( مف المحكميف اإلدارييف مف أعضاء ىيئة 12عمى ) تـ عرض االستبانة .6

طمب  ( يبيف1كالممحؽ رقـ )، زىر، جامعة األقصى، كجامعة القدسجامعة األاإلسبلمية، 
 أسماء أعضاء لجنة التحكيـ. يبيف( 2قـ )التحكيـ، كالممحؽ ر 

مف حيث الحذؼ أك اإلضافة  االستبانةفي ضكء أراء المحكميف تـ تعديؿ بعض فقرات  .7
 (.4)رقـ ممحؽ ال( فقرة، 75في صكرتيا النيائية عمى ) االستبانةكالتعديؿ، لتستقر 

 أداة الدراسة 4.4

فراد استخدامان كانتشاران، كتعرؼ البيانات مف األأكثر كسائؿ الحصكؿ عمى  االستبانةتعد 
 ليا باالستجابة يقـك آراء أك معمكمات عمى لمحصكؿ تستخدـ كبنكد أبعاد ذات : "أداةبأنيا االستبانة
إعداد  (، حيث تـ116ص ،2004األستاذ، ك  ،تحريرية" )األغا كتابية كىي نفسو، المفحكص

 ،الفقر خالل الحصار عمى قطاع غزة "دور المنظمات األىمية في الحد من معدالت استبانة حكؿ "
 ستبانة الدارسة مف قسميف رئيسيف ىما:اتتككف ك 



96 
 

عدد  ،مجاؿ عمؿ المؤسسةاالستبياف،  معبئكظيفة كىك عبارة عف البيانات العامة )القسم األول: 
الماضية  السنكات الستحجـ تمكيؿ المؤسسة في  جمالييدفة، إالفئة المست، سنكات خبرة المؤسسة

 (.المجاؿ التنمكم -اؿ اإلغاثي)المج

، مجاالت (5عمى )فقرة، مكزعة  (75، كيتككف مف )مجاالت الدراسةكىك عبارة عف : القسم الثاني
 :النحك التالي ى( فقرة لكؿ مجاؿ، عم15بكاقع )

 ( فقرة.15، كيتككف مف )ة لممنظماتاإلدارة الكفوء المجال األول:

 ( فقرة.15كيتككف مف ) ،يع المنفذةنوعية البرامج والمشار  المجال الثاني:

 ( فقرة.15، كيتككف مف )قدرة التمويمية لممنظماتمال: المجال الثالث

 ( فقرة.15كيتككف مف )، شراكة المنظمات األىمية بالحكومةالمجال الرابع: 

 ( فقرة.15، كيتككف مف )المجال الخامس: العالقات الخارجية لممنظمات األىمية

 ,Vagias)ابات المبحكثيف لفقرات االستبياف يكرت الخماسي لقياس استجتـ استخداـ مقياس ل
 (:4.1حسب جدكؿ ) (2006

 (: درجات مقياس ليكرت الخماسي4.1جدول )

 أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق  ال أوافق بشدة االستجابة
 5 4 3 2 1 الدرجة
يككف الكزف النسبي في ىذه الحالة ال أكافؽ بشدة" كبذلؾ ( لبلستجابة "1ر الباحث الدرجة )اختا
 % كىك يتناسب مع ىذه االستجابة.20ىك

 صدق االستبيان 4.5

يعني التأكد مف أنيا سكؼ تقيس ما أعدت لقياسو، كما يقصد بالصدؽ شمكؿ  االستبانةصدؽ 
االستقصاء لكؿ العناصر التي يجب أف تدخؿ في التحميؿ مف ناحية، ككضكح فقراتيا كمفرداتيا مف 

قد قاـ الباحث (، ك 2001كآخركف،  ،ة ثانية، بحيث تككف مفيكمة لكؿ مف يستخدميا )عبيداتناحي
 بطريقتيف: االستبانةبالتأكد مف صدؽ 
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      صدق المحكمين "الصدق الظاىري" .1 

أكاديميان متخصصيف  (12)عمى مجمكعة مف المحكميف تألفت مف  االستبانةعرض الباحث 
(، كقد استجاب الباحث آلراء المحكميف 2اء المحكميف بالممحؽ رقـ )في اإلدارة كاالقتصاد كأسم

كقاـ بإجراء ما يمـز مف حذؼ كتعديؿ في ضكء المقترحات المقدمة، كبذلؾ خرج االستبياف في 
 (.3انظر الممحؽ رقـ ) -صكرتو النيائية 

 صدق المقياس .2

 Internal Validity: االتساق الداخمي أوالً 

مع المجاؿ الذم  االستبانةي مدل اتساؽ كؿ فقرة مف فقرات الداخم يقصد بصدؽ االتساؽ
ستبانة كذلؾ مف خبلؿ حساب الباحث بحساب االتساؽ الداخمي لبلىذه الفقرة، كقد قاـ  تنتمي إليو

 كالدرجة الكمية لممجاؿ نفسو. االستبانةبيف كؿ فقرة مف فقرات مجاالت  معامبلت االرتباط

 Structure Validity: الصدق البنائي ثانياً 

د األداة يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تري
 .االستبانةلدراسة بالدرجة الكمية لفقرات ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت ا الكصكؿ إلييا، كيبيف مدل

 نتائج االتساق الداخمي. 1

" ة لممنظماتدارة الكفكءفقرة مف فقرات مجاؿ "اإلباط بيف كؿ ( معامؿ االرت4.2جدكؿ )يكضح 
 α=0.05معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل كالذم يبيف أف معامبلت كالدرجة الكمية لممجاؿ،

 لما كضع لقياسو. ان كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق
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منظمات" والدرجة ة لمدارة الكفوءاإلمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "(: 4.2) جدول
 الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 398. ع االقتصادم داخؿ المجتمع المحميتمـ إدارة المنظمات األىمية بالكض  .1
 0.000* 613. مردكرم كمست نية حكؿ معدالت ظاىرة الفقر بشكؿتجمع اإلدارة العميا لممنظمات األىمية معمكمات ميدا  .2
 0.000* 582. بظاىرة الفقر مع معمكمات كبيانات أكلية متعمقةتستقطب اإلدارة العميا مكظفيف مؤىميف قادريف عمى ج  .3
 0.000* 610. أىـ احتياجاتيا كترصد الفئات المحتاجة كالميمشة تستطيع طكاقـ المنظمات األىمية اإلدارية تكثيؽ تفاصيؿ  .4
 0.000* 665. بيانات محدثة األىمية في الكصكؿ إلى الفئات المستيدفة باالعتماد عمى قكاعد تعتمد إدارة المنظمات  .5
 0.000* 615. تحدث إدارة المنظمات األىمية خططيا ألجؿ تحديد األكلكيات كتصنيؼ الخدمات كالفئات المستيدفة  .6
 0.000* 617. الفقر في قطاع غزة في تخفيؼ حدة تساىـ خبرة ككفاءة إدارة المنظمات األىمية لمقياـ بدكرىا  .7
 0.000* 496. اء المنظمات األىمية في قطاع غزةإلماـ إدارة المنظمات األىمية بالتكنكلكجيا كتطكرىا يساىـ في جكدة أد  .8
 0.000* 468. الفقر تساعد الخطط كاالستراتيجيات اإلدارة العميا في المنظمات األىمية في الحد مف معدالت  .9

 0.000* 621. سيـ في تحقيؽ التنمية االقتصاديةالمنظمات األىمية باألنظمة اإلدارية كالمالية التي تتيتـ إدارة   .10
 0.000* 585. فئات الفقيرة كالميمشةتكفر اإلدارة العميا لممنظمات األىمية باحثيف ميدانييف ألجؿ تكثيؽ بيانات ال  .11
 0.000* 535. لحد مف معدالت الفقر في قطاع غزةى ايساعد تنكع أىداؼ كبرامج المنظمات األىمية إدارتيا عم  .12
 0.000* 628. اختيار الحاالت الفقيرة كالميمشةتمتمؾ اإلدارة العميا لممنظمات األىمية معايير كاضحة كفقان لؤلكلكيات في   .13
 0.000* 631.  الفقربشكؿ فعمي في تقميؿ معدالت تمجأ إدارة المنظمات األىمية إليجاد حمكؿ ابتكارية في برامجيا تسيـ   .14
 0.000* 431. قات الحركب كالحصار عمى قطاع غزةتمبي اإلدارة العميا لممنظمات األىمية احتياجات الفقراء أك   .15

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

 ؿ( بأف القيمة االحتمالية لكافة فقرات المجا4.2يتبيف مف نتائج معامؿ االرتباط في الجدكؿ )
، كىذا يعني كجكد 0.05تساكم صفر كىي أقؿ مف مستكل الداللة  "اإلدارة الكفكءة لممنظمات"

 ارتباط بيف كافة الفقرات كالمجاؿ التي تنتمي إليو، ما يعني صدؽ االتساؽ الداخمي ليذا المجاؿ.

ع نكعية البرامج كالمشاريمعامؿ االرتباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "(: 4.3جدكؿ )يكضح 
معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلت المنفذة"
0.05 = α لما كضع لقياسو. ان كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق 
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نوعية البرامج والمشاريع المنفذة" باط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرت(: 4.3جدول )
 والدرجة الكمية لممجال

s الفقرة 
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 540. فقراء كتحد مف الفقر في قطاع غزةتنفذ المنظمات األىمية مشاريع إغاثية تمبي حاجة ال  .1
 0.000* 632. فعمي في عممية التنمية المستدامةتنفذ المنظمات األىمية مشاريع تنمكية ناجحة تسيـ بشكؿ   .2
 0.000* 580. األىمية عجمة االقتصاد الفمسطينيلمشاريع التي تنفذىا المنظمات تحرؾ ا  .3
 0.000* 595. االكتفاء الذاتي مية احتياجات السكؽ المحمي كتحقؽتمبي البرامج التي تنفذىا المنظمات األى  .4
 0.000* 293. ا الماليةمراكزى جني األرباح كتعزيزتيدؼ المشاريع التنمكية التي تنفذىا المنظمات األىمية إلى   .5
 0.000* 554. عمى قطاع غزة ية في تخفيؼ كطأة الحصار المفركضتسيـ المشاريع التي تنفذىا المنظمات األىم  .6
 0.000* 512. األىمية في التخفيؼ مف حدة الفقريسيـ تنكع البرامج كالمشاريع التي تتبناىا المنظمات   .7
 0.000* 587. ف إطار استراتيجية كاضحة المعالـيا ضمتنفذ المنظمات األىمية مشاريعيا كبرامج  .8
 0.000* 495.  ؿالغذائية بمشاريع مدرة لمدخ ة عند استعاضتيا عف مشاريع السمةتحقؽ المنظمات األىمية التنمية المستدام  .9

 0.000* 461. لعمؿ كالقضاء عمى الفقر كالبطالةتسيـ المنظمات األىمية في تكفير فرص ا  .10
 0.000* 503. عمى األداء العاـ لتمؾ المنظمات البرامج كالمشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية تؤثر نكعية  .11
 0.000* 557. مؽ فرص عمؿفعميان في خ المجتمعيةتسيـ مشركعات االستثمار المكمؿ كالداعـ لمتنمية ا  .12
 0.000* 460. لحد مف معدالت الفقر في قطاع غزةتساىـ مشاريع اإلقراض الحسف في ا  .13
 0.000* 526. ثية كتنمكية متنكعة كليست محدكدةتتبنى المنظمات األىمية مشاريع إغا  .14
 0.000* 479. قيرة في محافظات غزة عند تنفيذىاتغطي المشاريع المكسمية معظـ األسر الف  .15

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

( بأف القيمة االحتمالية لكافة فقرات المجاؿ 4.3) يتبيف مف نتائج معامؿ االرتباط في الجدكؿ
كىذا يعني كجكد  0.05تساكم صفر كىي أقؿ مف مستكل الداللة "نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة" 

 ارتباط بيف كافة الفقرات كالمجاؿ التي تنتمي إليو، ما يعني صدؽ االتساؽ الداخمي ليذا المجاؿ.

قدرة التمكيمية مط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "البا( معامؿ االرت4.4جدكؿ )يكضح 
 االرتباط المبينة دالة عند مستكل " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلتلممنظمات
 لما كضع لقياسو. ان كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق α = 0.05معنكية 
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لتمويمية لممنظمات" قدرة املمن فقرات مجال "امعامل االرتباط بين كل فقرة : (4.4جدول )
 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 461. مؿ المنظمات األىمية في قطاع غزةتمعب المساعدات المادية دكران محكريان في تحديد اتجاىات ع  .1
 0.000* 348. لتنفيذ أنشطتيا كمشاريعيا كافية يتكفر لدل المنظمات األىمية في قطاع غزة مكارد مالية  .2
 0.000* 358. ي قطاع غزة أكثر مف مصدر لمتمكيؿيكجد لدل المنظمات األىمية ف  .3
 0.000* 441. لنكاحي التقنية كالككادر البشريةيرتبط الحصكؿ عمى التمكيؿ بشركط عديدة مثؿ جكدة المشاريع المقترحة كا  .4
 0.000* 413. بة لممنظمات األىمية في قطاع غزةكيؿ الرئيسية األىـ بالنستشكؿ الجيات الخارجية مصادر التم  .5
 0.000* 542. اص مكارد تمكيؿ لممنظمات األىميةتكفر البرامج اإلنمائية المبتكرة، كبناء التآزر مع الحككمة كالقطاع الخ  .6
 0.000* 467. التمكيؿ المطمكب كشرط لمحصكؿ عمىترتبط المنظمات األىمية في قطاع غزة بأجندة الممكؿ األجنبي   .7
 0.000* 374. الستراتيجيةتستطيع المنظمات األىمية تمكيؿ برامجيا كمشاريعيا كفؽ رؤيتيا كخطتيا ا  .8
 0.000* 506. طينية أثناء الحصار عمى قطاع غزةيزداد حجـ التمكيؿ الخارجي لممنظمات األىمية الفمس  .9

 0.000* 508. قبؿ المنظمات األىمية لنشاط كالتكجييات كاألىداؼ المعمنة مفتتأثر فرصة الحصكؿ عمى التمكيؿ بنكعية ا  .10
 0.000* 515. ة خطة استراتيجية لتجنيد األمكاؿتتكفر لدل المنظمات األىمي  .11
 0.000* 521. مى جمب التمكيؿ لممنظمات األىميةتؤثر نكعية كجكدة المشاريع التي يتـ تسكيقيا لممكليف ع  .12
 0.000* 513. األىمية كسمعتيا عمى جمب التمكيؿمات تؤثر خبرة المنظ  .13
 0.000* 595. ابة المشاريع لتسييؿ جمب التمكيؿتيتـ المنظمات األىمية باستقطاب مكظفيف كخبراء لدييـ المقدرة عمى كت  .14
 0.000* 468. يبية مستمرة تيدؼ لتجنيد األمكاؿتجرم المنظمات األىمية برامج تدر   .15

 . α=0.05ائيان عند مستكل داللة االرتباط داؿ إحص * 

 

( بأف القيمة االحتمالية لكافة فقرات المجاؿ 4.4يتبيف مف نتائج معامؿ االرتباط في الجدكؿ )
، كىذا يعني كجكد 0.05تساكم صفر كىي أقؿ مف مستكل الداللة "المقدرة التمكيمية لممنظمات" 

 يعني صدؽ االتساؽ الداخمي ليذا المجاؿ.ارتباط بيف كافة الفقرات كالمجاؿ التي تنتمي إليو، ما 

شراكة المنظمات األىمية باط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ االرت4.5جدكؿ )يكضح 
معنكية  االرتباط المبينة دالة عند مستكل " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلتبالحككمة
0.05 = αقياسو.لما كضع ل ان كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادق 
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" شراكة المنظمات األىمية بالحكومةمعامل االرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال ": (4.5جدول )
 والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 573. دفة بشكؿ عادؿعمى الفئات المستي تؤثر المشاركة ما بيف المنظمات األىمية كالحككمية في تكزيع الخدمات  .1
 0.000* 601. ات األكثر احتياجان تنسؽ المنظمات األىمية مع المنظمات الحككمية لمكصكؿ إلى الفئ  .2
 0.000* 590. عمميا كتقديـ خدماتيا بشكؿ أفضؿ يؤدم انتماء المنظمات األىمية لؤلحزاب السياسية إلى تكسيع نطاؽ  .3
 0.000* 616. ر الحصار االجتماعية كاالقتصاديةإلى معالجة آثا تتبنى الحككمة خططان تنمكية تيدؼ  .4
 0.000* 617. راتيجيات لمتغمب عمى ظاىرة الفقرتنفذ الحككمة في قطاع غزة است  .5
 0.000* 600. الجغرافية يسيـ التنسيؽ بيف المنظمات األىمية كالحككمية في تحقيؽ التكازف كالدقة عمى مستكل المناطؽ  .6
 0.000* 589. نات دقيقة حكؿ الفئات المستيدفةؽ كالتعاكف بيف المنظمات األىمية كالحككمية بيايكفر التنسي  .7
 0.000* 507. لحد مف معدالت الفقر في قطاع غزةتقـك المنظمات األىمية بدكر مكمؿ لدكر الحككمة في ا  .8
 0.000* 352. تراجع دكر الحككمة تجاه الفقراء يسيـ الحصار المفركض عمى قطاع غزة في  .9

 0.000* 574. مستيدفةعمى الفئات ال إيجابان  تنعكس القرارات االقتصادية الحككمية في قطاع غزة  .10
 0.000* 333. ر المنظمات األىمية تجاه المجتمعيسيـ تعامؿ بعض الممكليف المباشر مع الحككمة في تراجع دك   .11
 0.000* 576. مف معدالت الفقرف مف شأنيا الحد تكفر الحككمة في قطاع غزة فرص عمؿ لمخريجي  .12
جراءات مف شأنيا الحد م  .13  0.000* 658. ف معدالت الفقرتتبنى الحككمة سياسات كا 
 0.000* 615. ستمرارية عمميا في تقديـ خدماتياتخصص الحككمة مكارد مالية محدكدة لممنظمات األىمية لضماف ا  .14
 0.000* 528. تمبية حاجات لمفقراء كالمتضرريف لحصار فيتتعاكف المنظمات األىمية مع الحككمة أثناء الحركب كا  .15

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  * 

( بأف القيمة االحتمالية لكافة فقرات المجاؿ 4.5يتبيف مف نتائج معامؿ االرتباط في الجدكؿ )
، كىذا يعني 0.05لة تساكم صفر كىي أقؿ مف مستكل الدال"شراكة المنظمات األىمية بالحككمة" 

كجكد ارتباط بيف كافة الفقرات كالمجاؿ التي تنتمي إليو، ما يعني صدؽ االتساؽ الداخمي ليذا 
 المجاؿ.

بلقات الخارجية العباط بيف كؿ فقرة مف فقرات مجاؿ "( معامؿ االرت4.6جدكؿ )يكضح 
رتباط المبينة دالة عند اال " كالدرجة الكمية لممجاؿ، كالذم يبيف أف معامبلتلممنظمات األىمية

 كبذلؾ يعتبر المجاؿ صادؽ لما كضع لقياسو. α= 0.05معنكية  مستكل
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العالقات الخارجية لممنظمات باط بين كل فقرة من فقرات مجال "معامل االرت: (4.6جدول )
 األىمية" والدرجة الكمية لممجال

 الفقرة م
معامل 
 بيرسون
 لالرتباط

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 541. صادر متنكعةمكف المنظمات األىمية بفعؿ عبلقتيا الخارجية مف التغمب عمى شح التمكيؿ كتكفيرىا مف متت  .1
 0.000* 669. ية إلى تحقيؽ أىداؼ ىذه المنظماتيؤدم تكسع شبكة العبلقات الخارجية لممنظمات األىم  .2
 0.000* 593. كاىتمامات متباينة كأنشطة متنكعةضايا يحقؽ تبايف العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية إلى تبني ق  .3
 0.000* 600. تيا في مكاجية التحديات المختمفةتساعد العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في تطكير استراتيجيا  .4
 0.000* 598. المجتمع الدكلي في مجاالت متنكعةتؤدم عبلقات المنظمات األىمية إلى تنفيذ مشاريع كفؽ أسمكب تنمية   .5
 0.000* 673. برامج الحد مف معدالت الفقر تحقؽ العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية انتشاران كتكسعان كتنكعان في  .6
 0.000* 626. ةاء التنظيمي الجيد كاإلدارة الكفكءتتسـ المنظمات األىمية ذات العبلقات الخارجية األكسع بالبن  .7
 0.000* 585. نية كالتشغيمية لممنظمات األىميةتطكير القدرات اإلدارية كالف يسيؿ تنكع عبلقات المنظمات األىمية  .8
 0.000* 607. البشرية داخؿ كخارج ىذه المنظماتتسيـ العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في بناء كتطكير الككادر   .9

 0.000* 610. كأنشطتيا كزيادة فرص التمكيؿ يكلد تكثيؽ عبلقات المنظمات األىمية بالمنظمات الدكلية تكسعان في اىتماماتيا  .10
 0.000* 629. جو تنفيذ برامجيا كفؽ األكلكياتيعزز التكاصؿ الدائـ لممنظمات األىمية بالمنظمات الدكلية الثقة كيك   .11
 0.000* 403. دار تكاصميا كتنسيقيا مع الحككمةتزداد قدرة المنظمات األىمية عمى العطاء كتقديـ خدماتيا بمق  .12
 0.000* 635. اقع الفقراء كالميمشيف دكليان سيـ قكة العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في نقؿ الصكرة الحقيقية لك ت  .13
 0.000* 651. في الحد مف الفقراف األخرل تساعد العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في االستفادة مف تجارب البمد  .14
يجاد فرص مية في تتسيـ العبلقات الخارجية لممنظمات األى  .15  0.000* 683. عمؿ تحد مف الفقرنفيذ مشركعات تنمكية كا 

 . α=0.05االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  *

( بأف القيمة االحتمالية لكافة فقرات المجاؿ 4.6يتبيف مف نتائج معامؿ االرتباط في الجدكؿ )
، كىذا 0.05أقؿ مف مستكل الداللة تساكم صفر كىي "العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية" 

يعني كجكد ارتباط بيف كافة الفقرات كالمجاؿ التي تنتمي إليو، ما يعني صدؽ االتساؽ الداخمي ليذا 
 المجاؿ.

 Structure Validityالصدق البنائي . 2

يعتبر الصدؽ البنائي أحد مقاييس صدؽ األداة الذم يقيس مدل تحقؽ األىداؼ التي تريد األداة 
 .االستبانةكصكؿ إلييا، كيبيف مدم ارتباط كؿ مجاؿ مف مجاالت الدراسة بالدرجة الكمية لفقرات ال
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عند دالة إحصائيان  االستبانة( أف جميع معامبلت االرتباط في جميع مجاالت 4.7يبيف جدكؿ )
 صادقو لما كضع لقياسو. االستبانةكبذلؾ يعتبر جميع مجاالت  α= 0.05مستكم معنكية 

والدرجة الكمية  االستبانةمعامل االرتباط بين درجة كل مجال من مجاالت (: 4.7جدول )
 ستبانةلال

 المجال م
 معامل بيرسون

 لالرتباط
القيمة 

 (.Sig)االحتمالية
 0.000* 771. ة لممنظماتة الكفكءدار اإل  .1
 0.000* 823. نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة  .2
 0.000* 771. المقدرة التمكيمية لممنظمات  .3
 0.000* 832. شراكة المنظمات األىمية بالحككمة  .4
 0.000* 752. بلقات الخارجية لممنظمات األىميةالع  .5

 . α=0.05داللة  االرتباط داؿ إحصائيان عند مستكل*           

( بأف القيمة االحتمالية لكافة فقرات المجاؿ 4.7يتبيف مف نتائج معامؿ االرتباط في الجدكؿ )
، كىذا يعني كجكد ارتباط بيف كافة الفقرات 0.05فر كىي أقؿ مف مستكل الداللة تساكم ص

 كالمجاؿ التي تنتمي إليو، ما يعني صدؽ االتساؽ الداخمي ليذا المجاؿ.

 Reliability االستبانةثبات  4.6
ر أكث االستبانةفس النتيجة لك تـ إعادة تكزيع ن االستبانةأف تعطي ىذه  االستبانةيقصد بثبات 

يعني االستقرار في نتائج  االستبانةشركط، أك بعبارة أخرل أف ثبات مف مرة تحت نفس الظركؼ كال
كعدـ تغييرىا بشكؿ كبير فيما لك تـ إعادة تكزيعيا عمى أفراد العينة عدة مرات خبلؿ  االستبانة

 ستبانة الدراسة مف خبلؿ:كقد تحقؽ الباحث مف ثبات ا فترات زمنية معينة.

 Cronbach's Alpha Coefficient ا كرونباخ  معامل ألف
في جدكؿ ىك مبيف ا ، ككانت النتائج كماالستبانةاستخدـ الباحث طريقة ألفا كركنباخ لقياس ثبات 

(4.8.) 
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 االستبانةامل ألفا كرونباخ  لقياس ثبات مع: (4.8جدول )

عدد  المجال م
 الفقرات

معامل ألفا 
 كرونباخ

صدق ال
 *الذاتي

 0.924 0.854 15 ة لممنظماتالكفكءدارة اإل  .1
 0.900 0.811 15 نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة  .2
 0.844 0.712 15 المقدرة التمكيمية لممنظمات  .3
 0.914 0.835 15 شراكة المنظمات األىمية بالحككمة  .4
 0.936 0.876 15 بلقات الخارجية لممنظمات األىميالع  .5
 0.969 0.940 75 المجاالت السابقة معاً  

 الصدؽ البنائي = الجذر التربيعي المكجب لمعامؿ ألفا كركنباخ*

( أف قيمة معامؿ ألفا كركنباخ مرتفعة لكؿ 4-8مف النتائج المكضحة في جدكؿ ) يتضح
(. ككذلؾ 0.940) االستبانة( بينما بمغت لجميع فقرات 0.712،0.876مجاؿ حيث تتراكح بيف )

بينما بمغت لجميع  (0.844،0.936جاؿ حيث تتراكح بيف )قيمة الصدؽ الذاتي مرتفعة لكؿ م
كىذه القيمة تعد مرتفعة كمطمئنة ( كىذا يعنى أف الصدؽ الذاتي مرتفع. 0.969) االستبانةفقرات 

لمدل ثبات أداة الدراسة، حيث يرل كثير مف المختصيف أف المحؾ لمحكـ عمى كفاية معامؿ ألفا 
إلى ثبات النتائج الذم يمكف أف تسفر عنيا أداة الدراسة  (، األمر الذم يشير0.5كركنباخ ىك )

 (.2008عند تطبيقيا )جكدة، 

( قابمة لمتكزيع. كيككف 3) رقـ في صكرتيا النيائية كما ىي في الممحؽ االستبانةكبذلؾ تككف 
 االستبانةمما يجعمو عمى ثقة تامة بصحة  ستبانة الدراسةاالباحث قد تأكد مف صدؽ كثبات 

 ا لتحميؿ النتائج كاإلجابة عمى أسئمة الدراسة كاختبار فرضياتيا.كصبلحيتي

 اإلحصائية المستخدمة في الدراسة المعالجات 4.7
 Statistical Package forمف خبلؿ برنامج التحميؿ اإلحصائي  االستبانةتـ تفريغ كتحميؿ 

the Social Sciences  (SPSS). 

 :Normality Distribution Testاختبار التوزيع الطبيعي  
الختبار ما إذا كانت البيانات  K-S)) Kolmogorov-Smirnov Testاختبار  تـ استخداـ

 .(4.9، ككانت النتائج كما ىي مبينة في جدكؿ )تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
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 نتائج اختبار التوزيع الطبيعي: (4.9جدول )

القيمة االحتمالية  المجال م
(Sig.) 

 0.259 ة لممنظماتدارة الكفكءاإل  .1
 0.116 نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة  .2
 0.714 قدرة التمكيمية لممنظماتمال  .3
 0.922 شراكة المنظمات األىمية بالحككمة  .4
 0.174 العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية  .5
 0.500 االستبانةجميع مجاالت  

جميع مجاالت ل (.Sig)حتمالية ( أف القيمة اال4.9مف النتائج المكضحة في جدكؿ ) يتضح
0.05مستكل الداللة أكبر مف الدراسة كانت    كبذلؾ فإف تكزيع البيانات ليذه المجاالت يتبع

 حيث سيتـ استخداـ االختبارات المعممية لئلجابة عمى فرضيات الدراسة. التكزيع الطبيعي 
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  فرضياثال واختبار البياناث تحليل

 
 

 

 

 مقدمة5.1

 األدوات اإلحصائية المستخدمة5.2

 الوصف االحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات العامة5.3
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 دمةمق 5.1

، كذلؾ مف خبلؿ اإلجابة تحميؿ البيانات كاختبار فرضيات الدراسةيتضمف ىذا الفصؿ عرضان ل
كالتي تـ التكصؿ إلييا مف خبلؿ تحميؿ فقراتيا،  االستبانةكاستعراض أبرز نتائج عف أسئمة الدراسة 

مجاؿ بياف، االست معبئكظيفة كالكقكؼ عمى متغيرات الدراسة التي اشتممت عمى البيانات العامة )
حجـ تمكيؿ المؤسسة في جمالي الفئة المستيدفة، إ، عدد سنكات خبرة المؤسسة ،عمؿ المؤسسة
اء المعالجات اإلحصائية لذا تـ إجر (، المجاؿ التنمكم -)المجاؿ اإلغاثيالماضية  السنكات الست

لمدراسات إذ تـ استخداـ برنامج الرـز اإلحصائية  ستبانة الدراسة،لمبيانات المتجمعة مف ا
 لمحصكؿ عمى نتائج الدراسة التي سيتـ عرضيا كتحميميا في ىذا الفصؿ.  (SPSS)االجتماعية 

 األدوات اإلحصائية المستخدمة 5.2

 كقد تـ استخداـ األدكات اإلحصائية التالية:

ىذا األمر بشكؿ  سكؼ يستخدـ الباحثالنسب المئكية كالتكرارات كالمتكسط الحسابي:   .1
 . الباحث في كصؼ عينة الدراسة كسكؼ تفيدمعرفة تكرار فئات متغير ما، أساسي ألغراض 

 ( لمعرفة ثبات فقرات االستبانة.Cronbach's Alphaاختبار ألفا كركنباخ )  .2
الختبار ما إذا  K-S)) Kolmogorov-Smirnov Testسمرنكؼ   - اختبار ككلمجكركؼ .3

 .كانت البيانات تتبع التكزيع الطبيعي مف عدمو
قد ( لقياس درجة االرتباط: Pearson Correlation Coefficientؿ ارتباط بيرسكف )معام  .4

 تـ استخدامو لحساب االتساؽ الداخمي كالصدؽ البنائي لبلستبانة.
( لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة T-Test) في حالة عينة كاحدة (T)اختبار   .5

أـ زادت أك قمت عف ذلؾ. كلقد استخدمو  (3)قد كصمت إلي الدرجة المتكسطة )الحياد( كىي 
 الباحث لمتأكد مف داللة المتكسط لكؿ فقرة مف فقرات االستبانة.

لعينتيف مستقمتيف: كىك اختبار معممي يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف  (T)اختبار  .6
 البيانات.

ركؽ ذات داللة اختبار التبايف األحادم: كيستخدـ ىذا االختبار لمعرفة ما إذا كاف ىناؾ ف .7
 متكسكات أك أكثر. 3إحصائية، كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 

 الوصف اإلحصائي لعينة الدراسة وفق البيانات العامة 5.3

 :كفيما يمي عرض لعينة الدراسة كفؽ البيانات العامة
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 االستبيان معبئتوزيع عينة الدراسة حسب وظيفة  5.3.1

 االستبيان معبئوظيفة عينة الدراسة حسب (: 5.1جدول )

 النسبة المئوية % العدد االستبيان معبئوظيفة 
 11.7 25 رئيس المنظمة

 57.7 123 عضك مجمس ادارة
 16.4 35 المدير التنفيذم
 14.1 30 مدير المشاريع

 100.0 213 المجموع
 

% 57.7عينة الدراسة كظيفتيـ رئيس منظمة، % مف 11.7أف  (5.1يتضح مف جدكؿ )
 ظيفتيـ مدير المشاريع في المنظمة.% ك 14.1تنفيذم، بينما % مدير 16.4جمس إدارة، عضك م

يمثمكف مجالس اإلدارة في  االستبانة% مف معبئي 69.5كتبيف ىذه النتيجة بأف ما نسبتو 
المنظمات األىمية كىي نسبة جيدة لتعزيز صدؽ كثبات النتائج المتكقعة، حيث أف مجالس اإلدارة 

اعتماد ك السياسات اتخاذ القرارات كرسـ  دكرىـ في مف حيثاألىمية في المنظمات ىي أعمى سمطة 
خدمت الفرص المتكقعة مف جية الفئة  االستبانةاالستراتيجيات، كتؤكد ىذه النتيجة أيضان بأف 

 المستيدفة التي بنيت عمييا الفرضيات.

 االستبيان معبئحسب وظيفة (: عينة الدراسة 5.1ل )شك
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 توزيع عينة الدراسة حسب مجال عمل المؤسسة 5.3.2

 مجال عمل المؤسسةعينة الدراسة حسب (: 5.2جدول )
 النسبة المئوية % العدد مجال عمل المؤسسة

 22.3 193 إغاثي
 19.9 172 تنمكم
 16.4 142 ثقافي
 18.1 156 تعميمي
 9.4 81 رياضي
 13.2 114 صحي

 0.7 6 غير ذلؾ
 100.0 864* المجموع

 ألف المستجيب يمكف أف يختار أكثر مف إجابة 213* المجمكع أكثر مف 

% مف عينة الدراسة أجابكا أف مجاؿ عمؿ مؤسستيـ 22.3( أف ما نسبتو 5.2يتضح مف جدكؿ )
% صحي، بينما 13.2% رياضي، 9.4% تعميمي، 18.1% ثقافي، 16.4% تنمكم، 19.9إغاثي، 

 مميـ غير ذلؾ.% مجاؿ ع0.7
عمؿ كأىداؼ تمؾ األىمية بتنكع كاختبلؼ مجاالت  مجاالت عمؿ المنظماتيكحي المجمكع الكمي ل

المنظمات لتخدـ بذلؾ قطاعات كشرائح متنكعة مف المجتمع الفمسطيني، كما كتشير النتيجة ألف مجاؿ 
مية الذم احتؿ المرتبة الثانية، اإلغائة احتؿ المرتبة األكلى مف أىداؼ المنظمات األىمية تبله مجاؿ التن

كىذا يدلؿ عمى أف المنظمات األىمية تعمؿ بشكؿ متكاٍز في ىذيف المجاليف، كقد يعزل ىذا الجمع بيف 
التي  المجاليف كالمجاالت األخرل المبينة الىتماـ ىذه المنظمات باحتياجات المجتمع نتيجة الظركؼ

 .لمفقراءيا لتقديـ الخدمة يعيشيا، ككذلؾ حفاظان عمى استمراريتيا كبقائ

 (: عينة الدراسة حسب مجال عمل المؤسسة5.2شكل )
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 توزيع عينة الدراسة حسب عدد سنوات خبرة المؤسسة 5.3.3
 (: عدد سنوات خبرة المؤسسة5.3جدول )

 النسبة المئوية % العدد عدد سنوات خبرة المؤسسة
 25.8 55 سنكات 5أقؿ مف 

 24.9 53 سنكات 10قؿ مف أإلى  5مف 
 14.6 31 سنة 15قؿ مف أإلى  10مف
 34.7 74 سنة فأكثر 15

 100.0 213 المجموع

% مف عينة الدراسة أجابكا أف سنكات خبرة 25.8( أف ما نسبتو 5.3يتضح مف جدكؿ )
نكات، س 10قؿ مف إلى أ 5% تتراكح سنكات الخبرة مف 24.9سنكات،  5مؤسستيـ أقؿ مف 

 15% تتراكح سنكات الخبرة مف 34.7سنة،  15ؿ مف إلى أق 10تتراكح سنكات الخبرة مف 14.6%
  سنة فأكثر.

تبيف النتيجة بأف النصيب األكبر مف المنظمات األىمية ىي تمؾ التي مضى عمى تأسيسيا 
مسطيني عامان، كىك دليؿ عمى عراقة دكر المنظمات األىمية في خدمة المجتمع الف 15أكثر مف 

السيما فئة الفقراء، كأف تمؾ المنظمات عمى كفاءة كخبرة عالية ما أىميا لبلستمرار كالديمكمة في 
، مف ناحية أخرل يتضح أف تقديـ خدماتيا رغـ ظركؼ الحصار كالعدكاف المتكرر عمى قطاع غزة

إلى تزايد  أعكاـ، األمر الذم يشير ىمية تقريبان لـ يمض عمى تأسيسيا خمسةربع المنظمات األ
 أم خبلؿ فترة الحصار عمى قطاع غزة. 2007أعداد المنظمات األىمية بعد عاـ 

 (: عينة الدراسة حسب عدد سنوات خبرة المؤسسة5.3جدول )
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 توزيع عينة الدراسة حسب الفئة المستيدفة 5.3.4

 (: الفئة المستيدفة5.4جدول )

النسبة  العدد الفئة المستيدفة  
 المئوية %

 26.7 166 أيتاـ
 29.6 184 فقراء
 16.7 104 نسكية

 22.8 142 ذكم احتياجات خاصة
 4.2 26 غير ذلؾ
 100.0 622* المجموع

 ألف المستجيب يمكف أف يختار أكثر مف إجابة 213* المجمكع أكثر مف 

كا أف فئتيـ المستيدفة ىي % مف عينة الدراسة أجاب26.7( أف ما نسبتو 5.4يتضح مف جدكؿ )
 % فئتيـ المستيدفة22.8% فئتيـ المستيدفة نسكية، 16.7% فئتيـ المستيدفة الفقراء، 29.6، األيتاـ
 .% أجابكا أف فئتيـ المستيدفة غير ذلؾ4.2ذكم االحتياجات الخاصة، بينما  مف

قر عبر تقديـ خدماتيا في محاربة الف لبية المنظمات األىمية تمعب دكران تشير النتيجة إلى أف غا
، األمر الذم كذكم االحتياجات الخاصة لؤليتاـ كالفقراء، كتشير النتيجة إلى اىتماـ كاضح بفئة النساء

أىداؼ المؤسسات كتساكقيا مع  ،ىمية مف جيةمجاالت عمؿ المنظمات األفي تطكر حدكث يشير إلى 
أحيانان تركز عمى االىتماـ ببرامج المرأة كالتي  ،الدكلية المانحة السيما الغربية منيا مف جية أخرل

 .، كنظران الىتماـ المؤسسات الدكلية ببرامج المرأة كالطفؿكشرط الستجبلب التمكيؿ

 (: عينة الدراسة حسب الفئة المستيدفة5.4شكل )
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 تالسنوات الستمويل المؤسسة في  يجمالتوزيع عينة الدراسة حسب إ 5.3.5
 الماضية لممجال اإلغاثي

 الماضية لممجال اإلغاثي السنوات الستإجمالي تمويل المؤسسة في (: 5.5)جدول 
 النسبة المئوية % العدد المجال االغاثي

 73.7 157 دكالران مميكف  5أقؿ مف 
 15.5 33 دكالران مميكف  10قؿ مف إلى أ 5مف 
 4.2 9 دكالران مميكف  15قؿ مف إلى أ 10مف
 6.6 14 فأكثر  دكالران يكف مم 15

 100.0 213 المجموع

% مف عينة الدراسة أجابكا أف تمكيؿ المؤسسة 73.7( أف ما نسبتو 5.5يتضح مف جدكؿ )
% يتراكح ذلؾ التمكيؿ 15.5ر، ان مميكف دكال 5الماضية لممجاؿ اإلغاثي أقؿ مف  السنكات الستفي 
مميكف  15ؿ مف إلى أق 10ذلؾ التمكيؿ مف % يتراكح4.2، دكالران مميكف  10قؿ مف أإلى  5مف 
 بمغ الماضية لممجاؿ اإلغاثي السنكات الستأف تمكيؿ المؤسسة في ب% أجابكا 6.6، بينما دكالران 
 .فأكثر دكالران مميكف  15

تدلؿ النتيجة عمى أف الغالبية العظمى مف المنظمات األىمية تعاني مف ضعؼ التمكيؿ في 
إلى ظركؼ الحصار كاإلغبلؽ كتقميص نشاط المؤسسات الدكلية المجاؿ اإلغاثي، كيعزل ذلؾ 

 .2006المانحة بسبب الظركؼ السياسية التي استجدت عمى قطاع غزة بعد عاـ 

(: توزيع العينة حسب إجمالي تمويل المؤسسة في السنوات الست الماضية في 5.5شكل )
 مجال اإلغاثة
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 السنوات الستتمويل المؤسسة في  يجمالراسة حسب إينة الدتوزيع ع 5.3.6
 الماضية لممجال التنموي

 الماضية لممجال التنموي السنوات الستإجمالي تمويل المؤسسة في (: 5.6جدول )
 النسبة المئوية % العدد المجال التنموي

 85.4 169 دكالران مميكف  5أقؿ مف 
 11.1 22 دكالران مميكف  10قؿ مف إلى أ 5مف 
 2.0 4 دكالران مميكف  15قؿ مف إلى أ 10مف 
 1.5 3 فأكثر  دكالران مميكف  15

 100.0 198* المجموع

 ، كيعزل ذلؾ لعدـ اىتماـ منظماتيـ بالمجاؿ التنمكم.شخص لـ يجيبكا عمى السؤاؿ 15*ىنالؾ 

سة في % مف عينة الدراسة أجابكا أف تمكيؿ المؤس85.4( أف ما نسبتو 5.6يتضح مف جدكؿ )
 5% يتراكح ذلؾ التمكيؿ مف 11.1، دكالران مميكف  5الماضية لممجاؿ التنمكم أقؿ مف  السنكات الست

، بينما دكالران مميكف  15ؿ مف إلى أق 10% يتراكح ذلؾ التمكيؿ مف2.0، دكالران مميكف  10قؿ مف أإلى 
 .فأكثر دكالران ميكف م 15سنكات الماضية لممجاؿ التنمكم  6% أجابكا أف تمكيؿ المؤسسة في 1.5

تدلؿ النتيجة عمى أف الغالبية العظمى مف المنظمات األىمية تعاني مف ضعؼ التمكيؿ في 
كعدـ دخكؿ المكاد الخاـ كالبضائع كارتفاع ، كيعزل ذلؾ إلى ظركؼ الحصار كاإلغبلؽ التنمكمالمجاؿ 

ة التي استجدت عمى قطاع كتقميص نشاط المؤسسات الدكلية المانحة بسبب الظركؼ السياسياألسعار، 
 .2006غزة بعد عاـ 

(: توزيع العينة حسب إجمالي تمويل المؤسسة في السنوات الست الماضية في 5.6شكل )
 مجال اإلغاثة
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  اختبار فرضيات الدراسة 5.4

الكاحدة(، ىذا لمعينة  Tالختبار فرضيات الدراسة تـ استخداـ االختبار المعممي )اختبار
 االختبار مناسب في حالة كجكد أف تكزيع البيانات يتبع التكزيع الطبيعي.

 درجة اإلجابة يساوي درجة الحياد )درجة الموافقة المتوسطة(. اختبار الفرضيات حول متوسط

كىي تقابؿ مكافؽ بدرجة متكسطة  3اختبار أف متكسط درجة اإلجابة يساكم  :الفرضية الصفرية 
 حسب مقياس ليكرت المستخدـ. )محايد(

 .3متكسط درجة اإلجابة ال يساكم  :الفرضية البديمة

فرية كيككف ( فإنو ال يمكف رفض الفرضية الص0.05أكبر مف  Sig) Sig > 0.05إذا كانت 
راء أفراد العينة حكؿ الظاىرة مكضع الدراسة ال يختمؼ جكىريان عف مكافؽ في ىذه الحالة متكسط آ

( فيتـ رفض 0.05أقؿ مف  Sig) Sig < 0.05)محايد(، أما إذا كانت  3ىى بدرجة متكسطة ك 
الفرضية الصفرية كقبكؿ الفرضية البديمة القائمة بأف متكسط آراء أفراد العينة يختمؼ جكىريان عف 

، كفي ىذه الحالة يمكف تحديد ما إذا كاف متكسط اإلجابة يزيد أك رجة المكافقة المتكسطة )محايد(د
فإذا  ،ة جكىرية عف درجة المكافقة المتكسطة )المحايد(. كذلؾ مف خبلؿ قيمة االختبارينقص بصكر 

كانت قيمة االختبار مكجبة فمعناه أف المتكسط الحسابي لئلجابة يزيد عف درجة المكافقة المتكسطة 
 )المحايد( كالعكس صحيح.

 الفرضية األولى 5.4.1

% عمى الحد من 5ًا ذا داللة إحصائية عند مستوى تؤثر اإلدارة الكفوءة لممنظمات األىمية تأثير 
 معدالت الفقر في قطاع غزة.

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة  (T)تـ استخداـ اختبار 
 (.5.7النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3الحياد كىي 
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قرة من فقرات مجال "اإلدارة لكل ف (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5.7جدول )
 "الكفوءة لممنظمات

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

1.  4.13 82.60 22.61 *0.000 1 
2.  

 
3.70 73.99 11.24 *0.000 14 

3.  
 

3.81 76.11 12.89 *0.000 11 

4.  
 

3.96 79.25 17.43 *0.000 6 

5.  
 

3.84 76.71 13.26 *0.000 10 

6.  
 

3.85 77.09 14.70 *0.000 9 

7.  
 

3.97 79.44 16.87 *0.000 5 

8.  
 

4.07 81.32 18.34 *0.000 2 

9.  
 

4.01 80.19 17.43 *0.000 3 

10.  
 

3.78 75.55 12.68 *0.000 12 

11.  
 

3.88 77.56 14.44 *0.000 8 

12.  
 

4.00 80.00 18.46 *0.000 4 

13.  
 

3.69 73.77 10.81 *0.000 15 

14.  
 

3.72 74.46 11.37 *0.000 13 

15.  
 

3.96 79.15 16.10 *0.000 7 

  3.89 77.82 26.49 *0.000  
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:5.7من جدول )
  ع االقتصادم داخؿ تمـ إدارة المنظمات األىمية بالكضلمفقرة األكلى "المتكسط الحسابي

( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  4.13" يساكم المجتمع المحمي
لذلؾ تعتبر 0.000 كم تسا (Sig).القيمة االحتمالية كأف  22.61%، قيمة االختبار 82.60

0.05ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة
كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد  3االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي 

 العينة عمى ىذه الفقرة.
  تمتمؾ اإلدارة العميا لممنظمات األىمية معايير كاضحة عشر " لمفقرة الثالثةالمتكسط الحسابي

أم أف المتكسط  3.69كفقان لؤلكلكيات في اختيار الحاالت الفقيرة كالميمشة" يساكم 
تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  10.81%، قيمة االختبار 73.77الحسابي النسبي 

0.05د مستكل داللة لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عن 0.000  ، مما يدؿ عمى
كىذا يعني أف ىناؾ  3أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي 

 مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.
  ي ، كأف المتكسط الحسابي النسب3.89بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم

لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  26.49%، قيمة االختبار 77.82 يساكم
0.05" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة ة لممنظماتإلدارة الكفوء" بر مجاؿيعت  مما يدؿ ،

كىذا  3 عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي
 اد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفر 

 األولى نتيجة الفرضية

لحد من % عمى ا5تؤثر اإلدارة الكفوءة لممنظمات األىمية تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 .معدالت الفقر في قطاع غزة

 التالية: لؤلسبابكيعزك الباحث ذلؾ، 
 إلماـ جيد باألكضاع االقتصادية لدييا ألىمية تتمتع بقدر عاٍؿ مف الخبرة ك إدارة المنظمات ا

كلدييا تقدير مناسب الحتياجات الفئات الفقيرة كالميمشة، كتقـك إدارة  ،لممجتمع الفمسطيني
ت الفقراء، كتتكافؽ مع المنظمات بتقديـ مقترحات لممشاريع البلزمة التي تخدـ احتياجا

 يـ في الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة.ضكعة مف قبمالخطط المك 
  إلماـ اإلدارة العميا في المنظمات األىمية بالتكنكلكجيا ساعدىا في عممية االتصاؿ كالتكاصؿ

مع المؤسسات الدكلية المانحة بيدؼ جمب التمكيؿ لمشاريع الفقراء كالمحتاجيف، كساىـ 
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كحقؽ تكزيعان عادالن في تنفيذ ف، يث بيانات الفقراء كالمستفيديبشكؿ كبير في سبلسة تحد
 لمفقراء. عادالن حسب المناطؽ الجغرافيةرامج كالمشاريع كتكزيعيا تكزيعان الب

  رغـ مكافقة أعضاء العينة عمى الفقرة الثالثة عشرة إال أنيا احتمت الترتيب األدنى في
في  المتكسط الحسابي، كيعزك الباحث ذلؾ لبلختبلؼ الحاصؿ بيف المنظمات األىمية

الفئات الفقيرة كالميمشة، حيث ال  في تحديد كاختياراعتماد معايير اختيار مكحدة عممية 
 تكجد مرجعية مكحدة كممزمة لمعمؿ بيا لدل المنظمات األىمية في قطاع غزة.

  مثل:واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 

يساعد في الحد مف  جياالتكنكلك  تسخير أف( حيث استنتجت 2010غا، دراسة )أبك مدهلل، األ .1
ستخداـ تكنكلكجيا المعمكمات كاالتصاالت كالبرمجيات يساعد في امعدالت الفقر، كما أف 

 تدريب العامميف كيعمؿ عمى إيجاد فرص عمؿ جديدة.
استنتجت ىذه الدراسة أف المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ  (، حيث2007دراسة )عميكة،  .2

 جيد مف الكفاءة اإلدارية كالتنظيمية. الزكاة في قطاع غزة عمى مستكلن 
، حيث استنتجت كجكد أداء جيد لممنظمات غير الحككمية إلى (Suharko, 2007دراسة ) .3

في أكضاع الفقراء، كأحيانان بشكؿ كبير جدان، كذلؾ نتيجة  ان حد معقكؿ، كما كيظير تحسن
 لتدخؿ المنظمات غير الحككمية. 

 

 لدراسات مثل:بعض ااختمفت ىذه النتائج مع  كما

، حيث استنتجت كجكد بعض المشاكؿ مثؿ: قمة المكارد، (2000دراسة )سكليفاف، كدجاني، 
غياب لممنظمات، تدني مستكل اإلدارة ك ضعؼ الييكؿ الداخمي االزدكاجية في المياـ كالكظائؼ، 

 قكانيف داخمية كاضحة.
 

السيما الدراسات السابقة بعض نتائج الدراسة الحالية ك كيرل الباحث أف سبب التكافؽ بيف 
دراسات تمت حديثان في غضكف السنكات الخمسة الماضية، بينما يعكد  يعكد لككنياالمحمية منيا 
سنكات،  10بعض نتائج الدراسات السابقة األخرل ككنيا أجريت قبؿ أكثر مف  معاالختبلؼ 

تطكر مف أف ارية ك تيا اإلدفاءمية استطاعت أف تحسف مف كىأف المنظمات األبذلؾ ستنتج ككيُ 
، كىذه تعتبر ترة الحصار المفركض عمى قطاع غزةالماضية كىي ف أدائيا خبلؿ السنكات الست
 نقطة قكة لممنظمات األىمية.
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 الفرضية الثانية 5.4.2

تؤثر نوعية البرامج والمشاريع المنفذة لممنظمات األىمية تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 الت الفقر في قطاع غزة.% عمى الحد من معد5

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  (T)تـ استخداـ اختبار 
 (.5.8النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي 

لكل فقرة من فقرات مجال "نوعية  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5.8جدول )
 "البرامج والمشاريع المنفذة

 م
 الفقرة

المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

فقراء كتحد مف الفقر في تنفذ المنظمات األىمية مشاريع إغاثية تمبي حاجة ال  .1
 غزة قطاع

4.05 81.03 20.20 *0.000 1 

فعمي في عممية  ؿتنفذ المنظمات األىمية مشاريع تنمكية ناجحة تسيـ بشك  .2
 التنمية المستدامة

3.73 74.65 11.48 *0.000 11 

 9 0.000* 13.03 74.91 3.75 نيتحرؾ المشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية عجمة االقتصاد الفمسطي  .3
 تمبي البرامج التي تنفذىا المنظمات األىمية احتياجات السكؽ المحمي   .4

 كتحقؽ االكتفاء الذاتي
3.42 68.44 6.22 *0.000 14 

األرباح  تيدؼ المشاريع التنمكية التي تنفذىا المنظمات األىمية إلى جني  .5
 كتعزيز مراكزىا المالية

3.32 66.42 4.72 *0.000 15 

طأة الحصار تسيـ المشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية في تخفيؼ ك   .6
 المفركض عمى قطاع غزة

3.80 76.10 13.46 *0.000 7 

 كع البرامج كالمشاريع التي تتبناىا المنظمات األىمية في التخفيؼ يسيـ تن  .7
 مف حدة الفقر

3.82 76.32 14.49 *0.000 6 

إطار استراتيجية كاضحة ت األىمية مشاريعيا كبرامجيا ضمف تنفذ المنظما  .8
 المعالـ

3.64 72.83 10.09 *0.000 12 

 ضتيا عف مشاريع تحقؽ المنظمات األىمية التنمية المستدامة عند استعا  .9
 مة الغذائية بمشاريع مدرة لمدخؿالس

3.79 75.85 12.33 *0.000 8 

 10 0.000* 11.56 74.72 3.74 كالقضاء عمى الفقر كالبطالةتسيـ المنظمات األىمية في تكفير فرص العمؿ   .10
عمى األداء  تؤثر نكعية البرامج كالمشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية  .11

 لمنظماتالعاـ لتمؾ ا
3.85 77.08 15.02 *0.000 4 
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فعميان في خمؽ  االمجتمعيةتسيـ مشركعات االستثمار المكمؿ كالداعـ لمتنمية   .12
 عمؿفرص 

3.90 78.01 16.44 *0.000 2 

 5 0.000* 14.41 76.53 3.83 لحد مف معدالت الفقر في قطاع غزةتساىـ مشاريع اإلقراض الحسف في ا  .13
 3 0.000* 14.89 77.93 3.90 كليست محدكدة  مشاريع إغاثية كتنمكية متنكعة تتبنى المنظمات األىمية  .14
محافظات غزة عند  تغطي المشاريع المكسمية معظـ األسر الفقيرة في  .15

 تنفيذىا
3.51 70.14 6.91 *0.000 13 

  0.000* 23.33 74.71 3.74 جميع فقرات المجال معاً  
0.05كم داللة * المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مست . 

 يمكن استخالص ما يمي: (5.8من جدول )

  تنفذ المنظمات األىمية مشاريع إغاثية تمبي حاجة الفقراء  كتحد لمفقرة األكلى "المتكسط الحسابي
( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  4.05يساكم " مف الفقر في قطاع غزة

لذلؾ تعتبر ىذه 0.000 تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  20.20مة االختبار %، قي81.03
0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه
ينة عمى ىذه كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد الع 3الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي 

 الفقرة.
  تيدؼ المشاريع التنمكية التي تنفذىا المنظمات األىمية إلى جنيلمفقرة الخامسة "المتكسط الحسابي 

%، قيمة 66.42أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.32" يساكم األرباح كتعزيز مراكزىا المالية
تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان  لذلؾ 0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  4.72االختبار 

0.05عند مستكل داللة   ، مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف
 بؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف ق 3درجة الحياد كىي 

 كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.74كم بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يسا ،
لذلؾ  0.000تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  23.33%، قيمة االختبار74.71يساكم 

0.05" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة نوعية البرامج والمشاريع المنفذة" يعتبر مجاؿ  ،
 3عف درجة الحياد كىي  ا المجاؿ يختمؼ جكىريان مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذ

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 
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 الثانية نتيجة الفرضية

تؤثر نوعية البرامج والمشاريع المنفذة لممنظمات األىمية تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 .اع غزةلحد من معدالت الفقر في قط% عمى ا5

في عامي عمى قطاع غزة  إسرائيؿالتي شنتيما المتعاقبتيف إلى أف الحربيف الباحث ذلؾ  كيعزك
كعية البرامج كالمشاريع اإلغاثية، حيث تزايد عمى إثرىا تعاطؼ أثرتا عمى نقد  2012، 2008

سات إلى المؤسسات الدكلية مع األكضاع اإلنسانية المتدىكرة نتيجة الحربيف، كسارعت تمؾ المؤس
إرساؿ المزيد مف المساعدات اإلنسانية اإلغاثية كاألدكية إلى قطاع غزة، كتكافدت أعداد ىائمة مف 
تمؾ المؤسسات كالكفكد المتضامنة كالقكافؿ اإلغاثية محممة بمعظـ ما يحتاجو المتضرركف كالفقراء 

األكبر في تكزيع مف غذاء ككساء كدكاء، كقد كاف لممنظمات األىمية في تمؾ األكقات الدكر 
 المعكنات عمى الفئات المتضررة كالمحتاجة.

( بالمكافقة عمى أف المنظمات األىمية سعت مف كراء تنفيذىا لبعض 5جاءت نتيجة الفقرة رقـ )
 مف كجية نظر الباحث ىما:ثبلثة أمكر مختمفة ، كىذا يعزل لة إلى جني األرباحالمشاريع التنمكي

 ات غير ربحية تيدؼ إلى خدمة المجتمع بما فييـ شريحة أف المنظمات األىمية ىي مؤسس
الفقراء، كأف عكائد المشاريع التنمكية التي تنفذىا تمؾ المنظمات تعكد بالنفع عمى الفئات 

 المستيدفة لممنظمات األىمية كما ترل المنظمات نفسيا.
 التنمكية  أف المنظمات األىمية تسعى لتعزيز قدرتيا المالية مف خبلؿ عائدات المشاريع

كخصكصان بسبب ما تعانيو مف تراجع كضعؼ في التمكيؿ نتيجة الظركؼ المكضكعية 
مصاريؼ ركاتب  إلىالتي يمر بيا قطاع غزة، كمف ثـ يخصص جزء كبير مف تمؾ العكائد 
 كأجكر كنفقات تشغيمية أخرل كالتي ال تستيدؼ الفئات الفقيرة مباشرة.

 نفيذىا لبعض المشاريع اإلنتاجية كالمدرة لمدخؿ أف المنظمات األىمية تسعى مف خبلؿ ت
 إليجاد بدائؿ تمكيمية تحمؿ صفة الديمكمة كاالستمرارية، كتشكؿ عائدان منتظمان.

يختمؼ مع الباحث كمف كاقع خبرتو كرئيس إلحدل المؤسسات الخيرية في قطاع غزة  لكف
 لؤلسباب التالية:( 5نتيجة الفقرة )

  ة في قطاع غزة تعد مشاريعان التي تنفذىا المنظمات األىميالنصيب األكبر مف المشاريع
ة مثؿ مشاريع رمضاف، السمة الغذائية، كسكة الشتاء، الزم المدرسي لمطمبة الفقراء، ميمكس
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تكزيع لحكـ األضاحي، فيي مشاريع ال تحمؿ صفة االستمرارية أك الثبات، كتتذبذب قيمة 
 تمكيميا مف عاـ آلخر. 

 لمشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية في قطاع غزة يتكقؼ عمى جزء ال بأس بو مف ا
ظركؼ الطكارئ كالحركب كالعدكاف المتكرر عمى قطاع غزة، كبالتالي فيي مشاريع مؤقتة 

 تزكؿ بزكاؿ المسبب كتنتيي بانتياء فترة تجاكز األزمات التي تحدث أحيانان.
  إال أف أثرىا ينتيي بسرعة ال تتجاكز المشاريع ذات الطابع اإلغاثي عمى أىميتيا الكبيرة

اإلنتاجية التي يبقى  في غالب األحكاؿ، بخبلؼ المشاريع التنمكية أك ثبلث أسبكعيف أك
 أثرىا قائمان عمى المدل البعيد كتؤمف دخبلن مستمران لؤلسر الفقيرة.

 ؿ تجارب بعض المنظمات األىمية في تنفيذ عدة مشاريع تنمكية كانت قد أثبتت فشميا خبل
 .ضية كبعضيا تـ تصفيتوالسنكات القميمة الما

يرل أف نكعية البرامج كالمشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية في قطاع غزة  فإف الباحث لذا
ف معظـ المشاريع التي تنفذىا أل كلكف بصكرة محدكدة جدان  تساىـ في الحد مف معدالت الفقر
ة، كتفتقر إلى التخطيط الجيد كدراسات الجدكل تقميدي تعتبر المنظمات األىمية في قطاع غزة

 .مف ناحية، كمف ناحية أخرل فبلزالت نسب الفقر في قطاع غزة تشيد ارتفاعان ممحكظان  االقتصادية

 مثل:مع بعض الدراسات  نتائج ىذا المجالواتفقت 

عبو الجمعيات (، حيث استنتجت بأف ىناؾ دكران ىامان تم2008دراسة )عبد السبلـ،  .1
كمشارؾ لمدكلة في التنمية، كما أكصت بضركرة التركيز عمى  ية كفاعؿ رئيساألىم

 تجارب الجمعيات األىمية في مكافحة الفقر كالسيما بنؾ الفقراء في بنجبلدش.
تقكـ بو المنظمات  أف التدخؿ الذم (، بينت في نتائجياSurako, 2007دراسة ) .2

ير في حياة الفقراء في البمداف غير الحككمية في التخفيؼ مف حدة الفقر أدل إلى تغ
النامية، كذلؾ مف خبلؿ تصميـ كتنفيذ البرامج المبتكرة، كما أنيا عززت مف جكدة 

 حياة الفقراء، كيسرت لمفقراء التكصؿ إلى مكطئ القدـ األكؿ عمى سمـ التنمية.

 واختمفت نتائج ىذا المجال مع بعض الدراسات مثل:

نتجت أف المشركع متناىي الصغر يعد مصدر (، حيث است2013دراسة )الثبلثيني،  .1
الدخؿ الرئيس الحالي لؤلسر الفمسطينية، كما أكصت بالتركيز عمى المشاريع 

 الصناعية كاإلنتاجية لممساىمة في العممية االقتصادية.



122 
 

(، حيث أكصت بزيادة اىتماـ الجمعيات الخيرية بتأىيؿ 2012دراسة )خفاجة،  .2
خراجيـ مف دائرة الف  قر، كعدـ االكتفاء بالمساعدات اإلغاثية.الفقراء كا 

(، حيث استنتجت أف الجمعيات األىمية ال تقدـ مساعدات 2011دراسة )الزيادم،  .3
 كافية لتساعدىا فى إقامة مشركع صغير.

(، حيث استنتجت أف مؤسسات اإلقراض متناىي الصغر Sample, 2011دراسة ) .4
حت المنافسة مع المؤسسات ابتعدت عف ىدفيا الرئيس في مساعدة الفقراء كأصب

 الشبيية ىي أكلى اىتماماتيا.
(، حيث أكصت بإلغاء مشاريع السمة الغذائية مف قبؿ 2010دراسة )أصرؼ،  .5

المنظمات غير الحككمية كاالستعاضة عنيا بمشاريع صناعية كتجارية صغرل تحقؽ 
 التنمية المستدامة.

تكجيو نكع التمكيؿ إلى  ( حيث أكصت بالعمؿ عمى2010دراسة )شتات، كالكفارنة،  .6
 الفئات المحتاجة كالميمشة بطرؽ مباشرة.

(، حيث استنتجت أف المساعدات التي تتمقاىا األسر الفقيرة 2005دراسة )حسف،  .7
متعددة المصادر ال تكفي لتمبية احتياجات األسرة األساسية، كأف برامج التشغيؿ لـ 

 فقر.تكف مكجية بشكؿ أساسي لمفئات الفقيرة كالمعرضة لم
(، حيث أكصت بتكفير فرص عمؿ 2002دراسة )كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي،  .8

مكانية الحصكؿ عمى قركض بشركط مرنة.  كحؿ لمشكمة البطالة، كا 

ج ختمؼ مع معظـ نتائنتائج تال ىذه أف، فإنو يتضح فاؽ كاالختبلؼبالمقارنة بيف أكجو االت
منيا تمت  4دراسات إال أف  5مع  تاؿ الحالي اتفقأف نتيجة المجـ مف بالرغالدراسات السابقة، ك 

في أف المشاريع  خارج األراضي الفمسطينية )عربية كأجنبية(، كىذا ما يعزز كجية نظر الباحث
 .التي تنفذىا المنظمات األىمية لمتقميؿ مف معدالت الفقر في قطاع غزة ليست نكعية كغير كافية

 الفرضية الثالثة 5.4.3

% عمى الحد 5تمويمية لممنظمات األىمية تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى قدرة المتؤثر ال
 من معدالت الفقر في قطاع غزة.

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة  (T)تـ استخداـ اختبار 
 (.5.9النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3الحياد كىي 



123 
 

قدرة ماللكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)بي وقيمة االحتمال المتوسط الحسا: (5.9جدول )
 التمويمية لممؤسسات"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

 عمؿ المنظماتدكران محكريان في تحديد اتجاىات  تمعب المساعدات المادية  .1
 غزةطاع األىمية في ق

4.08 81.50 19.98 *0.000 3 

 15 0.952 0.06 60.09 3.00 كافية لتنفيذ أنشطتيا كمشاريعيا األىمية في قطاع غزة مكارد ماليةيتكفر لدل المنظمات   .2
 10 0.000* 10.09 73.55 3.68 ي قطاع غزة أكثر مف مصدر لمتمكيؿيكجد لدل المنظمات األىمية ف  .3
 ركط عديدة مثؿ جكدة المشاريع المقترحةيرتبط الحصكؿ عمى التمكيؿ بش  .4

 لنكاحي التقنية كالككادر البشريةكا
4.01 80.28 19.04 *0.000 5 

 بالنسبة لممنظماتة مصادر التمكيؿ الرئيسية األىـ تشكؿ الجيات الخارجي  .5
 األىمية في قطاع غزة

4.25 84.95 20.10 *0.000 1 

 آزر مع  الحككمة كالقطاع الخاصتكفر البرامج اإلنمائية المبتكرة، كبناء الت  .6
 مكارد تمكيؿ لممنظمات األىمية

3.75 74.91 12.23 *0.000 9 

 ترتبط المنظمات األىمية في قطاع غزة بأجندة الممكؿ األجنبي كشرط   .7
 لمحصكؿ عمى التمكيؿ المطمكب

3.58 71.66 8.00 *0.000 12 

رؤيتيا كخطتيا  كفؽ تستطيع المنظمات األىمية تمكيؿ برامجيا كمشاريعيا  .8
 االستراتيجية

3.65 72.96 10.48 *0.000 11 

أثناء الحصار عمى رجي لممنظمات األىمية الفمسطينية يزداد حجـ التمكيؿ الخا  .9
 قطاع غزة

4.06 81.13 16.78 *0.000 4 

 تتأثر فرصة الحصكؿ عمى التمكيؿ بنكعية النشاط كالتكجييات كاألىداؼ   .10
 ىميةؿ المنظمات األقب المعمنة مف

3.98 79.62 19.54 *0.000 6 

 13 0.000* 8.80 71.36 3.57 ة خطة استراتيجية لتجنيد األمكاؿتتكفر لدل المنظمات األىمي  .11
جمب التمكيؿ  تؤثر نكعية كجكدة المشاريع التي يتـ تسكيقيا لممكليف عمى  .12

 لممنظمات األىمية
3.96 79.24 15.28 *0.000 7 

 2 0.000* 19.53 83.87 4.19 ة كسمعتيا عمى جمب التمكيؿاألىميتؤثر خبرة المنظمات   .13
ابة تيتـ المنظمات األىمية باستقطاب مكظفيف كخبراء لدييـ المقدرة عمى كت  .14

 المشاريع لتسييؿ جمب التمكيؿ
3.85 76.98 13.97 *0.000 8 

 14 0.000* 4.74 66.76 3.34 كاؿتجرم المنظمات األىمية برامج تدريبية مستمرة تيدؼ لتجنيد األم  .15
  0.000* 26.98 75.89 3.79 جميع فقرات المجال معاً  

0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:5.9من جدول )

  المتكسط الحسابي لمفقرة الخامسة "تشكؿ الجيات الخارجية مصادر التمكيؿ الرئيسية األىـ
( أم أف 5)الدرجة الكمية مف  4.25النسبة لممنظمات األىمية في قطاع غزة" يساكم ب

( Sigكأف القيمة االحتمالية ). 20.10%، قيمة االختبار 84.95المتكسط الحسابي النسبي 
0.05لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة 0.000 تساكم   مما يدؿ ،

كىذا يعني أف  3مى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي ع
 ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

  المتكسط الحسابي لمفقرة الثانية "يتكفر لدل المنظمات األىمية في قطاع غزة مكارد مالية
%، 60.09أف المتكسط الحسابي النسبي  أم 3.00كافية لتنفيذ أنشطتيا كمشاريعيا" يساكم 

لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة  0.952( تساكم Sigكأف القيمة االحتمالية ). 0.06قيمة االختبار 
0.05غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ،

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة  3اد كىي عف درجة الحي ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان 
 )محايد( مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

  كأف المتكسط الحسابي النسبي 3.79بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم ،
 0.000( تساكم Sigكأف القيمة االحتمالية ). 26.98%، قيمة االختبار 75.89يساكم 

0.05قدرة التمكيمية لممؤسسات" داؿ إحصائيان عند مستكل داللة مال" لذلؾ يعتبر مجاؿ  ،
مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ.  3

 ةالثالث نتيجة الفرضية

% عمى الحد 5قدرة التمويمية لممنظمات األىمية تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى متؤثر ال
 من معدالت الفقر في قطاع غزة.

كيعزك الباحث اعتماد الغالبية العظمى مف المنظمات األىمية عمى التمكيؿ الخارجي لؤلسباب 
 التالية:

  زيادة غالبية المنظمات األىمية نتيجة لم أف تغطي ال يمكف ليا مصادر التمكيؿ الداخميةأف
 غير الطبيعية الممحكظة في أعداد تمؾ المنظمات.



125 
 

  ارتفاع معدالت الفقر كالبطالة نتيجة الحصار المفركض عمى قطاع غزة، ككذلؾ ارتفاع
 عدكاف المتكرر كالحركب المتعاقبة.األيتاـ نتيجة لمك  أسر الشيداء أعداد

 ثمار أدل إلى تقميص فرص التبرعات مف تراجع فرص االستتصاد الفمسطيني، ك تدىكر االق
 قبؿ الشركات كرجاؿ األعماؿ لتضررىـ كبقية القطاعات األخرل.

  ،الغالبية العظمى مف ذكم الدخكؿ الجيدة ال يثقكف بالمنظمات األىمية العتبارات سياسية
ئات الفقيرة مباشرة اجتماعية، نفسية كغيرىا تدفعيـ إلخراج زكاة أمكاليـ كدفع تبرعاتيـ لمف

 دكف كسيط.
 بكفالة أيتاـ أك أسر في قطاع غزة ريف كنتيجة لترابط النسيج المجتمعي ك يقكـ بعض الميس

 فقير أك طمبة أك معاقيف مباشرة مف باب صمة الرحـ كاألقربكف أكلى بالمعركؼ.

لبرامج التي ارل أف ليذه النتيجة مؤشر خطير كىذا مف كاقع التجربة أيضان، فغير أف الباحث ي
عند انقطاع ة تعتمد عمى المؤسسات الدكلية بشكؿ جكىرم، ففذىا المنظمات األىمية في قطاع غز تن

مصادر التمكيؿ الخارجية ألم سبب مف األسباب فإف ىذا سيكقؼ برامج كأنشطة المنظمات 
فقراء يؤثر بشكؿ كارثي عمى األيتاـ كالما مف شأنو أف ييدد كجكدىا، كما سكؼ األىمية، بؿ ك 

 كغيرىـ مف الفئات المستيدفة كسكؼ يزيد مف معدالت الفقر في قطاع غزة.

كما تعكس النتيجة كاقعان أليمان مف حيث عدـ كفاية المكارد المالية لتنفيذ برامج كأنشطة 
كاحد في األغمب، كنتيجة تمكيؿ نتيجة العتمادىا عمى مصدر  المنظمات األىمية في قطاع غزة

األمر لمنظمات األىمية كتعدد مجاالت العمؿ بيا كغياب الرؤية التنمكية ليا، لعدـ كضكح أىداؼ ا
يؿ الذم يتطمب تفعيؿ االتصاؿ كالتكاصؿ مع المؤسسات الخارجية كالبحث عف مصادر بديمة لمتمك 

 لمعمؿ عمى الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة مف خبلؿ رؤية استراتيجية.

 الدراسات السابقة مثل:وقد اتفقت ىذه النتيجة مع نتائج 

(، حيث استنتجت بأف ىناؾ دكران ىامان لمجمعيات األىمية 2008دراسة )عبد السبلـ،  .1
 مشاركان لمدكلة في التنمية كمف مصادر تمكيمية مختمفة.

(، حيث استنتجت بأف المؤسسات الخيرية العاممة في مجاؿ 2007دراسة )عميكة،  .2
 ر ظاىرة الفقر.الزكاة تبذؿ جيدان كاضحان لمحد مف آثا

الحاجة الماسة لتعزيز مصادر دخؿ المنظمات األىمية كالعمؿ الجاد عمى عمى الباحث  كيؤكد
، كما أنو ال بد مف العمؿ عمى كذلؾ ألجؿ العمؿ عمى تقميؿ معدالت الفقر في قطاع غزة تعددىا



126 
 

لتنمية مساىمة في تحقيؽ اكلم ،لتجنب االعتماد عمى مصدر كاحدتبني رؤية تنمكية جديدة 
كالمشاريع عمى أساليب العامميف بأقساـ التمكيؿ ك  المدراء المستدامة، كىذا األمر يتطمب تدريب

تجنيد األمكاؿ كفتح قنكات جديدة مع أكثر مف جية تمكيؿ خارجية بيدؼ تقميؿ معدالت الفقر 
 .كالبطالو في قطاع غزة

 الفرضية الرابعة 5.4.4

% عمى الحد من 5مة تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى تؤثر عالقة المنظمات األىمية بالحكو 
 معدالت الفقر في قطاع غزة.

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة  (T)تـ استخداـ اختبار 
 (.5.10النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3الحياد كىي 

شراكة لكل فقرة من فقرات مجال " (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5.10جدول )
 "المنظمات األىمية بالحكومة

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

 تؤثر المشاركة ما بيف المنظمات األىمية كالحككمية في تكزيع الخدمات عمى   .1
 الفئات المستيدفة بشكؿ عادؿ

3.79 75.77 12.11 *0.000 4 

 8 0.000* 11.63 73.90 3.69 احتياجان  األكثر تنسؽ المنظمات األىمية مع المنظمات الحككمية لمكصكؿ إلى الفئات  .2
 يؤدم انتماء المنظمات األىمية لؤلحزاب السياسية إلى تكسيع نطاؽ عمميا   .3

 ا بشكؿ أفضؿكتقديـ خدماتي
3.48 69.58 6.35 *0.000 14 

ر الحصار االجتماعية الحككمة خططان تنمكية تيدؼ إلى معالجة آثا تتبنى  .4
 كاالقتصادية

3.67 73.43 10.78 *0.000 9 

 6 0.000* 10.05 73.99 3.70 راتيجيات لمتغمب عمى ظاىرة الفقرتنفذ الحككمة في قطاع غزة است  .5
  يسيـ التنسيؽ بيف المنظمات األىمية كالحككمية في تحقيؽ التكازف كالدقة  .6

 عمى مستكل المناطؽ الجغرافية
3.77 75.31 14.14 *0.000 5 

 بيانات دقيقة حكؿ  يكفر التنسيؽ كالتعاكف بيف المنظمات األىمية كالحككمية  .7
 الفئات المستيدفة

3.88 77.63 17.85 *0.000 2 

مف معدالت الفقر في  تقـك المنظمات األىمية بدكر مكمؿ لدكر الحككمة في الحد  .8
 قطاع غزة

4.03 80.56 17.97 *0.000 1 
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 6 0.000 9.92 73.99 3.70 تراجع دكر الحككمة تجاه الفقراء يسيـ الحصار المفركض عمى قطاع غزة في  .9
 عمى الفئات إيجابان   تنعكس القرارات االقتصادية الحككمية في قطاع غزة  .10

 المستيدفة 
3.61 72.11 8.62 *0.000 11 

 ر المنظماتتراجع دك  ر مع الحككمة فييسيـ تعامؿ بعض الممكليف المباش  .11
 األىمية تجاه المجتمع

3.83 76.62 12.37 *0.000 3 

معدالت  تكفر الحككمة في قطاع غزة فرص عمؿ لمخريجيف مف شأنيا الحد مف  .12
 الفقر

3.61 72.11 8.86 *0.000 11 

جراءات مف شأنيا الحد مف  .13  13 0.000* 8.32 71.51 3.58 معدالت الفقر تتبنى الحككمة سياسات كا 
 تخصص الحككمة مكارد مالية محدكدة لممنظمات األىمية لضماف استمرارية   .14

 عمميا في تقديـ خدماتيا
3.11 62.18 1.25 0.211 15 

 تتعاكف المنظمات األىمية مع الحككمة أثناء الحركب كالحصار في تمبية   .15
 حاجات لمفقراء كالمتضرريف

3.65 72.95 8.69 *0.000 10 

  0.000* 18.23 73.45 3.67 فقرات المجال معاً جميع  
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 

 ( يمكن استخالص ما يمي:5.10من جدول )

  المتكسط الحسابي لمفقرة الثامنة "تقكـ المنظمات األىمية بدكر مكمؿ لدكر الحككمة في الحد مف
( أم أف المتكسط الحسابي 5)الدرجة الكمية مف  4.03في قطاع غزة" يساكم معدالت الفقر 

لذلؾ 0.000 ( تساكم Sigكأف القيمة االحتمالية ). 17.97%، قيمة االختبار 80.56النسبي 
0.05تعتبر ىذه الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة ،

كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد  3بة ليذه الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي االستجا
 العينة عمى ىذه الفقرة.

  المتكسط الحسابي لمفقرة الرابعة عشر "تخصص الحككمة مكارد مالية محدكدة لممنظمات األىمية
حسابي النسبي أم أف المتكسط ال 3.11لضماف استمرارية عمميا في تقديـ خدماتيا" يساكم 

لذلؾ تعتبر ىذه  0.211( تساكم Sigكأف القيمة االحتمالية ). 1.25%، قيمة االختبار 62.18
0.05الفقرة غير دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ،

يعني أف ىناؾ مكافقة متكسطة )محايد( كىذا  3عف درجة الحياد كىي  ليذه الفقرة ال يختمؼ جكىريان 
 مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة.

  كأف المتكسط الحسابي النسبي يساكم 3.67بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم ،
لذلؾ يعتبر  0.000( تساكم Sigكأف القيمة االحتمالية ). 18.23 %، قيمة االختبار73.45
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0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  "األىمية بالحكومة شراكة المنظمات" مجاؿ  مما يدؿ ،
كىذا يعني  3عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف درجة الحياد كىي 

 أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

 الرابعة نتيجة الفرضية

% عمى الحد من 5قة المنظمات األىمية بالحكومة تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى تؤثر عال
 معدالت الفقر في قطاع غزة.

الدكر الذم تمعبو المنظمات األىمية مبدأ الشراكة مع الحككمة ك أىمية كيعزك الباحث ذلؾ إلى 
تجاه ؤكلية أساسان ات المسمف حيث دكر التكامؿ مع الحككمة، ذلؾ ألف الحككمة ىي الجية ذ

خراجيـ مف الفقر  ،الفقراء  استراتيجيةخطط كطنية ك  مف خبلؿكىي الجية المطالبة بمساعدتيـ كا 
العمؿ، االقتصاد الشؤكف االجتماعية،  الكزارات المختمفة مثؿ كزارةكذلؾ عبر  لمحاربة الفقر لدييا

اه الفقراء ىك الحصار الذم كلعؿ ما يبرز دكر المنظمات األىمية في لعب دكر أكبر تجكغيرىا، 
تتعرض لو الحككمة الفمسطينية في غزة كالظركؼ االقتصادية التي تمر بيا ىذه الحككمة، كما 
خمفتو الحركب كالعدكاف المتكرر مف آثار سمبية عمى المكاطنيف في قطاع غزة، مما ألقى بمسؤكلية 

 الفقر في قطاع غزة.أكبر عمى عاتؽ المنظمات األىمية في العمؿ عمى تقميؿ معدالت 

 المنظمات األىمية كدعميا ماليان  مساندةكما أف النتيجة تشير إلى ضعؼ في دكر الحككمة في 
بسبب عجز مكازنة الحككمة كعدـ قدرتيا عمى القياـ بكاجباتيا كاممة تجاه الفقراء، كمف ىنا  كذلؾ

ران كبيران كمكمبلن لدكر الحككمة تمعب دك  األىميةأنو كبالرغـ مف أف المنظمات إلى البد مف االنتباه 
دعـ كمساندة في تخفيؼ معدالت الفقر إال أف الحككمة في مثؿ ظركفيا الحالية ال تستطيع 

 .ليذه المنظمات المنظمات األىمية عند تعثرىا أك عند تكقؼ التمكيؿ الخارجي أك تراجعو

ة في بعض النكاحي كمف خبلؿ النتيجة يتضح أف الحككمة يمكف أف تساعد المنظمات األىمي
المكجستية كقكاعد البيانات اإللكتركنية التي تساعد تمؾ المنظمات في تحديد أكلكيات الفئات 

 الميمشة، كقد عززت المقاببلت الشخصية التي أجريت خبلؿ الدراسة الحالية ىذه النتيجة.

أف  كمعايشتو لكاقع العمؿ الخيرم مف كاقع خبرتو في ىذا المجاؿكلقد الحظ الباحث 
كعند تراجع  الرككدالمنظمات األىمية تكافح أحيانان مف أجؿ االستمرار في البقاء كذلؾ في مراحؿ 

متكقفة عمى ظركؼ الطكارئ  فيي ،التمكيؿ الخارجي ألف جزءن مف برامجيا كمشاريعيا تعتبر مؤقتة
في  نفيذهت يتـ مف برامجيا تنتيي بانتياء الظركؼ كالمسببات، كجزء آخرك كالحركب كاألزمات 
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ا شابو، مطمع الشتاء كمعند بدء السنكات الدراسية ك عند ك  األضاحيك رمضاف  يالمكاسـ مثؿ مكسم
ستطيع المنظمات األىمية بفترة رككد ال تكفي بعض األكقات األخرل مف العاـ تمر كثير مف 

مصاريؼ  قدرتيا عمى تغطيةعدـ خبلليا تمؾ المنظمات القياـ بكاجباتيا تجاه الفقراء فضبلن عف 
األجكر كنفقات التشغيؿ. كمف ىنا تأتي أىمية الدكر المؤازر كالمساند لممنظمات الحككمية 

 لمساعدتيا في تحقيؽ أىدافيا كفي مقدمتيا التقميؿ مف معدالت الفقر في قطاع غزة.

 مثل:واتفقت ىذه النتائج مع بعض الدراسات 

ث أكصت بضركرة تطكير (، حي2006دراسة )الشبكة العربية لممنظمات األىمية،  .1
 الشراكة بيف األطراؼ الحككمية كغير الحككمية.

(، حيث استنتجت بأف سببان مف أسباب فشؿ الجمعيات في 2005دراسة )ىندم،  .2
تحقيؽ التنمية في فمسطيف ىك ضعؼ في التنسيؽ ما بيف الجمعيات األىمية 

 كالسمطة الفمسطينية.
تجت أف المنظمات األىمية تعاني (، حيث استن2000دراسة )سكليفاف، كدجاني،  .3

 مف مشاكؿ جكىرية عديدة أىميا قمة الدعـ الحككمي.

جميع نتائج الدراسات السابقة تؤكد عمى ضركرة العمؿ عمى تمكيف المنظمات األىمية 
بحاجة لمدعـ ، كأف تمؾ المنظمات الفمسطينية، كتفعيؿ العبلقة ما بيف الحككمة كالمنظمات األىمية

حتى تتمكف مف تقميؿ ثؿ في الدعـ المادم كالمكجستي كغيره مف أشكاؿ الدعـ المتم الحككمي
 .كالقياـ بكاجباتيا في المجاالت األخرل معدالت الفقر في قطاع غزة

 لفرضية الخامسةا 5.4.5

% عمى الحد 5تؤثر العالقات الخارجية لممنظمات األىمية تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 في قطاع غزة. من معدالت الفقر

لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت إلي درجة الحياد  (T)تـ استخداـ اختبار 
 (.5-11النتائج مكضحة في جدكؿ ) أـ ال. 3كىي 
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لعالقات لكل فقرة من فقرات مجال "ا (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال : (5.11جدول )
 الخارجية لممنظمات األىمية"

المتوسط  الفقرة م
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 الرتبة

1.  
 

3.97 79.44 16.76 *0.000 6 

2.  
 

4.03 80.57 18.13 *0.000 1 

3.  
 

4.01 80.19 20.26 *0.000 2 

4.  
 

3.99 79.72 19.98 *0.000 4 

5.  
 

3.86 77.18 14.92 *0.000 14 

6.  
 

3.89 77.83 15.37 *0.000 12 

7.  
 

3.98 79.62 16.35 *0.000 5 

8.  
 

3.97 79.34 17.62 *0.000 7 

9.  
 

3.91 78.22 17.29 *0.000 11 

10.  
 

3.95 78.95 16.75 *0.000 9 

11.  
 

4.00 80.00 18.09 *0.000 3 

12.  
 

3.67 73.49 9.61 *0.000 15 

13.  
 

3.96 79.25 15.10 *0.000 8 

14.  
 

3.93 78.59 16.94 *0.000 10 

15.  
 

3.87 77.46 13.77 *0.000 13 

  0.000* 26.90 78.64 3.93 جميع فقرات المجال معاً  
0.05* المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  . 
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 ( يمكن استخالص ما يمي:5.11من جدول )

  يؤدم تكسع شبكة العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية إلى تحقيؽ لمفقرة الثانية "المتكسط الحسابي
( أم أف المتكسط الحسابي النسبي 5)الدرجة الكمية مف  4.03أىداؼ ىذه المنظمات" يساكم 

لذلؾ تعتبر ىذه 0.000 ( تساكم Sigحتمالية ).كأف القيمة اال 18.13%، قيمة االختبار 80.57
0.05الفقرة دالة إحصائيان عند مستكل داللة   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه ،

 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3الفقرة قد زاد عف درجة الحياد كىي 
 تزداد قدرة المنظمات األىمية عمى العطاء كتقديـ خدماتيا لمفقرة الثانية عشر "ابي المتكسط الحس

%، 73.49أم أف المتكسط الحسابي النسبي  3.67" يساكم دار تكاصميا كتنسيقيا مع الحككمةبمق
لذلؾ تعتبر ىذه الفقرة دالة  0.000( تساكم Sigكأف القيمة االحتمالية ). 9.61قيمة االختبار 

0.05عند مستكل داللة إحصائيان   مما يدؿ عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذه الفقرة قد زاد ،
 كىذا يعني أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى ىذه الفقرة. 3عف درجة الحياد كىي 

  نسبي يساكم ، كأف المتكسط الحسابي ال3.93بشكؿ عاـ يمكف القكؿ بأف المتكسط الحسابي يساكم
لذلؾ يعتبر  0.000( تساكم Sigكأف القيمة االحتمالية ). 26.90%، قيمة االختبار 78.64
0.05داؿ إحصائيان عند مستكل داللة  العالقات الخارجية لممنظمات األىمية""مجاؿ    مما يدؿ

كىذا يعني  3جة الحياد كىي عمى أف متكسط درجة االستجابة ليذا المجاؿ يختمؼ جكىريان عف در 
 أف ىناؾ مكافقة مف قبؿ أفراد العينة عمى فقرات ىذا المجاؿ. 

 الخامسة نتيجة الفرضية

% عمى الحد 5تؤثر العالقات الخارجية لممنظمات األىمية تأثيرًا ذا داللة إحصائية عند مستوى 
 من معدالت الفقر في قطاع غزة.

لدكلية ىي المصدر الرئيس لتمكيؿ المنظمات األىمية، كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف المؤسسات ا
اء جسكر ثقة كبالتالي فإف قكة العبلقة الخارجية ليذه المنظمات مع المؤسسات الدكلية المانحة كبن

اريع التي يتـ تسكيقيا ليذه ابة السريعة العتماد مقترحات المشتسمح باالستج سكؼمتبادلة معيا 
مف مصادر التمكيؿ التي تخدـ أىداؼ المنظمات األىمية  ف مزيديؤدم إلى تأمي المؤسسات، كسكؼ

 الفقراء كتعمؿ عمى تقميؿ معدالت الفقر. تستيدؼالتي 

تشير النتائج أيضان إلى أف المنظمات األىمية في قطاع غزة لدييا شبكة عبلقات كاسعة مع 
التنكع يعتبر ميمان المؤسسات الخارجية المانحة كذلؾ بحسب اىتمامات كأىداؼ كؿ منظمة، كىذا 
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مف المشاريع، كىذا النكع مف األنشطة يصب في مصمحة الفقراء  في زيادة حصة المنظمات
 كيساعد في الحد مف معدالت الفقر.

(، حيث أكصت بتعزيز المؤسسات المحمية Suharko, 2007ه النتائج مع دراسة )كاتفقت ىذ
يع نطاؽ برامجيا اإلنمائية المبتكرة، كبناء كربطيا مع ككاالت التنمية فكؽ المستكل المحمي، كتكس

 التآزر مع الحككمة كالقطاع الخاص.

سسات الدكلية كتعزيز سبؿ االتصاؿ مؤ لذا فمف الضركرم تعزيز عبلقة المنظمات األىمية بال
كالعامميف بأقساـ المشاريع  كالتكاصؿ الدائـ معيا، كىنا تبرز الحاجة الماسة لتدريب طكاقـ اإلدارة 

منظمات األىمية لبناء ىذه الجسكر كتحسيف نكعية مقترحات المشاريع مف النكاحي الفنية في ال
 .كميارات إعداد المشاريع كتسكيقياكاإلدارية، كتدريبيـ عمى فنكف التكاصؿ كاالتصاؿ 

 تحميل جميع فقرات االستبيان

إلي درجة لمعرفة ما إذا كانت متكسط درجة االستجابة قد كصمت  (T)تـ استخداـ اختبار 
 (.5.12أـ ال. النتائج مكضحة في جدكؿ ) 3الحياد كىي 

 االستبانةلجميع فقرات  (.Sig)المتوسط الحسابي وقيمة االحتمال  :(5.12جدول )

 الفقرة
المتوسط 
 الحسابي

المتوسط 
الحسابي 
 النسبي

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 0.000* 26.49 77.82 3.89 اإلدارة الكفكءة لممنظمات

 0.000* 23.33 74.71 3.74 نكعية البرامج كالمشاريع المنفذ
 0.000* 26.98 75.89 3.79 المقدرة التمكيمية لممنظمات

 0.000* 18.23 73.45 3.67 .شراكة المنظمات األىمية بالحككمة
 0.000* 26.90 78.64 3.93 العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية.

 0.000* 30.62 76.09 3.80 جميع فقرات االستبيانالمتوسط الحسابي ل
0.05المتكسط الحسابي داؿ إحصائيان عند مستكم داللة  *                           . 

 يمكن استخالص ما يمي: (5.12من جدول )

  سط ( أم أف المتك 5)الدرجة الكمية مف  3.80المتكسط الحسابي لجميع الفقرات يساكم
تساكم  (Sig).القيمة االحتمالية كأف  30.62%، قيمة االختبار76.09الحسابي النسبي 



133 
 

0.05لذلؾ تعتبر جميع الفقرات دالة إحصائيان عند مستكل داللة  0.000  ، مما يدؿ
كىذا يعني أف ىناؾ  3عمى أف متكسط درجة االستجابة قد زاد عف درجة الحياد كىي 

  مف قبؿ أفراد العينة عمى جميع فقرات االستبياف. مكافقة

كيعزك الباحث ذلؾ إلى أف المجاالت كالفقرات التي تـ اختيارىا بناءن عمى دراسات سابقة كانت 
جاءت مف كاقع خبرة اإلدارة  تافة الفقراابات التي تمت عمى كاضحة، كقد تـ تحديدىا بدقة، كاإلجك 

تجابت لبلستبانة، ككذلؾ فإف فرضيات الدراسة قد خدمت تحقيؽ التي اس األىميةالعميا لممنظمات 
 عمييا مف قبؿ أفراد العينة. تفؽمتكافقة، كماألىداؼ، كجاءت النتائج 

 الفرضية السادسة 5.4.6
( حول دور المنظمات األىمية α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )

الحصار عمى قطاع غزة تعزى لممتغيرات "عدد سنوات خبرة في الحد من معدالت الفقر خالل 
 .التنموي /غاثيالماضية في المجال اإل 6السنوات المؤسسة، إجمالي حجم التمويل في 

لعينتيف مستقمتيف"، كىك اختبار معممي T لئلجابة عمى ىذه الفرضية تـ استخداـ اختبار "
تـ استخداـ اختبار "التبايف األحادم" لمعرفة يصمح لمقارنة متكسطي مجمكعتيف مف البيانات. كذلؾ 

متكسطات أك  3ما إذا كاف ىناؾ فركؽ ذات داللة إحصائية، كىذا االختبار معممي يصمح لمقارنة 
 أكثر.

( حول دور المنظمات األىمية α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
 مى قطاع غزة تعزى لعدد سنوات خبرة المؤسسة.في الحد من معدالت الفقر خالل الحصار ع

المقابمة الختبار"التبايف  (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.13مف النتائج المكضحة في جدكؿ )
قدرة التمكيمية ملممنظمات، ال الكفكءةلممجاليف "اإلدارة   α ≤ 0.05األحادم" أقؿ مف مستكل الداللة 
ج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة لممنظمات"، كبذلؾ يمكف استنتا

عدد سنكات خبرة المؤسسة كذلؾ لصالح المؤسسات التي الدراسة حكؿ ىذيف المجاليف تعزل إلى 
 .سنكات 5ليا سنكات خبرة أقؿ مف 

 (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية  α ≤ 0.05أكبر مف مستكل الداللة 

عدد تعزل إلى  بيف متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان 
 سنكات خبرة المؤسسة.
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ديثة التي تأسست خبلؿ ذلؾ إلى ضعؼ البنية اإلدارية كالمالية لممنظمات الح كيعزك الباحث 
فترة الحصار، حيث أف تحديد أكلكيات الفقراء كتنكيع البرامج كالمشاريع التي تخدميـ كالحصكؿ 
عمى الدعـ البلـز مف خبلؿ العبلقات الخارجية تحتاج إلى خبرة كاسعة، كىذا ما لـ يتكفر 

 عدالت الفقر في قطاع غزة.لممنظمات األىمية المنشأة حديثان كبالتالي يؤثر عمى دكرىا في تقميؿ م

 عدد سنوات خبرة المؤسسة –التباين األحادي" اختبار"(: نتائج 5.13جدول )

 المجال

 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 5أقل من 
 سنوات

أقل  -5من
 10من 

 سنوات

 -10من
أقل من 

15 
 سنوات

 10من 
سنوات 
 فأكثر

 0.033* 2.970 3.80 3.79 3.93 4.03 اإلدارة الكفكءة لممنظمات
 0.709 0.462 3.72 3.71 3.71 3.80 نكعية البرامج كالمشاريع المنفذ

 0.036* 2.891 3.70 3.76 3.82 3.92 قدرة التمكيمية لممنظماتمال
شراكة المنظمات األىمية 

 .بالحككمة
3.82 3.63 3.63 3.61 1.891 0.132 

العبلقات الخارجية لممنظمات 
 ية.األىم

3.95 4.03 3.84 3.88 1.247 0.294 
 0.092 2.177 3.74 3.75 3.82 3.90 االستبانةجميع مجاالت 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطات داؿ إحصائيان عند مستكل داللة   
 

( حول دور المنظمات األىمية α≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ت الفقر خالل الحصار عمى قطاع غزة تعزى إلى إجمالي حجم التمويل في في الحد من معدال

 غاثي.الماضية في المجال اإل السنوات الست
 -Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.14المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

" الخارجية لممنظمات األىميةبلقات لمجاؿ"الع  α ≤ 0.05" أكبر مف مستكل الداللة لعينتيف مستقمتيف
الدراسة كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات تقديرات عينة 

  غاثي.الماضية في المجاؿ اإل السنكات الست التمكيؿ فيحكؿ ىذا المجاؿ تعزل إلى 
أقؿ مف  (.Sig)ة االحتمالية فقد تبيف أف القيم أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان 

كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف متكسطات  α ≤ 0.05مستكل الداللة 
إجمالي حجـ التمكيؿ  تعزل إلى تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معان 
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إجمالي حجـ  لمؤسسات التي، كذلؾ لصالح اغاثيالماضية في المجاؿ اإل السنكات الستفي 
 .دكالران مميكف  5أقؿ مف  غاثيالماضية في المجاؿ اإل السنكات الستالتمكيؿ لدييا في 

أىميا ظركؼ الحصار،  تكاجو المنظمات األىمية ذلؾ إلى تحديات عديدة كيعزك الباحث 
اع الحاد في إضافة إلى االرتف ،كعمر المنظمات األىمية الحديث، كحجميا ككجكد منافسيف أقكياء

، ككذلؾ االفتقار إلى اتباع استراتيجيات كآليات حديثة الفقر كالذم يتطمب جيكدان كبيرة معدالت
 لتجنيد األمكاؿ.

السنوات إجمالي حجم التمويل في  –لعينتين مستقمتين"  - T(: نتائج اختبار"5.14جدول )
 غاثيالماضية في المجال اإل الست

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 اراالختب

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 5أقل من 
 مميون

مميون  5
 فأكثر

 0.009* 2.653 3.74 3.94 لممنظمات الكفكءةاإلدارة 
 0.042* 2.043 3.63 3.77 نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة

 0.002* 3.211 3.64 3.85 قدرة التمكيمية لممنظماتمال
 0.000* 3.876 3.44 3.76 شراكة المنظمات األىمية بالحككمة

 0.060 1.892 3.82 3.97 بلقات الخارجية لممنظمات األىميةالع
 0.001* 3.497 3.65 3.86 االستبانةجميع مجاالت 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة       
 

المنظمات األىمية  ( حول دورα≤ 0.05ال توجد فروق ذات داللة إحصائية عند مستوى الداللة )
ى إجمالي حجم التمويل في في الحد من معدالت الفقر خالل الحصار عمى قطاع غزة تعزى إل

 الماضية في المجال التنموي. السنوات الست
 Tالمقابمة الختبار" (.Sig)( تبيف أف القيمة االحتمالية 5.15المكضحة في جدكؿ )مف النتائج 

شراكة لممنظمات،  الكفكءةإلدارة الممجاليف"  α ≤ 0.05ل الداللة " أكبر مف مستك لعينتيف مستقمتيف -
" كبذلؾ يمكف استنتاج أنو ال تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف المنظمات األىمية بالحككمة

السنكات متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذيف المجاليف تعزل إلى إجمالي حجـ التمكيؿ في 
  لتنمكم.الماضية في المجاؿ ا الست

أقؿ  (.Sig)أما بالنسبة لباقي المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا فقد تبيف أف القيمة االحتمالية 
كبذلؾ يمكف استنتاج أنو تكجد فركؽ ذات داللة إحصائية بيف  α ≤ 0.05مف مستكل الداللة 

جمالي متكسطات تقديرات عينة الدراسة حكؿ ىذه المجاالت كالمجاالت مجتمعة معا تعزل إلى إ
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 ، كذلؾ لصالح المؤسسات التيالماضية في المجاؿ التنمكم السنكات الستحجـ التمكيؿ في 
مميكف  5أقؿ مف  الماضية في المجاؿ التنمكم السنكات الستإجمالي حجـ التمكيؿ لدييا في 

 .دكالران 
فيذ تنلمقياـ ب كقمة خبرتيا ذلؾ إلى عدـ قدرة المنظمات التي أسست حديثان  كيعزك الباحث 

 كبيرة تسيـ بشكؿ فعاؿ في عممية التنمية. مشاريع تنمكية عمى مستكيات
 

السنوات إجمالي حجم التمويل في  –لعينتين مستقمتين"  - T" (: نتائج اختبار5.15جدول )
 الماضية في المجال التنموي الست

 المجال
 المتوسطات

قيمة 
 االختبار

القيمة 
االحتمالية 

(Sig). 
 5أقل من 
 مميون

مميون  5
 فأكثر

 0.141 1.478 3.78 3.93 لممنظمات الكفكءةاإلدارة 
 0.029* 2.198 3.58 3.78 نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة

 0.029* 2.201 3.63 3.82 قدرة التمكيمية لممنظماتمال
 0.119 1.567 3.53 3.70 شراكة المنظمات األىمية بالحككمة

 0.023* 2.295 3.75 3.98 ىميةبلقات الخارجية لممنظمات األالع
 0.015* 2.456 3.65 3.84 االستبانةجميع مجاالت 

 .α ≤ 0.05* الفرؽ بيف المتكسطيف داؿ إحصائيان عند مستكل داللة       
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 مقدمة  6.1

مف خبلؿ ىذا الفصؿ سيتـ عرض أىـ النتائج كالتكصيات التي تكصؿ إلييا الباحث مف خبلؿ 
يداني، كقد بنيت التكصيات المقترحة عمى ضكء النتائج، كالتي مف شأنيا العمؿ دراستو كبحثو الم

 عمى الحد مف معدالت الفقر كالبطالة في قطاع غزة.

 نتائج الدراسة 6.2
تشير نتائج الدراسة إلى أف غالبية المنظمات األىمية في قطاع غزة تمعب دكران في الحد مف  .1

، حيث تقـك ء كاأليتاـ كذكم االحتياجات الخاصةديميا خدماتيا لمفقرامعدالت الفقر عبر تق
إدارة تمؾ المنظمات بتقديـ مقترحات المشاريع البلزمة لخدمة الفقراء لدل الجيات المانحة 
بحيث تتكافؽ مع الخطط المكضكعة مف قبؿ اإلدارة العميا في الحد مف معدالت الفقر في 

 قطاع غزة.
في ظؿ الحصار كالحركب  حتياجات الفقراءاستجابت المنظمات األىمية في قطاع غزة ال .2

كالعدكاف اإلسرائيمي المتكرر بسبب اىتماـ تمؾ المنظمات بالفقراء مف جية كمساندة المؤسسات 
 .الدكلية المانحة مف جية أخرل

تتمتع اإلدارة العميا لممنظمات األىمية في قطاع غزة بقدٍر عاٍؿ مف الخبرة، كلدييا القدرة عمى  .3
يرة كفقان ألكلكياتيـ، األمر مف شأنو تمبية احتياجات تمؾ الفئات الفئات الفق تقدير احتياجات

 كالعمؿ عمى تقميؿ مستكل معدالت الفقر في قطاع غزة.
، إال أف فقرفي اختيار المستفيديف مف برامج ال ان تمتمؾ المنظمات األىمية في قطاع غزة معايير  .4

يكجد معايير محددة ككاضحة في تحديد  كال ىذه المعايير ليست مكحدة لدل كافة المنظمات
كاختيار الفئات الفقيرة كالميمشة تككف ممزمة لمعمؿ بيا في كافة المنظمات األىمية في قطاع 

 .غزة
يساعد استعماؿ التكنكلكجيا لدل المنظمات األىمية في قطاع غزة في عممية تحديث بيانات  .5

 .طؽ المختمفة مف القطاعكل المناالفقراء، كيحقؽ تكزيعان عادالن بيف الفقراء عمى مست
تعاني المنظمات األىمية في قطاع غزة مف ضعؼ في التمكيؿ بسبب ظركؼ الحصار  .6

 كاإلغبلؽ كتقميص نشاط المنظمات الدكلية المانحة.
اح تيدؼ المشاريع التنمكية التي تنفذىا المنظمات األىمية في قطاع غزة إلى جني األرب  .7

 .كتعزيز مقدرتيا المالية
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ف مف نتائج الدراسة أف مشاريع اإلقراض الحسف تسيـ في الحد مف معدالت الفقر في تبي .8
 .الصغرل المنتجةمف خبلؿ تنفيذ المشاريع كذلؾ بشكؿ كبير،  قطاع غزة

، ة لممنظمات األىمية في قطاع غزةتشكؿ المؤسسات الدكلية المانحة المصدر الرئيس بالنسب .9
كضعؼ التخطيط المالي بشأف التمكيؿ كتنكع  خميةكىذا يدؿ عمى ضعؼ مصادر التمكيؿ الدا

مصادره، فقد تككف المنظمات األىمية ميددة بالتكقؼ عف عمميا في حاؿ تكقفت المؤسسات 
 .المانحة عف دعميا ليذه المنظمات أك في حاؿ تقميص دعميا عند أم ظرؼ مف الظركؼ

جة العتمادىا عمى يات األىمية نتتظير النتائج عدـ كفاية المكارد المالية لتنفيذ برامج المنظم .10
 كجكد مكارد مالية كافية لدييـ.حيث تعاني معظـ المنظمات األىمية مف عدـ مصدر رئيس، 

تعتبر جكدة المشاريع مف النكاحي اإلدارية كالتقنية كالفنية شرطان ميمان لمكافقة الممكليف عمى  .11
كإحدل الشركط العتماد  نحةلممؤسسات الماىذه المعايير ميمة  حيث تعتبرىذه المشاريع، 
 ىذه المشاريع. طمبات تمكيؿ

ترتبط المنظمات األىمية في قطاع غزة بأجندة الممكؿ الخارجي كشرط لمحصكؿ عمى التمكيؿ  .12
كىذا األمر قد يحرؼ المنظمات األىمية أحيانان عف أىدافيا األساسية كمنطمقاتيا  المطمكب،

 .يا كأكلكياتيااإلنسانية، كيجنبيا تنفيذ برامجيا كفؽ خطط
 كتكظيؼ تجنيد يحتاج العاممكف في المنظمات األىمية في قطاع غزة إلى دكرات تدريبية في .13

المنظمات  تبيف أف معظـث األمكاؿ كفتح قنكات جديدة لمتمكيؿ لمتخفيؼ مف ظاىرة الفقر، حي
 .ألجؿ الحد مف معدالت الفقر تقـك بإجراء التدريبات البلزمة األىمية

ت الحككمية في قطاع غزة دكران مكمبلن لدكر الحككمة في التخفيؼ مف معدالت تمعب المنظما .14
، ككاف ىذا األمر الفقر في ظؿ ظركؼ الحصار كالحركب كالعدكاف المتكرر عمى قطاع غزة

جميان في الدكر الذم قامت بو تمؾ المنظمات خبلؿ فترة الحصار عمى غزة كالحركب كالعدكاف 
 التي نفذتيا تمؾ المنظمات في إغاثة الفقراء كالمتضرريف كالمشرديف. المتكرر كالبرامج المتعددة

صص مكارد مالية خأف الحككمة تكمة لممنظمات، كقد تبيف ضعؼ دعـ الحكتشير النتائج إلى  .15
مبدأ الشراكة  كىذا األمر يؤثر عمىفي نطاؽ ضيؽ لممنظمات األىمية في قطاع غزة، محددة 

النزاىة كالشفافية في عمؿ المنظمات، كما ال يضمف تطبيؽ بينيما، كيضعؼ كثيران مف تحقيؽ 
 .األنطمة كالقكانيف الممزمة لعمؿ تمؾ المنظمات بشكؿ كامؿ

االنتماء السياسي لممنظمات األىمية في قطاع غزة يؤدم إلى تكسيع نطاؽ عمميا كتقديـ  يؤدم .16
كالءىـ  مف عؿخدماتيا بشكؿ أفضؿ، كىذا األمر قد يؤثر نسبيان عمى بعض الفقراء كيج

 لؤلحزاب السياسية شرطان لحصكليـ عمى الخدمة مف ىذه المنظمات.
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قدرة المنظمات األىمية في بناء عبلقات قكية مع الجيات الخارجية المختمفة في بناء م تساعد .17
 الثقة كتحقيؽ أىداؼ المنظمات كالتقميؿ مف معدالت الفقر.

ف الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة ككؿ داللة إحصائية  بيتأثير ذا أثبتت الدراسة كجكد  .18
قدرة التمكيمية، ممف المتغيرات المستقمة )اإلدارة الكفكءة، نكعية البرامج كالمشاريع المنفذة، ال

 ، كالعبلقات الخارجية لممنظمات األىمية(.شراكة المنظمات األىمية بالحككمة
ية بالنسبة ألفراد المجتمع، المنظمات األىمبعض تبيف مف خبلؿ الدراسة عدـ كضكح أىداؼ  .19

بسبب تغير ظركؼ العمؿ البيئية كفي بعض األحياف تعجز تمؾ المنظمات عف تنفيذ أىدافيا 
بشكؿ متسارع أك لعدـ كاقعية األىداؼ، كنتيجة كذلؾ إلىماؿ المنظمات األىمية االعتماد عمى 

 البحث كالتطكير كأساس لحؿ مشكبلت المجتمع المختمفة.
مف خبلؿ المبلحظة كالخبرة كالمقاببلت الشخصية كجكد مشاكؿ إدارية داخمية أثبتت الدراسة  .20

 لدل المنظمات األىمية تتعمؽ باألنظمة اإلدارية كالرقابية كالنزاىة كالشفافية.

 توصيات الدراسة 6.3

 بعد االطبلع عمى نتائج الدراسة، تكصؿ الباحث إلى التكصيات المقترحة التالية:

 وءة لممنظات األىميةأواًل: اإلدارة الكف

المنظمات األىمية في تيار الفئات الفقيرة كالميمشة لجميع ضركرة اعتماد معايير مكحدة الخ .1
 تخفيؼ مف معدالت الفقر.كلمقطاع غزة لتحقيؽ العدالة في التكزيع 

ربط المنظمات األىمية بقاعدة بيانات إلكتركنية مركزية كمتطكرة تكثؽ تفاصيؿ الفئات  .2
 رصد أىـ حاجاتيـ كفي مقدمتيـ الفئات الفقيرة كالميمشة.المستيدفة كت

تمكيف قيادة المنظمات األىمية لمقياـ بأدكارىا تجاه المجتمع بإحداث تغيير جكىرم في  .3
 اإلدارية كالمالية بما يحقؽ النزاىة كالشفافية كجكدة األداء. كىياكمياالداخمية  أنظمتيا

عداد المشاريع في المنظمات األىمية عمى تدريب المدراء كالعامميف في أقساـ التمك  .4 يؿ كا 
تسكيؽ المشاريع كتجنيد األمكاؿ لتمبية احتياجات إعداد ك منظكمة لمتكاصؿ كاالتصاؿ كطرؽ 

 الفئات الفقيرة كالميمشة.
خبلؿ  حديثان  تطكير كدعـ الكادر اإلدارم كالبناء المؤسسي لممنظمات األىمية التي أنشئت .5

 ضية لتعزيز دكرىا المجتمعي في مساعدة الفقراء.فترة األعكاـ الستة الما
اختيار الككادر العاممة في المنظمات األىمية مف ذكم الكفاءات كالمؤىبلت المناسبة بعيدان  .6

 عف االعتبارات السياسية كالحزبية، كذلؾ تعزيزان لمنزاىة كالشفافية.
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  ثانيًا: نوعية البرامج والمشاريع المنفذة

تيجيات تنمكية تسيـ في إيجاد فرص عمؿ حقيقية، كتسيـ في تحقيؽ العمؿ عمى تبني استرا .1
كتسيـ في تكفير فرص، كتعمؿ عمى الحد مف  االقتصادية،ك البشرية  كالتنمية ،االكتفاء الذاتي
 معدالت الفقر.

تيتـ بالتنمية المستدامة كاالستثمار البشرم استحداث نكعية برامج كمشاريع غير تقميدية  .2
جذب اىتماـ الممكليف عتماد عمى الذات كزيادة اإلنتاج، كالتي مف شأنيا كتعزيز ثقافة اال

 بشكؿ فعمي في مكافحة الفقر في قطاع غزة. اإلسياـ الخارجييف، 
" ككفاية الخدمات لمرضىالحتياجات الخاصة، المسنيف، ا"ذكم ا تقييـ كاقع الفئات الميمشة .3

 برامج كمشاريع تخصص ليذا الغرض. المقدمة ليـ مف أجؿ اإلرتقاء بيا كتطكيرىا مف خبلؿ
 تعزيز برامج الحماية االجتماعية لمفقراء الذيف يعانكف مف الفقر المدقع. .4

 قدرة التمويمية لممنظمات األىميةمثالثًا: ال

االىتماـ بتنكيع مصادر التمكيؿ لدل المنظمات األىمية مف خبلؿ تعزيز مصادر التمكيؿ  .1
 نتاجية، إلى جانب االىتماـ بالتمكيؿ الخارجي.الذاتي، كالتركيز عمى المشاريع اإل

إقناع الممكليف بالحاجة لممشاريع التي تتضمف تحديد دقيؽ ألكلكيات كاحتياجات الفئات  .2
، كعدـ االنصياع لخطط كشركط المحمية الفقيرة كالميمشة كفؽ خطة المنظمات األىمية

 .الممكليف المخالفة ألكلكيات كاحتياجات الفقراء في قطاع غزة
تكجيو التمكيؿ الدكلي بما يخدـ المجتمع الفمسطيني في غزة كيحقؽ المساىمة إيجاد آليات  .3

 في تخفيؼ حدة الفقر بعيدان عف األجندات الخاصة.
 العمؿ عمى تكفير قاعدة بيانات حديثة عف الممكليف المحتمميف كتحديثيا باستمرار. .4

 رابعًا: عالقة الحكومة بالمنظمات األىمية

التنسيؽ كالشراكة كتكامؿ األدكار ما بيف المنظمات األىمية كالقطاع الحككمي تفعيؿ أسس  .1
 لضماف الكصكؿ لكافة الفقراء في قطاع غزة.

أدنى مف الدعـ المالي البلـز لممنظمات  كمنحضركرة تقديـ الحككمة بعض التسييبلت   .2
 الحككمية كي تستمر في تقديميا الخدمات لمفقراء.

 .مشاريعيـأرباب المشركعات الصغرل كضماف تسكيؽ منتجات  مطالبة الحككمة بحماية .3
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 خامسًا: العالقات الخارجية لممنظمات األىمية

تكثيؽ عبلقة المنظمات األىمية بالمؤسسات الدكلية كمؤسسات القطاع الخاص، كتعزيز  .1
سبؿ االتصاؿ كالتكاصؿ الدائـ معيا بيدؼ اطبلعيـ عمى معاناة المكاطنيف في قطاع غزة، 

 ء الثقة، كالحصكؿ عمى التمكيؿ المناسب لبرامج الفقر كفؽ األكلكيات.بنا
اإلعبلمي لدل المنظمات األىمية إللقاء الضكء عمى دكرىا كأنشطتيا مف  تفعيؿ الجانب .2

 غزة عمى المستكل الدكلي مف ناحية أخرل.قطاع ناحية، كلتركيج قضية الفقراء في 
األىمية لتنظيـ عمؿ المينة، كينبثؽ عف ىذا العمؿ عمى تشكيؿ جسـ ناظـ لمنظمات العمؿ  .3

الجسـ ىيئات استشارية كرقابية بيدؼ التخطيط كالتنظيـ كالتنسيؽ كتكحيد الجيكد كتصكيب 
 مسارات العمؿ األىمي.
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 أواًل: المراجع العربية

 الكتب .1
 ( 2007أبك النصر، مدحت .)دراسة في الجمعيات األىمية إدارة منظمات المجتمع المدني :

إيتراؾ  .من منظور التمكين والشراكة والشفافية والمساءلة والقيادة والتطوع والتشبيك والجودة
 .التكزيع، القاىرة، الطبعة األكلىلمنشر ك 

  غزة، فمسطيف.مقدمة في تصميم البحث التربوي (.2004األستاذ، محمكد )األغا، إحساف ك ، 
 ( 2008جكدة، محفكظ .) التحميل اإلحصائي األساسي باستخدامSPSS ،دار كائؿ لمنشر ،

 ، عماف.1ط
 ( 2008الخطيب، عامر.) غزة، مكتبة أصول التربية وتحديات القرن الحادي والعشرين .

 .القدس
 سة المينية لطريقة تنظيم ميارات وحاالت وخبرات فى الممار (. 2008)، مبلؾ الرشيدل

 .. القاىرة، دار الميندسالمجتمع
 المطبعة اإلسبلمية  قتصاد الدولي.التابع والمتبوع في اال (.1994) ، حمدم رضكافعبد العزيز

 ، الطبعة الثانية، القاىرة.لمنشر
 ( 1995عبد العظيـ، حمدم.) قتصاد الوضعي واالقتصاد اإلسالمي. فقر الشعوب بين اال

 الناشر المؤلؼ، القاىرة.
 ،مفيومو  -البحث العممي(. 2001كايد ) حؽ،كعبد ال عبد الرحمف، عبيدات، ذكقاف كعدس

 ، دار الفكر لمنشر كالتكزيع، عماف.وأدواتو وأساليبو

 لجامعية لمنشر، اإلسكندرية.الدار ا .اتجاىات حديثة في التنمية (.2000) عطية، عبد القادر 
 ( 2006عطية، محمد ناجي .)اإلسكندرية، دار  فى المنظمات الخيرية. ناء المؤسسيالب

 .لمطبع كالنشر كالتكزيع يمافاإل
 م لمطباعة كالنشر، القاىرةمؤسسة الياد ارة العمل الخيري.ميارات إد(. 2011) كردم، أحمد. 
 ( 2007يكنس، محمد .).الشركؽ  ترجمة د. عالية عبد الحميد عارؼ، دار بنك الفقراء

 العالمية، القاىرة.
 

 والمؤتمراتاألبحاث  .2
 ودور غزة قطاع في والبطالة الفقر ظاىرة(. 2011كاألغا، كفيؽ ) أبك مدلمة، سمير 

 (،13) المجمد اإلنسانية، العمـك سمسمة .لمعالجتيما واألىمية والدولية المؤسسات الحكومية
 .األزىر بغزة، جامعة األزىر، غزة (، مجمةBالعدد )
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 ( 2006األشقر، يكسؼ .)ر دراسة واقع التخطيط االستراتيجي لدى مديري المنظمات غي
 .زةرسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غ .ة المحمية في قطاع غزةالحكومي

 ( 2010أصرؼ، عبمة .) كرقة عمؿ مقدمة  .الخاص في الحد من الفقر والبطالةدور القطاع
التجارة،  إلى مؤتمر بعنكاف رؤية تنمكية لمكاجية آثار الحرب كالحصار عمى قطاع غزة، كمية

 .غزةالجامعة اإلسبلمية 
 ( 2011بدكم، عبد السبلـ .) أثر ىيكل نظام الرقابة الداخمية وفقًا إلطارCOSO  عمى تحقيق

 .التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزةرسالة ماجستير، كمية  .أىداف الرقابة
  ،معيات الخيرية في محافظة الخميل.الدور المتغير لمج(. 2002)التميمي، صبلح الزرك 

 .2002مايك  24-22ردف، عماف، مف مؤتمر الخير العربي، األ
 ( 2020ثابت، كائؿ .)ر الحكومية العاممة في قطاع مشاكل التدريب اإلداري في المؤسسات غي

(، جامعة 1(، العدد )12مجمة جامعة األزىر بغزة، سمسمة العمـك اإلنسانية، المجمد ) .غزة
 .األزىر، غزة

 ( 2005الجديمي، محمد .) ظمات غير الحكومية في مالي في المن الموازنة كأداة تخطيطدور
 .ة، الجامعة اإلسبلمية، غزةرسالة ماجستير، كمية التجار . قطاع غزة

 ( 2005حسف، عبد اهلل .)كافحتو، حالة عممية محافظة جنينالفقر في فمسطين وسياسات م. 
 .ابمسسات العميا، جامعة النجاح، نرسالة ماجستير في إدارة السياسة االقتصادية، كمية الدرا

 ( 2003حماد، أكـر عطية .)دراسة  -حكومي تقويم منيج الرقابة المالية في القطاع ال
 .التمكيؿ، جامعة الجزيرة، السكدافرسالة دكتكراه، قسـ المحاسبة ك  .مقارنة

 ( 2012خفاجة، محمد .)فاىيم اإلسالمية مستوى خط الفقر في قطاع غزة ومدى ارتباطو بالم
 .التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزةاجستير، كمية رسالة م .)دراسة مقارنة(

 ( 2006سعد، كائؿ .)سطيني ومحاوالت إسقاط الحصار: دراسة حول حصار الشعب الفم
 .كنة لمدراسات كاالستشارات، بيركتمركز الزيت. حكومة حماس

 ( 2002سعيد، أحمد .)فى الحكومية غير المنظمات كفاءة رفع فى االجتماعى الصندوق دور 
 .القاىرة جامعة السياسية، كالعمـك االقتصاد دكتكراة، كمية رسالة. العربية مصر ريةجميو 

 في المنظمات األىمية في قطاع غزة.واقع الرقابة اإلدارية الداخمية (. 2007) شاىيف، سمر 
 .عة اإلسبلمية، غزةرسالة ماجستير، كمية التجارة، الجام



146 
 

 لحكومية في قطاع شرية في المؤسسات غير اواقع إدارة الموارد الب(. 2006) شبير، رحاب
مقدمة إلى مؤتمر تنمية كتطكير قطاع غزة بعد االنسحاب . كرقة عمؿ غزة وسبل تطويره

 .2006فبراير  15-13المنعقد بكمية التجارة في الجامعة اإلسبلمية في الفترة مف 
 تمع المدني في الصعوبات التي تواجو منظمات المج(. 2010) الكفارنة، كفاءك  شتات، جبلؿ

 .ت األىميةالحد من نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة من وجية نظر مديري شبكة المنظما
كرقة عمؿ مقدمة إلى مؤتمر بعنكاف رؤية تنمكية لمكاجية آثار الحرب كالحصار عمى قطاع 

 .التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزةغزة، كمية 
 ( 2005شرؼ، جياد محمد .)ىمية الية عمى استمرار التمويل لممؤسسات األأثر الرقابة الم

 .التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزةرسالة ماجستير، كمية  .دراسة ميدانية في قطاع غزة
 ( 2004الصطكؼ، محمد الحسيف .)األمن عالقة التنمية البشرية بمفاىيم الفقر، االستغالل ،

ثكف لقضايا السكاف كالتنمية، المركز المؤتمر السنكم الرابع كالثبل .البشري، العمل والتشغيل
 .2004 الديمكغرافي بالقاىرة، ديسمبر

 لبشري ودور التربية والتعميم فيواألىمية االقتصادية لرأس المال ا(. 2002) العاني، تقي. 
بحث مقدـ إلى الندكة التربكية المصاحبة لممجمس المركزم التحاد المعمميف العرب المنعقد في 

 .2002اير فبر  3-9الجزائر، 
 ( 2008عبد السبلـ، مصطفى .) دور الجمعيات الخيرية اإلسالمية في تخفيف حدة الفقر مع

بحث مقدـ إلى مؤتمر العمؿ الخيرم الخميجي الثالث،  .رح إنشاء بنك فقراء أىمي إسالميمقت
 .كف اإلسبلمية كالعمؿ الخيرم بدبيدائرة الشؤ 

 ( 2002عبد اليادم، عزت.)  دراسة ضمف  .مية في بناء المجتمع المدنياألىدور المنظمات
برنامج أبحاث تجمع مؤسسة التعاكف إلدارة مشركع المؤسسات األىمية الفمسطينية، مركز بيساف 

 .بحكث كاإلنماء، راـ اهلل، فمسطيفلم
 ( 2002عبد الكدكد، رجاء .)المجتمع  دور الجمعيات األىمية فى تفعيل مشاركة المرأة لتحديث

الجمعيات األىمية كتحديث مصر، المؤتمر السنكل الرابع لبلتحاد العاـ  .المصرى المعاصر
 .2002ديسمبر  17-16لمجمعيات كالمؤسسات األىمية 

 ( 2007عميكة، جبر .) الحد من ظاىرة الفقر في قطاع إدارة وتنظيم أموال الزكاة وأثرىما في
رسالة  .لزكاة في قطاع غزةاممة في مجال ا، دراسة تطبيقية عمى الجمعيات اإلسالمية العغزة

 .التجارة، الجامعة اإلسبلمية غزة ماجستير، كمية
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 ( 2008عكيضة، إيياب .)أثر الرضا الوظيفي عمى الوالء التنظيمي لدر العاممين في 
 .التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزةرسالة ماجستير، كمية  محافظات غزة. –المنظمات األىمية 

 ( 2006غالي، شريف .) منظمات الفقراء في القضاء عمييا الفقر الريفي ودور ظاىرة- 
التجارة، رسالة ماجستير، كمية  .ا في مصرستراتيجية بنوك الفقراء ومدى إمكانية تطبيقيا

 .جامعة عيف شمس، القاىرة
 ( 2009الفرا، ماجد .)كرقة عمؿ في قطاع غزة التفكير االستراتيجي لدى المنظمات األىمية .

 .كتحديات، الجامعة اإلسبلمية، غزةكاقع المؤسسات األىمية، آفاؽ مؤتمر مقدمة إلى 
 ( 2005فييـ، مركة .)ور مجمس اإلدارة والمدير تطوير إدارة المنظمات غير الحكومية ود

 .كالعمـك السياسية، جامعة القاىرةرسالة ماجستير، كمية االقتصاد  .مع دراسة تطبيقية التنفيذي
 ( 1998فيالو، مؤنس .)كمية  .دراسة مقارنة -ت التنمية في مصر لفقر واستراتيجياظاىرة ا

 .التجارة، جامعة عيف شمس، القاىرة
 ( 1997قرشي، فريد.) كرقة عمؿ  .روعات المنظمات األىمية العربيةتنمية الموارد لتمويل مش

 .1997مايك  19-17المؤتمر الثاني لممنظمات األىمية العربية، القاىرة، مقدمة إلى 
 عالقات المنظمات غير الحكومية الفمسطينية فيما بينيا ومع (. 2001) كآخركف سفلدادكة، ح

 .القتصادية الفمسطيني )ماس(معيد أبحاث السياسات ا .طة الوطنية الفمسطينية والممولينالسم
 دور المرأة الفمسطينية في الييئات (. 2003) مرصد، الييئة الفمسطينية لحماية حقكؽ البلجئيف

 .عمؿ مقدمة لمركز الدراسات )أماف(كرقة  .ر الحكوميةوالمنظمات غي
 ( 2008محسف، محمكد .)ي قطاع غزة بتجييز وعرض ى التزام المنظمات غير الحكومية فمد

رسالة ماجستير، كمية  .(1المعيار المحاسبي الدولي رقم )القوائم المالية وفقًا لمتطمبات 
 . التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزة

 الفمسطيني "دراسة حالة لجمعيات الخيرية اإلغاثية في االقتصاد دور ا(. 2005) مقداد، محمد
بحث مقدـ إلى المؤتمر العممي األكؿ، االستثمار كالتمكيؿ في فمسطيف بيف آفػاؽ  .قطاع غزة"

التنميػة كالتحديػات المعػاصػرة  المنعقد بكمية التجارة في الجامعة اإلسبلمية، غزة، في الفترة مف 
 .2005مايك  8-9
  في المنظمات األىمية مدى تطبيق نظام محاسبة المسؤولية (. 2009)مكي، سالـ

 .ة اإلسبلمية، غزةرسالة ماجستير، كمية التجارة، الجامع .الفمسطينية
 ( 2008النباىيف، يكسؼ.)  تقييم أداء اإلدارة المالية في المنظمات غير الحكومية العاممة في

 .التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزةكمية  رسالة ماجستير، .قطاع غزة
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 ( 1999نخمة، خميؿ .) القدس،  .نحو تنمية مجتمعية –مؤسساتنا األىمية ودورىا في فمسطين
 .العربي كمركز إحياء تراث الطيبة مقدـ لصالح الممتقي الفكرم

 ( 2002نصير، عبد اهلل .)خيري. البيئة والتنمية المستدامة والتكامل االستراتيجي لمعمل ال
لبناف. االتحاد العاـ مؤتمر الخير العربي الثالث، األمانة العامة لمؤتمر الخير العربي، 

 لمجمعيات الخيرية في المممكة األردنية الياشمية، عماف.
 ( 2005ىندم، كماؿ .)في  تقييم دور المنظمات األىمية في عممية التنمية االقتصادية

 .التجارة، الجامعة اإلسبلمية، غزةجستير، كمية رسالة ما .فمسطين دراسة حالة قطاع غزة
 ( 2011يكسؼ، خكلة .)ضوء أحكام  الحصار اإلسرائيمي المفروض عمى قطاع غزة في

رسالة دكتكراة منشكرة، مجمة جامعة دمشؽ لمعمكـ االقتصادية كالقانكنية،  .القانون الدولي العام
 .(، العدد الرابع، دمشؽ27المجمد )

 

 ر التقارياألفراد و  .3
 ( 2007أبك رمضاف، محسف )– (.2072،العدد ) الحوار المتمدن 
 ( 2008أحمد، عثماف .)قطر، . الدليل اإلرشادى لبناء قدرات المنظمات غير الحكومية العربية

 .لمنظمة العربية لمتنمية اإلداريةرئاسة مجمس الكزراء، ا
 ( أ1997األمـ المتحدة .)جتماعية عمى الفقر.والسياسات اال ثر سياسات االقتصاد الكمي 

 .قتصادية كاالجتماعية لغربي آسياالمجنة اال
 ( 2000البرغكثي، مصطفى .)ممتقى الفكر  .ااألىمية والتحديات التي تواجيي المنظمات

 .(، شؤكف تنمكية22العربي، العدد )
 ( 1992برنامج التعميـ المفتكح .)( 2مبادئ االقتصاد .).منشكرات جامعة القدس المفتكحة 
 زيت، مركز دراسات التنمية. جامعة بير .الفقر وحقوق اإلنسان(. 2008ككش، الطيب )الب 
 ( 2009تكىامي، إبراىيـ.)  كرقة  .مكافحتو في بعض البمدان الناميةتحديات الفقر وآليات

دارية معاصرة  في مطمع القرف الكاحد كالعشريفعمؿ،  الجزء الرابع،  –مجمة قضايا اقتصادية كا 
 العربي لمنشر كالتكزيع، الطبعة األكلى. مكتبة المجتمع

  غزة.2011-2010لعامي  (.2012)الجمعية اإلسالمية في مدينة جباليا ، 
  غزة.20012لعاـ  .(2013)جمعية المجمع اإلسالمي ، 
 ( 2012الجياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني .)مستويات المعيشة في األراضي ب

 . راـ اهلل، فمسطيف.2011لمعام  الفمسطينية: اإلنفاق، االستيالك، الفقر
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 الفقر في األراضي الفمسطينية، تقرير النتائج  (.2011ياز المركزم لئلحصاء الفمسطيني )الج
 ، راـ اهلل، فمسطيف.2010، 2009الرئيسية لألعوام 

 ( 2009ديفكير، جكزيؼ كتريد، عبلء .) تتبع الدعم الخارجي لممنظمات الفمسطينية غير
. معيد أبحاث الدراسات السياسية 2008-1999الغربية وقطاع غزة  الحكومية في الضفة

 االقتصادية )ماس(، القدس كراـ اهلل.
 ،سمسمة كتيبات بف  الفقر واألزمات االقتصادية. (.1997) محسف سراج، إسماعيؿ كيكسؼ

 (.4كف لمدراسات اإلنمائية )خمد
 ( 2006سرحاف، ركال .)عممية االنتخابية حدود تدخل مؤسسات العمل األىمي في ال- 

 .. ككالة كفااالنتخابات التشريعية الفمسطينية
 ( 2001الشمبي، ياسر .)ينية في الضفة الغربية وقطاع عداد المنظمات غير الحكومية الفمسطت

 .اسات االقتصادية الفمسطيني )ماس(معيد أبحاث السي .غزة
  الصندكؽ الدكلي لمتنمية الزراعيةIFAD (2005.) ت اإلنمائية لأللفية. تحقيق الغايا

 .2005 االستثمارات الريفية كالسياسات التمكينية، ركما، فبراير،
 ( 2004عبد اليادم، عزت .)الفمسطينية في عممية  رؤية أوسع لدور المنظمات األىمية

 .فمسطيف –حكث كاإلنماء، راـ اهلل مركز بيساف لمب. التنمية
 ،(20)غزة، العدد  األفؽ، مجمة أين؟. ىإل الحكومية غير المنظمات(. 2001ماىر) عيسى. 
 ( 2003الكسادم، عادؿ .) مجمة الشؤكف  ي لمجمعيات التطوعية في اإلمارات.الدور التنمو

 .(24العامة، )
 عالـ المعرفة، الككيتمستقبمنا المشتركىػ(. 1410لمجنة العالمية لمبيئة كالتنمية )ا .. 
 ( 2001ماس) مج الوزارات المختمفة من زاوية مكافحة تقييم خطط التنمية الفمسطينية وبرا

 .2001عمر عبد الرازؽ كنائؿ مكسى، أيار  .الفقر
 ( 2002مركز بيساف لمبحكث كاإلنماء .)دور المنظمات األىمية في بناء المجتمع المدني .

 ، راـ اهلل.رنامج أبحاث تجمع مؤسسة التعاكفدراسة ضمف ب
 فمسطيف القدس، .الحكومية غير المؤسسات(. 1996المدني ) الممتقى مؤسسة. 
 ،ب تجار (. 2005لتنمكية )مركز المعمكمات كدعـ اتخاذ القرار قطاع الدراسات ا مجمس الكزراء

 .2005، القاىرة، فبراير دولية في تطوير الخدمات الصحية
 ( 2009المدىكف، فداء، كآخركف.)  ًتقرير تكثيقي لبلعتداءات تدمير المجتمع المدني منيجيا ،

 27/12/2008ية عمى المؤسسات األىمية الفمسطينية خبلؿ الحرب عمى غزة مف مف اإلسرائيم
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ة الثريا س، منظمة أصدقاء اإلنساف الدكلية لمدفاع عف حقكؽ اإلنساف كمؤس19/1/2009لغاية 
 .لئلعبلـ كاالتصاؿ، فينا

 الييئات ي دور المرأة الفمسطينية ف(. 2003فمسطينية لحماية حقكؽ البلجئيف )مرصد، الييئة ال
 .عمؿ مقدمة لمركز الدراسات )أماف(كرقة  .والمنظمات غير حكومية

 غزةرير حول الفقر في قطاع غزةتق(. 2001مسطيني لحقكؽ اإلنساف )المركز الف ،. 
 غزةالفقر في قطاع غزة(. 2006كؽ اإلنساف )المركز الفمسطيني لحق .. 
 (.32عدد ) .2000قانون رقم واحد لسنة (. 2000نية )مجمة الكقائع الفمسطي 
 البنؾ الدكلي تقرير تشخيص الفقر في األردن. (.2002، سمكل )المصرم. 
 نحو صياغة رؤية تنموية  (.2005ماس ) -القتصادية الفمسطيني اسات امعيد أبحاث السي

 .فمسطينية
 ( 2004كزارة التخطيط كالتعاكف الدكلي.) فمسطيف .تقرير التنمية البشرية. 
  ،غزةتصنيف المنظمات األىمية وتعدادىا(. 2013ية الشؤكف العامة )مدير كزارة الداخمية .. 
 ( 2002يكنس، عصاـ .)كرقة عمؿ مقدمة لممؤتمر األىمي  .التنمية وحقوق اإلنسان

 .2002الفمسطيني، شبكة المنظمات األىمية، 
  ،2011(، السنة األكلى، 9، العدد )نشرة فمسطينيكنس، عصاـ. 
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 .23/04/2013بتاريخ 
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( قائمة بأسماء المحكمين2ممحق رقم :) 

( االستبانة في صورتيا األولية3ممحق رقم :) 

( االستبانة في صورت4ممحق رقم :)يا النيائية 

( قائمة بأسماء المبحوثين "المنظمات الخيرية"5ممحق رقم :) 
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 مات األىمية في الحد من معدالت الفقر خالل الحصار عمى قطاع غزةدور المنظ

 

The Role of NGOs in Reduction of Poverty Rate during the Siege on Gaza Strip 

 

 االخ الفاضل ..................................................................

 بعد التحية

 التقدير لممساىمة بجزء من وقتكم وجيدكم في تعبئة ىذا االستبيان.بداية اتقدم بجزيل الشكر و 

ظيػػار دكر المنظمػػات األىميػػة فػػي الحػػد مػػف معػػدالت الفقػػر خػػبلؿ  إف ىػػذا االسػػتبياف ييػػدؼ إلػػى تبيػػاف كا 

 كىك جزء مف البحث التكميمي لنيؿ درجة الماجستير في اإلدارة مف الجامعة اإلسبلمية بغزة. الحصار عمى قطاع غزة

ذا يرجـــى منـــك اإلجابـــة عـــن فقـــرات االســـتبانة المرفقـــة شـــاكرين لكـــم تعـــاونكم، ومؤكـــدين لكـــم بـــأن لـــ

 المعمومات التي ستقدميا ال تستخدم إال ألغراض البحث العممي فقط.

 

 العاممة كالفاعمة في المجاؿ الخيرم في قطاع غزةالمنظمات األىمية  الفئة المستيدفة:

 

 

 

2013 

 بغزة – اإلسالميةالجامعة 

 التجارةكمية 

 سات العميااعمادة الدر 

The Islamic University 

Faculty of Commerce 

Deanery of Graduate Studies 

 تحت إشراف

 د. وسيم اليابيل

 الباحث

 عبد الرحيم شياب

 (: االستبانة في صورتيا األولية3ممحق رقم )
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 ما مدى موافقتك عمى كل عبارة من العبارات التالية؟

 العبارة الرقم

 رجةموافق بد
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ير 
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ك
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خف
من
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خف
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 لممنظمات الكفوءةاإلدارة  1
      تمـ إدارة المنظمات األىمية بالكضع االقتصادم داخؿ المجتمع المحمي 1.1
      تجمع اإلدارة العميا لممنظمات األىميية معمكمات ميدانية حكؿ معدالت ظاىرة الفقر بشكؿ دكرم كمستمر 1.2
      تستقطب اإلدارة العميا مكظفيف مؤىميف قادريف عمى جمع معمكمات كبيانات أكلية متعمقة بظاىرة الفقر 1.3
      تستطيع طكاقـ المنظمات األىمية اإلدارية تكثيؽ تفاصيؿ الفئات المحتاجة كالميمشة كترصد أىـ احتياجاتيا 1.4
      الفئات المستيدفة باالعتماد عمى قكاعد بيانات محدثةتعتمد إدارة المنظمات األىمية في الكصكؿ إلى  1.5
      تحدث إدارة المنظمات األىمية خططيا ألجؿ تحديد األكلكيات كتصنيؼ الخدمات كالفئات المستيدفة 1.6
      تساىـ خبرة ككفاءة إدارة المنظمات األىمية لمقياـ بدكرىا في تخفيؼ حدة الفقر في قطاع غزة 1.7
      ماـ إدارة المنظمات األىمية بالتكنكلكجيا كتطكرىا يساىـ في جكدة أداء المنظمات األىمية في قطاع غزةإل 1.8
      تساعد الخطط كاالستراتيجيات اإلدارة العميا في المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر 1.9

      ة التي تسيـ في تحقيؽ التنمية االقتصاديةتيتـ إدارة المنظمات األىمية باألنظمة اإلدارية كالمالي 1.10
      تكفر اإلدارة العميا لممنظمات األىمية باحثيف ميدانييف ألجؿ تكثيؽ بيانات الفئات الفقيرة كالميمشة 1.11
      يساعد تنكع أىداؼ كبرامج المنظمات األىمية إدارتيا عمى الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة 1.12
      تمؾ اإلدارة العميا لممنظمات األىمية معايير كاضحة كفقان لؤلكلكيات في اختيار الحاالت الفقيرة كالميمشةتم 1.13
      تمجأ إدارة المنظمات األىمية إليجاد حمكؿ ابتكارية في برامجيا تسيـ بشكؿ فعمي في تقميؿ معدالت الفقر  1.14
      احتياحات الفقراء أكقات الحركب كالحصار عمى قطاع غزة تمبي اإلدارة العميا لممنظمات األىمية 1.15

 نوعية البرامج والمشاريع المنفذة 2
      تنفذ المنظمات األىمية مشاريع إغاثية تمبي حاجة الفقراء كتحد مف الفقر في قطاع غزة 2.1
      نمية المستدامةتنفذ المنظمات األىمية مشاريع تنمكية ناجحة تسيـ بشكؿ فعمي في عممية الت 2.2
      تحرؾ المشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية عجمة االقتصاد الفمسطيني 2.3
      تمبي البرامج التي تنفذىا المنظمات األىمية احتياجات السكؽ المحمي كتحقؽ االكتفاء الذاتي 2.4
      ي األرباح كتعزيز مراكزىا الماليةتيدؼ المشاريع التنمكية التي تنفذىا المنظمات األىمية إلى جن 2.5
      تسيـ المشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية في تخفيؼ كطأة الحصار المفركض عمى قطاع غزة 2.6
      يسيـ تنكع البرامج كالمشاريع التي تتبناىا المنظمات األىمية في التخفيؼ مف حدة الفقر 2.7
      يعيا كبرامجيا ضمف إطار استراتيجية كاضحة المعالـتنفذ المنظمات األىمية مشار  2.8
      تحقؽ المنظمات األىمية التنمية المستدامة عند استعاضتيا عف مشاريع السمة الغذائية بمشاريع مدرة لمدخؿ  2.9

      تسيـ المنظمات األىمية في تكفير فرص العمؿ كالقضاء عمى الفقر كالبطالة 2.10
      ة البرامج كالمشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية عمى األداء العاـ لتمؾ المنظماتتؤثر نكعي 2.11
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      فعميان في خمؽ فرص عمؿ المجتمعيةتسيـ مشركعات االستثمار المكمؿ كالداعـ لمتنمية ا 2.12
      تساىـ مشاريع اإلقراض الحسف في الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة 2.13
      تبنى المنظمات األىمية مشاريع إغاثية كتنمكية متنكعة كليست محدكدةت 2.14
      تغطي المشاريع المكسمية معظـ األسر الفقيرة في محافظات غزة عند تنفيذىا 2.15

 قدرة التمويمية لممنظماتمال 3
      ية في قطاع غزةتمعب المساعدات المادية دكران محكريان في تحديد اتجاىات عمؿ المنظمات األىم 3.1
      يتكفر لدل المنظمات األىمية في قطاع غزة مكارد مالية كافية لتنفيذ أنشطتيا كمشاريعيا 3.2
      يكجد لدل المنظمات األىمية في قطاع غزة أكثر مف مصدر لمتمكيؿ 3.3
      حي التقنية كالككادر البشريةيرتبط الحصكؿ عمى التمكيؿ بشركط عديدة مثؿ جكدة المشاريع المقترحة كالنكا 3.4
      تشكؿ الجيات الخارجية مصادر التمكيؿ الرئيسية األىـ بالنسبة لممنظمات األىمية في قطاع غزة 3.5
      تكفر البرامج اإلنمائية المبتكرة، كبناء التآزر مع الحككمة كالقطاع الخاص مكارد تمكيؿ لممنظمات األىمية 3.6
      مات األىمية في قطاع غزة بأجندة الممكؿ األجنبي كشرط لمحصكؿ عمى التمكيؿ المطمكبترتبط المنظ 3.7
      تستطيع المنظمات األىمية تمكيؿ برامجيا كمشاريعيا كفؽ رؤيتيا كخطتيا االستراتيجية 3.8
      يزداد حجـ التمكيؿ الخارجي لممنظمات األىمية الفمسطينية أثناء الحصار عمى قطاع غزة 3.9

      قبؿ المنظمات األىمية تتأثر فرصة الحصكؿ عمى التمكيؿ بنكعية النشاط كالتكجييات كاألىداؼ المعمنة مف 3.10
      تتكفر لدل المنظمات األىمية خطة استراتيحية لتجنيد األمكاؿ 3.11
      منظمات األىميةتؤثر نكعية كجكدة المشاريع التي يتـ تسكيقيا لممكليف عمى جمب التمكيؿ لم 3.12
      تؤثر خبرة المنظمات األىمية كسمعتيا عمى جمب التمكيؿ 3.13
      تيتـ المنظمات األىمية باستقطاب مكظفيف كخبراء لدييـ المقدرة عمى كتابة المشاريع لتسييؿ جمب التمكيؿ 3.14
      اؿتجرم المنظمات األىمية برامج تدريبية مستمرة تيدؼ لتجنيد األمك  3.15

  شراكة المنظمات األىمية بالحكومة 4
      تؤثر المشاركة ما بيف المنظمات األىمية كالحككمية في تكزيع الخدمات عمى الفئات المستيدفة بشكؿ عادؿ 4.1
      تنسؽ المنظمات األىمية مع المنظمات الحككمية لمكصكؿ إلى الفئات األكثر احتياجان  4.2
      منظمات األىمية لؤلحزاب السياسية إلى تكسيع نطاؽ عمميا كتقديـ خدماتيا بشكؿ أفضؿيؤدم انتماء ال 4.3
      تتبنى الحككمة خططان تنمكية تيدؼ إلى معالجة آثار الحصار االجتماعية كاالقتصادية 4.4
      تنفذ الحككمة في قطاع غزة استراتيجيات لمتغمب عمى ظاىرة الفقر 4.5
      يؽ بيف المنظمات األىمية كالحككمية في تحقيؽ التكازف كالدقة عمى مستكل المناطؽ الجغرافيةيسيـ التنس 4.6
      يكفر التنسيؽ كالتعاكف بيف المنظمات األىمية كالحككمية بيانات دقيقة حكؿ الفئات المستيدفة  4.7
      الفقر في قطاع غزة تقـك المنظمات األىمية بدكر مكمؿ لدكر الحككمة في الحد مف معدالت 4.8
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      يسيـ الحصار المفركض عمى قطاع غزة في تراجع دكر الحككمة تجاه الفقراء 4.9
      إيجابا عمى الفئات المستيدفة تنعكس القرارات االقتصادية الحككمية في قطاع غزة 4.10
      ت األىمية تجاه المجتمعيسيـ تعامؿ بعض الممكليف المباشر مع الحككمة في تراجع دكر المنظما 4.11
      تكفر الحككمة في قطاع غزة فرص عمؿ لمخريجيف مف شأنيا الحد مف معدالت الفقر 4.12
جراءات مف شأنيا الحد مف معدالت الفقر 4.13       تتبنى الحككمة سياسات كا 
      يا في تقديـ خدماتياتخصص الحككمة مكارد مالية محدكدة لممنظمات األىمية لضماف استمرارية عمم 4.14
      تتعاكف المنظمات األىمية مع الحككمة أثناء الحركب كالحصار في تمبية حاجات لمفقراء كالمتضرريف 4.15

 العالقات الخارجية لممنظمات األىمية 5
      متنكعة تتمكف المنظمات األىمية بفعؿ عبلقتيا الخارجية مف التغمب عمى شح التمكيؿ كتكفيرىا مف مصادر 5.1
      يؤدم تكسع شبكة العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية إلى تحقيؽ أىداؼ ىذه المنظمات 5.2
      يحقؽ تبايف العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية إلى تبني قضايا كاىتمامات متباينة كأنشطة متنكعة 5.3
      كير استراتيجياتيا في مكاجية التحديات المختمفةتساعد العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في تط 5.4
      تؤدم عبلقات المنظمات األىمية إلى تنفيذ مشاريع كفؽ أسمكب تنمية المجتمع الدكلي في مجاالت متنكعة 5.5
      تحقؽ العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية انتشاران كتكسعان كتنكعان في برامج الحد مف معدالت الفقر 5.6
      الكفكءةتتسـ المنظمات األىمية ذات العبلقات الخارجية األكسع بالبناء التنظيمي الجيد كاإلدارة  5.7
      يسيؿ تنكع عبلقات المنظمات األىمية تطكير القدرات اإلدارية كالفنية كالتشغيمية لممنظمات األىمية 5.8
      بناء كتطكير الككادر البشرية داخؿ كخارج ىذه المنظماتتسيـ العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في  5.9

      يكلد تكثيؽ عبلقات المنظمات األىمية بالمنظمات الدكلية تكسعان في اىتماماتيا كأنشطتيا كزيادة فرص التمكيؿ 5.10
      كفؽ األكلكيات  يعزز التكاصؿ الدائـ لممنظمات األىمية بالمنظمات الدكلية الثقة كيكجو تنفيذ برامجيا 5.11
      تزداد قدرة المنظمات األىمية عمى العطاء كتقديـ خدماتيا بمقدار تكاصميا كتنسيقيا مع الحككمة 5.12
      تسيـ قكة العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في نقؿ الصكرة الحقيقية لكاقع الفقراء كالميمشيف دكليان  5.13
      جية لممنظمات األىمية في االستفادة مف تجارب البمداف األخرل في الحد مف الفقرتساعد العبلقات الخار  5.14
يجاد فرص عمؿ تحد مف الفقر 5.15       تسيـ العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في تنفيذ مشركعات تنمكية كا 
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 الفقر خالل الحصار عمى قطاع غزة دور المنظمات األىمية في الحد من معدالت

 

The Role of NGOs in Reduction of Poverty Rate during the Siege on Gaza Strip 

 

 حفظو اهلل خ الفاضل ..................................................................األ

 بعد التحية

 الموضوع: تعبئة استبانة
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 تبيان:االس معبئوظيفة  .1

 رئيس المنظمة          عضك مجمس إدارة        المدير التنفيذم         مدير المشاريع       
        

 مجال عمل المؤسسة "يمكن اختيار أكثر من إجابة": .2

 ...............تعميمي        رياضي        صحي      غير ذلؾ/..................    ثقافي  تنمكم        إغاثي     

 

   : عدد سنوات خبرة المؤسسة .3

 سنة فأكثر 15        ( سنة 15أقؿ مف -10مف )  ( سنكات10أقؿ مف -5مف )     سنكات  5أقؿ مف 

 

  الفئات المستيدفة "يمكن اختيار أكثر من إجابة": .4

 ......................غير ذلؾ/............ ذكم احتياجات خاصة  نسكية      فقراء   أيتاـ     

 

  الماضية: 6إجمالي حجم تمويل المؤسسة في السنوات ال  .5
 المجال اإلغاثي:

 فأكثر دكالران مميكف  15        دكالران ( مميكف 15أقؿ مف -10مف )       دكالران ( مميكف 10أقؿ مف -5مف )     دكالران مميكف  5أقؿ مف   

 
 المجال التنموي:

 فأكثر دكالران مميكف  15      دكالران ( مميكف 15أقؿ مف -10مف )        دكالران ( مميكف 10أقؿ مف -5مف )     دكالران كف ممي 5أقؿ مف 

 

 

 

 

 

 

 



164 
 

 ما مدى موافقتك عمى كل عبارة من العبارات التالية؟
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 لممنظمات لكفوءةااإلدارة  1 
      تمـ إدارة المنظمات األىمية بالكضع االقتصادم داخؿ المجتمع المحمي 1.1
      تجمع اإلدارة العميا لممنظمات األىميية معمكمات ميدانية حكؿ معدالت ظاىرة الفقر بشكؿ دكرم كمستمر 1.2
      ت كبيانات أكلية متعمقة بظاىرة الفقرتستقطب اإلدارة العميا مكظفيف مؤىميف قادريف عمى جمع معمكما 1.3
      تستطيع طكاقـ المنظمات األىمية اإلدارية تكثيؽ تفاصيؿ الفئات المحتاجة كالميمشة كترصد أىـ احتياجاتيا 1.4
      تعتمد إدارة المنظمات األىمية في الكصكؿ إلى الفئات المستيدفة باالعتماد عمى قكاعد بيانات محدثة 1.5
      تحدث إدارة المنظمات األىمية خططيا ألجؿ تحديد األكلكيات كتصنيؼ الخدمات كالفئات المستيدفة 1.6
      تساىـ خبرة ككفاءة إدارة المنظمات األىمية لمقياـ بدكرىا في تخفيؼ حدة الفقر في قطاع غزة 1.7
      دة أداء المنظمات األىمية في قطاع غزةإلماـ إدارة المنظمات األىمية بالتكنكلكجيا كتطكرىا يساىـ في جك  1.8
      تساعد الخطط كاالستراتيجيات اإلدارة العميا في المنظمات األىمية في الحد مف معدالت الفقر 1.9

      تيتـ إدارة المنظمات األىمية باألنظمة اإلدارية كالمالية التي تسيـ في تحقيؽ التنمية االقتصادية 1.10
      دارة العميا لممنظمات األىمية باحثيف ميدانييف ألجؿ تكثيؽ بيانات الفئات الفقيرة كالميمشةتكفر اإل 1.11
      يساعد تنكع أىداؼ كبرامج المنظمات األىمية إدارتيا عمى الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة 1.12
      لكيات في اختيار الحاالت الفقيرة كالميمشةتمتمؾ اإلدارة العميا لممنظمات األىمية معايير كاضحة كفقان لؤلك  1.13
      تمجأ إدارة المنظمات األىمية إليجاد حمكؿ ابتكارية في برامجيا تسيـ بشكؿ فعمي في تقميؿ معدالت الفقر  1.14
      تمبي اإلدارة العميا لممنظمات األىمية احتياحات الفقراء أكقات الحركب كالحصار عمى قطاع غزة 1.15

 نوعية البرامج والمشاريع المنفذة 2
      تنفذ المنظمات األىمية مشاريع إغاثية تمبي حاجة الفقراء كتحد مف الفقر في قطاع غزة 2.1
      تنفذ المنظمات األىمية مشاريع تنمكية ناجحة تسيـ بشكؿ فعمي في عممية التنمية المستدامة 2.2
      األىمية عجمة االقتصاد الفمسطيني تحرؾ المشاريع التي تنفذىا المنظمات 2.3
      تمبي البرامج التي تنفذىا المنظمات األىمية احتياجات السكؽ المحمي كتحقؽ االكتفاء الذاتي 2.4
      تيدؼ المشاريع التنمكية التي تنفذىا المنظمات األىمية إلى جني األرباح كتعزيز مراكزىا المالية 2.5
      تي تنفذىا المنظمات األىمية في تخفيؼ كطأة الحصار المفركض عمى قطاع غزةتسيـ المشاريع ال 2.6
      يسيـ تنكع البرامج كالمشاريع التي تتبناىا المنظمات األىمية في التخفيؼ مف حدة الفقر 2.7
       تنفذ المنظمات األىمية مشاريعيا كبرامجيا ضمف إطار استراتيجية كاضحة المعالـ 2.8
      تحقؽ المنظمات األىمية التنمية المستدامة عند استعاضتيا عف مشاريع السمة الغذائية بمشاريع مدرة لمدخؿ  2.9

      تسيـ المنظمات األىمية في تكفير فرص العمؿ كالقضاء عمى الفقر كالبطالة 2.10
      ء العاـ لتمؾ المنظماتتؤثر نكعية البرامج كالمشاريع التي تنفذىا المنظمات األىمية عمى األدا 2.11
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      فعميان في خمؽ فرص عمؿ المجتمعيةتسيـ مشركعات االستثمار المكمؿ كالداعـ لمتنمية ا 2.12 
      تساىـ مشاريع اإلقراض الحسف في الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة 2.13
      حدكدةتتبنى المنظمات األىمية مشاريع إغاثية كتنمكية متنكعة كليست م 2.14
      تغطي المشاريع المكسمية معظـ األسر الفقيرة في محافظات غزة عند تنفيذىا 2.15

 قدرة التمويمية لممنظماتمال 3
      تمعب المساعدات المادية دكران محكريان في تحديد اتجاىات عمؿ المنظمات األىمية في قطاع غزة 3.1
      ع غزة مكارد مالية كافية لتنفيذ أنشطتيا كمشاريعيايتكفر لدل المنظمات األىمية في قطا 3.2
      يكجد لدل المنظمات األىمية في قطاع غزة أكثر مف مصدر لمتمكيؿ 3.3
      يرتبط الحصكؿ عمى التمكيؿ بشركط عديدة مثؿ جكدة المشاريع المقترحة كالنكاحي التقنية كالككادر البشرية 3.4
      مصادر التمكيؿ الرئيسية األىـ بالنسبة لممنظمات األىمية في قطاع غزة تشكؿ الجيات الخارجية 3.5
      تكفر البرامج اإلنمائية المبتكرة، كبناء التآزر مع الحككمة كالقطاع الخاص مكارد تمكيؿ لممنظمات األىمية 3.6
      عمى التمكيؿ المطمكبترتبط المنظمات األىمية في قطاع غزة بأجندة الممكؿ األجنبي كشرط لمحصكؿ  3.7
      تستطيع المنظمات األىمية تمكيؿ برامجيا كمشاريعيا كفؽ رؤيتيا كخطتيا االستراتيجية 3.8
      يزداد حجـ التمكيؿ الخارجي لممنظمات األىمية الفمسطينية أثناء الحصار عمى قطاع غزة 3.9

      قبؿ المنظمات األىمية لتكجييات كاألىداؼ المعمنة مفتتأثر فرصة الحصكؿ عمى التمكيؿ بنكعية النشاط كا 3.10
      تتكفر لدل المنظمات األىمية خطة استراتيحية لتجنيد األمكاؿ 3.11
      تؤثر نكعية كجكدة المشاريع التي يتـ تسكيقيا لممكليف عمى جمب التمكيؿ لممنظمات األىمية 3.12
      يا عمى جمب التمكيؿتؤثر خبرة المنظمات األىمية كسمعت 3.13
      تيتـ المنظمات األىمية باستقطاب مكظفيف كخبراء لدييـ المقدرة عمى كتابة المشاريع لتسييؿ جمب التمكيؿ 3.14
      تجرم المنظمات األىمية برامج تدريبية مستمرة تيدؼ لتجنيد األمكاؿ 3.15

  شراكة المنظمات األىمية بالحكومة 4
      اركة ما بيف المنظمات األىمية كالحككمية في تكزيع الخدمات عمى الفئات المستيدفة بشكؿ عادؿتؤثر المش 4.1
      تنسؽ المنظمات األىمية مع المنظمات الحككمية لمكصكؿ إلى الفئات األكثر احتياجان  4.2
      ـ خدماتيا بشكؿ أفضؿيؤدم انتماء المنظمات األىمية لؤلحزاب السياسية إلى تكسيع نطاؽ عمميا كتقدي 4.3
      تتبنى الحككمة خططان تنمكية تيدؼ إلى معالجة آثار الحصار االجتماعية كاالقتصادية 4.4
      تنفذ الحككمة في قطاع غزة استراتيجيات لمتغمب عمى ظاىرة الفقر 4.5
      عمى مستكل المناطؽ الجغرافيةيسيـ التنسيؽ بيف المنظمات األىمية كالحككمية في تحقيؽ التكازف كالدقة  4.6
      يكفر التنسيؽ كالتعاكف بيف المنظمات األىمية كالحككمية بيانات دقيقة حكؿ الفئات المستيدفة  4.7
      تقـك المنظمات األىمية بدكر مكمؿ لدكر الحككمة في الحد مف معدالت الفقر في قطاع غزة 4.8
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      غزة في تراجع دكر الحككمة تجاه الفقراءيسيـ الحصار المفركض عمى قطاع  4.9 
      إيجابا عمى الفئات المستيدفة تنعكس القرارات االقتصادية الحككمية في قطاع غزة 4.10
      يسيـ تعامؿ بعض الممكليف المباشر مع الحككمة في تراجع دكر المنظمات األىمية تجاه المجتمع 4.11
      فرص عمؿ لمخريجيف مف شأنيا الحد مف معدالت الفقر تكفر الحككمة في قطاع غزة 4.12
جراءات مف شأنيا الحد مف معدالت الفقر 4.13       تتبنى الحككمة سياسات كا 
      تخصص الحككمة مكارد مالية محدكدة لممنظمات األىمية لضماف استمرارية عمميا في تقديـ خدماتيا 4.14
      الحككمة أثناء الحركب كالحصار في تمبية حاجات لمفقراء كالمتضرريفتتعاكف المنظمات األىمية مع  4.15

 العالقات الخارجية لممنظمات األىمية 5
      تتمكف المنظمات األىمية بفعؿ عبلقتيا الخارجية مف التغمب عمى شح التمكيؿ كتكفيرىا مف مصادر متنكعة 5.1
      ت األىمية إلى تحقيؽ أىداؼ ىذه المنظماتيؤدم تكسع شبكة العبلقات الخارجية لممنظما 5.2
      يحقؽ تبايف العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية إلى تبني قضايا كاىتمامات متباينة كأنشطة متنكعة 5.3
      تساعد العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في تطكير استراتيجياتيا في مكاجية التحديات المختمفة 5.4
      دم عبلقات المنظمات األىمية إلى تنفيذ مشاريع كفؽ أسمكب تنمية المجتمع الدكلي في مجاالت متنكعةتؤ  5.5
      تحقؽ العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية انتشاران كتكسعان كتنكعان في برامج الحد مف معدالت الفقر 5.6
      الكفكءةع بالبناء التنظيمي الجيد كاإلدارة تتسـ المنظمات األىمية ذات العبلقات الخارجية األكس 5.7
      يسيؿ تنكع عبلقات المنظمات األىمية تطكير القدرات اإلدارية كالفنية كالتشغيمية لممنظمات األىمية 5.8
      تسيـ العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في بناء كتطكير الككادر البشرية داخؿ كخارج ىذه المنظمات 5.9

      يكلد تكثيؽ عبلقات المنظمات األىمية بالمنظمات الدكلية تكسعان في اىتماماتيا كأنشطتيا كزيادة فرص التمكيؿ 5.10
      يعزز التكاصؿ الدائـ لممنظمات األىمية بالمنظمات الدكلية الثقة كيكجو تنفيذ برامجيا كفؽ األكلكيات  5.11
      العطاء كتقديـ خدماتيا بمقدار تكاصميا كتنسيقيا مع الحككمة تزداد قدرة المنظمات األىمية عمى 5.12
      تسيـ قكة العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في نقؿ الصكرة الحقيقية لكاقع الفقراء كالميمشيف دكليان  5.13
      في الحد مف الفقرتساعد العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في االستفادة مف تجارب البمداف األخرل  5.14
يجاد فرص عمؿ تحد مف الفقر 5.15       تسيـ العبلقات الخارجية لممنظمات األىمية في تنفيذ مشركعات تنمكية كا 
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 وثين "المنظمات الخيرية"حبأسماء المب قائمة(: 5ممحق رقم )
 العنوان  اسم الجمعية م.

 المنشية رعاش، بيت الىيا بيت الىيا  -سبلمية الجمعية اإل  .1
 مدينة جباليا نماء  –الجمعية الكطنية لمتطكير كالتنمية   .2
 السنافكر، غزة جمعية سكاعد لئلغاثة كالتنمية  .3
 الصبرة ،غزة غزة –جمعية المجمع اإلسبلمي   .4
 برج السمطاف، مدينة جباليا جمعية نداء فمسطيف لؤلعماؿ الخيرية  .5
 البريج سرةجمعية مكدة لرعاية األ  .6
 رفح رفح  -سبلمية  عية اإلالجم  .7
 جباليا خمؼ مركز الشرطة خيـم سرة كالمجتمعجمعية تنمية األ  .8
 الشيخ زايد جمعية الكئاـ الخيرية  .9
 النصيرات النصيرات  –سبلمية الجمعية اإل  .10
 غزة الصبرة جمعية ركافد لئلغاثة كالتنمية  .11
 فتكحةجامعة القدس الم، رفح سرممؤسسة كردة االقصى لمتأىيؿ األ  .12
 مبنى البمدية، أعمى بيت حانكف بيت حانكف -جمعية اشراقة الخيرية   .13
 تؿ اليكل ،غزة اتحاد االطباء العرب  .14
 الخدمات الطبية بالقرب مف ،غزة الثبلثيني غزة –جمعية الشابات المسممات   .15
 جباليا النزلة جمعية الكفاؽ الفمسطينية  .16
 الشجاعية ، غزة جمعية فمسطيف الخيرية لئلعمار كالتنمية  .17
 السامر ،غزة جمعية النكر الخيرية /غزة  .18
 مفترؽ الشيخ زايد، شماؿ غزة الشيخ زايد  -جمعية السبلمة الخيرية   .19
 خانيكنس  عمار لمتنمية كالتأىيؿإجمعية   .20
 السامر ،غزة جمعية بيت الخير الفمسطيني  .21
 رب مف البمديةبالق ،جباليا النزلة جمعية الفبلح الخيرية جباليا النزلة  .22
 مسجد السيدة عائشة، مخيـ جباليا مخيـ جباليا -سبلمية الجمعية اإل  .23
 القدس ارعش ،مدينة جباليا جمعية سبلـ لئلغاثة كالتنمية  .24
 مفترؽ الشيخ زايد ،فرع الشماؿ سبلميةجمعية الصبلح اإل  .25
 خمؼ مسجد العمرم ،مدينة جباليا مدينة جباليا -جمعية ممتقى الرحمة   .26
 حسافمسجد اإل ،مدينة جباليا مدينة جباليا -سبلمية الجمعية اإل  .27
 مكقؼ السيارات ، بيت حانكف بيت حانكف -بناء البمد الخيرية أجمعية   .28
 البمد ،خانيكنس خانيكنس البمد -سبلمية الجمعية اإل  .29
 مخيـ جباليا جمعية سراج الضعفاء  .30
 شركة الكيرباء لقرب مف ، باالمغازم المغازم - سبلميةجمعية الصبلح اإل  .31
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