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لسههملا ف إ وهز هنا اللمددل المالاًددع ،لضخص م هم اهلن د د  :و لائل محمو

ثهات المر ف عل ال سهلة لالني ضعطد ُودل إهامهمدو فد الالوادو لال ،داحة ،للدم ادوخ
ضادوا وهددوا فد نلد لضالودو اهلرد لانما ددهن للددو ال مد لان سددلام اتودده ،لالددو ال ااددل
عاو الللح لاسخا وزء من لقاهم لوهوهم نخ اج هنه ال سهلة ف ضاه ،ل ة
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مل،لل نل للم ظمهت الوللادة واد الح لمادة الاد الهل دت فد الائدة انسدااه ة ،لل دل
من قوم او الللن ف إخ اج هنا اللمل إل ال ل
وماله ل م م

وزال الر

لانما هن
الاهحث

ج

امللخص
هوفت الو اسة إل اللقلف عل اقاام مره اع الم ظمهت الوللاة وا الح لماة المسههمة ف
اخفاف حوة الفق ف

قطهع وزة من خالل إساخوام الم هج الل،ف

الاحلال  ،حاث ام إساخوام

إسااه ة وللاة لاقاام المره اع لال،هو ة عن ل هلة الالهلن الوللاة الاهاه اة الملاموة حاث الامو ف
علماة اقاام المره اع عل خمسة ملهاا له  :ان ااهط ،الفلهلاة ،ال فهءة ،اتث  ،لانساوامة رملت
الو اسة وماع الم ظمهت الوللاة اللهملة ف موهل محه اة الفق ف قطهع وزة لعووهه  63م ظمة فقو
ام الزاع  102اسااه ة عل

ل م سق لموا مر لع المالن ف م ظمة وللاة وا ح لماة ف قطهع

وزة لار ف عل مره اع محه اة الفق ؛ لقو ام اسا واو  83اسااه ة ضي مه سااو %81 37
لقو ه ت ضهم اهئج هنه الو اسة اأن اقاام الم ظمهت الوللاة وا

الح لماة لمره الهه

المسههمة ف اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة الامو عل ملاه اتث ا ساة  ،%72.50لا ا ز عل
ملاه اال ااهط ا ساة  ،%70.89لاهام املاه الفلهلاة ا ساة  ،%66.18لالامو عل ملاه ال فهءة
ا ساة  ،%64.38لا ز عل ملاه االساوامة ا ساة % 66.94لضظه ت الو اسة اأ و ال الوو ه ه
ف لقه نات واللة إح،هئاة اان مالسطهت اساوهاة ضف او اللا ة الزى لل لان الم ظمة ،مه لال الوو
هه

ف لقه نات واللة إح،هئاة اان مالسطهت اساوهاة ضف او اللا ة الزى للفئة اللم اة للم ظمة،

لل ن الوو ه ه ف لق نات واللة إح،هئاة اان مالسط اساوهاهت ضف او اللا ة ف محل االساوامة
احسب الفئة اللم اة للم ظمة ،لالوو ف لق نات واللة إح،هئاة اان مالسط اساوهاهت ضف او اللا ة ف
محل ال فهءة احسب عوو المره اع الا

فناهه الم ظمة

لخل،ت الو اسة إل موملعة من الال،اهت ضهمهه :اأ و اوب ضن ا اع الم ظمهت الوللاة
وا الح لماة ملاه اتث ف

مره الهه لهل المسههمة ف اخفاف حوة الفق  ،لالا از ض ث عل

ملاه ان ااهط من ضول ًمهن اقهطع ضهواف هنه الم ظمهت مع ماطلاهت المسافاوان لساهسهت
الا ماة اللط اة

مه لاوب إعطهء ضهماة ض ا لملاه الفلهلاة لاحقاق وماع اتهواف الم سلمة

للمره اع ،لانهامهم املاه

ال فهءة خالل انساغالل اتمثل لات ث

إقا،هواة للملا و الماهحة

لال ،الو اسة اً ل ة فع انهامهم املاه انساوامة لًمهن اسام ا م هفع المره اع الو إ اههء
الاملال ،لاً ل ة انطالع عل ضلللاهت الح لمة الفلسطا اة ف اخفاف حوة الفق  ،لام ان انقا،هو
الفلسطا

د

Abstract
This study aimed at evaluating of the projects of the International NonGovernmental Organizations that contribute in alleviating poverty in the Gaza
Strip. A descriptive analytical methodology and a questionnaire belongs to the
Japanese International Cooperation Agency depending on the international
criteria of project evaluation (relevance, efficiency, effectiveness, impact and
sustainability) were used for this study. The study includes the whole
International Organizations that work in fighting poverty in the Gaza Strip, 63
International Non-Governmental Organizations where 102 questionaires
were distributed on a Project Manager and a Project Coordinator work for an
International Non-Governmental Organizations and direct a project aims to
alleviate poverty in the Gaza Strip; 83 questionnaires were returned by
81.73%.
The main results for this stidy are evaluation of the projects of
International Non-Governmental Organizations relying on impact criterion by
72.50%, on relevance criterion by 70.89%, on effectivness criterion by
66.18%, on efficiency criterion by 64.38%, and depending on sustinabiity
criterion by 66.94%. The study also pointed out that there are no statistically
significant differences in the answers of repondants about the organization
address and age of employee. While there are statistically significant
differences in repondants’ answers about the sustainability field in favor of
organization age and about efficiency field in favor numbers of implemented
projects.
The study found a set of results were the most important are: the INGO
should take into consideration the impact standard at its projects especially
that contribute at alleviating the poverty in the Gaza Strip. It should focus on
the relevance standard to ensure the intersection of the goals of these
organizations with the needs of beneficiaries and national development
policies. It is a necessity to emphasis on the effectiveness to guarantee best
achievement of the already drawn goals of the anti-poverty projects.
Furthermore, these organizations have to raise its interest on efficiency
standard to make sure the optimal and most economical utilization of the
available resources. The study recommended to reinforce the sustainability to
assure the continuity of the benefits of the projects once these project
terminated. It is vital to have a look at the Palestinian priorities on combating
the poverty .
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91
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92
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اددهئج اخاادده رددافاو لااددهن الف د ق اددان مالسددط االسدداوهاهت ا ددهء عل د ع دوو
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فناهه الم ظمة






ي

قائمة األشكال
عنوان الشكل

الرقم

الصفحة

1

ول ة حاهة المر لع

17

2

ااوددهه الاغااد فد إومددهل ال ددهاج المحلد عاد الفاد ة الزم اددة عاد الفاد ة الزم اددة
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أوالً :مقدمة:
إن ضعظددم ان وددهزات الار د اة  -مددن ا ددهء اته امددهت إل د ضن لًددع ائددو الفًددهء قوماددو علدد

القمد د  -ا ددوضت ف د د ة لض اه ددت مرد د لع ،فلملا ددة احلا ددل اتف دده إلد د ض ر ددطة هد د رد د ل م ددن ضرد د هل

المره اع

مده ضن ا فادن المرده اع لداس ح د ا تحدو ،فقدو اُ فدن هدنه المرده اع مدن خدالل القطدهع الخددهص ضل
القطهع اللهم مه لضن قهوة اتعمدهل لالخاد اء ض دولا ضن إوا ة المرده اع هد ًد ل ة إسدا اااحاة ُادزلو اهده
انوا اددان لالم سددقان اموملعددة مددن اتولات الً د ل اة لاحسددان قددو اهم عل د الاخطدداط ،لالا فاددن ،الاوا ة
ات رددطة لاقاامهدده لفد اللاقددع إن إوا ة المردده اع ه د ض ثد مددن مود و موملعددة مددن االولات؛ اددل ه د

ضسللب ملوو حل احقاق لاقاام ال اهئج الم ولب الل،لل إلاهه
لاقاام المره اع ال اقل ضهماة عن إوا اهه ت ده لداف فد عدهلم نل وا هما ادة ماسده عة ،ل لاودو

اللواو من المر الت المخالفة الا اوفع انوا اان ل ،ع اغاا ات ضلالواالت وا مخططة لهده امل د
آخ

وهح الالم ال اًمن عوم اللقلع ف الفرل مساقاال؛ للدنل احادهج وائمده الم ظمدهت الوللادة لواد

الوللاة نساخالص الو لس لاللا من ل مر لع اقلم اا فانه
اددوضت مؤسسددهت الموامدع المددو

خددالل فاد ة االحدداالل اددوال لحهلددة الغاددهب ال همددل للمؤسسددهت

ال سددماة الفلسددطا اة ف د موددهالت انوهثددة لال،ددحة لالاللددام لالارددغال ،فهلم ظمددهت الوللاددة احددهلل ضخددن
زمهم الماهو ة ف المسدههمة فد سدو ودزء مدن فودلة الاملادل ادان إحااهودهت الموامدع الفلسدطا

المهل للسلطة الفلسطا اة (إرااة)2016 ،

لاتواء

ثانياً :مشكلة الدراسة:
مدده اد دزال الفقد د لالاطهلددة م ددن ضه ددم الاحددواهت ال ئاس ددة الاد د الاوددو فلس ددطان ،لارد د ل الساهس ددهت

لالاددوخالت الا د ا ددو ج ف د إطدده م هفحددة الفق د لالحددو مددن الاطهلددة لالزاددز حهلددة اتمددن الغددنائ اددان

الس هن محل ا ئاسه من محهل االسا اااواهت اللط اة (ل از ة االقا،هو الفلسطا اة)2012،

ارددا الحهلددة االقا،ددهواة الهرددة ف د قطددهع و دزة إل د ا افددهع ملددوالت الفق د ( 39ف د المهئددة)؛

الاطهلة ( 41 5فد المهئدة  ،ااودهلز  60فد المهئدة ادان الرداهب) ؛ مده ضن ا لدوام اتمدن الغدنائ الدني
ار د ل  47ف د المهئددة مددن اتس د الملاردداة  ،اًددهعف مددن القددو ة عل د ال،ددملو لالًددلف الرددواو إزاء

ال،ومهت ()OCHA ،2016

مه لارا اق ا م رل من خالل ا همج اتمم الماحدوة ان مدهئ ادأن مده سدااو  %25 8مدن
الرددلب الفلسددطا

الدداف عل د خددط الفق د ( %17 8ف د الًددفة الغ ااددة،ل % 38 8ف د قطددهع و دزة)؛
2

حاددث ضن  %12 9م دن الس د هن الدداف ف د فق د مددوقع ( %7 8الًددفة الغ ااددة ،ل  %21 1ف د قطددهع
وزة) ()UNDP, 2014
ارا الاق اد ال،دهو عدن ل هلدة اتمدم الماحدوة نوهثدة لاردغال الالوئدان الفلسدطا اان (ضل د لا)

اأ و الامو  80ف المهئة من س هن وزة عل المسهعوات ان سده اة لالاادة احااهودهاهم اتسهسداة  ،مثدل
الاللدام لال عهادة ال،دحاة اتللاددة لالغددناء لالمدألى ضل حاد الاطه ادهت لالملاقددو اا مدده اقدوم اتل د لا حهلادده
مس ددهعوات إ س دده اة إلد د  1 3ملا ددلن الو ددي فلس ددطا
مسهعوة ونائاة ()UNRWA, 2016

ملظمه ددم فد د رد د ل عها ددة  ،ددحاة ضل الل ددام ضل

لافاو ضحو الاقه ا الم رل ة عن قطهع وزة عا م اب اتمم الماحدوة لا سداق الردؤلن ان سده اة
) (OCHAاددأن ملددول الفق د ف د القطددهع ل،ددل إل د  ،%80لاددأن سدداة الس د هن الددنان الامددولن عل د
الملل هت ل،لت إل  %79من إومهل س هن القطهع )(OCHA, 2010
لاظهد اقادام مادوا

ادم ا فادن مدن خدالل م ظمدة  Oxfamفد قطدهع ودزة ادأن مالسدط الدوخل

لللهئالت الغزاة قل ا ساة  %75م ن عهم  2000لاق اد م ظمدة الغدناء اللدهلم الم ردل فد واسدما

ضظه د د د ضن ح د د دلال  %70م د د ددن اللد د ددهئالت ف د د د قط د د ددهع و د د دزة الد د دداف احد د ددت خد د ددط الفقد د د د ( 1 2ولال
ضم ا /للرددخص/ف الاددلم) لضن  %61مددن الس د هن وا د الوئددان ( الم دلاط ان) الارددلن حهلددة ا لددوام
ونائ مع ا افهع حهو ف ملول ا اره

قص اللزن لفق الوم اان اتطفهل ()Oxfam, 2008

لاحس ددب اق اد د الوه ددهز الم ددزي ليح ،ددهء الفلس ددطا

فق ددو الغ ددت س دداة المر دده ة فد د الق ددلى

اللهملددة لللددهم  2015ف د فلسددطان ح دلال ( % 45 8الاقددع  % 71 9للددن ل ل  % 19 1لي ددهث)

لالدددد ملدددول الاطهلد ددة فد د فلسد ددطان  25 9%ف د د اللد ددهم ( 2015الاقدددع  %22 5للد ددن ل ل % 39 2

لي هث) (الوههز الم زي ليح،هء الفلسطا )2016 ،
مدده زال الفقد د ه ددل المردد لة ال اد د ى الاد د الدده

م ه دده الرد د ق اتلسددط لعلد د لو ددو الخ ،ددلص

فلسددطان،ل مددن انح،ددهئاهت لالاقدده ا الم رددل ة مددن عددوة م ظمددهت وللاددة لمحلاددة سددا اج اأ ددو مدده زال

ه ه مله هة مسدام ة فد قطدهع ودزة مدن الفقد ودم دل الوهدلو المانللدة للحدو م دو ،لهدنا ُاخد ج لللاوهدة
سؤال عن ل اء اسام ا هنه الملًلة لالوعلة لاقاام ضساهاهه )(Erdem, 2013
لاددزواو ضهماددة الاقاا ددم ف د الددولل ال هماددة لا ددلن الحهوددة اا د ة إل د اقاا ددم المردده اع انسدداثمه اة

لانوهثاددة ،نل د تن الخطددط الا د ا س ددم ف د هددنه الددولل ثا د ا ممدده افاق د إل د الملًددلعاة لعددوم اددلف
الااه ددهت الوقاق ددة لالما همل ددة ،لاهلا ددهل ا ددلن الا اد دؤات اهلمر دده اع لاد د امج الار ددغال هد د اتخد د ى واد د

ما همل ددة ،ممددده اسد دداوع اقادددام اتواء ضلال اد ددألل لم حلدددة ام حلد ددة ،لالقادددهم الملاد ددهت الا ،ددحا ل رد ددف
ان ح افهت قال حولثهه ،اتم الني ا لف ال المؤسسهت ال ثا (الا ه)2011 ،
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له دده ااو ددهه س ددهئو فد د الم ظم ددهت ا ددأن عملا ددة اقا ددام الم ددره اع اود د ى ا ددهء علد د طل ددب م ددن
الممدللان الدنان احدق لهدم مل فدة فامده إنا ه دت ضمدلالهم ا فدق ادر ل ،دحا  ،لمدده إنا ددهن هددنا ان فدهق

ف دلا لموددواه ،إال ض ددو اوددب مالحظددة ضن ال ددساب اتلل ال ددني اود د ي م ددن ضول ددو الاقا ددام ا اغد د ضن ا ددلن

ل،ددهل الم ظمد ددة لالمرد د لع ،حا ددث الااد د الاقا ددام ضواة قامددة فد د اا ددهن مددوى فهعلا ددة اللم ددل إزاء احقا ددق

اتهواف ،لمه إنا دهن لدو ضثد  ،ل هل المدل ا فددهءة ،فددانا لددم ُقد ـدام مددوى وددهح عمل دده ،قاهسدده اهتهددواف
لالمؤرد ات ،فقدو سام ف اساخوام ملا و مفاوة تمل وا موواة (اللااوي)2009،
لق ددو ضظهد د ت ا ددهئج و اسدددة ) Kumaraswamy(1996الحهودددة إلد د اقادددام المرددده اع ا فد ددهءة

لفهعلاة تن اقاام نل ساسهعو عل احسان إوا ة هنه المرده اع لساسدههم دنل فد االخااده الم هسدب

للم ظمهت ل نل اتف او اللهملان ف المر لع مساقاال اعامهوا عل ضوائهم ف مره اع سهاقة

لضلً ددحت و اس ددة لا ددو ( )2004إن ملظ ددم المس ددهعوات الاد د ا،د د ف عاد د الم ظم ددهت واد د

الح لماددة ال اددنهب ف د االاوددهه ال،ددحا لال اقددع احددت انر د اف لال قهاددة ،لهددنا اسدداوع إعددهوة اقاددام
رهمل حلل املالهه لضلوو ال ،ف لان فهق لواهه امه االافق مع وهلو الا مادة الفلسدطا اة لخ،ل،دااهه

الا امازهه عن وا هه

لقدو ضظهد ت و اسددة اله ددوي ) (2005ادأن ه دده عفلاددة لعددوم لودلو خطددط فلهلددة نوا ة لاقاددام

المره اع ممه ضوى لارات الوهلو لعوم احقاق الا ماة انقا،هواة

مدده لًددحت و اسددة عددول ( )2009اأ ددو مددن لاقددع اقاددام ول الم ظمددهت وا د الح لماددة ف د

مددوى قددو اهه عل د إ وددهز الا ماددة ف د المواملددهت الا د المددل اهدده ،اددوضت ح ددة م اولددة رددهملة لددول هه
لفهعلااهدده؛ فللد الد وم مددن ثاد مددن ال وهحددهت ال،ددغا ة الاد حققاهدده هددنه الم ظمددهت فد المواملددهت

الا عملت اهه ،فان هنه الاأثا ات ظلت محولوة لوزئاة ،لالسداب ضن الد ظم لالهاه دل الاد احدوو الزادع

السلطة لالملا و واخل هنه المواملهت ظلت مه ه

لقو ن ت و اسدة ضادل وقدة ( )2009اأ دو اودب حدث إوا ة الم ظمدهت اللهملدة فد فلسدطان علد

ً ل ة اللمل عل قاهس فهءة ل فهعلاة ضعمهلهه

ل ددنل قددو اا ددت و اسددة حمددهو ( )2010اأ ددو اوددب االهامددهم ااقاددام المردده اع لا،ددا ثقهفددة فد

الم ظمددة للدداس ا ددهء علد طلددب الممددللان لمددن الًد ل ي ضن ا اعد الم ظمددهت واد الح لماددة ارد ل
ض ا لضلسع ملاه اال ااهط ،لال فهءة ،لالفلهلاة ،لاتث لانساوامة ف اقاامهه لمره الهه لا اموهه

لقددو اسددا اج اق اد ( Palestine Monetary Authority )2011الددني ددهن اسددل لاقاددام
فلهلاددة المسددهعوات اتو ااددة ف د احفاددز ال مددل االقا،ددهوي لا ددهء مؤسسددهت قلاددة لفلهلددة لامهددو الط اددق
لقاهم وللة فلسطا اة مساقلة اأ و عل ال وم من ضهمادة المسدهعوات الوللادة فد اخفادف اتزمدة انوهثادة،
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لقددو اهه عل د اددلفا الددوخل لالاخفاددف مددن ااثدده السددلااة لالًددط ااهت الساهسدداة لاالقا،ددهواة ،ل هدده
مه ازل ددت الد د المس ددهعوات ال ا قد د لاحقا ددق الا ما ددة المس دداوامة لاظهد د الالزا ددع القط ددهع للمس ددهعوات
لالمرده اع الوللادة ادأن ملظددم القطهعدهت ال ادزال ااطلددب المزادو مدن الاملاددل لمه ازلدت الد الاددوخالت ال

اسد دداطاع اخفاد ددف ضل اقلاد ددل سد دداة الفق د د ضل الاطهلد ددة عل د د المد ددوى الطلاد ددل لال ا د دزال الاا د د االقا،د ددهو
إقا،هو اهاع وا مساقل اناادو لالادأثا المالاًدع للمرده اع اتو اادة علد ال فدهه الفلسدطا

الفلسطا

قو اولل من ال،لب ضن ا ظ الفلسدطا اان إلد الد المسدهعوات اهعااه هده رد ال مدن ضرد هل الاًدهمن
من رللب الولل المه حدة .فقدو ا دلن مدن اللاودب علد الح لمدة لم ظمدهت الموامدع المدو

اساخوام المزاو من المسهعوات ا فهءة ض ا .

ضن احدهلل

لضردده اق اد م رددل مددن خددالل ( UNICEF (2006اددأن اددهئج لال،دداهت عملاددة الاقاددام اددام
ر هه عل

طهق لاسع لل و ال ُالمل اهه؛ حاث اسافاو م هه ومهل محوو ل،غا

لا ددهءا علاددو فددان مرد لة الو اسددة ا مددن فد الالد ف علد لاقددع اقاددام مردده اع الم ظمددهت الوللاددة

واد د الح لماد ددة المس ددههمة فد د اخفا ددف ح ددوة الفقد د فد د قط ددهع ود دزة اهسد دداخوام الملد ددهاا الوللاد ددة لاقاد ددام

المدره اع " ملاده اال اادهط ،ال فدهءة ،الفهعلادة ،اتثد لملادده االسدداوامة" ،لنل د مددن ضوددل اال اقددهل مددن
م حلددة اتح ددهم ل الاقاامددهت المو د وة إل د م حلددة ضخد ى ض ثد ملًدلعاة لاسدا و إلد المل فدة ل الاحدث

الللم

 وتتخلص مشكلة الدراسة في السؤال التالي :
 ما واقع تقييم مشاريع المنظمات الدولية غير الحكومية المساهمة في تخفيف حدة الفقرر فريقطاع غزة؟
ثالثاً :أسئلة الدراسة:
ف ًلء مر لة الو اسة ام احواو ضسئلة الو اسة الاهلاة :
 سؤال الو اسة ال ئاس  :ما واقع تقييم مشاريع المؤسسات الدوليرة غيرر الحكوميرة المسراهمة
في تخفيف حدة الفقر في قطاع غزة؟ لااف ع من السؤال ال ئاس اتسئلة الاهلاة :
 1مدده لاقددع اطااددق ملادده ان ااددهط فد اقاددام مردده اع الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة المسددههمة
ف اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ؟

 2مه لاقع اطااق ملاه ال فهءة ف اقاام مره اع الم ظمهت الوللادة واد الح لمادة المسدههمة فد
اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ؟
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 3مه لاقع اطااق ملاه الفلهلاة ف اقاام مره اع الم ظمهت الوللاة وا الح لمادة المسدههمة فد
اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ؟
 4مه لاقع اطاادق ملاده اتثد فد اقادام مرده اع الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة المسدههمة فد
اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ؟

 5مه لاقع اطااق ملاده انسداوامة فد اقادام مرده اع الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة المسدههمة
ف اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ؟

رابعاً :أهداف الدراسة:
 -1اقاام مره اع الم ظمهت الوللاة وا الح لماة المسههمة ف اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة
 -2الال ف عل لالًا لاقع اطااق ملاه ان اادهط ،لال فدهءة ،لالفلهلادة ،لاتثد  ،لانسداوامة فد
اقاددام المردده اع المسددههمة ف د اخفاددف حددوة الفق د ف د الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة ف د
قطهع وزة

 -3اقوام الض الال،داهت الالزمدة ،لالاد االقدع ضن اسدهعو الم طمدهت الوللادة واد الح لمادة فد
،اهوة لا فان مره اع اسههم ف اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ار ل ض ا لضلسع
خامساً :أهمية الدراسة:
ا اثددق ضهماددة الو اسددة ف د ال اددف المؤسسددهت الوللاددة وادد الح لماددة اأهماددة اطااا ددق ملادده ،

لان ااددهط لال فددهءة ،لالفلهلاددة لاتث د لاالسدداوامة ،ف د اددوخالاهم لمحه اددة لاخفاددف حددوة الفق د ف د قطددهع
ودزة

مده لادأا ضهمادة الو اسدة مدن حهودة المدلاطن الفلسدطا

الملحدة للخد لج مدن لاقدع الفقد لًدمهن

احقاق مسالاهت م ًاة من الا ماة لال فههاة عاللة عل نل ا اع ضهماة هنه الو اسة ممه اأا :
 -1اا ددهلل الو اسددة ملًددلع الدده

م ددو رد احة ااد ة مددن المدلاط ان م ددن سد لات طلالددة فد قطددهع

وزة لهل الفق  ،لسالط الو اسة ف ة عن لاقع الفق ف قطهع وزة

 -2اا ددهلل الو اس ددة ملً ددلع إوا ي مه ددم له ددل اقا ددام المر دده اع ،حا ددث الااد د م حل ددة الاقا ددام إح ددوى
لظهئف إوا ة المره اع للهه ول ف احسان لاطلا هنه المره اع

 -3اس ددامو ه ددنه الو اس ددة ضهمااه دده م ددن ل هد دده اُطا ددق علد د إح ددوى القطهع ددهت الحالا ددة لالم ددؤث ة فد د
الموامد ددع الفلسد ددطا لهد ددل قطد ددهع الم ظمد ددهت الوللاد ددة وا د د ح لماد ددة الا د د اسد ددل مد ددن خد ددالل
مردده الهه لاخفاددف حددوة الفق د فد قطددهع و دزة ،له د ضلل و اسددة –حسددب علددم الاهحددث -اا ددهلل
اقاام مره اع الم ظمهت الوللاة المسههمة ف محه اة الفق ف قطهع وزة
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 -4ساسافاو من هنه الو اسة اللهملان ف موهل إوا ة المره اع من مو اء ،لم سق مرده اع وللادان
لمحلاددان امدده ساسددههم فد احقاددق ضهددواف الد المردده اع الم فددنة فد مؤسسددهاهم ،ل المددل علد
احسان ال اهئج لالمخ وهت لهنه المره اع

 -5ا اع ضهماة هنه الو اسة من ال هحاة الرخ،اة ل هه ساسهعو الاهحدث فد الح،دلل علد و ودة
المهوساا ف إوا ة اتعمهل ل ل هه االافق مع اطللهاو المساقالاة اللملاة لالمه اة
سادساً :حدود الدراسة:
 -1حد موضوعي:
ا ددم اس دداخوام المل ددهاا المال دده ف علاه دده وللا دده فد د اقاد ددام المد ددره اع ف د د الم ظمد ددهت الوللا ددة وا د د
الح لما ددة للالد د ف علد د اقاددام المردده اع الا د اسددههم ف د محه اددة لاخفاددف حددوة الفق د  ،اهنًددهفة إل د
الماغا ات الرخ،اة لموا ي المدره اع لخد،هئص الم ظمدهت واد الح لماة ف قطهع وزة .
 -2حد مكاني:
اددم اطااددق الو اسددة عل د مردده اع الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة المسددههمة فد اخفاددف حددوة
الفق فد قطدهع ودزة فقدط لد،للاة الل،دلل للدًفة الغ ااة
 -3حد بشري:
ا ددم اطاا ددق الو اس ددة علد د عا دددة م ددن م ددوا ي لم س ددق المرددده اع فد د الم ظم ددهت الوللا ددة واد د

الح لماة اقطهع وزة
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 1-1مقدمة:
إن وددهح ضل فر ددل ضي مرد د لع اق ددف ارد د ل ضسهسدد ل ااد د علد د ضس ددللب إوا ة نلد د المرد د لع

فحس ددن انوا ة ه ددل ضح ددو اتس دداهب ال ئاس ددة لالماهرد د ة لاحقا ددق المرد د لع تهواف ددو لوهاها ددو الم ر ددلوة؛ فد د

المقهال فان سلء إوا ة المر لع ه سااه لاًحه لولاه لفرلو ،ل فع سخط المسافاوان م و

لاقدوم علدم إوا ة المرده اع موملعدة مدن ال ظ ادهت لالم هوادهت لاللسدهئل لاتولات الاد اُسداخوم

فد اطددلا لاحسددان قددو ات المؤسسددهت فد الاخطدداط لالا فاددن لالاقاددام لمدده زال هددنا الموددهل الللمد فد

اطددل ل مددل ماسدده ع لو امددهاا

اسدداب محهللددة وماددع الم ظمددهت ال احاددة لواد ال احاددة احقاددق ال ودهح

لانزوهه لالل،لل تهوافهه الم سلمة مساقه ا ل فهءة لفلهلاة

مده ردهوت الل،دل الم ،د مة لالمله،د ة مدلا فد اسداخوام إوا ة المرده اع لسدالة لاحقاددق

ضه ددواف الم ظم ددة ،ف دداوا ة المر دده اع ا ددلف ق ددلة فلهل ددة لاحس ددان ق ددو ات الم ظم ددة علد د الاخط دداط لالا ظ ددام

لالا فاددن لم اقاددة ات رددطة المخالفددة فاهدده ،امدده ف د نل د انسدداغالل اتمثددل لم دلا و الم ظمددة لا ددهءا علاددو
افهمددلم انوا ة ار د ل عددهم ه د

هفددة ات رددطة لالفلهلاددهت الا د المددل مددع الًددهه الددالض مددن اخطدداط

لا ظاد ددم لالوا ددو ل قها ددة لنلد د اغد د ض انس دداغالل اتمث ددل نم ه ا ددهت لمد دلا و الم ظم ددة ،اق ،ددو احقا ددق
ضهواف الم ظمة ا فهءة لفهعلاة لًمن الاائة المحاطة ف الم ظمدة لاهلادهل فدان إوا ة المرد لع اردمل
وماع اللسدهئل لاتسدهلاب المسداخومة فد إ ودهز المرده اع فد اللقدت لالا لفدة لالودلوة المطللادة لاحقادق

ضهواف الم ظمة من ال المره اع (ولوان)2012 ،

لمدده إن ضو ددت الم ظمددهت ضهماددة المردده اع ل وهحهدده ض،دداحت ضاًدده إوا ة المرد لع قطددة اؤ اددة
لوهددلو الاحسددن لقددو اا ددت ال ثا د مددن الم ظمددهت إوا ة المردده اع اسددا اااواة للاقددهء م ددهفس ف د اائددة

اتعمددهل رددواوة الا هفسدداة الاددلم لقهمددت م ا ددز إوا ة المردده اع ،لادد امج الاددو اب ،لالمؤسس ددهت ااغااد د

ا اموهه لاطلاا ممه سهت إوا ة المره اع (الحلل)2015 ،

اه ددوف ه ددنا الماح ددث لالً ددا الال دده اف المخالف ددة الخه ،ددة اهلمرد د لع الاوا ة المر دده اع ،لرد د ح
ول ة حاهة المر لع من م هظا مخالفة

 2-1تعريف المشروع:
ال ا دزال ال اددف المر د لع هددل ملًددلع وددول اددان ممه س د إوا ة المر د لع عل د م د الزمددهن ،

لالسل للًع ال اف رهمل مه زال مر لع طلال ل،لب عل م الس ان ()Janem, 2011

ال ف ال ثا من الللمهء لالمؤلفان المر لع اط ق مخالفدة لا دزلا علد ولا دب مخالفدة ضحدو
الاله اف الا لًحت المق،لو اهلمر لع ه ت ال فو اأ دو هدل سدل مؤقدت (لدو اواادة محدووة ل ههادة)
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او ي من خالل ول ة زم ادة محدووة اادوض مدن م حلدة انسداهالل ،ثدم الال ادف ،لالاخطداط ،لالا فادن لحاد
م حلة انودالق ،لخلدق م داج ضل خومدة ف ادوة مدن لعهده مدن خدالل الم ظمدة لعدن ط ادق ا سداق المدلا و

الار اة لالمهواة لالمهلاة ()Yimam,2011

الاا المر لع ر ء محولو ال طهق لاللقت ،للو ملاعاو ههئاة لاًحة ف

ثا من اتحادهن

المددل مددع فئددة ملا ددة (علد سدداال المثددهل ،اتطفددهل) فد قطددهع ملددان لاحددو (مثددل ال،ددحة) ،فد م طقددة

وغ افادة محددووة واددوا( ،مثددل مخددام هلمده فد وا فددل ) المرد لع قددو ا دلن -علد سدداال المثددهل -نقهمددة

خومهت ال عهاة اتسهساة لوماع اتطفهل ف المخام ()Columbia University, 2014

لال د ف ضاًدده المر د لع ض ددو عادده ة عددن موملعددة مددن اللملاددهت ضل ال رددهطهت ا اطهدده عالقددهت
محووة لمل لفدة ،ا فدن ادزمن محدوو لفد م دهن محدوو ،اغد ض احقادق موملعدة مدن اتهدواف ،لاا،دف

المر لع اهل،فهت الاهلاة له ( :الولل)2013 ،
ض  -ف او من لعو
ب -لو ول ة حاهة (اوااة ل ههاة محوواان)
ت -لو إطه عمل مقسم إل

رهطهت مل فة

ث -اهوف لاحقاق ضو اض محووة ،للو مل از ة محووة
لعلاددو ام ددن ال اددف المر د لع اأ ددو رددهط ضل موملعددة مددن ات رددطة لهددوا إطدده زم د لمددهل

لار ي محوو اساهوف قطهع ضل عوة قطهعهت ملا ة ف م طقة ضل موملعة م هطق وغ افاة محووة

 3-1تعريف إدارة المشاريع:
إوا ة المردده اع عادده ة عددن عملاددة اسدداغالل المدلا و الماهحددة للمردده اع ا فددهءة لفهعلاددة مددن خددالل

اساخوام اللظهئف انوا اة لاحقاق ضهواف المره اع (حمهو)2010 ،

لال ف  Business Dictionaryإوا ة المره اع اأ هه ه موملعة من المله ف الما،لة مع
الماهوئ لالاق اهت لاتولات المساخومة ف الاخطاط لال قهاة ،لاسال اض المره اع
لقو ع ف الوا الي ( )2012إوا ة المره اع اأ هده اللملادة الاد اقدلم مدن خاللهده مدوا المرد لع

اهلاخطاط لًاط المههم لات رطة واخل المر لع لاسخا المدلاو الماهحدة (مثدل ال دهو الارد ي ،المدلاو،

اللقددت ،المددهل ،الملللمددهت ،الملدده ف ،لالملددوات) لاحقاددق موملعددة مددن اتهددواف اا هسددب مددع اللقددت

لالا لفة لالولوة اللهلاة
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لالد ف إوا ة المرده اع ضاًده اأ هده إوا ة سلسدلة ما،ددلة مدن المرده اع الم فدنة خدالل فاد ة لاسددلة
مد د ددن الد د ددزمن ،لالا د د د اهد د ددوف إل د د د احقاد د ددق اتهد د ددواف الل اًد د ددة ،الا د د د اسد د ددههم ف د د د مرد د دده اع ف واد د ددة

(UCDAVIS University, 2012).

مه لام ن ال اف إوا ة المر لع اأ هه اطااق لفسس لالملهاا عل ض ردطة المرد لع ،للًدع
خطة اف،الاة لسا المر لع لًمهن وهحو(.)Mantel & Meredith،2011
لعلاددو ام ددن ال اددف إوا ة المر د لع هددل إسدداخوام المهدده ات لالملدده ف لالم دلا و الالزمددة لاحقاددق

ضهواف مها ة ًمن حولو زم اة لمهلاة

 4-1دورة حياة المشروع:
إن ول ة حاددهة المر د لع ال،ددف ددل ال رددهطهت انوا اددة لعملاددهت إاخددهن الق د ا المطاقددة خددالل

فا د ة حاددهة المر د لع ،هددنه الددول ة اا ددلن مددن خمددس م احددل الواهاددة لاا د هددنه الم احددل عل د ضسددهس

انطه الم طق للمر لع هنا انطه ادم اطدلا ه للل هلدة اتم ا ادة للا مادة الوللادة ) (USAIDفد عدهم

 1969لفح ددص الم ط ددق ال ددواخل لخط ددة المرد د لع م ددن خ ددالل فح ،ددهه م ددن حا ددث الغها ددهت لاللس ددهئل

لافحددص اللالقددهت لال د لااط الم طقاددة اددان لسددهئل لوهاددهت الخطددة (اتهددوف ،الغهاددة ،ال اددهئج لات رددطة
المالقلددة) للاأ ددو مددن ضن هددنه ال قددهط لهدده اامهر د اط اقددة نات مل د

مدده ض ددو اسددهعو عل د ضن ا ددلن

ااثه الما ااة عل ا فان ات رطة لاًحة من حاث الملا و الالزمدة ،االفا اًدهت لالمخدهط المحاملدة
)(Novartis Foundation for Sustainable Development, 2013

إن ول ة حادهة المرد لع احسدب مؤسسددة لفدده ااس للا مادة المسدداوامة امد اخمسدة م احددل لهد
هلاهل (Novartis Foundation for Sustainable Development, 2013) :
أوال :تحديد المشروع:
الاا هنه الم حلة ه اتسدهس ،احادث ادلف الملللمدهت السداهقاة للمرد لع ،فهد ا طدلي علد

فهددم اللًددع اتللد فد ًددلء مل فددة الللامددل ال ئاسدداة الاد اددؤث علد اللًددع ،امدده فد نلد المردده ل
لضساهاهه ،فًال عن احواو ض،حهب الم،لحة ال ئاساان لاهامهمهاهم ،لاالحااهوهت لالقو ات لالقالو
لفد هددنه الم حلددة اددام اقاددام ضف دده المردده اع المقومددة لمقه اهدده مددع اتلللاددهت لملددهاا الوددلوة

لارمل هنه الملهاا :

 إ ااد ددهط المر د د لع( :عل د د سد دداال المثد ددهل هد ددل عد ددهلج المر د د لع قًد دداة نات ضلللاد ددة؟ ،مد ددن هد ددمالمسددافاوان المحامل ددان م ددن المرد د لع؟ ،ه ددل االاف ددق المردد لع م ددع الساهس ددة اللط ا ددة؟ ،م دده هد د
المسهعوة الخه واة المطللاة؟)؛
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 اناا ه ف الماهو ة المقا حة( :عل سداال المثدهل ،اسداخوام ا لللواده الملللمدهت لاالا،دهالتلاقوام الخومهت ا فهءة عهلاة ،ل اساخوام مهنج الر ا ة)
 -وولى لقهالاة المر لع المحامل للالسدع( :مثدل م طقادة المرد لع مدن حادث مسدالاهت المخدهط

لعددوم القددو ة علد احقاددق افا اًددهت المرد لع ،القددو ة االسدداالهااة للمسددافاوان ،لقددو ة الم ظمددهت

الر ا ة عل انوا ة ل احقاق الالازن الملقلل اان الا لفة لالاأثا )
 انسدداوامة( :علد سدداال المثددهل  ،مرده ة لمسددههمهت المسددافاوان لالرد هء ،اللمددل علد وعددمالساهسهت ،لا هء اسا اااواة للخ لج ،لاحقاق انساوامة المهلاة)

قاددل لًددع خطددة رددهملة ت رددطة للثددهئق المرد لع ،مددن الًد ل ي الح،ددلل علد

ظد ة رددهملة

للمر لع لالو اسهت اتسهساة الماللقة اهلقًهاه المساهوفة
ثانياً :اإلعداد والتصميم والتخطيط للمشروع:
اح ددوو م حل ددة الاخط دداط ضه ددواف المرد د لع لالغد د ض م ددو ،لال ا ددهئج المالقل ددة لات ر ددطة الالزم ددة

لاحقاقهدده ،ل ظددهم ال ،ددو لالاقاددام امدده فد نل د المؤر د ات لالللامددل الخه واددة الا د اددؤث عل د المر د لع
ه ددنه الم حل ددة اظهد د علد د رد د ل م ،ددفلفة اخط دداط المرد د لع لخط ددة مف ،ددلة للمرد د لع (ام دده فد د نلد د

الما از اة ،لانطه الزم  ،لالمسههمان ،الخ) ل الهمه وزء ال ااو ضز من لثاقة المر لع

ثم اام ا ومة م،فلفة الاخطاط للمر لع من قال ف ادق المرد لع إلد خطدة سد لاة ردهملة الالد

ض رددطة لعملاددهت احددوو ات رددطة الف عاددة ل ددل رددهط ئاس د

الخطة:

لا اغ د ااخددهن الخط دلات الاهلاددة للًددع

 1احواو ات رطة الف عاة الم هساة ل ل رهط ئاس محدوو ،لالااد هدنا ًد ل ي لاحقادق ال ادهئج
المالقلة م هه؛

 2احواو انطه الزم

ت رطة الف عاة (ره ي ضل اع س لي)؛

 3اقوا ا هلاف ل رهط ف ع ؛
 4احواو من هل المسؤلل (رخص ضل وهة) ل ل رهط ف ع ضل رهط ئاس
 5لًع عالمهت اه زة لاحقاق المخ وهت المالقلة لات رطة ال ئاساة لالف عاة
امود و ضن اقددلم ف اددق عمددل المرد لع ااعددواو خطددة مف،ددلة للمرد لع اددام فاهدده احواددو ات رددطة

ف عاة ل دل ردهط ئاسد -علد ال حدل المحدوو فد ل ردة اللمدل الخه،دة لاخطداط المرده اع ،لاودب ضن
اسالو الف اق لاحًا الما از اة عل ضسهس الخطة الس لاة للثاقة المر لع ل مه ُن د سدهلفه ،اودب ضن

ارددمل الاخطدداط للمرد لع عل د لًددع خطددة قهااددة لاقااماددة اا هسددب مددع خطددة لض رددطة المر د لع
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مدده

لا اغد د احوا ددو مؤرد د ات اتواء ال ما ددة لال لعا ددة لقا ددهس الاق ددوم المحد د ز لال ا ددهئج الفللا ددة لالمحقق ددة م ددن
المر لع ،لضاًه لم اقاة الاغا ات الساهقاة ف المر لع لعاللة عل نلد  ،ا اغد احوادو لسدهئل الاحقدق
لالللامل الخه واة الههمة لالحهسمة للمر لع

ثالثاً :التنفيذ والرقابة على المشروع:
الددو لًددع لثاقددة المر د لع امدده ف د نل د م،ددفلفة الاخطدداط للمر د لع ل ،دداهوة خطددة رددهملة

لس لاة لف رطة لاللملاهت ،سا لن المر لع وهه از للا فان لام ن للم ظمهت الرد ا ة لالمسدافاوان ا فادن

ات رطة

ف اللهوة اام ا فان خطدة المرد لع مدن قادل الرد هء ،لمم دن ضن ادام ادوعم مدن قادل اسارده اان
خه واان ف موهالت محووة لاحوث عملاة الماهالة خالل م حلة الا فان ت رطة المر لع لااادع الاقدوم

المح ز ف المر لع لاحواو مه إنا هن المرد لع احادهج إلد ا اافهده ضل الدوالهه لاا هسدب مدع اتلًدهع
الماغا ة لارمل عملاة ال قهاة عل م اقاة المؤر ات الههمة للمر لع ار ل لاا

لم ظم

ه ه ض الة ضساهب ئاساة نو اء عملاة ال قهاة:
 -1المسددهءلة :مددن خددالل م اقاددة ال اددهئج لالمخ وددهت لاتث د  ،له دده ام ددن للوهددة الم فددنة ضن اثاددت
االساخوام ال فء لالفلهل للاملال

 -2احسددان اتواء :عملاددة ال قهاددة مم ددن ضن احددوو ضلوددو الق،ددل ضل عددوم ال فددهءة ف د اسددا اااواة
المر لع لال هج المااع ف ا فان ض رطة المر لع ،فام ن ه ه القاهم الملاهت الالوال لالاحسان

 -3الدداللم :اس ددهعو الالثا ددق الس ددلام عل د

و ددهح المرد د لع ضل الا ددهمج المح ددوو ،لام ددن ضاً دده له ددنه

اللملاة اأن ا لن مرا ة مع م فنان آخ ان
 -4الالا،ل :ام ن للاقاام اأن الف ف ،ة للحلا مدع مخالدف الوهدهت المل ادة مدن ضودل ،داهوة
لالواو الساهسهت

رابعاً :مراجعة وتقييم المشروع:
الو م حلة م اولة لاقاام المر لع ع  ،ههم ف عملاة إوا ة ول ة حادهة المرد لع فهد الطد

ف ،ددة لقاددهس اتواء لاتثدده الحه،ددلة مددن المر د لع مددن وهددة ضخ د ى ،فا هدده اسددهعو هددنه اللملاددة عل د

الاللم من الاو ادة لًداط لاحسدان الادوخالت ،لالمرده ة الدو لس المسدافهوة مدع ااخد ان ارد ل عدهم،
اودب ضن اأخدن عملادة الم اولدة لالاقاددام الدان انعااده لموملعدة مددن الللامدل اتخد ى الاد

ال الا االقاهه من خالل الاقاام ال لاا

لالملاهو
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ا ددلن ل اء

ا ددلف م حل ددة الم اول ددة لالاقا ددام الاحلا ددل الم هود د لالملً ددلع للمرد د لع ،اهنً ددهفة ن ااهط ددو
اهلقًددهاه الا د اددم احواددوهه لا فاددنهه لاحقاددق اهئوهدده

مدده لاوددب ضن ارددمل الاقاددام للددوة ملددهاا له د

ال فهءة لالفلهلاة لان ااهط لاتثد لاالسداوامة للمرد لع ،فًدال عدن القدو ة علد احقادق اتهدواف الم ودلة
من المر لع
هه

لعهن من الاقاام :همه الاقاامهت الواخلادة لالاقاامدهت الخه وادة ام دن للاقاامدهت الواخلادة

اددأن اُددو ج ،علد د سدداال المثددهل ،و ددزء مددن الل د ض السد د لي ،ضل خددالل ل رددة عم ددل الههوفددة للم اول ددة
لالاخطاط الس لي حادث ادام احلادل لمقه دة ضواء المرد لع فد سد ة ملا دة مدع الخطدة السد لاة للمرد لع
ضمه الاقاامهت الخه واة فه الاقاامدهت المسداقلة الاد ضو ادت مدن ِقادل خاد اء الا مادة ضل ملههدو الاحدلث
امل د د ضخد د ه ددل الاقا ددام ال ددني اق ددلم ا ددو خاد د اء الا ما ددة لع ددهوة م دده اه ددوف للاحقا ددق م ددن إ اا ددهط ا ،ددمام

المره اع ،فًال عن م اقاة ا فان المر لع لالاقوم المح ز لال ادهئج لالمخ ودهت الاد ادم الح،دلل علاهده

اسا هوا إل اتولة المقومة من قال ف اق المر لع لالااه دهت الاد ادم وملهده ضث دهء الاقادام هدنا ال دلع مدن

الاقاددام الخدده و اسددم لمزاددو مددن الالواهددهت الفلهلددة للمرد لع لاوددب للاقاامددهت الخه واددة الاد ضو اهدده

خاد د اء الا ما ددة اهس دداخوام اق اد د اقا ددام م ا ،ددف الم ددوة ضل الاق اد د ال ه ددهئ ا ددأن ااً ددمن ع ً دده م ددلو از

للاًددحه لل اددهئج لالال،دداهت ال ئاسدداة ،مدده لا اغ د ضن ااًددمن الاق ا د مقومددة عددن (اتسددهس الم طق د

للمرد لع لاتهددواف لالم هواددهت المسدداخومة ف د الاقاددام) ،الاددو اقاددام لا،ددمام المردده اع لالا فاددن لال اددهئج

لااثه

لا اغ ضاًه ضن اغطد الاق اد عدوو مدن االسدا اهوهت مدن خدالل مل فدة ادهئج الاقادام ،امده فد

نل د الددو لس المسددافهوة لالال،دداهت ،مدده لا اغ د إو اج قهئمددة اهترددخهص الددنان اددم اساردده ااهم خددالل
م حلة الاقاام ،لالثاق ومادع المسدا وات المسداخومة لالم دهطق الاد الااد عا دة الو اسدة ،اهنًدهفة إلد

اتولات لالم هواة المساخومة ف المالحق
خامساً :تقييم األثر:
هنه الم حلدة اهدام امل فدة الادأثا المالسدط لالطلادل اتودل  -المالقدع لواد المالقدع ،اناودها

لالسلا  -من المر لع حاث الو هنه الم حلة وزء ال ام ن اوههلو من ول ة حاهة المر لع

لال د ف هددنه اللملاددة عل د ض هدده م حلددة احلاددل م هو د لاغاا د ات اا د ة ضل وائمددة  -إاوهااددة ضل

س ددلااة ،مق ،ددلو ضل واد د مق ،ددلوة – ضُح ددوث فد د حا ددهة ال ددهس م ددن خ ددالل عم ددل مل ددان ضل سلس ددلة م ددن
انودد اءات لعلا ددو الاادد اقا ددام اتثدد اأ ددو ض ثدد م ددن اقا ددام ف ددل ي ضل مالقددع للمخ و ددهت ل ا ددهئج ا ددوخل

المر د لع ضل الا ددهمج ،اددل هددل ُال د اهاثدده الما ااددة عل د المددوى المالسددط لالطلاددل لاو د ى عملاددهت
اقاام اتث عهوة ف ههاة المر لع ضل ف لقت الحق حا الو اًع س لات من إ اهدهء المرد لع مده
لا اغد د ضن ااًدددمن هدددنه الم حلد ددة علد د االفا اً ددهت لااثددده المالقلد ددة ،لواد د المق،دددلوة ،اناوهااد ددة
لالسلااة ل تول قاهس موى وواة الاغاا الني حوث الو ا اهدهء المرد لع ،فمدن المهدم القدب عملادهت
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الاغااد د فد د وما ددع م اح ددل المرد د لع ل ددنا او ددب ضن ا ددام ا ا ددز الاف ددههم لالاغااد د انوا ي علد د الم اقا ددة
المسددام ة لالاقاددام لددول ة المر د لع لالوددوا اهلددن  ،اأ ددو ال اددام إود اء اقاددام اتثد لللواددو مددن الماددهو ات

لالمره اع ت هه عملاة ملقدوة لعده مده ،لم لفدة ،لمدن ال،دلب ضاًده احوادو مده إنا دهن ه ده اغااد قدو
حددوث مددن ل اء ا فاددن المر د لع لمددع نل د  ،فددان اقاددام اتث د مفاددو ار د ل خددهص للمردده اع الاو اااددة ضل

ان رهواة لالا امج ال اا ة لالا لهه ،لة اهلساهسهت اللط اة ضل حا الوللاة
لاحسددب وهملددة للماادده فددان هددنه الم احددل الخمسددة لددول ة حاددهة المر د لع الً د اددأن المر د لع

ام د ف د م احددل عددوة طلالددة لملقددوة؛ لضن ا فاددن المر د لع لدداس اددهتم السددهل ،اددل هددل ضسددللب م لددف

لموهو لاساهل لقدت

مده لالااد ول ة اطدل حادهة المرد لع ول ة حلزل ادة ا،دلو إلد ضعلد للاسدت

ول ة نات رد د د د د د ل وائد د د د د د ي الان ا فا د د د د ددن المرد د د د د د لع امد د د د د د فد د د د د د س د د د د دداة م اح د د د د ددل ضسهس د د د د دداة له د د د د د د :
(.)Columbia University, 2014
 م حلة احواو المر لة الم او حلهه احواو لفهم المر لة (احلال ملًلع ) الاخطاط لمسه اللمل (،اهوة لثاقة المر لع) ا فان مسه المر لع فحص الاقوم المح ز ف المر لع (ال قهاة) اقاام ضث لاأثا المر لعضمده (ولوادن) فدهعاا ضن ملظدم المرده اع امد خددالل م احدل ماردهاهة م دن ادواااهه حاد إ اههئهدده

لال ف هنه الم احل اول ة حاهة المر لع ،لقسمت هنه إل خمسة م احل( :ولوان)2012،
أو ًال :مرحلة إدراك فكرة المشروع:

ااًددمن و اسددة الحهوددة إلدد المردد لع ،لو اسددة الوددولى الماوئاددة الا د ااًددمن الو اسددة الف اددة

لالمهلاددة للمر د لع ل ددنل انوهاددة علد ضسددئلة مثددل ( ددم سددا لف المر د لع؟ ماد سددااوض المرد لع؟ لمددهنا
ساحقق المر لع؟(
ثانياً :مرحلة تعريف المشروع:
ااًد ددمن احواد ددو الم د دلاو الالزمد ددة ،لًد ددع الخطد ددط الاف،د ددالاة الالزمد ددة لا فاد ددن المر د د لع ،لًد ددع

الملاز دهت لالوددوالل الزم ادة للمرد لع ،لًدع االسددا اااواهت لاحوادو االود اءات الالزمدة للقاددهم اهت رددطة
المخالفة
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ثالثًا :مرحلة التنفيذ/اإلنتاج:
ااًمن هنه الم حلة ال قهاة عل ا فان المرد لع ل فدع الاقده ا حسدب الحهودة (الماده ،ضسدالعاه،

ره اه) مه ام ا فانه ،ل نل مقه ة مه ام ا فانه مع مه ام الاخطاط لو ،اقادام مدوى اال ح افدهت ،الااخدهن

انو اءات ال،حاحة

رابعاً :مرحلة تشغيل المشروع:
لااًددمن هددنه الم حلددة اقددوام الخومددة ضل الم دداج الددنان اهددوف المرد لع إلد اقددوامهمه لا هملهمدده

مع الم اوهت لالخومهت اتخد ى الاد اقدومهه المرده اع اتخد ى ،لاقادام مدوى احقادق المرد لع لفهدواف

الملًلعة

خامساً :مرحلة نهاية المشروع:
لااًدمن هددنه الم حلدة إ هددهء المرد لع ،لاحلاددل مدلا و المرد لع إلد مردده اع ضخد ى ،لانسددافهوة

من الو لس الخه،ة اهنا المر لع الر ل قدم ( )1الً

ول ة حاهة المر لع

الم،و  :ولال إوا ة المر لعهت ()PMBOK,2004
مه لا ى خا الوان ( )2012اأن ول ة حاهة المر لع ام فد ثدالث م احدل ئاسداة لااًدمن
ل م هه مههم مخالفة ،له عل ال حل الاهل :
أوال :مرحلة التأسيس:
لفاه د دده ااد د ددم اط د ددلا ف د د د ة المرد د د لع ثد د ددم اخاا د دده المرد د د لع لاخاا د دده م د ددوا المرد د د لع ،لالا د ددوء

اهنوامهعهت اتللاة لماهر ة اا فان المر لع
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ثانياً :مرحلة التنفيذ:
لفاهدده اا ددم لًددع خطددة المر د لع الما هملددة لعمددل الووللددة ل ددنل الملاز ددة الاقوا اددة للمر د لع،

لالقاهم اهل قهاة عل المر لع للاأ و من ض و اسا

حل احقاق ضهوافو مه خطط لو مساقه

ثالثاً :مرحلة اإلنهاء:
لف هنه الم حلة اام الاوقاق عل ض رطة المر لع للاأ و من ضن المرد لع قدو اددم إ مهلدو حسدب

الملا،ددفهت المطللاددة ،ثددم القاددهم ااددو اب المسدداخومان علد اسدداخوام مخ وددهت المرد لع لمددن ثددم إعددواو

الاقه ا ال ههئاة لاسلام اللثهئق المطللاة

لمددن هددنا لددو سددا اج ضن عملاددة إوا ة المردده اع اطددل ت اطددل ههئددل عاد الل،ددل  ،لل ددن مدده
ازال ال اف المر لع ضم وول لملقو ،مدع ضن الومادع اافدق ادأن المرد لع هدل موملعدة مدن ات ردطة
اهوف لخومة فئة ضل موملعة فئهت محووة ،لهنه ات رطة لهده قطدة اواادة ل ههادة للهده محدووات مهلادة،

لار اة لمحووات نات عالقة اهلولوة

مه لضن للمر لع ول ة حادهة اادوض ااحوادو المرد لع الم دلي ا فادنه

لالاخطدداط لددو لا فاددن علد ض ض اللاقددع لا اه د ااقاامددو لو اسددة ضث د ه لالوددوا اهلددن  ،اأ ددو لدداس ه دده
القات محوو لاقاام المر لع ال االوو الالقااهت لضر هل ال الاقاامهت
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 1-2مقدمة:
اظن ال ثا من اللهملان ف موهل إوا ة المره اع اأن عملاة الاقاام ه ضخن لمحدة سد الة عدن

ال اددهئج المحققددة ف د

ههاددة المر د لع لاثاددت للممددلل اددأن المر د لع قددو و د ضل فرددل ف د احقاددق ضهوافددو

لوهااو ل ثا مدن اللدهملان فد حقدل إوا ة لاقادام المرده اع ال الطدلا إهامهمده ااد ا للملادة الاقادام ت هدم
الاقددولن اددأن الاقاددام هددل ااسددهطة الح،ددلل علد ملللمددهت فد لقددت ماددأخ ضل الددو فددلت اتلان ،لل ددن
هنه اللملاة عل الل س من نل  ،فا اغ ال ظ إل عملاة الاقاام اأ هه عملاة إوا ادة مالا،دلة لف ،دة

للاللم المسام لاحسان فلهلاة الم ظمة ،لالح،لل عل ال اهئج الم ولة لالمخطط لهه

هنا لادام الح،دلل علد ال ادهئج الم ًداة مدن انوا ة الوادوة لالامدو انوا ة الوادوة علد ااخدهن
القد د ا الوادددو لااخ ددهن القد د ا الوادددو الام ددو علد د الملللم ددهت الوادددوة لااطلد ددب عملا ددة الح،دددلل علد د

ملللمهت واوة عل احلال لاوقاق واو للااه هت لهنه لهه ع ه ،ضسهسداة للملادة الاقادام فدهلاقاام ادوض

لاسداخوم فد
ا ار ار ل لاسع ف ثاد مدن المودهالت ُ
وا ح لماة ،احاة ضل وا احاة

ثاد مدن الم ظمدهت سدلاء ه دت ح لمادة ،ضل

لم ن آلاخ الق ن اللر ان ا ار ت وعدلات ارد ل ردلا لما ازادو احدث الم ظمدهت الوللادة واد
الح لماة نثاهت فلهلااهده لوسدو هدنا الملقدف اللدهلم فارد فد عدهم 1997م الدني رد ح ادأن فد القد ن
الحهوي لاللر ان

ه ت ،ل ة الم ظمهت الوللاة وا الح لماة ه،لة ل قاة حاث ه دت هدوفهه "فلدل

الخادد " لازلا ددو الل ددهلم اهلحهوددهت انوامهعا ددة المهمر ددة مددن ساهس ددهت الولل ددة لورددع الس ددلق ،لل ددن ق ددو

ا،اطومت الحقاقة اهللاقع ،فالو ض ث من ثالثان عهمده مدن ا ازادو ضعدواو الد الم ظمدهت لا ازادو ملاز هاهده
لمسؤللاهاهه ،فان هنه الم ظمهت لم اُظه لللهلم ضي اغاا وله ي ،ممه ظه ت ض،لات ادوعل للماهالدة
لالاقاام) .) YU & McLuuaghin, 2013
لالاق ددو آخد د لن اددأن الاقا ددام عا دده ة ع ددن عملا ددة علد د و و ددة عهلا ددة م ددن ال ددو ة لالالقا ددو ،لالاد د

احوث ف لقت ملان ،لط اقة محووة ،لوائمده مده ادرمل خاد اء خده واان ،حادث الاقددولن ضن علدداهم ضن
ا ل لا عل و ااة اهلم،دطلحهت الاد اخددص الاقاددام ،لهددنا لدداس هددل المطلددلب فلددال اددل المطلددلب هددل

ضن ال فد دلا ضي الملللم ددهت الاد د احا ددهولن إلاه دده ل د د ااخ ددنلا قد د ا ات  ،ددحاحة ا ددرأن قًددهاه الم ددر لع
لاحااهوهاد ددو لضن ا ل د دلا عل د د اسد ددالواو اد ددهم لفهد ددم مد دده او د د ي فلد ددال ف د د م احد ددل الا فا د دن وماله دده (ضا ددل
مًهن.)2013،

الاا الاقاام هل وزء من السلل الار ي ضحاه ده قدو ا دلن ارد ل سدم ل همدل لمد ظم ،لفد
ملاطن ضخ ى قو ا لن وا ملًلع  ،اسا و إل ا،ل ات لعوم لولو ضولة سدماة فد

دال الحدهلاان،

الاقاد ددام ارد د ل ضواة مهمدددة لاطدددلا المرددده اع لاحقاد ددق اتهدددواف لفد د اللقد ددت فسدددو لعلد د الد د وم مدددن
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االسداخوام اللاسددع للملادة الاقاددام فد القطددهع الخددهص ،مده زال اسدداخوام عملادة الاقاددام فد القطددهع الثهلددث
محدولوا – قطدهع الم ظمدهت واد الح لمادة -

Assumpca˜o, 2011).

& (Campos, Andion, Serva, Rossetto

لالد د ف م ظم ددة اللم ددل الوللا ددة اقا ددام المر دده اع اأ ه دده ار ددخاص ملً ددلع لم هود د ت ر ددطة
مره اع مسام ة ضل ام ان اههء من ا فانهه )(International Labor Organization, 2016
ل مه هل ماله ف علاو اأن عملاة الاقاام وزء ال ااو ضز مدن ول ة حادهة المرد لع لل ودهح الاقادام

اوب اتخن الان انعااه ال قهط الاهلاة)UNODC, 2012( :

 ضن ا لن قاهوة عملاة الاقاام من قال انوا ة الللاه ،لاُفهم عل ض هه مسؤللاة المؤسسة؛ اهئج الاقاام اوب ضن اٌ سل لالزع ار ل م هو لاسداخوم لاحسدان ضواء المؤسسدة (علد ومادعالمسالاهت)
 اقاامددهت الا ددهمج انقلاماددة ه د مفاددوة لمل فددة ضواء المؤسسددة ف د موددهل ملددان ضل ف د م طقددةملا ة

 اتملال الم هساة اوب ضن الًع لاساثم لًمهن وهح عملاة الاقاام ا اغ إو اء اقاام ار ل م هو لوماع المره اع لالا امجسالًد هدنا الف،دل مفهددلم عملادة اقادام المردده اع ،لالفد ق اا دو لاددان الاقادام لال قهادة لالاددوقاق،

اهنًددهفة لالًددا ضهددواف لماددهوىء لالقااددهت لملددهاا الاقاددام المسدداخومة لاقاددام مردده اع الم ظمددهت
الوللاة وا الح لماة

 2-2تعريف تقييم المشروع
ُالد د ف الاقا ددام اأ ددو عملا ددة  ،ددو م ظم ددة لههوف ددة لا ،ددمام لاطاا ددق ا ددهئج المر دده اع لالاد د امج
لالساهسددهت القهئمددة ضل الم و دزة لالا د اهددوف إلدد احواددو ان ااددهط الا وددهز اتهددواف لال فددهءة لالفلهلاددة،

لاتث لانساوامة ()OECD, DAC, Evaluation Development Cooperation, 2010

لالد د ف ضاً دده الاقا ددام اأ ددو ھل إود د اء وقا ددق ل ،دده م لمس دداقل اطا ددق علد د ال ر ددهطهت الم ود دزة

لالوه اد ددة عل د د حد ددو س د دلاء لاحواد ددو المد ددوى الد ددني اد ددم الل،د ددلل إلاد ددو ف د د احقاد ددق اتھواف الملًد ددلعة،

لالمسهھمة ف  ،ع الق ا )(UNDP, 2012
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مده لالد ف الاقاددام ضاًدده اأ ددو عملاددة ومددع لاحلاددل لافسددا الملللمددهت الموخلددة ارد ل م هود
لول ي لو اسددة آثدده لاددأثا ات الاددوخالت الا ملاددة لاددام  ،د ع الالددواالت ع ددو الً د ل ة ضل الحهوددة

))Tulema, 2014

لال ف عملادة اقادام المرده اع اأ هده عملادة الح دم لاحوادو القامدة ال الودلوة لفاحدهث الحهلادة ضل
الم وزة من هحاة ان ااهط لالفلهلاة لال فهءة لاتث ).(Nyathi, 2012
لام ن ال اف الاقاام اأ و رهط هدهوف لمد ظم لمحدوو زم اده اسدل إلد اقدوا ان اادهط لاالواء

ل وهح الا امج الحهلاة ضل الم وزة ( (UNFPA, 2010

لال ف اقاام المر لع ضاًده اأ دو اقادام الادوخل الا مدلي الدني اهدوف إلد احقادق ضهدواف محدووة
ف د د حد ددولو الم د دلا و الماد ددلف ة لالود ددوالل الزم اد ددة للا فاد ددن ،مد ددن خد ددالل االطد دده الخد ددهص اا د ددهمج ضلسد ددع

()JICA,2010

لعلاو ممه ساق سا اج اأن اقاام المره اع ه عملاة محووة زم اه اهوف لقاهس لمقه ة مه ادم

إ وهزه مع مه هل مخطط لو مساقه من خالل فحص ملدهاا الاقادام – ان اادهط لال فدهءة لالفلهلادة لاتثد
لانساوامة –عل المره اع الم فنة حهلاه ضل المره اع الا ام إ وهزهه من قال

 3-2الفرق بين التقييم والرقابة والتدقيق:
الاا د الاقاددام لال قهاددة لالاددوقاق عملاددهت ا مالاددة لل هدده مخالفددة لاخددوم ضو اًدده مخالفددة الاقاددام

ا ددز ارد ل ضسهسد علد ال اددهئج ضل ااثدده لاتسدداهب ذلمددهناذ احققددت الاغااد ات فد حددان ال قهاددة ا ظد
إل د سددالمة لا هم ددل اللملاددهت لانودد اءات لا ددز عل د ذمددهناذ ح ددوث مددن حاددث ال ا ددهئج ضل الاقددوم فد د

ان وددهز ضمدده م اولددة ضل اددوقاق اتواء هددل ددلع ملددان مددن الاقاددام الددني ُاقددام االسدداخوام المرددا
لاحقاق اتهواف ،لفقه لملهاا االقا،هواة لملاه ي ال فهءة لالفلهلاة ()EU,2014

للمدلا و

لام ددن القددلل اددأن الاقاددام هددل الاقددوا الم هود لالملًددلع لا،ددمام لا فاددن ل اددهئج المردده اع ضل

الا د امج الوه اددة ضل الم و دزة لالهددوف مددن نل د هددل احواددو ان ااددهط لاحقاددق اتهددواف ،ل فددهءة الا ماددة،
لالفلهلاددة لاتث د لاالسدداوامة ضمدده ال قهاددة فه د لظافددة مسددام ة اسدداخوم الومددع الم هو د للااه ددهت عل د

ضسددهس مؤر د ات محددووة لازلاددو انوا ة لض،ددحهب الم،ددلحة ال ئاسدداان ف د الاددوخل امددوى الاقددوم لاحقاددق

اتهددواف لمل فددة سددا اسدداخوام اتمدلال المخ،،ددة ضمدده الاددوقاق ضل الم اولددة هددل اقاددام الاددوخل ارد ل
ول ي ضل مخ،دص فهلادوقاق عدهوة مده ا دلن ضقدل ردملال لعمقده مدن الاقادام فهدل امادل إلد الاأ ادو علد

الولا ب الارغالاة (( Austrian Development Agency, 2009
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 4-2أهداف التقييم:
ام ن الخاص اتهواف اتسهساة للاقاام اهلاهل (OECD, 2010) :
 احسددان ساهسددة المسددهعوات لالا د امج لالمردده اع المسدداقالاة مددن خددالل اددلفا اغناددة اولددة مددنالو لس لاللا المسافهوة
 ادلفا ضسددهس للمسددهءلة ،امدده فد نلد اددلفا الملللمدهت للومهددل مددن خددالل اقاددام ضلوددو ال وددهحل نل الفرل؛ لعلاو ام ن احسان ا امج لمره اع المسهعوات ف المساقال
لمن ضهواف الاقاام ضاًه ه :
 الاللم من الاو اة :إو اء الاقاامهت لمل فة ساب ال وهح لالفا افسدا ات تسداهب الفردل لا دهءعل ال الاوه ب ام ن احسان إوا ة المره اع لالا امج ف المساقال

 الرفهفاة :الاقاامدهت الًد هدل إنا مده دهن ه هلد اسداخوام مسدؤلل للمدلا و المسداخومة ،لاادال اهئج لآثه هه لوهه للوو مع المقهلل لالر هء ،لالفئهت المساهوفة ف الالو المسافاو

 الماق الفهم :إن الاقاام هل ضواة لالماق المل فدة ل فهدم االفا اًدهت لالخاده ات ،لحدولو الالدهلنمدن ضودل الا ماددة لاهدوف عملاددهت الاقادام للمسددههمة فد م هقرددة ردهملة لا ل ددهس حدلل الالددهلن

ف موهل الا ماة

 احسان االا،هل :اهوف الاقاام إل الزاز الالا،ل ل الفهم اان الفئهت المن ل ة ضعالهاسههم الاقاامهت ف ًمهن ولوة ضفًل لاحسان ضث اوخالت الا ماة

مه ض هه اسدهعو مدوا ي

المره اع لالا امج نوا ة لاحسان ا فانهه). (Austrian Development Agency, 2009

 5-2مبادىء التقييم:
 الرفهفاة :ه ضن ا دلن هفدة اللملادهت لالااه دهت لان اردهفهت لانسدا اهوهت لالال،داهت ماهحدةللومهل اللهم ))EU, 2014

 انسدداقاللاة :ه د ضن ا فددن الاقاامددهت مددن خددالل خا د اء محهاددوان الطددلن اقامددهاهم عل د ضسددهس،حا

 اتخالق :احا ام حقلق ل امة اقاامهت ض،حهب الم،هل الولوة :ه الفا الاقاامهت نسا اهوهت قلاة لنات م،واقاة قهئمة عل اتولة الفهئوة :الف الاقاامهت ملللمهت لال،اهت ههمة لاحسان الاوخالت23

 6-2توقيتات التقييم:
ح ددووت ل هلددة الالددهلن الوللاددة الاهاه اددة عددهم  2004ث ددالث القاا ددهت للاقا ددام لنلد د إس ددا هوا إلد د

الم حلدة الاد اود ى فاهده ،لهنه الالقااهت ه

هلاهل :

 التقييم القبلي:اد ددام قاد ددل ا فاد ددن المد ددر لع ،حاد ددث اد ددو س ضهما ددة ا فاد ددن المد ددر لع ،لالًد ددا افه،د ددالو ،لال اد ددهئج

المالقلة م و ،لموى مالئمة المرد لع لقامادو ،ل دنل لًددع مؤر د ات اقاددام لقاددهس اددأثا المددر لع ف د

الاقاام ددهت الالحقدددة لالااد د الاخطددداط القالد د ل،دددف لمددده هدددل مالقدددع لمحامدددل ،للًدددع سددا ه الههت
لالال،دل إلد ،دداغة للالهمددل مددع ددل مددن هددنه الددسا ه الههت ،لنل د ااددرخاص وقاددق للاسددع لفف دده

المحاملددة لالمالقلددة اط اقددة مفاددوة لقهالددة للاطااددق ،حاددث اسددهعو عل د

اددط القدد ا وا د المؤ ددو الددني

اخ ددنه الا ددلم ،ام دده ام ددن ضن اح ددوث م ددن ضح ددواث ددأث له ددنا القد د ا فد د الم ددساقال (م ددهنا ل ددل؟) ،حا ددث

ادسهعو هدنه االحامددهالت لاًددل الخطددط انسددا اااواة لالمددؤث ان ف د الم ظمددة علد ملاوهدة الالقلدهت

المساقالاة لاالسالواو لهه (حمهو)2012 ،

 تقييم منتصف المدة أو التقييم المتزامن:لاو ى ف م ا،ف موة ا فادن المرد لع ،حادث اهدوف هدنا الاقادام إلد فحددص إ ودهزات المرد لع

اهلا از عل ال فهءة لاال اادهط مدسا وا إل د ال اددهئج ،اهنًددهفة إل د م اولددة خطددة اللمدل لالدوالهه لفقده

لل اهئج ،حاث اسهعو اهئج الاقاام الوههت المل اة عل ااخهن القد ا لماهالدة اتواء (حمهو)2012 ،
 -التقييم البعدي:

او د د ي الد ددو فا د د ة زم اد ددة مد ددن ا اهد ددهء ا فاد ددن المد ددر لع ،لا د ددز عل د د ال فد ددهءة لالفهعلاد ددة لاتث د د

اددهئج الاقاددام لاهددوف هددنا الاقاددام إل د إسدداخالص الددو لس الم ددسافهوة لعمدل

لاالسدداوامة ،اسددا هوا إل د

الال،اهت للوهدهت المل ادة ااخطداط المرده اع المسداقالاة لا فادنهه ارد ل ض ثد

فدهءة لفهعلادة ل الحددظ

ممده سداق اأن الاقاامدهت هدنه ال الدلض إحدواهه عدن اتخد ى فقدو ادًط الدض المرد لعهت السداخوام

الاقاامهت الثالثة ل حسب لقاو (حمهو)2012 ،
لالً ا ولث ( )2013ضن ه ه

لع من القااهت الاقاام ام ن إًهفاو اره لو اهلاقاام المرا :

 التقييم المشترك:الاقاام المرا

هل ضحو ضسدهلاب عملادة الاقادام الدني ارده

ا امج الم ظمهت الوللاة المه حة ض ث فأ ث

فادو رد هء مخالفدلن ،لااودو ضولدب

حل الاقاام المردا  ،له ده و ودهت مخالفدة مدن المرده ة
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حسددب مسددالى الددهلن اتطد اف المل اددة فد عملاددة الاقاددام ،لمددوى وموهددم لم،ددهو اقاددامهم ،لالحاددوهم
للملاة إعواو الاقه ا عن الاقاام
ف د اسددلا هت الق د ن المهً د  ،و وددت ط اقددة الاقاددام المرددا  ،حاددث اددم ارددوالهه مددن خددالل

ماددهوىء لو ددة المسددهعوة ان مهئاددة لنل د اهددوف اقاددام المسددهعوات ان مهئاددة ،لالا د اد ص عل د " :ا اغ د
ار ددواع الاقا ددام المر ددا

لل ددولل المه ح ددة م ددن ضو ددل احس ددان الفه ددم الماا ددهول نود د اءات لطد د ق الً ددهم

الالض لالحو من اللبء انوا ي عل المالق " (ا ولث)2013 ،
منافع وصعوبات التقييم المشترك:
 -المنافع( :ا ولث)2013 ،

 ا ماة القو ات ااهول الاوه ب ال هوحة لاناا ه ات لالا موة المحس ة
 اخفاف ا هلاف الاوالل لاللبء انوا ي لال سامه اهل ساة للمؤسسة الر ا ة
 زاهوة فهم الم ظمهت المه حة نو اءات لضلللادهت لاسدا اااواهت الرد هء ممده ادؤوي إلد احسدان
اللالقهت لالا ساق اان اتط اف

 ام ن من زاهوة الا لع ف الخا ات لاحقاق انومهع ف الملًلعاة لالر عاة
 اقً القو عل ملهلوة ملاًاع ض ث القاوا لرملال
 زاهوة المره ة اؤوي إل الزاز الرلل اهلمل اة
 زاددهوة الدداللم حاددث الددو الدداللم مددن الاقاددام اللاسددع ضلسددع مددن الدداللم المؤسسد  ،مدده ارددمل الاقددوم
المل ف ف الموهل ان مهئ من م ظل ضلسع لضعمق
 الصعوبات( :ا ولث)2013 ، زاهوة القو ة عل اقاام ملاًاع ض ث ،للاة
 الا ساق اان ضعواو اا ة من المره ان اولل من ال،لب احقاق انومهع
 عوم إلازام الض المره ان

 7-2معايير التقييم:
لالاَّقاام

دهس اددو وا د ُه للح ددم
احسددب قددهملس اللغددة الل ااددة المله ،د فددان لمددة ملادده ال د مقاد ٌ
دهس ُاقد ُ
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ضمدده احسددب قددهملس ض سددفل و فددان ض،ددل لمددة ملادده هددل ال دده  ،اسدداخومت م ددن اددوااهت القد ن
السددهاع عر د لال د الح ددم عل د الر د ء ف لمددة ملادده ال د الماددوض ضل المقاددهس الددني اددام مددن خاللددو

الح م عل الر ء

ملهاا الاقاام مهمة الف إطه رهمل لاقاام لاحواو ضسئلة الاقاام لعهوة اساخوم اتمدم الماحدوة
ملددهاا الاقاددام الاهالددة لم ظمددة الالددهلن االقا،ددهوي للو ددة المسددهعوة ان مهئاددة ( )OECD-DACلاقاددام

اوخالاهه :ان ااهط لال فهءة لالفلهلاة لاتث لاالساوامة ()UNODC, 2012

ال ثاد مدن الم ظمدهت الوللاددة المه حدة للمرده اع م هده ا ددهمج اتمدم الماحدوة ان مددهئ ،UNDP

لا دهمج اتمدم الماحدوة للاائدة  ،UNEPل،د ولق اتمدم الماحدوة للسد هن ، UNFPAلاناحدهو انل لاد
 ،EUلالا د د ال ددولل Bank

 ،Worldلالل هل ددة اتم ا ا ددة لا ما ددة ال ددولل  ،USAIDلل هل ددة الال ددهلن

الاهاه اد ددة  ،JICAلالا د د ااسد ددالي للا ماد ددة  ADBاافقد ددلن ومالد دده عل د د خمد ددس ملد ددهاا ضسهسد دداة لاقاد ددام
المردده اع له د المالءمددة ،لال فددهءة ،لالفلهلاددة ،لاتث د  ،لان ااددهط ،لانسدداوامة له دده م ظمددهت وللاددة

مه ح ددة ضخد د ى مث ددل  ،GIZلDFID

لالاوقاق (ا ولث)2013 ،

 ،الام ددو ه ددنه المل ددهاا الخمس ددة اهنً ددهفة إلد د ملا دده الر ددفهفاة

أو ًال :اإلرتباط:
ال د د إل د د ضي م د ددوى اا هسد ددب الد د د المسد ددهعوات تلللاد ددهت لساهسد ددهت الموملعد ددة المسد دداهوفة

لالمس د د ددافاوان لالوه د د ددهت المه ح د د ددة للاقا د د ددام ان اا د د ددهط ،فم د د ددن المفا د د ددو ال ظد د د د فد د د د اتس د د ددئلة الاهلاد د د ددة:

)(OECD, 2014

 إل ضي موى ضهواف الا همج ال ازال سه اة المفللل؟ هل ض رطة لمخ وهت الا همج اافق مع الهوف اللهم لاحقق وهاهت هنا الهنف؟ هل ض رطة لمخ وهت الا همج اافق مع اتثه لال اهئج المق،لوة؟لالد ف الا د الدولل ان اادهط هدل المدوى الدني اافدق فادو ضهدواف ساهسدة الادوخل مدع احااهودهت
المسافاوان ،لساهسهت لضلللاهت الوهة المه حة ()EU, 2014
لالً ل هلة الا ماة ال مسهلاة مفهلم ان ااهط اأ و إوهاة عل اتسدئلة الاهلادة :هدل حدن فلدل

الر د ء ال،ددحا ؟ مدده مددوى ضهماددة ،ددلة الاددوخل ارددأن الماطلاددهت لاتلللاددهت المحلاددة لاللط اددة؟

)(Austrian Development Agency,2009
لال

ان ااهط ضاًه هل موى ا هسدق لا هسدب ضهدواف المرد لع ااسدق لاا هسدب ارد ل مسدام

مع المسافاو لاالسا اااواهت لالساهسهت الرهملة ()UNODC, 2012
26

لان ااددهط الًد إلد ضي مددوى ا ددلن المرد لع ما هسددب مددع ضلللاددهت الا ماددة المحلاددة لاللط اددة
لالساهسهت الا ظاماة امه ف نل الا هسب مع الاغا ات عل م الزمن ()UNDP, 2012
ثانياً :الكفاءة:
اقدداس ال فددهءة المخ وددهت – ال ماددة لال لعاددة -فامدده االلددق اهلمددوخالت فهل فددهءة ه د م،ددطل

اقا،ددهوي ممدده اددول عل د إسدداخوام الم دلا و اأقددل ا لفددة مم ددة مددن ضوددل احقاددق ال اددهئج الم وددلة لهددنا

ااطلددب عملمدده مقه ددة اددان عددوة ضسددهلاب اوالددة لاحقاددق فددس ال اددهئج ،لمل فددة إل د ضي مددوى اددم اعامددهو

ضسددهلاب نات فددهءة عهلاددة ع ددو اقاددام فددهءة ا ددهمج ضل مرد لع ،فمددن المفاددو ال ظد فد اتسددئلة الاهلاددة:

)(OECD, 2014

 هل ه ت ات رطة نات فهءة من حاث الا لفة؟ هل اتهواف احققت ف اللقت المحوو؟فهءة اهلمقه ة مع الاوائل؟

 -هل الا همج ضل المر لع ُفن اهلط اقة ات ث

لال د ف الا د الددولل ال فددهءة هددل المقاددهس الددني قدداس اددو إل د ضي مددوى اقا،ددهوي اددم احلاددل
الملا و/الموخالت (اتملال لالخا ة لاللقت ،الخ) إل ال اهئج ()EU, 2014
لالًد ل هلدة الا مادة ال مسددهلاة مفهدلم ال فدهءة اأ هدده إوهادة علد اتسددئلة الاهلادة :هدل اتهددواف

ااحقق ددت ارد د ل إقا ،ددهوي ع ددن ط ا ددق الا ددوخل الا م ددلي؟ ددم ه ددل س دداة ف ددهءة االس ددافهوة م ددن المد دلا و

المساخومة (المقه ة :الملا و المساخومة  -ال اهئج)؟

))Austrian Development Agency,2009
لال

ال فهءة ه مقادهس لمدوى لاحلادل المدوخالت/الملا و (اتمدلال لالخاد ة لاللقدت ،الدخ) إلد

مخ وهت ()UNODC, 2012

لال د ف ا ددهمج اتمددم الماحددوة ان مددهئ ال فددهءة اأ هدده إل د ضي مددوى اددم احقاددق ال اددهئج اأقددل ا لفددة

مم ة ،لمن المم ن اسماة ال فهءة اهلفلهلاة من حاث الا لفة ()UNDP, 2012
ثالثاً :الفعالية:

لالمق ،ددلو اهلفلهلا ددة ه ددل إلد د ضي م ددوى الد د المس ددهعوات اال ددد ضه ددوافهه للاقا ددام فلهلا ددة ا ددهمج ضل

مر لع ،فمن المفاو ال ظ ف اتسئلة الاهلاة(OECD, 2014) :

 إل ضي موى ه ت اتهواف الا احققت من المحامل ضن ااحقق؟ مه ه الللامل ال ئاساة الا اؤث ف احقاق ضل عوم احقاق اتهواف؟27

لالد ف الا د الددولل الفلهلاددة هددل المددوى الددني احققددت فاددو ضهددواف الاددوخالت الا ملاددة ضل المددوى
المالقع لاحقاق ال االهواف)EU, 2014( .
لالًدد ل هل ددة الا ما ددة ال مس ددهلاة مفهددلم الفلهلا ددة اأ ه دده إوها ددة علدد اتس ددئلة الاهلا ددة :ه ددل ضه ددواف

الاددوخالت ان مهئاددة احققددت؟ مدده هددل حوددم فلهلاددة ضل اددأثا المر د لع مقه ددة مددع اتهددواف المخطددط لددو
(المقه ة عل ضسهس :ال ااوة  -الاخطاط) ؟ ))Austrian Development Agency,2009
لل

اهلفلهلاة إل ضي موى حقق المر لع ضل الا همج اهئوو لمخ وهاو ()UNODC, 2012

نل اسهعو الفلهلاة االًا موى احقق ضل إحامهلادة ان ااحقدق الهدوف مدن المرد لع ( UNDP,

)2012

رابعاً :األثر:
اتث هل الاغااد ات اناوهاادة ضل السدلااة الاد ض اواهده الادوخالت ان مهئادة ،ا،دل ة ماهرد ة ضل واد

ماهر ة ،مق،لوة ضل وا مق،لوة لهنا ااًدمن ااثده لالادأثا ات ال ئاسداة ال هاودة مدن ردهط مده علد

مسالى محل سدلاء إوامدهع  ،إقا،دهوي ،اائد ضل مده ا داج مدن مؤرد ات ا ملادة ضخد ى الفحدص اودب

ان ا ددلن مل ادده اهل اددهئج المق،ددلوة لوا د المق ،ددلوة ،لاوددب ضن ااًددمن الاددأثا اناوددها ضل الس ددلا

للمددؤث ات الخه واددة مثددل ضي اغاد ات مددن حاددث الاودده ة لالاغاد ات المهلاددة مددع المالحظددة لقددت اقاددام ضثد
ا همج ضل مر لع ،فمن المفاو ال ظ ف اتسئلة الاهلاة(OECD, 2014) :
 مه حوث ااوة للا همج ضل المر لع؟ مه الف ق الحقاق الني ضحوثو ال رهط إل المسافاوان؟-

م من ال هس قو اأث ت؟

لال ف الا

الولل اتث اأ و ااثه طلالة اتول اناوهاادة لالسدلااة ،اتسهسداة لالثه لادة الاد

اوددت مددن خددالل الاددوخل الا مددلي ار د ل ماهر د ضل وا د ماهر د  ،مق،ددلو ضل وا د مق،ددلو ( EU,

)2014

لالً م ظمة الالهلن ال مسهلي مفهلم اتث اأ هه إوهاة عل اتسئلة الاهلاة:
 -1هددل اسددهم الاددوخل ان مددهئ للل،ددلل إلد ضهددواف الا ماددة نات مسددالى عددهل (لافًددل ،الهددوف
اللهم)؟

 -2مده هدل ادأثا ضل آثده الادوخل امده اا هسدب مدع اللًدع اللدهم للفئدة المسداهوفة ضل الد المادأث ة؟
)(Austrian Development Agency,2009
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اتث د ال د ال د الاغاا د ات اناوهااددة لالسددلااة ،مالقلددة لوا د مالقلددة للثدده الا د ا اوهدده الاددوخل
()UNDP, 2012

ان مهئ

خامساً :اإلستدامة:
انسدداوامة اهددام اقاددهس مدده إنا ه ددت الفلائددو مددن ال رددهط المحامددل مم ددن ضن اسددام الددو القددف

الاملال من الممللان فهلمره اع اوب ضن ا لن مسداوامة اائاده لمهلاده ضاًده ع دو اقادام اسداوامة ا دهمج
ضل مر لع ،فمن المفاو ال ظ ف اتسئلة الاهلاة(OECD, 2014) :

 إل ضي موى اسام فلائو الا همج ضل المر لع الو القف الاملال من الوههت المه حة؟ مد دده ه د د الللامد ددل ال ئاسد دداة الا د د ضث د د ت ف د د احقاد ددق ضل عد ددوم احقاد ددق اسد دداوامة الا د ددهمج ضلالمر لع؟
لالد ف الا د الددولل انسدداوامة اه هدده إسددام ا ضل إحامهلاددة إسددام ا اة الفلائددو ال هاوددة مددن الاددوخل

الا ملي الو إ اههء المسهعوة الا ملاة()EU, 2014

لالً م ظمة الا ماة ال مسهلاة مفهلم الفلهلاة اأ هه إوهاة عل اتسئلة الاهلاة:
-

هل ااثه إاوهااة ضل الاأثا ات مساوامة؟

-

ادف قامدت انسداوامة ضل ضواء الادوخل ل آثده انسداوامة؟ (Austrian Development

)Agency,2009

اهام انساوامة اقاهس إنا مه ه ت فلائو المر لع ضل الا دهمج مدن المحامدل ضن اسدام الدو إ اهدهء
الا دهمج ال المرد لع ل ددنل المرده اع احاددهح ادأن ا دلن مسدداوامة اائاده لمهلادده ()UNODC, 2012
انسداوامة ال د إحامهلاددة قددو ة الاددوخل ضن اسددام الددو احقادق الفلائددو لفاد ة طلالددة مددن الددزمن الددو

إ اههء الاوخل ()UNDP, 2012

لعلاددو ام ددن القددلل اأ ددو عملاددة الاقاددام هد عملاددة ،ددو م ظمددة لا،ددمام لا فاددن ض رددطة المر د لع،
فه د وددزء هددهم مددن ول ة حاددهة المر د لع لاهددوف لاحسددان إوا ة المردده اع ف د المسدداقال لافددهوي ضخطددهء
المهً د

مدده لاافددق ضولددب الم ظمددهت الوللاددة علدد ضن ملددهاا الاقاددام للمردده اع ه د خمسددة ملددهاا

ضهمهه :ال فهءة لالفلهلاة لاتث ان ااهط لانساوامة
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املبحث الثالث :املنظمات الدولية غري
احلكومية
 1-3مقدمة
 2-3تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية
 3-3تسميات المنظمات الدوليةة غيةر الحكوميةة ن منظمةات الم تمةع
المدني
 4-3تطور مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية
 5-3عناصر المنظمات الدولية
 6-3تمويل المنظمات الدولية غير الحكومية
 7-3عالقة المنظمات الدولية مع حكومات الدول
 8-3الم نظمات الدولية التي تهدف لتخفيف حدة الفقر في قطاع غزة
 9-3واقع عمليات تقييم المشاريع في المنظمات الدولية محل الدراسة
 11-3أهم المشاريع التي تقةدمها المنظمةات الدوليةة غيةر الحكوميةة
لتخفيف حدة الفقر في قطاع غزة خالل السنوات الثالث الماضية.
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 1-3مقدمة:
إن فط ة ان سهن السلامة اوفلو وائمه لفلل الخا لم ه ،او ضا مه دهن لضا مده لودو ،حادث دهن

الاط ددلع الفد د وي ه ددل ضح ددو ضرد د هل اللم ددل الخاد د ي ال ددني اس ددل لمس ددهعوة الفقد د اء لالمحا ددهوان لم ه،د د ة
المهمرددان فد المواملددهت ان سدده اة ف ه ددت اللردلائاة لالف واددة فد فلددل الخاد لمسددهعوة ااخد ان مددن

ضهددم اتسدداهب ال ئاسددة ل اء ار د ال لاأسدداس اه ددهت اقددلم ادداوا ة اتعمددهل الخا اددة؛ حاددث ض،ددا الالوددو

الس ددهئو فد د الل ددهلم اأ ددو م ددن ال ،ددلب احقا ددق لال ،ددال الخ ددومهت ان س دده اة م ددن ولن الم ظم ددهت واد د

الح لماددة فقددو ض،دداحت الخددومهت ان سدده اة ه د القطددهع الل د اض الددني ارددمل موملعددة لاسددلة مددن

الاخ،،هت لالمله ف لالمهه ات الا ا دز علد الزادز فدهه ان سدهن ،سدلاء علد المسدالى الفد وي ضل
الومهع

لض،ا اأساس الم ظمهت واد الح لمادة ضواة لفلدل الخاد لمسدهعوة اتخد ان ،ادل لض،داحت

ار ل ال الم ظمهت لالض المواملهت حوز زالادة لم،دو ا مهمده لاخفادف مله دهاهم لاحقادق مطدهلاهم

الاراهع واهاهم

الاا د الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة وددزء ال ااو د ضز مددن الموامددع المددو

حاددث المددل عل د

خوماددو ار د ل اطددلع  ،لل ددن ااماددز اددأن لهدده ف د لع لم هاددب ف د عددوة ولل حددلل اللددهلم لا ادداط ا د لز
م،طل الم ظمهت الوللادة ضل الموامدع المدو

مدع ظهدل ظ ادة اللقدو االوامدهع لفلسدفة الحدق الدني

ددهوى لاو هددنه ال ظ اددة اً د ل ة اوددهلز مدده ددهن اطلددق علاددو آ ددنا اددهلحق الطاال د  ،ضل الحددق انله د

(الح دم الثادلق اط ) ،لعملدلا علد إ سددهء الدوعهئم اتللد للح دم الددوامق اط المؤسدس علد
لفد الل،د الح دواث ض،ددا م،ددطل الموامددع المددو

الحدده م لالمح ددلمان

الالهقدو اددان

مددن ض ثد الم،ددطلحهت

لضر ددوهه اس ددام ا اة لاد د ل از فد د حق ددل الموام ددع لالساهسدددة ،إن ض ،ددا الموام ددع الم ددو

لم دده ا افق ددو مدددن

م ظمدهت هد ال،دل ة اتسهسدداة الاد الاد عددن حًدده ة ل قد الوللددة علد ال،دلاو الفلسددطا  ،الااد

الموامدع الفلسدطا

احوادوا حهلدو خه،دة للمواملدهت المو ادة دلن هدنا الموامدع مده زال احدت انحداالل

(ضال عولان)2013 ،

له ده اللوادو مدن الم ظمدهت الوللاددة الاد ادزالل ض رد د ددطاهه فد قطددهع ودزة لالً د د ددفة الل اادة ااقددوام
خومهاهه لمس ددهعوااهه ف إطه ض رددطاهه الملاهوة م ظمهت وللاة م اثقة عن اتمدم الماحدوة ضل مس دداقلة

ع هددده له د د اسد د ددل لا ثاد ددف ض ردد ددطاهه لخه،د د ددة ف د د ضعق ددهب الح د د ب انسد د ائالاة عل د د و د دزة ،2008

لاً د د دددط هددنه الم ظمددهت السددا ههض همددم المااد عان لالددواعمان ،لالواددو م هر د د دددوات للموامددع الددولل

مدن حدان اخد لادلفا اتمدلال الًد د ل اة (الاق اد انسدا اااو  )2010 ،ل قدو رددهو القطدهع ا افهعدده
ملحلظه ف عوو الم ظمهت الا قومت لللمل فاو ارد د ل ماهرد د (ل از ة الواخلاة الفلسطا اة.)2014 ،
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لاللو ا لز م ظمهت الموامدع المدو

الفلسدطا اة امفهلمهده الحدهل إلد م ا،دف القد ن الاهسدع

عر  ،لاهلاحواو ع و إ رهء وملاة " سلس و ،دهالن" فد القدوس فد اللدهم 1877م ،ل اخدالف ملظدم

م ظمددهت الموامددع المددو
الموامددع المددو

اللثمه

الفلسددطا

فدد اللددهلم الا د

رددأت لاطددل ت ف د إطدده الوللددة اللط اددة ،ف دان م ظمددهت

رددأت ف د ضلاخ د الح ددم اللثمدده

ف د فلسددطان اا،ددوا قدده لن الوملاددهت

س ة  1909لاطل ت هنه الوملاهت ف ظل ان ادواب الا اطده

ل انحداالل انسد ائال  ،ل

هنا اول ه خلق عالقة مدن الرد ل ال اادة اا هده ل ادان السدلطهت القهئمدة ل هده سدلطهت احداالل ال امثدل
م،هل الموامع الفلسطا

(ضال سلطهن)2013 ،

س دداقوم ه ددنا الماح ددث ع ددوة ال دده اف لمس ددماهت لم ،ددطل الم ظم ددهت الوللا ددة واد د الح لما ددة،

الاظهدده لمحددة اه اخاددة لاطددل هددنه الم ظمددهت لسالً د ع ه ،د الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة
لط د ق املالهدده ،مددع إا د از ول الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة للاقددع اقاددام المردده اع المسددههمة ف د

اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة

 2-3تعريف المنظمات الدولية غير الحكومية:
ممدده امازهدده عددن
الم ظمدهت الوللاددة واد الح لماددة هد اوملددهت ضل وملاددهت ولن وهاددة احادة ـ
الر هت المالووة الو سداهت ،ارد لهه ضفد او طاالادلن ضل اعااده الن ،عدهملن ضل خه،دلن ،نل اهامهمدهت
مرددا ة ،تودد اض إ سدده اة ضل اائاددة ضل إاوالللواددة ضل اوامهعاددة ،ضل ،ددحاة ،ضل اهًدداة ضل ساهسدداة

لاقددلم عل د ح اددة االخاادده ف د اال ًددمهم ،لالا د عددن اًددهمن ااوددهلز حددولو وللددة مدده ،اددان ضرددخهص
اقلم ددلن المله ددم طلعا دده ،لال ا ددوخل ال ددولل فد د الا اا ددة القه ل ا ددة له ددنه الاومل ددهت (الملس ددلعة الل اا ددة،
)2013
لال د ف الرددهع ( )2015الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة اأ هدده ه د الا د اؤسسددهه لاددوا هه

ضف او لومهعهت من خه ج القطهع الح لم  ،لاسل هنه الم ظمدهت إلد خومدة الموامدع لالمسدههمة فد

اطلا ه موه ه ولن الح،لل عل ضي مقهال مثل وملاهت ام ان ال سهء لم ظمهت حقلق ان سهن

ع فهه الفااللي ( )2010اأ هه" :هائة وللاة وائمة اًددم عووا من الولل ،اامادع ادا اوة مس داقلة،
اهوف إل حمهاة الم،هل المرا ة للولل اتعًهء
لالم ظمددة الوللاددة هد د "هائددة ض رد ددأاهه موملعددة م ددن الددولل اا اواه دده ليرد د اف علد د رد ددأن م ددن

رؤل هه المر ددا ة ،لام حهه اخا ،دده ،ددهت ناااة ااهرد د هه هدنه الهائدة فد الموامدع الدولل لفد ملاوهدة

الولل اتعًهء ض فسهم"(الحواث )2010 ،
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ال د ف الم ظمددة الوللاددة اأ هدده" :رد ددخص مل ددلي مددن ضرد ددخهص القدده لن الددولل اللددهم ا رد ددأ مددن
ااح ددهو إوا ات موملع ددة م ددن ال ددولل ل عها ددة م ،د د د د ددهل مر د د د د ددا ة وائم ددة اا ه دده ،لااما ددع ا دداوا ة نااا ددة فد د
الموامع الولل لف ملاوهة الولل اتعًهء" (الغاث )2006 ،

لق د د ددو عد د د د ف قد د دده لن الوملا د د ددهت لالهائ د د ددهت اتهلا د د ددة الفلس د د ددطا

لللد د ددهم 2000م ف د د د الم د د ددهوة

قم()2الوملاة ضل الهائة اتهلاة ض هه" رخ،اة مل لاة مساقلة ا رأ املوب اافهق ادان عدوو ال اقدل عدن

سددالة ضرددخهص لاحقاددق ضهددواف مر د لعة اهددم ال،ددهل اللددهم ولن اسدداهواف و د ال د ا المددهل اهددوف

اقاسهمو اان اتعًهء ضل لاحقاق م فلة رخ،اة"
لالووا اهلن

ادأن اتمدم الماحدوة الد ف الموامدع المدو

اأ دو ":اردا إلد

ااطدهت المدلاط ان

(خ دده ج ط ددهق ضسد د هم لض ،ددوقهئهم لضعم ددهلهم) لالاد د ا ً ددملن إلاه دده طلع دده لطد د ح م ،ددهلحهم لضف دده هم
لضاوالللواهاهم ،لهل ال ارمل ال رهط الني احقق احه (القطهع الخهص ضل القطهع اللدهم) لااسدم اأهمادة
خه،ة اهل ساة لفمم الماحوة ل من الم ظمدهت الومهها ادة (مدن قادل م ظمدهت الفالحدان ضل الم ظمدهت

ال س د ددهئاة ضل م ظمد د ددهت الماقهعد د ددوان) ،ل قهاد د ددهت اللمد د ددهل ،لال د د د لااط المه ادد ددة ،لالح د د ددهت انوامهعاد د ددة،
لالم ظمددهت الوا اددة لال لحاددة ،لالم ظم ددهت ات هواماددة ،لالم ظمددهت وا د الح لماددة الا د ااغ د الم فلددة

اللهمة" (الرهع )2015،
ضمدده ال اددف الا د الددولل "ارددا م،ددطل الموامددع المددو

إلد الموملعددة لاسددلة ال طددهق م ددن

الم ظمدهت واد الح لمادة لالم ظمدهت واد ال احاددة الا د لهدده لوددلو ف د الحاددهة اللهمددة لا د هض الددبء

الالااد عدن اهامهمهت لقام ضعًهئهه ضل ااخد ان ،اسدا هوا إل د اعاادده ات ضخالقاددة ضل ثقهفاددة ضل ساهسدداة

ضل علما د ددة ضل خا اد د ددة له د د د اد د ددًم :الومهعد د ددهت المواملاد د ددة المحلاد د ددة ،لالم ظمد د ددهت وا د د د الح لماد د ددة،
لال قهاد ددهت اللمهلا ددة ،لومهع ددهت الس د هن ات،ددلاان ،لالم ظمددهت الخا اددة ،لالم ظمددهت الوا اددة ،لال قهاددهت

المه اة ،لمؤسسهت اللمل الخا ي (ضال حمهو)2011 ،

 3-3تسميات المنظمات الدولية غير الحكومية  /منظمات المجتمع المدني:
اسدداب حواثددة المفهددلم لاخدداالف لوهددهت ال ظ د ارددأ و فقددو اخالفددت اسددماهاو ادداخاالف لوهددهت
ال ظ المخالفة لهنه الض الاسماهت الماواللة مع الاللاق علاهه
أ .المجتمع األهلي:
لم اماز اللواو من الاهحثان اان الموامع المدو

لالموامدع اتهلد  ،لل دن الدض الادهحثان مادز

اددان المفهددلمان حاددث اعاا د لا ضن الموامددع اتهل د ارددمل الم ظمددهت ان ثاددة اا مدده الموامددع المددو

ال

ارملهه ،لنهب اللاا الاان لالللمه اان إل اعااده الم ظمدهت الوا ادة م ظمدهت إ ثادو ت هده اسدا و لد لااط
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الود دلا لالم ددنهب لالطهئف ددة لاللر ددا ة اا م دده الموام ددع الم ددو

فد د الف د د انس ددالم ه ددل موام ددع الا ددزم

اهت،لل الوا اة (اللهللل)2102،
ب .منظمات غير الحكومية:
الم ظمددهت وا د الح لماددة ه د موملعددهت طلعاددة ال اسدداهوف ال د ا ا ظمهدده ملاط ددلن عل د

ضسددهس محلد ضل قطد ي ضل وللد

لاامحددل عملهدده حددلل مهددهم ملا ددة لاقلوهدده ضرددخهص نلل اهامهمددهت

مرا ة ،له ادؤوي طهئفدة ما لعدة مدن الخدومهت لاللظدهئف ان سده اة ،لاطلدع الح لمدهت علد ردلاول

الم دلاط ان ،لا ،ددو الساهسددهت لارددوع المردده ة الساهسدداة عل د المسددالى الموامل د (اتمددم الماحددوة،

)2015

ت .القطاع الثالث:
لاق ،ددو ا ددو المظل ددة الاد د اغطد د موملع ددة م ددن الم ظم ددهت المخالف ددة نات الهاه ددل لاتود د اض

المخالف د ددة ،فهد د د ال ا امد د د للقط د ددهع الح د ددلم –الولل د ددة -لال للقط د ددهع الخ د ددهص -مؤسس د ددهت احا د ددة-
)(Northern Bridge, 2016

ث .الجهات الفاعلة غير الحكومية:
فه موملعة مؤلفدة مدن مدلاط ان ماطدلعان ،لال اسداهوف الد ا ،لا ظم علد المسدالى المحلد

ضل اللط

ضل الولل ( الملسلعة الوزائ اة للو اسهت الساهساة لانسا اااواة)2015،

ج .منظمات غير الربحية:
القدده ل

اق ،ددو اه دده اأ ه دده اه ددهت قه ل ا ددة ضل اوامهعا ددة م ر ددأة اغد د ض ا ددلفا الخ ددومهت لل ددن م زه دده
ال اسددم لهدده ا ددأن ا ددلن م،ددو ا للددوخل ضل الدد ا ضل وا د نل د مددن ضر د هل ال س ددب المددهوي

لللحوات الا ار ف علاهه ضل ماللهه (اتمم الماحوة)2015 ،
ح .القطاع المستقل:

لاق،ددو اددو القطددهع المسدداقل لوا د الاددهاع للح لمددة لالددني الامددو عل د
لل د ددن ه د ددنا ال اس د دداث

(اللهللل)2102،

القط د ددهع الخ د ددهص فه د ددل ضاً د دده قط د ددهع الام د ددو علد د د

فسددو ف د اسدداا رددئل و،
فس د ددو فد د د اس د دداا ضم د ددل ه

خ .القطاع التطوعي:
اا لن من م ظمهت اهوف و ًهه إل إفهوة الاث اء الموامع  ،لا لن اولن وافدع احد لادولن
اوخل ح لم ان ).(Privacy Sense, 2016
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 4-3تطور مفهوم المنظمات الدولية غير الحكومية:
م ت ظهه ة الم ظمهت الوللاة ام احل ضسهساة( :الغلط )2015 ،
 المرحلة األولرى :الم ظمددهت الدوللاددة فد الفاد ة مدن  1816حاد : 1914لهد ال د الاد ااددوض
من مؤام فا ده عدهم  1814ل 1816لحا ادواادة الح ب اللدهلماددة اتللد  ،علمدده اددأن الاطدل
الفلل للم ظمهت الوائمة لم اقع حا ال ،ف الثه

من الق ن اللر ان

 المرحلررة الثانيررة :له د م حلددة مدده اددان الح د اان اللددهلمااان الا د رددهوت إ رددهء ع،دداة اتمددم
لم ظمدة اللمدل الوللاددة فد اافهقادة ق سددهي ،لالم حلدة اماددوت إلد ا رددهء مح مددة اللدول الوللاددة

الوائمة لا اه اقاهم الح ب اللهلماة الثه اة

 المرحلة الثالثة :لهد م حلدة مده الدو الحد ب اللهلمادة الثه ادة لاادوض مدن ههادة الحد ب اللهلمادة
الثه اة لامادو حا اللقدت الد اهن لهد الاد ر د د د دهددوت قاددهم م ظمددة االمدم الماحددوة لاللدواددو مدن

الم ظمددهت اتخد ى .لقدو ضعطدت دل مدن هدنه الم احدل الاه اخادة مس د ددههماهه فد اطدل ظدهه ة
الم ظمهت الوللاة

ثم تطورت المفاهيم الخاصة بالمنظمات الدولية غير الحكومية وتطور معهرا األسرباب النشرأة

ونمت بشكل أكبر ،وهذا أدى إلى جعرل دور تلرك المنظمرات أساسري وعظريم فري عردد مرن دول العرالم
(ملم (2011 ،
 1فقددو ا د

الول إل

الددالض ال،د د ددللو المفددهوي لالالفددت لل ظ د للم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة اأ ددو ال
ل و اسد دداوهاة لازااو اللع لانو ا اًد د ل ة لضهماة ا هء موامدع مدو

عدهلم

فد

إطه عهلم مازااو الالقاو امه اً ددمن احقاق مفهلم الملاط ة الوللاة لنلد مدن خدالل مده ااطلادو
ا هء الموامع المو

اللهلم من ا هء رددا و ملقوة من الاوملهت لالا ظامهت الاطلعاة

 2لا ااط امه سد دداق هدل مده نهدب إلادو الدالض مدن ضن ا دلع لالقدو المر د د الت لالاحدواهت اللهلمادة
علد

حدل افدلق الدولل ،ل دنل الم ظمدهت الوللادة الح لمادة المقادوة اهللوادو مدن القادلو القه ل ادة

لالس دداهس دداة لاللملاة امه احو من ول هه؛ ل نل ضوى لظهدل الحهودة إلد ول الم ظمدهت واد

الح لما ددة الاد د ااما ددز اهلم ل ددة لال ف ددهءة لالال ددو ع ددن الا ددلا ات الس دداهسد د دداة لالالقا ددوات انوا ا ددة

ال لاا اة امه ام هه من اس اع الاح

الفلهل ف ملاوهة الظ لف الطه ئدة لال دلا ث اال سدده اة

هلموهعهت لال لا ث الطاالاة لانوهثة لالهو ة

3

لقو نهب ف ادق مدن الادهحثان إلد القدلل الودلو موملعدو مدن اتزمدهت لالاغاد ات الثل ادة ه دت
امثها ددة ال ددوافع ال ئاسد د د د ال ار دده الم ظم ددهت واد د الح لما ددة لا ددهم ول ه دده ،لااح،د د ددل ه ددنه
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الاغاد ات لال د االزمددهت فامدده ضطلددق علاددو "ضزمددة وللددة ال فههاددة" الا د وسد دددوت لر د ددلاهه ق،د د ددل
إم ه اهت الوللة لًلف فلنهه ف الفا ال عهاة لال فههاة لرلاهه

 5-3عناصر المنظمات الدولية:
ااً من ال اف الم ظمهت الوللاة اأ و ااطلب فاهه الاف الل ه ،الاهلاة:
ض مجموعة من الدول:
امثدل الم ظمددة الوللادة موملعددة مددن الدولل لهددنا ال د اأ دو ال ام ددن لوللددة لاحدوة إقهمددة م ظمددة

وللا ددة؛ تن قا ددهم ولل اا ر د ددهء م ظم ددة ال د د ض ه دده امث ددل الولل ددة لاهلا ددهل ااحم ددل الوللد دة مس ددؤللاة الد د

الم ظم ددة فا ددلن و ددزءا م ه دده لا ،ددا رخ ،دداة الم ظم ددة الوللا ددة هد د الرخ ،دداة القه ل ا ددة للولل ددة الاد د
ض رأاهه (الفاهللي)2010 ،
ب .اإلدارة الخاصة بالمنظمة:
إن مه اقومو إوا ة الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة مدن ضعمدهل إ سده اة اودب ضن ا دلن مسداقلة

ادنااهه مددن اتهدواف الساهسدداة لانقا،ددهواة لاللسد اة ،لضي ضهددواف ضخد ى مم دن ضن احددوث اسدداب ضي
فهعﻞ

مدده لال اوددب لهدده ضن ااددوخل ف د اتعمددهل اللوائاددة ضل ف د خالفددهت الساهسدداة ضل الل  ،د اة ،ضل

الوا اة لعلاو ،اوب ضن ا لن اوخل الم ظمهت الوللادة واد الح لمادة علد ضسدهس الحهودة لحدوه ،مدع

إعطددهء اتلللاددة لح ددهالت االسدداغهثة ات ثدد إلحهح دده لعددوم الامااددز علد د ضسددهس الو سدداة ضل اللد د ق ضل

الو س ضل الملاقو الوا

ضل الطاقة ضل اا اء الساهساة )(OCHA, 2012

ت صفة الدوام:
اوب ضن ا لن إ رد د ددهء الم ظمة الوللاة ار د د د ل وائم للاس لاحقاق ً ضل هوف ملدان ا اهد

اه اههئدو؛ لاق،ددو اهلدولام ادلاف ،ددفة انسدام ا فددال اا،ددل لودلو م ظمددة مؤقادة؛ تن الم ظمدة الوللاددة
وا الوائمة افقو اساقاللهه لااق مللقة اا اوة الولل ف حان المل الم ظمدة الوللادة فد حمهادة م،دهل

الددولل اتعًددهء ا،د ددل ة وائمددة ،لال اق،د ددو ا،د ددفة الددولام ادأن المددل ضوهدزة الم ظمددة لهدده ا ،ددفة وائمددة
ولن القددف الا مدده ا ف د ضن ا ددلن الم ظمددة قددهو ة عل د ممه سددة رد ددهطهه ف د ضي لقددت م هسدداه لاحقاددق
ضهوافهه (الفااللي)2010 ،
ث .الصفة الدولية:
ال ام ددن ضن ا ر ددأ م ظم ددة وللا ددة ا ددولن ملهه ددوة وللا ددة الق ددوهه ال ددولل ال اوا ددة فد د إ ر ددهء الد د
لع فددت اافهقاددة فاا دده لقدده لن الملههددوات الوللاددة الملقددوة عددهم  1969الملههددوة اأ هدده " اافددهق
الم ظمددة ُ
وللد اددان عددوة ولل ا ،د د ددل ة خطاددة لخهًد د د ددع للقدده لن الددولل  ،سد د ددلاء ضثاا دت فد لثاقددة لحاددوة ضل ف د
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اث دان ضل ض ثد مدن اللثدهئق الما ااطدة ،لضاده ه دت اسدمااهه الخه،دة" لاردا ط ضن ا دلن ملههدوة إ رددهء
الم ظمدة م الادة فدال الادو اهالافهقددهت الرد د ددفلاة ادان الدولل لالسد د د دداب فد نلد

دلن الملههدوات الوللاددة

الم الاة اوللهه ض ث لًدلحه لضاسد مثهال من م،دهو القه لن الولل اتخ ى؛ ت هده ااًددمن ضح همده
لاًدحة لًدلاهه الولل لا ظام اللالقهت اا هه ،لسهللة ال ولع إلاهه(عاو ال هف )2012 ،

 6-3تمويل المنظمات الدولية غير الحكومية:
إن مر د د د لة الاملاددل هد مددن ضهددم المرد د دده ل الاد الده

م هدده هددنه الم ظمدهت ،لا،د د ددل ة عهمددة

اددام املاددل الم ظمددهت مددن ثدالث م،ددهو ضسدهسدداة اامثددل فد الاملاددل اللددهم (ح ددلم ) ،لالاملاددل الددناا

مددن خددالل مس ددههمهت لار ددا ا هت اتعً ددهء لالهاددهت لالل ،ددهاه إً ددهفة إل د ممه س ددة ات ر ددطة المللددوة
للوخل ضمه الم،د د ددو الاملال الثهلدث فهدل الاملادل الخده و ممدثال فد ملل دهت قوادة ضل عا ادة اقدومهه
ولل ضل م ظمهت (سم ل،وق )2002 ،

إن احلاددل الااه ددهت المهلاددة للم ظم ددهت واد د الح لماددة لالاطلعا ددة ا ر ددف ضن ه دده ا لع دده فد د

م،هو املالهه لم ل هت وخلهه ،لمن م،هو املال هنه الم ظمهت ن
-

ال سلم لالم

-

الموملعة اتل لااة

الاهل ( :الغلط )2015 ،

لالا اقومهه الح لمة الاوا اهه المحلاة

 انساثمه ات الماا علن -الر هت.

7-3عالقة المنظمات الدولية مع حكومات الدول:
إ دده وددو اللالقددة المااهولددة مدده اددان الم ظمددهت واد الح لماددة -اتهلاددة م هدده لالوللاددة  -لاددان

الح لمهت فد ولل اللدهلم الثهلدث ضل الدولل الً د ددلافة لال ،د ددغ ى ا،دفو عهمدة اخالدف فد طاالاهده عدن
ال د اللالقددهت المااهولددة اددان هددنه الم ظمددهت نااهدده لاددان ح لمددهت الددولل ف د اللددهلم الماقددوم ،امدده فاهدده
ح لمددهت الددولل القلاددة لالددولل ال ا د ى عملمدده ،مدده لاخالددف اللالقددهت سددهلفة الددن

ادداخاالف طاالددة

ال ظددهم الساهس د الحدده م ف د ضاددة وللددة ،فهلسددمة الغهلاددة عل د اللالقددهت اددان الم ظمددهت وا د الح لماددة
عملمدده لاددان ح لمددهت ولل اللددهلم الثهلددث لالددولل واد الوامق اطاددة ضن هددنه اللالقددهت اقددلم علد ضسددهس
من الرد لال ااة لعوم الثقة الماادهول فهلم ظمدهت مدن وه اهده ال اد ى فد ح لمدهت هدنه الدولل إال ضحدو

اتساهب الا احلل اا هه لاان احقاق اتهواف المالخهة من ل اء إ رد ددهئهه ،ف حان ال ا ظد ح لمدهت

الولل المل اة إل ال الم ظمهت إال من م ظل لاحو مفهوه ضن الم ظمهت الوللاة ال الدول إال ضن ا دلن
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ملددهلل هددوم اس دداخومهه القددلى الخه واددة لاددوعمهه لزعزعددة انسدداق ا الددواخل لاهواددو اتمددن لالسددالمة
اللط اة للولل ) الهالل )2007 ،
ه ه عالقهت الر د لال ااة المااهولة مه اان الدض الح لمدهت لادان الم ظمدهت واد الح لمادة

ف د مظددهه لضر د هل عددوة ،م هدده مدده اامثددل فامدده ااًددم و اقدده ا الم ظمددهت وا د الح لماددة مددن ،ددو
لاعهقة ضوائهه لمهدهم عملهده ،لاقهادل لاس د ددوال اللقدهئع لاتحدواث الوالدة علد ملدهواة الح لمدهت لهده نلد ،

لهنا مه وضات علاو الح لمهت من ار د د ددواو إود اءات ال قهادة علد
)2015

الم ظمدهت واد الح لمادة( الغدلط ،

8-3المنظمات الدولية التي تهدف لتخفيف حدة الفقر في قطاع غزة:
المددل ف د ات اً د الفلسددطا اة ثالثددة ض ،د هف مددن المؤسسددهت الا د اق ددوم الم ددسهعوات المهواددة

المهلاة لاللا اة لفس الفقاد ة ،لهد المؤسسدهت الح لمادة ،الوللادة ،لاتهلادة ،لقدو ادان اق اد الفقد لللدهم

 1998الر لط لاالادهت الملامدوة مدن قادل مؤسسدهت الدوعم ال ئاسداة السداحقهق المسدهعوة ،ل ودم اادهان

اد امج هدنه المؤسسدهت مددن حاددث ر د لط اسدداحقهق المسدهعوة المهوادة إال ض هده اردا
اهتسددهس إل د اتس د لالفئددهت الا د الدده

مددن فق د مددوقع ،مدده اااددهان ف د

مدن حادث الوههدده

ؤااهدده ل رددهطهه لم،ددهو

املالهدده ل هدده المددل ومالدده لف ددق اد امج ارددمل مخالددف م ددهطق الًددفة لالقطددهع (لالًددهه ارددمل فئددهت

خدده ج هدددنه الم دددهطق مثددل ات دد لا) مددن حاددث ردد لط اسدداحقهق المس ددهعوة ،لاددهل ظ إل د ا دددهمج ل از ة
الددرؤلن االوامهعاددة فا ددو احددوو اتسد المسدداحقة للمسددهعوة اهتسد الاد فقددوت اومددهل وخلهدده ضل الوددزء

ات اد د م ددو اس دداب وا ددهب ضل الط ددل الملا ددل ال ئاسد د (اللف ددهة ،الد ددراخلخة ،الم د د ض ) ضي ضن المح ددوو
ال ئاس د لالسدداحقهق ،إنا اسدداث

ا ددهمج مسددهعوة ضس د الرددهواء لاتس د ى ،هددل ا لددوام الددوخل ضل او اددو

الرواو للاس ا اوع مسالى الملارة ولن خط ملان (اتوه ،ضال موللة)2011 ،

لاقوم المسهعوات للسلطة الفلسدطا اة لالم ظمدهت واد الح لمادة مدن قادل الموامدع الدولل  ،امده

فد نلد الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة الاد اقددوم المسددهعوة للفلسددطا اان لا،د ف هددنه المسددهعوات

إلد سدداع موملعددهت :الددولل الل اادة ،لاالاحددهو اتل لاد  ،اللالاددهت الماحدوة ،الاهاددهن ،المؤسسددهت الوللاددة
(امه ف نل ل هالت م ظلمة اتمم الماحوة) لالولل اتل لااة ،لوا هه من الولل ( الر فه)2016 ،

 9-3واقع عمليات تقييم المشاريع في المنظمات الدولية محل الدراسة :
الاا عملاة الاقاام ضحو ضهم م احل إوا ة المره اع ،لالاد مدن خاللهده ادام فحدص إلد ضي مدوى

اددم احقاددق اتهددواف المخططددة لهدده لاسدداخوم لسددهئل لضولات مالددووة لاقاددام المردده اع ،له دده القااددهت
مخالفدة للملاددة اقاددام المردده اع ،لعملاددة الاقاددام لدداس ح د علد موددهل ملددان مددن المردده اع فهد ا هسدب
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المره اع انوهثاة لالا ملاة ،لالمره اع الا اسههم ف اخفاف حوة الفق ضل فدع ملدول الدلع ادهلحقلق
لاللاواهت
لمهزال قطهع وزة اله

انقا،هو الفلساط

اللواو من المر الت ضهمهه ا افهع سب الفقد لالاطهلدة ،لالادزال ضاًده

إقا،هو اهاع لاله

من ثا من الملًالت لالاوو ثا من الاحواهت مدن ضودل

انسد دداقالل لانزوهد دده لالاطد ددل عل د د ال د د وم مد ددن اد ددوفق ال ثا د د مد ددن المسد ددهعوات الخه واد ددة لف اً د د
الفلسطا اة للولو عوو اا من الم ظمهت الوللاة اللهملة ف قطهع وزة لالًفة الغ ااة

إن إعامددهو السددلطة اللط اددة الفلسددطا اة علد المسددهعوات الوللاددة م،ددو ضسهسد ل ئاسد فد

املال الملاز ة لمره اع الا ماة ضلوو لواهه حهلة مدن اال اادهط القسد ي مدع الخده ج ،لهدنا ادول ه ضثد علد

قددو اهه ف د االسدداغالل اتمثددل للمسددهعوات ،إًددهفة لفقددوا هه إسدداقاللاة الق د ا االقا،ددهوي ،لالددني اددول ه

ضًلف قو اهه عل احقاق االساقالل الساهس (لاو)2004 ،

لقدو اسدا اج اق اد ( Palestine Monetary Authority )2011الدني دهن احدهلل اقادام

فلهلاددة المسددهعوات اتو ااددة ف د احفاددز ال مددل االقا،ددهوي لا ددهء مؤسسددهت قلاددة لفلهلددة لامهددو الط اددق

لقادهم وللدة فلسدطا اة مسداقلة ادأن الادأثا المالاًدع للمرده اع اتو اادة علد ال فدهه الفلسدطا

قدو اولدل

مددن ال ،ددلب ضن ا ظد د الفلس ددطا اان إلد د الد د المس ددهعوات اهعااه ه دده رد د ال مددن ضرد د هل الاً ددهمن م ددن

ردللب الدولل المه حددة .فقدو ا دلن مددن اللاودب للح لمددة لم ظمدهت الموامدع المددو

المزاو من المسهعوات ا فهءة ض ا .

ضن احدهلل اسدداخوام

احاددهج الم ظمددهت الوللاددة إل د انعامددهو ار د ل ضسهس د عل د اسدداخوام علددم إوا ة المردده اع ف د
الاخط دداط لالا فا ددن لالاقا ددام لمر دده الهه لا اموه دده الم ف ددنة علد د ات اًد د الفلس ددطا اة م ددن ضو ددل ا ،ددحا

ان ح افهت لاحقاق اتهواف ا فهءة لفهعلاة عهلاة

لالً د د اللد ددف ( )2007ف د د و اسد دداو اد ددأن ممه س د دهت إوا ة المرد دده اع ف د د المؤسسد ددهت وا د د

الح لماة ًلافة ا سب اا ة اهسداث هء لودلو عدوو دهف مدن ال دلاو المه ادة لا فادن ردهطهت المرده اع،
ل إن الوه ددهت المه ح ددة ل ددم اس ددهم اردد ل فل ددهل فد د الح ددو م ددن المردده ل الاد د الاو ددو إوا ة المر دده اع فد د

المؤسسهت وا الح لماة ال عل الل س من نل فقو سهعوت ف زاهوة حواهه
لقو ن ت و اسة عول ( )2005اه و عل ال وم من ضهمادة مرده اع الم ظمدهت واد الح لمادة

ل هدده ال اخلددق إال ال فههاددة ال سددااة ،لهددنا ال د ادأن ااثدده المفاددوة للمرد لعهت لالاد امج الاد اقددلم اهدده
الم ظمددهت وا د الح لماددة عل د المسددالى الوزئ د وهلادده مدده ه ددت افقددو وددولاهه افلددل اددأثا الساهسددهت
ال لاة.لاهلفلل ه ه اخاالفهت ف االقا ااهت الا ااا ههه ل من الم ظمهت وا الح لماة لالح لمدهت
فد د عمله دده ،فللد د الد د وم م ددن ف ددهءة لفهعلا ددة الم ظم ددهت واد د الح لما ددة فد د ممه س دداهه ل ر ددهطهه فد د
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مواملهاهدده المحلاددة ،إال ضن رددهطهه محددولو ال طددهق وغ افادده ،فًددال عددن اا اهدده لمفددههام وزئاددة للا ماددة
اساواب للم،هل نات الطهاع المحل
ال ،ددلت و اس ددة ضا ددل حم ددو ( )2008لالاد د ه ددوفت و اس دداو إلد د اقا ددام مرد د لع إوهث ددة الالوئ ددان

الفلس ددطا اان الاسدددطة مولدددس ااحدددهو ال ددهئس اللدددهلم  ،لاقا ددام مرد د لع خل ددق فد د ص عمدددل ،لمرددده اع
الخددومهت اتسهسدداة (ال،ددحة لالاددو اب) مددن خددالل ملددهاا الاقاددام "اال ااددهط لال فددهءة لالفهعلاددة لاتث د "
اأن اللًع ف وزة هل حهلة مدن حدهالت الطدلا ئ الاد مدن المد و ضن اسدام ضل حاد اادوهل  ،فللد

مولددس ددهئس الر د ق اتلسددط ضن اخطددط لملا،ددلة اقددوام المسددهعوة ف د حددهالت الط دلا ئ ف د الس د لات

المقالة

لن ت و اسة لاو ( )2004اأ دو اودب إعدهوة اقادام ردهملة حدلل المسدهعوات الاد ا،د ف عاد

الم ظمهت وا الح لماة لضلوو ال ،ف لان فهق لواهه امده االافدق مدع وهدلو الا مادة لضًدهف ادأن مدن

ضهم المر الت لالمللقهت الماللقة ااساغالل المسدهعوات الوللادة ه دت وادهب ال قهادة الفلهلدة مدن طد ف

السددلطة اللط اددة الفلسددطا اة ،لخه،ددة الم ااطددة اهلولا ددب القه ل اددة لالمحهسددااة الماللقددة األوددو  ،د ف
المسهعوات الوللاة ،ضل حا عل مسالى اقاام المره اع مقه ة اهلوولى الم ااطة اهه

لقدو ضلًد الاق اد الم ردل مدن خدالل ) MDG Achievement Fund (2013اأ دو ا اغد

اقا ددام اته ددواف ان مهئا ددة لفلفا ددة نا ددالغ الد د ضي الل ددهلم ح ددلل ف ددهءة لفلهلا ددة الاد د امج المر ددا ة لفم ددم

الماحوة

مه لقو ضظه ت و اسة اله وي ( )2005لالا

ه ت ال لان "اقاام ول الم ظمهت اتهلاة ف

عملاة الا ماة االقا،هواة ف فلسطان" اأن ه ه عفلاة لعوم لولو خطط فلهلدة نوا ة لاقادام المرده اع
ممه ضوى لارات الوهلو لعوم احقاق الا ماة انقا،هواة
لقو لً اق ا مؤام

ؤاة ا ملاة لملاجھة آثه الح ب لالح،ده علد قطدهع ودزة )(2010

اددأن اقادد ان لمددة "م ظمددة" اهلم ظمددهت اتهلاددة

ا ددهن الاا د اتسددهس لالمددوخل لاقاددام ول الم ظمددهت

اتهلاددة؛ مدده لاوددب إعددهوة ،دداهوة ا د امج لض رددطة الم ظمددهت اتهلاددة مددن خددالل لًددع خطددط طه ئددة
لمرا ة فامه اا هه اأخن الطهاع الادو او فد الظادف انم ه دهت المادلف ة لاقلداص سداة الفقد لالاطهلدة
ف قطهع وزة

لعلاو ام ن للاهحث اأن الخال،ة هنا الماحث اأن الم ظمهت الوللاة واد الح لمادة هد ودزء
مهددم مددن مؤسسددهت الموامددع المددو

لالا د اسددل لاحسددان حاددهة الم دلاط ان انوامهعاددة ،لانقا،ددهواة،

لالثقهفاة مع مالحظة اطل عمل لول هنه الم ظمهت ارد ل لاًد خدالل الل،دل الم ،د مة ،لهدنا

اددول ه طددل مددن مسددماهت الدد الم ظمددهت لضوى ضاًدده لاطددلا عالقددة الدد الم ظمددهت مددع الح لمددهت
40

المساًافة لهه لاأ و مدهزال ه ده حهودة مهسدة لمسامسد ة لاقادام ادوخالت الم ظمدهت الوللادة فد قطدهع
وزة لمل فة ول هه ف اخفاف حوة الفق ف القطهع

 10-3أهم المشاريع التي تقدمها المنظمات الدولية غير الحكومية لتخفيف حدة الفقرر
في قطاع غزة خالل السنوات الثالث الماضية:
المؤسسة الدولية غير

اسم المشروع

الحكومية المنفذة

ان الهف انقا،هوي ف قطهع وزة

Oxfam

الاوخل ف م حلة مده الدو الطدلا ىء لان لدهف الما د لاحسدان فد ص
الح ،ددلل علد د الخ ددومهت اتسهس دداة فد د قط ددهع ود دزة اهل س دداة لففد د او

Handicap
International

لاتس الفقا ة لالمهمرة ف قطهع وزة

الفا الماهه لال ،ف ال،ح لفس الفقا ة لالمهمرة ف قطهع وزة
وعم سال اللاف للس هن الماً ان من اتزمهت ف قطهع وزة
مر لع إ لهف لاطلا سال اللاف لوى الراهب ف قطهع وزة

ACF
Islamic Relief
Save The Children

احسان ف ص اللمل لفرخهص نلي انعهقة

Human Appeal

وعم ًحهاه الح ب لالح،ه ف قطهع وزة

MDM

مر لع ا مام الاالت الماً ة

NRC

ا همج ؤاة وزة 2020

CRS
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المساهمة في تخفيف حدة الفقر
 7-4الخطط الفلسطينية التي وضةعتها وزارة التخطةيط لمكافحةة الفقةر فةي
األراضي الفلسطينية
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 1-4مقدمة:
ددهن الفقد لال ادزال هددل ض اد لضخطد اهواددو لسد هن اللددهلم ،ف ثاد مددن ال ددهس ال املاددلن اسدداب

م ض مثل اناوز ضل المال اه لل هم ال اساطاللا الاقهء عل قاو الحاهة ظ ا ل ل هم فق اء فقط

ل الو لواهه ساة مده مدن الفقد اء ،حادث الدض الالدوان الااد ض ثد فقد ا مدن وا هده فللد سداال

المثددهل الاا د الددولل ال هماددة ف د ضف اقادده لآسدداه لضم ا دده الالاا اددة لالددض الددولل ف د الر د ق اتلسددط مددن
الولل اترو فق ا ف اللهلم لمن وه ب آخ  ،ل ل وللة ف اللهلم لواهه ط اقة للالهمل مدع مرد لة الفقد
لمله هة الفق اء

فمر لة الفقد لاسدت اهلرد ء الهدان ،فهدل مده القادو ال ثاد لن ادأن لهده آثده ا القد اظاللهده علد
قطهعددهت لموددهالت ضخ د ى ،له د سددااه لفددا اددهب الح د لب لال ازعددهت اددان المواملددهت ان سدده اة؛ لهددنه

اتسدداهب اسددالوب لًددع حلددلل س د الو لعهولددة لم ددع افددهقم ضزمددة الفق د ف د ضي اقلددة مددن هددنا اللددهلم

فالض الولل ا ى ضن حل مر لة الفق اأا مدن خدالل اطدلا ساهسدهاهه ل،د هعهاهه المحلادة لعالقهاهده

الخه واددة ،لعددوو مددن الددولل اد ى ضن الح،ددلل علد المد
لضسهلهه لمحه اة الفق ل اخفاف مله هة الفق اء

لالقد لض لالمسددهعوات هددل ضحددو ضهددم الحلددلل

مه لالاا الفق مر لة اقا،هواة عهلماة نات ضالهو لاماواوات اوامهعاة مالدووة ،لهد ظدهه ة

ا ددهو ال اخلددل م هدده اي موامددع ،مددع الافددهلت فد حومهدده لااثدده الما ااددة علاهدده لقددو لاوددو اللددهلم هددنه

المرد لة خددالل اللقددوان اتخا د ان لاددهتخص ولل اللددهلم الثهلددث لالددولل ال هماددة الا د مه ازلددت وادد قددهو ة
علد الداخلص مددن هدنه المرد لة مدن خدالل الساهسددهت انقا،دهواة الاقلاواددة الاد ا اهوهده ،اددل قدو ا ددلن
هنه الساهسهت من الللامل الا سههمت ف ظهل الفقد لالماقدو ،حادث الاا د سددلء الزادع الدوخلل ضل

الثد لات ،لسددلء إوا ة المدلا و ،لاهمدداف ول فئددهت مهمددة فد الموامددع ددهلم ضة لسد هن ات اددهف ،لفئددهت
ضل ع ق ضلساهس من ضهم الللامدل الاد سدههمت

اوامهعاة عه ت من الامااز ًوهه عل ضسهس وا

اه اخاه ف ظهل الفق لالماقو ف المواملهت خه،دة ال همادة م هده ،فد نلد موملعهده علامدل ارد اة

المس ددؤلل ع هد دده الح لمد ددهت لساهسد ددهاهه انقا،د ددهواة الاقلاوا ددة ،اهنً ددهفة إلد د علام ددل ضخد د ى هلً ددغط
الس ه  ،لال لا ث الطاالاة ،لالاوهل الاائد (وخل اهلل.)2012 ،
إن اللوادو مدن الو اسدهت الحواثدة الاد قدهم اهده الا د الددولل ض دوت علد ضن ولل اللدهلم ال ددهم

الوو فاهه مه ازاو عن ملاه رخص اله لن من الفقد المطلدق ااودة ماهرد ة ضل واد ماهرد ة تسدهلاب

لساهسهت الا ماة الاد ضخدنت اهده الالدوان ال همادة ،لاسداب طاالدة ال مدل انقا،دهوي لالخلدل الحدهوث فد

هاه ددل ضوددل لضسددله ال د الالددوان فًددال عددن فرددل اللواددو مددن الح لمددهت اهلالددوان ال هماددة ف د قددو اهه
علد إ،ددالح ظمهدده االقا،ددهواة لالساهسدداة ،لالسددلهه ال ااد فد ان فددهق اللسد ي هددنا ان فددهق الددني
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الااد امثهاددة اسددا زاف رددواو لمدلا و هددنه الالددوان وددم مدده اله اددو ضسهسدده مددن ًددلف هددنه المدلا و ل ددو اهه
(عاو ال حام.)2013 ،

 2-4مفهوم الفقر:
الاا د المفهددلم المسدداخوم عل د

طددهق لاسددع لال اددف لقاددهس الفق د هددل الددو ال فددهه انقا،ددهوي

فهنقا،هواان عهوة مه الاا لا الفق هل الح مهن من المهوة ،لاهنا ُال ف الفق اط ق ام دن قاهسدهه مدن
خالل مسالى الوخل ،انساهال لال فهه لنل فان هنا اتسللب الامدو علد ف د ة لودلو لسدهئل ضسهسداة

للاق ددهء علد د قا ددو الحا ددهة لاهلا ددهل ف ددان الفقد د ال د د ح م دده هم م ددن الح ددو اتو د د م ددن ه ددنه الماطلا ددهت

)2012

.)Hallenslebe,

الفق د مددن ض ث د المفددههام الا د ع فددت مددن ضلوددو مخالف ددة لمال ددووة  ،لاُل د ف الم ظمددهت الوللاددة
الفق " :اأ و الحهلة االقا،هواة الا افاقو فاهده الف د و الددوخل ال دهف للح،دلل علد المسدالاهت الدو اه مدن
ال عهاة ال،حاة لالغدناء لالملداس لالاللددام ل دل مده الدو مدن االحااهودهت الًد ل اة لادأمان مسدالى الئدق

فد الحادهة" (اتوه ،ضال موللة)2011 ،
لع ف الا

الولل الفق عل ض دو لداس فقدط عدوم القدو ة علد احقادق الحدو اتو د مدن مسدالى

الملارة ،ال ارمل ضاًه الاح،ال الم خفض ف الاللدام لال،دحة ،لالالد ض للمله دهة لللمخدهط لعدوم

قو ة الم ء عل إسمهع ،لاو الا لوام حالاو ()World Bank, 2000/2001
الاددلم

لاحسب اتمم الماحوة ( )2015فا هه ال ف الفقد اأ دو عداف الفد و علد ضقدل مدن  $1 25فد

مدده ض هدده الااد الفقد اأ ددو ض ثد مددن عملاددة قددص الددوخل لالمدلا و لًددمهن ملارددة مسدداوامة؛ اددل

ار ددمل مظ ددهه ه الو ددلع لس ددلء الاغنا ددة ،لمحولوا ددة فد د ص الح ،ددلل علد د الالل ددام لالخ ددومهت اتسهس دداة

اتخ ى ،لالامااز االوامهع لاالساالهو ،فًال عن عوم المره ة ف  ،ع الق ا

االحددظ الددوو المفددههام اهل سدداة للفق د لعلاددو ا،ددلب ال اددف الفق د للوددلو إخاالفددهت اا د ة ف د

مل هه ،لعاللة عل نل مه من ضحو افهم مفهلم "الفق " اسداب انخداالف ال ااد ادان اائدة لضخد ى ،لمدن

زمددن اخد د

لااد د الح ال دده اف الفقد د ا ددان ال ددوخل لانسدداهال لالاد د اؤ ددو اأ ددو مال ددوو اتال ددهو له دده

مظهه عواوة الط للفق مل هه ،لهنه المظهه ه )Botchway, 2013( :
 قلة لولو الملا و ان اهواة لحمهاة سال اللاف محولواة ضل ،للاة الح،لل عل الخومهت اتسهساة مثل الماهه لال،حة لالاللام الولع لسلء الاغناة زاهوة ملوالت الم ض لاللفاهت44

 اللاف ف ائاة وا آم ة ضل وا محماة قلة ضل عوم لولو المس ن قلة المره ة ف الحاهة انوامهعاة لالثقهفاة لالساهساة -الاماز الل  ،ي ضل الاهماف لانق،هء

 3-4تصنيفات الفقر:
ه دده ا ،د افهت عواددوة للفقدد  ،الفقدد "المطلددق" لالفقدد "ال سددا " الهمدده مفددههام ،ددحاحة إن

مفهدلم الفقد المطلدق هدل ضن ه ده ملدهاا و اده ال اودب ضن الداف احاهده ضي ردخص فد ضي م دهن فد

اللهلم إن مفهدلم الفقد ال سدا هدل ض دو فد الدو و د مثدل الممل دة الماحدوة ،ه ده ملدهاا و اده ضعلد ال

(Poverty

اوب ضن الاف احت ضحو  ،لضن هنه الملدهاا اودب ضن ا افدع إنا ض،دا الالدو ض ثد ثد اء

Site, 2014).

ضمه ف اق ا اتهواف ان مهئاة لفلفاة مدن اادهل (ا دهمج اتمدم الماحدوة ان مدهئ ،)A2003 ،

لال ف الفق المطلق اأ و "

مسالى من عدوم فهادة الدوخل لحادهزة سدلة احادلي علد الحدو اتو د مدن

الطلهم ( 2124سل ة ح ا اة للرخص اللاحو) ف الالم اللاحو " ()Botchway, 2013



لامال الاهحث للال اف اتخا ض ث من وا ه من الال افهت ،حاث ام ا ،اف الفق فادو ارد ل

قم وقاق

إن م دده ا،د د ف علد د ض ددو ح م ددهن اخال ددف م ددن الموام ددع ع ددن آخد د لم ددن لق ددت اخد د

ف ددالض

المواملددهت ا ،د ف الوددلع الرددواو لالمدد ض اأ ددو ضحددو ضردد هل الفقدد  ،لمواملددهت آخدد ى ا ،د ف عددوم
الح،لل عل ماطلاهت الحاهة اتسهساة لال امة هلس ن لالماهه اام ة هل ضحو مظهه الفق

 1-3-4تصنيف الفقر حسب القياس:
لارددا اتمددم الماحددوة – اللو ددة انقا،ددهواة لانوامهعاددة لغ ا د آسدداه ( )1997ف د اق ا د ضث د
ساهسهت انقا،هو ال ل لالساهسهت انوامهعادة علد الفقد ضن مدن ضرده الا،د افهت لظدهه ة الفقد هدل

الا ،اف حسب مسالى الفق  ،حاث اقسم الفق إل عوة مسالاهت لنل لغ ض قاهسو:

 -1الفقر المطلق :لالد ف اأ دو ضقدل إ فدهق احاهودو ضادة ضسد ة لالاادة حهوهاهده الغنائادة لواد الغنائادة
لمسالى ملار ثهات ف الزمهن لالم هن
 -2الفقررر النسرربي :لااحددوو هددنا الخددط ع ددو قسددمة عددوو الفقد اء عل د مومددلع السد هن ،لهددل مقاددهس
لمسالى الملارة ال سا واخل الالو
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 -3الفقرررر المررردقع :لالد د ف اأ ددو ضقددل إ فددهق احاهوددة ضي ضسد د ة لالااددة حهوهاهدده الغنائاددة فق ددط (فقد د
الفهقددة) لالااد ضلسددع المؤرد ات ا اردده ا لقاددهس الفقد

لهددل سدداة السد هن الددنان اقددل وخلهددم ال

اساهال هم عدن الخدط المحدوو للفقد لاسدم هدنا المؤرد امؤرد اللدووي ال امسد ضاًده مدوى

ا اره الفق (خفهوة)2012 ،

 2-3-4تصنيف الفقر حسب مدة البقاء:
هنا نمير ثالثة أصناف، ( :ه )2015 ،
أ .فقر الصدمات :لاقدع فد حهلدة انًدط ااهت لعدوم انسداق ا فد مسدالى ال ردهط انقا،دهوي،
ضل ااودة لا،د فهت القددهوة الساهسدداان ،مثددل ،ددومة الااد لل سد ة 1973م ،لمدده دداج ع هدده مددن
اًددخم فددهال ة اسدداا او اللقددلو فد الددولل وا د الم اوددة للااد لل ،لممدده ضوى ضاًدده إلد

فددع وعددم

الح لم ددهت علد د اتس ددله  ،فه افل ددت ضسددله المد دلاو الغنائا ددة مم دده ا ل ددس س ددلاه علد د الطاق ددهت
الق ااة من الفق  ،حادث ض،داحت واد قدهو ة علد ادأمان الغدناء الدالزم للح،دلل علد السدل ات
الح ا اة الً ل اة للوسم ،لمن ثمة وخلت تلل م ة ف خه ة الفق اء

ب .الفقر الموسمي :هل نل الفق الني اسلو ف ملاسدم ملا دة لادزلل ادزلال الد الملاسدم ،لض ثد
ال هس ع ًة لهنا ال لع من الفق هم س هن ات اهف
ت .الفقر الدائم :هل نل ال لع الدني ااقد علد مدوا السد ة ،لالااد فقد اء المدون مدن ض ثد الفقد اء
ع ًة لهنا ال لع من الفق  ،الان ه ت سااهم قلالة
لف هنا ال لع مدن الا،د اف فدان فقد ال،دومهت ضل الفقد الملسدم ا داج عدهوة عدن ال،دومهت
االقا ،ددهواة ال ،ددلاة لس ددلء الملاس ددم ،ام دده الفقد د ال ددوائم ضل الم ددزمن ا ددلن اس دداب المد د ض ،ال انعهق ددة
الوائمددة ،لعددهوة مدده ا ددلن هددنا ال ددلع مددن الفق د ف د الددولل ال هماددة الا د الامددو ار د ل اا د عل د القطددهع

الز اع لاوائاة ضسهلاب ان اهج ،ضل ال الا اله

من االحاالل

 4-4الفقر في قطاع غزة:
اسا و ال اف الفق ف فلسطان إلد الال ادف ال سدم الدني ادم لًدلو مدن قادل الف ادق الدلط

لم هفحدة الفقد عدهم 1997م حادث ادم إعدواو خطددلط فقد احادث اامهرد مدع سدلة ضسهسداة لالحااهوددهت
الًد ل اة لموملعددة ضلسددع مددن الًد ل اهت اددم إحاسددهب الخررط األول (الددني اردده إلاددو ا د "خددط الفق د
الرواو") لااان الحهوهت اتسهساة مدن ما از ادة المأ دل لالملداس لالمسد ن ضمده الخرط الثراني (الدني ارده
ل ددو ا د د "خ ددط الفقد د ") فق ددو ا ددم إع ددواوه اط اق ددة الًد د ما از ا ددة الحهو ددهت اتسهس دداة وا دده إلد د و ددب م ددع
احااهوهت ضخ ى هل عهادة ال،دحاة لالاللدام لال قدل لالملا،دالت لال عهادة الرخ،داة لاا ادة لالمف لردهت
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لوا نل من مسالزمهت الم زل لمدن وه دب آخد  ،حدوو الوهدهز الم دزي الفلسدطا

ليح،دهء خطد

الفق (خط الفق لخط الفق الرواو) ف الاوااة تس ة م ولاة مؤلفة من ساة ضفد او (ادهلغان اث دان لض الدة

ضطفددهل) لقددو اددم الدوال خطد الفقد ارد ل ُام ـ ددن مددن إاد از احااهوددهت ض دلاع ضخد ى مددن اتسد  ،فقددو اددم
اخ ،دداص ضلزان مخالفد ددة االد دده للد ددوو اتطفدددهل الاد ددهلغان ف د د اتس د د ة (ا اادددة لحود ددم اتس د د ة) (خفهود ددة،

)2012
لاظه الوولل قم ( )1ساة الفق الملولة ف قطهع وزة من عهم  1995حا عهم 2011
أهم معالم الفقر في األراضي الفلسطينية وفقاً للمنهجية الجديدة تقدير معدالت الفقر لعام .2010
السنة

الفقر%

الفقر الشديد%

فجوة الفقر

شدة الفقر

2004

30 2

17 2

75

38

2005

28 4

16 8

73

4

2006

30

16 9

66

3

2007

49 5

32 8

14 8

89

2008

43

26 3

11 7

69

2009

33 2

20

81

42

2010

38

23

10 3

39

2011

38 8

21 1

93

32

المصدر :الوههز الم زي ليح،هء الم زي الفلسطا

()2010

لاحسددب ااه ددهت الوهددهز الم ددزي ليح،ددهء الفلسددطا

فا دو قددو خددط الفق د لفس د ة الم ولاددة

الم ل ة من خمس ضف او (ادهلغان اث دان لثالثدة ضطفدهل) فد ات اًد الفلسدطا اة  2,237ردا ال إسد ائالاه

ووا ددوا خ ددالل ع ددهم ( 2010حد دلال  609ولال ضم ا د د ) ،اا م دده ال ددد خ ددط الفقد د الم ددوقع لد د فس اتسد د ة

الم ولاددة  1,783رددا ال إس د ائالاه وواددوا ( 478ولال ضم ا د ) املددول سددل  ،د ف الددولال اتم ا د
مقهال  3 73خالل عهم 2010

لاحسب ال الااه هت ضاًه فان عوو س هن ات اً الفلسدطا اة المقدو م ا،دف اللدهم 2015
حدلال  4,68ملاددلن سددمة الاقدع ( 1,82ملاددلن سددمة فد قطددهع ودزة ل 2,86ملادلن سددمة فد الًددفة

الغ ااددة)  ،مدده ارددا الاقددوا ات ضن  %43 8مددن الس د هن ف د ات اً د الفلسددطا اة هددم الوئددلن حاددث
اقددو عددووهم ا حددل  2,05ملاددلن الو د ء ( 850ضلددف الو د ء ف د الًددفة الغ ااددة ا سدداة  %29,7مددن
سدد هن الًددفة الغ ااددة ،ضم دده قطددهع وددزة حد دلال  1,2ملاددلن الو د ء ا س دداة  %66مددن سدد هن القط ددهع)

لضولب الس هن هم من الفئهت اللم اة ولن  15عهم حاث امثلدلن ( %39,7الاقدع  %37,6فد الًدفة

الغ ااددة %43,2 ،ف د قطددهع و دزة) ،لاقددو

سدداة

ادده السددن الددنان ازاددو ضعمدده هم عددن  65عددهم حاددث
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امثلددلن  ( %2 9الاقددع  3,2فد الًددفة الغ ااددة ل %2,4فد قطددهع ودزة) (الوهددهز الم ددزي ليح،ددهء
الفلساط .)2015 ،
لاسددا اج الاهحددث مددن ات قددهم انح،ددهئاة ضعدداله اددأن مرد لة الفقد اافددهقم عهمدده الددل اللددهم ،حاددث

اقددع ال ثا د مددن اتس د الفسددلاطا اة ف د فددخ الفق د  ،لهددنا اسددالوب اقاددام المردده اع لالخطددط لالساهسددهت
ال اماددة لمحه اددة الفق د مددن ضوددل إسدداخالص الددو لس لاللا د للًددع حددو لافرد ظددهه ة الفق د فد قطددهع

وزة

 5-4العوامل التي تؤثر على نسبة الفقر في قطاع غزة:
أ .إجمالي الناتج المحلي في قطاع غزة:
لامثددل اهلقامددة ال قواددة للسددلع الم اوددة لالخددومهت الماهعددة ف د السددلق خددالل فا د ة زم اددة ملا ددة

لارمل مرا اهت المساهل ان لمرا اهت م رئهت اتعمهل للماه

الح لمددة لفددهئض ال،ددهو ات لالااد ال ددهاج المحلد

وا الس اة اهنًهفة إلد مردا اهت

عهمددل مهددم فد اخفدداض سدداة الفقد فد الموامددع

لول ه ف زاهوة ف ص اللمل لمالسط وخل الف و (خلال .)1994
احسددب الوهددهز الم ددزي ليح،ددهء الفلسددطا

ال ددهاج المحل د

الر ل قم (:)2

فا ددو االحددظ الاناددنب لعددوم انسدداق ا ف د قامددة

ااوددة الاقلاددهت الساهسدداة عا د الفا د ة الزم اددة ( )2015 – 2010مدده هددل ملً د ف د

الم،و (الوههز الم زي ليح،هء الفلسطا

– ام اهلل – فلسطان)2015-
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ب .معدل البطالة:
الا د الاطهلددة عددن عددوم اسدداغالل الطهقددهت الار د اة الماددلف ة ف د الموامددع ،لاهلاددهل ا دداج عددن

الاطهلة ا لوام الوخل لزاهوة ف الفق

لالًد الرد ل قدم ( )3ملددول الاطهلددة مدن اددان المرده ان فد القددلى اللهملدة لففد او  15سد ة
فأ ث ف فلسطان عا الفا ة الزم اة ()2015-2000
35
30
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معدلالبطالة
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0
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السنة
الم،و (الوههز الم زي ليح،هء الفلسطا

– ام اهلل – فلسطان)2015-

 6-4أبرز المؤسسات األممية والدوليرة وغيرر الحكوميرة فري قطراع غرزة المسراهمة فري
تخفيف حدة الفقر:
اللددب المؤسسددهت الوللاددة لاتمماددة ول ا حالادده فد الاخفاددف مددن حددوة الفقد لالاطهلددة لالمسددههمة

ف الا ماة ف الموامع الفلسطا

لخ،ل،ه ف ظل االحاالل انسد ائال الدني اسداخوم ردا اللسدهئل

واد د اتخالقا ددة طد دلال  67ع ددهم م ددن ضو ددل الطا ددل الا ما ددة فد د ات اًد د الفلس ددطا اة الافق دده ان س ددهن
الفلسد ددطا  ،لقد ددو للاد ددت هد ددنه المؤسسد ددهت ول ا حالاد دده لململسد دده ف د د ا ماد ددة القطهعد ددهت المخالفد ددة لمد ددن
المؤسسهت وا الح لماة ف ات اً الفلسطا اة ( :خفهوة)2012 ،
أ .وكالررة األمررم المتحرردة إلغاثررة وتشررغيل الالجئررين الفلسررطينيين )األنررروا( :اأسسددت عددهم 1948
لاقددوام اللددلن لانوهثددة لالحمهاددة لالارددغال الالوئددان الفلسددطا اان الددنان ضواد لا اددهلقلة علد ا د

واه هم إل الم هف لالراهت ،حاث اقوم هنه الخومة واخل فلسطان لالمحاط انقلام  ،لالااد

ل هلددة الغددلث لارددغال الالوئددان الفلسددطا اان مددن ضه ددم المؤسسددهت الوللاددة الا د اقددوم خددومهت

الحمها د ددة االوامهعا د ددة فد د د ات اًد د د الفلس د ددطا اة لاحا د ددل الم د ددز الث د دده
49

ال د ددو ل از ة الر د ددؤلن

انوامهعاة ،خه،ة إنا ضخن ه الان االعااده ادأن ،دف سد هن قطدهع ودزة لالًدفة الغ اادة مدن
الالوئان ،المل عل الفا ال عهاة ال،حاة لاتللاة ،لالفا الاللدام اتسهسد الموده  ،اللمدل
عل د خفددض سدداة الفق د  ،لاخفاددف ااثدده ال هاوددة عددن حددهالت الط دلا ىء ،للاحقاددق نل د فا هدده

اقددلم ااقددوام انوهثددة لالددوعم الماهر د اأر د هلهه المخالفددة ال قواددة لاللا اددة الا،ددالح السدد ن مددن
خددالل رددا ة اتمددهن االوامددهع ل عهاددة لحمهاددة لام ددان اتس د الفقا د ة لالفئددهت المهمرددة مددن

الالوئان

ب .االتحررررراد األوروبررررري :لالااد د د الممد ددلل الد د د ئاس للمسد ددهعوات المهلاد ددة لالف اد ددة للسد ددلطة اللط ا د ددة
الفلسطا اة ،لخه،ة ا همج الاحلاالت ال قواة لفس الفقا ة
ت .برنامج الغذاء العالمي  :WFPاقوم المسدهعوات الغنائادة لفسد الفقاد ة واد الالوئدة لالم،د فة
ض هه وا آم ة ونائاه من خالل ل از ة الرؤلن انوامهعاة لمؤسسة ضل سفهم لمؤسسة CHF
ث .منظمة األغذية والزراعة  :FAOحاث اوعم القطهع الز اع  ،لاسدههم فد الحفدهظ علد اتمدن
الغنائ ف الموامع الفلسطا
ج .البنرررك الررردولي :لاقددوم مسددهعوات قواددة لف اددة للمؤسسددهت الفلسددطا اة ،مدده لاسددههم ف د اقددوام
المسهعوات ال قواة المقومة لفس الفقا ة ا ساة محولوة
ح .مؤسسات األمم المتحدة األخرى :ه ه اللواو من المؤسسدهت اللهملدة فد ات اًد الفلسدطا اة
الا د اقددوم خددومهت حمهاددة اوامهعاددة مثددل ا ددهمج اتمددم الماحددوة ان مددهئ

اتمم الماحوة للطفللة UNICEFلا همج الس هن اللهلم

 UNDPلم ظمددة

 UNFPAلوا هه

خ .وكاالت التنمية الدولية :الا اقلم اا فان ا امج إقا،هواة الاوامهعاة مالووة

 7-4الخطط الفلسطينية التي وضعتها وزارة التخطيط والتنميرة اإلداريرة لمكافحرة الفقرر
في األراضي الفلسطينية:
1-7-4

خطة التنمية الفلسطينية لألعوام (:)2016 – 2014

ه لثاقة احمل اسم خطدة الا مادة اللط ادة  -ا دهء الوللدة لاوسداو السداهوة ،لالاد الااد محدل

عمل الح لمة الفلسطا اة لاو او وعم الولل لالوههت المه حة من هحاة لموامع المسداثم ان مدن هحادة

ضخدد ى ،حا ددث ن د د ت الخطددة ضن ض ثد د المؤرد د ات إثدده ة للقل ددق ه ددل هرهرددة انقا ،ددهو الفلس ددطا

لا ددأث ه

اهلساهسددهت لالاقلاددهت الساهسدداة الخه واددة ،لددنل ساسددام عملاددة الا ددهء لاطددلا الر د ا هت القهئمددة مددع
القطهع الخدهص لم ظمدهت الموامدع المدو  ،لل دهالت اتمدم الماحدوة فد ا فادن مرده اع ا ملادة ،لاللمدل
ملهم عل ملهلوة ملوالت الاطهلة لالفق الم افلة لالاخفاف م هه ل هه اهوو ال ساج الموامل
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ف د الخطددة الا د اماددو مددن عددهم  2014حا د  2016عملددت السددلطة اللط اددة الفلسددطا اة عل د
لًددع خطددة لا ماددة االقا،ددهو الفلسددطا

لملاوهدة المردده ل الاد الدده

خددالل الفاد ة المماددوة مددن عددهم  2016إلد عددهم  ،2016لنلد

م هده انقا،ددهو الفلسدطا

(ل از ة الاخطاط لالا ماة انوا اة)2014 ،

ل ددهن لهدنه الخطددة ض الدة محددهل

ئاسداة هد :

ض قطهع الا ماة انقا،هواة لالارغال

ب قطهع الح م ال راو لا هء المؤسسهت
ت قطهع الحمهاة لالا ماة انوامهعاة
ث قطهع الا اة الاحااة

2-7-4

االستراتيجية الوطنية لبرامج خلق فرص عمل:

لًد ددلت ل از ة الاخطد دداط لالالد ددهلن الد ددولل اسد ددا اااواة لط اد ددة لا د د امج خلد ددق ف د د ص عمد ددل ف د د

ات اًدد الفلسددطا اة ،حاددث ضردده ت االسددا اااواة إلدد ضن ملددوالت الاطهلددة اللهلاددة قددو ضوت إل د افددهقم
مر د لة الفق د  ،لا افددهع ملوالاددو ار د ل اا د ف د

ددل مددن الًددفة الغ ااددة لقطددهع و دزة ،لاددهل وم مددن ضن

مره اع خلق ف ص عمل الهلج مر لة الاطهلة اهلو ودة االللد  ،إال ضن االسدا اااواة

دزت علد الفئدهت

الفقا د ة الا د اوددب ضن ا ددلن ضلل د الفئددهت المسدداهوفة لمردده اع خلددق ف د ص عمددل ،لنل د لاخفاددف مددن
مله ددهة الفقد اء ،لاددلفا احااهوددهاهم الًد ل اة حاددث وللددت االسددا اااواة الفقد مددن ضهددم المؤرد ات الا د

اوددب ضن اخادده عل د ضسهسددو مر د لعهت خلددق ف د ص عمددل ،لعل د ال د وم مددن ضن مردده اع خلددق ف د ص

عم ددل ال الاا ه دده االس ددا اااواة مر دده اع طلال ددة وائم ددة ،إال ض ه دده اعاا اه دده ا ددوال للمس ددهعوات ان س دده اة،
هلمسهعوات الغنائاة ،لالفا المسد ن ،لاحااهودهت ضسهسداة ضخد ى ( االسدا اااواة اللط ادة لاد امج خلدق
ف ص عمل)2003 ،
لعلا ددو ف ددان الفقد د ل دداس اهلظ ددهه ة الها ددة ،ا ددل هد د مرد د لة إقا ،ددهواة عهلام ددة نات ضال ددهو لآث دده

مالددووة قددو الددووت الالدده اف الخه،ددة اددهلفق فمد هم مددن الاا د ه الح مددهن مددن المددهوة ،لآخد ان الاا ل ددو
عددوم القددو ة عل د احقاددق الحددو اتو د مددن مسددالى الملارددة لعلاددو فددان ا ،د افهت الفق د مالددووة؛ م هدده

حسب القاهس ،ضل حسب موة الاقهء لمن وه ب آخ  ،ه ه علامل مالدووة ادؤث علد

سداة الفقد مثدل

إومددهل ال ددهاج المحل د  ،لملددول الاطهلددة ار د ل خددهص ،اللددب الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة ف د
قط ددهع ود دزة ول

ااد د فد د اخفا ددف ح ددوة الفقد د  ،لاق ددلم الخط ددط الفلس ددطا اة الاد د لً ددلاهه المؤسس ددهت

الح لماة الفلسطا اة ا سم خه طة ط اق من ضول م هفحة فلهلة للفق ف قطدهع ودزة مثدل خطدة الا مادة

الفلسطا اة ،لانسا اااواة اللط اة لا امج خلق ف ص عمل
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الفصل الثالث
الدراســــات الســـــابقة
 1-3الدراسات العربية
 2-3الدراسات األجنبية
 3-3التعقيب على الدراسات السابقة

الووت الو اسهت السهاقة الاد اا دهلل ملًدلع الفقد لسدال الاخفادف مدن حوادو فد قطدهع ودزة،
لللددل القلاددل مددن هددنه الو اسددهت ا هللددت اقاددام مردده اع الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة ،ل ددن

الددض

من هنه الو اسهت الل ااة -لالا عووهه  12و اسة – ،لاتو ااة –لالاد عدووهه خمدس و اسدهت -لهد
هلاهل :

 1-3الدراسات العربية:
 1-1-3دراسة :شهاب ( ،)2013دور المنظمات األهلية في الحد من معدالت الفقر خرالل الحصرار
اإلسرائيلي على قطاع غزة .دراسة تطبيقية للمنظمات الخيرية،
هررردفت الدراسرررة :إلدد الالدد ف علدد ول الم ظمددهت اتهلاددة فدد الحددو مددن ملددوالت الفقدد خددالل فادد ة
الح،ه المف لض عل قطهع وزة م ن عهم 2007
أظهرررت الدراسررة :لوددلو فد لق نات واللددة إح،ددهئاة اددان الحددو مددن ملددوالت الفق د فد قطددهع ودزة ل ددل
الماغا د ات المسدداقلة (انوا ة ال فددؤة) ،لعاددة الا د امج لالمردده اع الم فددنة ،القددو ة الاملالاددة ،الر د ا ة اددان
الم ظمددهت اتهلاددة لالح لماددة ،لاللالقددهت الخه واددة للم ظمددهت اتهلاددة) مدده ااددان ضن وهلااددة الم ظمددهت

اتهلاة اللب ول ا ف م هفحة الفق عاد اقدوام خدومهاهه للفقد اء لاتاادهم ،لاادان ضن اسدالمهل الا لللواده
اسددهعو الم ظمددهت اتهلاددة ف د عملاددة احددواث ااه ددهت الفق د اء ،لاحقددق الزالدده عددهوال اددان الفق د اء علدد

مسددالى الم ددهطق ،لااددان ضن المردده اع الا ملاددة الاد ا فددنهه الم ظمددهت اتهلاددة اهددوف إلد و د ات اددهح

لاهلاهل الزز مقو ة الم طمة المهلاة ،مه ااان عدوم فهادة المدلا و المهلادة لدوى الم ظمدهت اتهلادة لا فادن
ا اموهه الا اسههم ف الحو من ملوالت الفق ف قطهع وزة

كما خلصت الدراسة إلى عدوة ال،داهت ضهمهده ادط الم ظمدهت اتهلادة اقهعدوة ااه دهت إل ا ل ادة م زادة
ماطل ة الثق افه،ال الفئهت المساهوفة لا ،دو ضهدم احااهودهت الفقد اء ،لاللمدل علد اا د اسدا اااواهت

ا ملاددة اسددهم ف د إاوددهو ف د ص عمددل حقاقاددة ،لاسددهم ف د احقاددق ان افددهء الددناا لالمددل عل د اخفدداض

ملددوالت الفق د  ،مددع الحفددهظ عل د ا د امج الحمهاددة االوامهعاددة للفق د اء الددنان الدده لن مددن الفق د المددوقع،
لً ل ة افلال الا ساق لالر ا ة اان الم ظمهت اتهلاة لالقطهع الح لم

 2-1-3دراسررررة:الواوي ( ،)2013دور الجمعيررررات األهليررررة الفلسررررطينية فرررري تخفرررري
الفقر.دراسة حالة – جمعية الصالح اإلسالمية،

معرررردالت

هدفت الدراسة :إل الال ف عل ول وملاة ال،الح انسالماة ف اخفاض ملدوالت الفقد فد قطدهع
ودزة مددن خددالل مدده اقومددو مددن خددومهت إقا،ددهواة لاللاماددة ل،ددحاة للفئددهت الفقا د ة فد الفا د ة مددن اللددهم
 2012حا اللهم 2014م
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أظهرررت نتررائج الدراسررة ًدده المسددافاوان المسدداطللة آ اؤهددم عددن خددومهت الوملاددة المامثلددة ف د الاللددام
لال ف ددهالت لال ،ددحة ل ه ددت فدددلق المالسدددط ،مددده ه د ددت ال ف ددهالت لضعدددواو المس ددافاوان مدددن الخدددومهت

الاللاماة لال،حاة م ااطة الالقة ع ساة مع ملول الفق للفئة المساهوفة

كمررا أوصررت الدراسررة :وملاددة ال،ددالح انسددالماة ااحسددان لاطددلا الاعددهوة اقاددام ضوائهدده ف د موددهالت
ال،حة لالاللدام لال فدهءات ل د اسدههم ارد ل ض اد فد اخفداض ملدوالت الفقد للفئدهت المسداهوفة ،مده
اوعل الح لمة تخن ول هه الفلهل ف الفا المزاو مدن الدوعم للفئدهت المهمردة لالفقاد ة فد الموامدع مدن

خالل الل از ات المه اة ل از ة الرؤلن انوامهعاة ل هفة الوههت ،هحاة االخا،هص

 3-1-3دراسررة عجرروة (" :)2011تررأثير المسرراعدات الدوليررة فرري تحقيررق التنميررة االقتصررادية فرري
األراضي الفلسطينية
هدفت الدراسة لمل فة اأثا المسهعوات الوللاة ف الزاز الا ماة انقا،هواة ف ات اً الفلسطا اة
توصلت الدراسة :ضن ه ه عالقة ط واة/إاوهااة اان المسهعوات الوللادة الاومدهل ال دهاج المحلد للفد و،

لضن قطهع الا اة الاحاادة لدم ادؤث علد الا مادة انقا،دهواة فد إومدهل ال دهاج المحلد للفد و لضن ه ده
عالقة ط واة/إاوهااة اان المسهعوات لالا ماة انقا،هواة لان اهواة

توصرريات الدراسررة :اددأن اًددع عل د السددلطة اللط اددة خطددط ا ماددة لط اددة لضلللاددهت لاغطاددة القطهعددهت
الا ملاة ،لاوب عل السلطة اللط اة الا ساق مع المؤسسدهت اتهلادة للاخطداط لاطاادق مرده اع ا ملادة
حقاقاددة مددن ضوددل خلددق ف د ص عمددل لاخفدداض سدداة الفق د  ،لفًددال عل د ضن المؤسسددهت اتهلاددة وا د

الح لماة اوب علاهه الا از عل المره اع الا لهه طهاع ا ملي اوال من انوهث

لضاًده اودب علد

المه حان اقوام الوعم احسب االحااهوهت الا ملاة الفلسطا اة للاس حسب ساهسهت الممللان ض فسهم
 4-1-3أبررو حمرراد ( :)2011التمويررل الرردولي للمؤسسررات األهليررة الفلسررطينية وأثررر علررى التنميررة
السياسية في قطاع غزة  -2000م 2010م ( دراسة ميدانية)

هردفت الدراسررة إلررى اقاددام ضثد الاملاددل الددولل المدزلو للمؤسسددهت المو ادة الفلسددطا اة امده اخددص الا ماددة
الساهساة ف قطهع وزة
نتررائج الدراسررة :ضن الاملاددل الددولل ال اامهر د مددع ضلللاددهت الا ماددة ف د فلسددطان ت ددو اسددل لاحقاددق
ضهددواف ساهسدداة اخددص المدده حان

مدده لضن المسددهعوات الاد اددام ًددخهه عاد الم ظمددهت الوللاددة ه ددت

حسددب خطددط المدده حان الا ملاددة الا د ا هسددب ضهددوافهم الساهسدداة للدداس إحااهوددهت الرددلب الفلسددطا

اهنًهفة اأن المؤسسهت المو اة الفلسطا اة لاس لواهه ضو وة لاًحة لا و ار ل ماهر لواد مدو لس
عل ضلللاهت ا امج الاملال لساهسهت المه حان ،لهنا ضث اهلسلب عل الا ماة الساهساة

54

توصريات الدراسرة :الم ظمدهت المحلادة واد الح لمادة اودب ضن ا اادو لماطلادهت الانلادزام اودهه المده حان

خه،ددة

USAIDل  EUعدداللة عل د نل د  ،اوددب عل د الم ظمددهت اتهلاددة المحلاددة اطااددق مردده اع

لا امج ا هسب اتلللاهت المحلاة

 5-1-3دراسة األغا ،وفيق ،أبو مدللة ،سمير ( :)2011ظاهرة الفقر والبطالة في قطاع غرزة ودور
المؤسسات الحكومية واألهلية والدولية لمعالجتها.

هدفت الدراسة إلى مل فة مسدااهت الفقد لالاحدث عدن حلدلل لهده ،ل ادف اا ادف اتسد الفقاد ة مدع حهلدة
الفق لالاطهلة
وقرررد توصرررلت الدراسرررة :ضن اتس دداهب ال ئاس دداة للاطهلددة هد د ساهس ددة انحدداالل االسد د ائال علد د موم ددل
ال ردهطهت انقا،ددهواة امدده فاددو سددلق اللمددل ،لال ادو للساهسددهت اللط اددة ال اماددة لم هفحددة الفقد ضن ا ددهف

الفق عل

ل الواههت لخلق ف ص عمل ،لنل هل الهوف ال ئاس للساهسهت ال اماة لاقلاص الفق

وقررد كانررت أبرررز التوصرريات إلد إ رددهء لاد لاج مؤسسددهت ضهلاددة لددوعم لالزاددز الوهددلو ان مهئاددة المحلاددة
ال اما ددة الد د ا ددلفا اللمهل ددة لاقل دداص الفقد د  ،ل اس ددهال ح ،ددلل المؤسس ددهت ال ،ددغا ة لالمالس ددطة علد د

الا لللوا ددهت الووادددوة فد د قطهعددهت الخددومهت الوواددوة لالاقلاواددة لقطهعددهت اال اددهج ،إاوددهو اللظددهئف
الاسطة الام ان من اعامهو الا لللوادهت الووادوة فد مودهالت مخالفددة هسداخوام ا لللواده الملللمدهت

لاالا،د ددهالت فد د د اللم د ددل ع د ددن ال د ددو ،لاطد د ددلا الا موا د ددهت لا اافه د دده؛ لزاد ددهوة فد د د ص الح ،د ددلل علد د د

الا لللواهت الوواوة لاقلال ا هلافهده؛ لازلادو اللمهل امهه ات ا لللواه الملللمهت لاالا،هالت
 6-1-3دراسة حماد ( :)2010تقييم المشاريع في المنظمات غير الحكومية بقطاع غزة.

هدفت الدراسة :إل مل فة اقاام المره اع ف الم ظمهت وا الح لمادة فد قطدهع ودزة مدن لوهدة ظد
مددو اء المردده اع ضسدداخوم ف د الو اسددة الم د هج الل،ددف الاحلالدد لا،ددمام انسددااه ة لاسدداخوام ملددهاا

الاقا ددام اللهلما ددة (ان اا ددهط ،ال ف ددهءة ،الفلهلا ددة ،اتثد د  ،انس دداوامة) ف ددنت الو اس ددة علد د  160م ظم ددة
فلسطا اة وا ح لماة ف قطهع وزة

نترررائج الدراسرررة :اقا ددام مردده اع الم ظمددهت واد د الح لماددة فدد فلسددطان الام ددو علدد الملددها اللهلما ددة
(ان اادهط ،ال فددهءة ،الفلهلادة ،اتثد  ،انسدداوامة) لل دن ا سددب مافهلادة ،لل ددن اوددب علاهده انهامددهم ض ثد
ف عملاة الاقاام

توصيات الدراسة :الزاز ملاه ان ااهط الاعطهء إهامهم ض ا لل فدهءة لالفلهلادة لاحقادق ضهدواف المرد لع
لالفئة المساهوفة ملاه اتث اوب ضن الزز لاحقادق اتهدواف اللهمدة للم ظمدة اهالًدهفة لاقلادة ملاده
االساوامة لاوب ضن ا لن الاقادام ودزء مدن ثقهفدة المؤسسدة للداس ا دهء علد طلدب المده حان لاللدهملان
ف موهل إوا ة المره اع اوب ضن اام او ااهم عل اقاام المره اع ملاز هاهه
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 7-1-3نصررر ( ،)2010ورقررة عمررل بعن روان العالقررات األوروبي رة الفلسررطينية – الرردور االقتصررادي
األوروبي.
هررردفت الدراسرررة :إلد د اس ددلاط الً ددلء علد د اللالق ددهت الفلس ددطا اة اتل لااد دة قا ددل لال ددو اافهقاد دة ضلس ددلل،
لاط قدت الو اسدة ارد ل ماهرد إلد المسدهعوات اتل لاادة المقومددة للسدلطة الفلسددطا اة لالم ظمدهت واد
الح لماة ف الفا ة اتخا ة ،إًهفة إل اسال اض لللالقهت الاوه اة الفلسطا اة اتل لااة
وقررد توصررلت الدراسررة :ضن الملل ددهت المقومددة للسددلطة الفلسددطا اة مددن االاحددهو اتل لاد ا ااطددت ارد ل
ماهر اموى الاقوم اهللملاة السدلماة ،مده ضن ه ده ًدلف ا سداق لاًد فد الد اللالقدة اتمد الدني

ضعط اللالاهت الماحوة ول ا مهام ه علاهه

وقررد أوصرررت الدراسرررة :عل د االاحددهو اتل لا د ضن احاددل م ه ددة ساهس داة ا دلازي م ه اددو االقا،ددهواة ل
الزاز المره ة المواملاة فد

سدم لا فادن الخطدط الا ملادة لالاأ ادو علد ضن المسدهعوات الخه وادة لدن

اسددام إل د اتاددو ،لددنل اوددب اقاددام اللًددع ال د اهن لاللمددل عل د لًددع خطددط لمحه اددة المردده ل الا د
اله

م هه الرلب الفلسطا

مر لا الفق لالاهطلة

 8-1-3دراسررررة إبررررراهيم ( )2007االسررررتدامة المؤسسررررراتية  :محررررورة الممارسررررات الجيررررردة إلدارة
المشاريع في المؤسسات غير الحكومية بقطاع غزة.

هدفت الدراسة :لمل فة لاقدع االسداوامة المؤسسدهااة مدن خدالل المدام ضفًدل للممه سدهت انوا ادة الوادوة
نوا ة المردده اع ف د الم ظمددهت وا د الح لماددة اقطددهع و دزة ،ل ددنل احواددو ضلو دو الق،ددل لالممه سددهت
الخهطئة ف إوا ة المره اع

وقد توصلت الدراسرة :ضن ممه سدهت إوا ة المرده اع فد المؤسسدهت واد الح لمادة ًدلافة ا سدب ااد ة
اهساث هء لولو عدوو دهف مدن ال دلاو المه ادة لا فادن ردهطهت المرده اع ،لضن الوهدهت المه حدة لدم اسدهم

ارد ل فلددهل فد الحددو مددن المردده ل الاد الاودو إوا ة المردده اع فد المؤسسددهت واد الح لماددة اددل علد
الل س سهعوت ف زاهوة زاهوة حواهه

توصرررريات الدراسررررة :ضل ،ددت الو اسد ددة المد دل إطددده للممه سدددهت انوا ادددة الوادددوة نوا ة المرددده اع ف د د
الم ظمهت وا ح لماة
 9-1-3دراسة أمجد ،غوشة ( :)2005ظروف تقييم البرامج في منظمات غير الحكومية.
هرردفت الدراسررة :للال د ف عل د ظ د لف اقاددام الا د امج (المردده اع) ف د الم ظمددهت وا د الح لماددة ،لتي
هددوف او د ي هددنا الاقاددام ،لالاحقددق مددن المالم د ال ئاسدداة لهددنه الاقاامددهت ،لقددو اددم اطااددق الو اسددة عل د
الا امج الا ام ان اههء من ا فانهه ف اللهم 2004-2003
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نترررائج الدراسرررة :ضظه د ت الو اسددة ضن ملظددم الم ظمددهت ضودد ت اللواددو مددن ات رددطة لاقاددام الفلائددو مددن
الادد امج الاد د

فددناهه ،إال ضن عملا ددة الاقا ددام لددم ا ددن عملاددة اهلق ددو ال ددهف  ،لضن ملظددم الم ظم ددهت اقد د

اأهمادة الاقادام لالااد ه وددزء مدن ول ة حادهة المرد لع ،مده اا دت الو اسدة ضن الم ظمددهت اسدافاو مدن اددهئج
اقاام ا اموهه عل المسالي الا ظام  ،لضن الم ظمدهت ل دنل الوهدهت المه حدة احدافظ ا ادهئج الاقادام لال

اقلم ا ر هه
توصيات الدراسة :ضل،دت الو اسدة اًد ل ة انهامدهم الملادة الاقادام لا اسدهب الدو لس المسدافهوة م هده،

لً ل ة الفا الملا و الالزمة ن وهز اقاام الا امج ،لً ل ة ر

اهئج الاقاام.

 10-1-3دراسة :حسرن ،عبرد ا( ( :)2005الفقرر فري فلسرطين وسياسرات مكافحتره (حالرة عمليرة
محافظة جنين)

هدفت الدراسة :للالد ف علد اللسدهئل النااادة لالخه وادة الاد اعامدوت علاهده اتسد الفقااد ة فد و دان،
مددن ضوددل الالددهاف مددع الفقد  ،لقددو اا ددت الو اسددة ضن لالحدداالل انسد ائال لواددهب الوللددة الفلسددطا اة هد
مددن ضهددم ضسدداهب إفقدده فئددهت اا د ة مددن الرددلب الفلسددطا  ،مدده ضن و اسددة الالزاددع الوغ اف د للفق د ف د

ات اً الفلسطا اة ااان ان ملوالت الفق ف قطهع وزة ضعل م هه ف الًفة الغ ااة

وقد توصلت الدراسة للوة اهئج ضا زهده ضن ساهسدة اخفداض االسداهال مدن ض ثد اللسدهئل الاد اعامدوت
علاهه اتس الفقا ة ف محهفظة و ان ،حاث ضن  %95,8من عا ة الو اسة خفًت مسدالى اسداهال هه

ا ساة  %46,7مه ضن المسهعوات الا االقههه اتس الفقا ة سلاء من المؤسسدهت الح لمادة ضل اتهلادة
ضل اتو اادة ضل مددن اتهددل لاتقدده ب ال ا فد لالااددة احااهودهت اتسد ة الفقاد ة ،مدده ضن  %79مددن اتسد
الفقا ة الا رملاهه اللا ة قهلت ض هه لم اسافاو من ا امج الارغال لم هفحة الاطهلدة ،مده اد ز مدن خدالل
الو اسة ضن المسالى الاللام لد ب اتسد ة الفقاد ة فد اللا دة عدوو مالسدط سد لااو  6,8سد ة اا مده ال سدهء

 3,57س ة

وقررد كانررت أبرررز التوصرريات اددلفا فد ص عمددل للفقد اء القددهو ان علد اللمددل لالددنان فقددولا عملهددم واخددل
الخددط اتخً د ل فددع مسددالى اتوددل امدده اا هسددب مددع مسددالى الفق د  ،ل فددع قامددة المسددهعوات المقومددة
لفس الفقا ة من المؤسسهت المحلاة لالوللاة ،الا رهء ا امج ملوهة لاو اب لارد د د د ددغال اد د د د ددهت اتس د د د د د
الفقا د ة ،لاددلفا الاللددام الوددهمل لالاددأمان ال،ددح المودده

للفق د اء ،لارددواع لوعددم المردده اع ال،ددغا ة

لاتعمدهل الم زلادة ل ادهت اتسد الفقاد ة ،لاقدوام الددوعم الف د نوا ة هدنه المردده اع ،لاقادام إوا ة لضثد الد

المره اع
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 11-1-3دراسررة مرراس (  :) 2005نحررو توظيررف أنجررع للمسرراعدات الخارجيررة المقدمررة للشررعب
الفلسطيني.
هرررردفت هررررذ الدراسررررة :إلد د الالد د ف علد د م،دددهو المسد ددهعوات المقومدددة للسدددلطة الفلسدددطا اة لضلود ددو
اساخوامهاهه ،لاقاام ال المسهعوات لضث هه عل ض ض اللاقع
وقد توصلت الدراسة :إل

ااوة مفهوهه ً ل ة افلال آلاهت المسهعوات الخه وادة المقومدة للفلسدطا اان

اهددوف احقا دق االسدداغالل اتمثددل لهدده ،مددع انردده ة إل د ضهما دة الوا دو ال د المسددهعوات حددل اتو د اض

الا ملاة الا اسهعو ف خلق لاطلا القهعوة ان اهواة ،لاحسدان الاائدة االسداثمه اة امده اسدم فد
مسالى الملارة لفف او ار ل مساوام

فدع

أبرررررز توصرررريات الدراسررررة ً :د د ل ة افلاد ددل الا س د داق ف د د إوا ة المسد ددهعوات ا د دان السد ددلطة الفلسد ددطا اة
لمؤسسهت الموامع المو

لً ل ة قاهم السلطة االمام ا امج لمره اع اللمدل الاد اد اط ادان انوهثدة

لالا مادة لاوددب الزادز المردده ة المواملادة فد

سددم الساهسددهت لالظادف المسددهعوات ل ًد ل ة وعددم

ا د امج ال،ددغا لما ددهه ال،ددغ لمسدده واهمه لالاأ ا دو عل د ضن المسددهعوات الخه وا دة لددن اسددام إل د

اتاو

 12-1-3دراسة عبرد الررازق ،وموسرى ( :)2001تقيريم خطرط التنميرة الفلسرطينية وبررامج الرو ازرات
المختلفة من زاوية مكافحة الفقر

هرردفت الدراسررة :لاقاددام خطددط الا ماددة الفلسددطا اة المخالفددة لالا د لًددلت م ددن عددهم  1994لحا د عددهم
 ،2003اهنًددهفة إلد د الملاز ددة اللهم ددة لل ددهم  2000ل الاائ ددة القه لا ددة م ددن حا ددث اهامهمه دده املً ددلع
م هفحددة الفق د  ،ل ددنل اددم اقاددام ا د امج لخطددط لمردده اع الددل از ات المخالفددة ف د هددنه الو اسددة مددن فددس

الزالاة.

وقد توصلت الدراسة :ضن االسا اااواة الفلسطا اة لم هفحة الفق مهزلت ف م احل ال،اهوة لانعواو.
وقرررد كانرررت أبررررز التوصررريات اددلفا الاائددة الم هسدداة للا ماددة الرددهملة المسدداوامة ،محه اددة الفسددهو المددهل
لانوا ي لاللمددل عل د اسدداخوام المددهل اللددهم ا فددهءة لفلهلاددة ،إر د ا الفق د اء لالفئددهت المهمرددة ف د

قددهف

خط ددط الا ما ددة لضه ددوافهه لا اموه دده ،لاخ ،دداص اد د امج مح ددووة لموملع ددهت ملا ددة مث ددل ال س ددهء لال ا ددف

لالمخامهت لالراهب ،وعم ا امج الاملال ال،غا لال،غا ة ووا
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 2-3الدراسات األجنبية:
 1-2-3دراسررة )Zigo, Liao (2013

ال دلان:

“International R&D project

evaluation by multinational corporations in the electronics and

”IT industry of Singapore

هردف الدراسرة :مل فدة الماغاد ات الماللقدة الملادة اقادام مرده اع اتاحدهث لالاطدلا اللهلمادة فد قطدهع
االل ا ل اهت لا لللواه الململمدهت لو اسدة ضثد هدنه الماغاد ات علد
ف س غهفل ة

ودهح مرده اع اتاحدهث لالاطدلا

نتائج الدراسة :ض هه ا اردفت موملعدة مدن الماغاد ات الماللقدة الملادة اقادام مرده اع اتاحدهث لالاطدلا
اللهلمادة فد قطدهع االل ا ل ادهت لا لللواده الملللمدهت لو سدت ضثد هدنه الماغاد ات علد
هنه المره اع اللهلماة لاان اأثا هه الواو عل المره اع ل نل عل ملول اللهئو

مدل ل ودهح

توصيات الدراسة :ضن ضسس وهح المره اع ه اراهع الماطلادهت الاد احاهوهده الزادلن ،لاحقادق القدو ة
عل الم هفسة الا اسا و عل عهمل اللقت ،لاو اب لاطلا القلى اللهملة عل االاا ه .
 2-2-3دراسرررة )(2011

Wang

 Jia,ال د دلان:

Managerial

”Effectiveness: a Chinese Perspective

“Understanding

ه ردفت الدراسررة :إل د الال د ف علد السددمهت ات ث د لاتقددل اددأثا ا عل د فهعلاددة مددو اء المردده اع مددن
لوه ددة ال ظد د ال ،ددا اة فد د الرد د هت الح لما ددة ال اد د ى ،ل ددزت الو اس ددة علد د

قطا ددان ضسهس ددااان

(فهعلاددة المددو اء ف د وماددع المسددالاهت انوا اددة ،لالا اددز عل د مفهددلم الفهعلاددة مددن لوهددة ال ظدد
ااسالاة لالف ق اان مفهلم ال فهءة من الم ظل ال،ا

لالغ ا

نتائج الدراسة :ال،لت الو اسة إلد ضن لادلف ال فدهءة لالفهعلادة لدوى مدو اء المرده اع ول ا ههمده فد
وددهح هددنه المردده اع  ،لضن ه هل د ال ثا د مددن السددمهت اناوهااددة الا د اوددب ضن ااحل د اهدده المددوا

ال ددفء مث ددل انهام ددهم اف ا ددق اللمد دل ،ال ،ددوق  ،الثق ددة ا ددهل فس ،ع ددوم ات ه ا ددة  ،الحسهس دداة  ،ع ددوم
اسدداخوام الس دلطة لم،ددهل رخ،دداة لضن ا ددلن مسددئلال ع دن ضخطددهء ف ا دق اللم دل  ،إاقددهء االا،ددهل
مفالحه مع ف اق اللمل

توصيات الدراسة :إر ا ف اق اللمل ف ،د ع القد ا  ،لادلفا فد ص الداللم لالادو اب لف ادق اللمدل
إل د وه ددب لوددلب او اددو لددالض السددمهت السددلااة مثددل اددأخا حددل المردده ل الماللقددة ادداوا ة لاقاددام
اهلمر لع ،لاالما هع عن م هفأة اللمل ،ل نل االاالهو عن المحسلااة ف الهملو مع الف اق
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 3-2-3دراسرة DeVoir & Tartir (2009) :ال دلان“Tracking External Donor :
Funding to Palestinian Non-Governmental Organizations in the

”West Bank and Gaza strip 1999 -2008

هررردفت الدراسرررة إل د اااددع لض رددفة الددوعم الخدده و للمؤسسددهت الفلسددطا اة وادد الح لماددة فدد الًددفة
الغ ااة لقطهع وزة عل موا اللرد سد لات ( )2008-1999مدن خدالل عمدل مسد لط فد الملهولدة
(الوههت المه حة لالم ظمهت وا الح لماة) قوم الاهحدث ااه دهت عدن ض مدهط الاملادل ل دز علد حودم

المسهعوات،فًال عن الالزاع الوغ اف لالقطهع لضهواف الزالهه عل م الزمن

نتررائج الدراسررة :ضردده ت الو اسددة إلد ض ددو ف د عددهم  ،2008القددت الم ظمددهت واد الح لماددة الفلسددطا اة
ض ثد مددن اددع ملادده ولال لاحقاددق ضهدوافهه لمددع نلد  ،لحاد اان،الالوددو مل فدة لاًددحة مددن مدده ددهن

احددوث مددع هددنه االم دلال للمددهنا؟ للفقدده ل اددهئج الو اسددة ،فددان مقددوا ل ددلع المسددهعوات الخه واددة الواخلددة

الًفة الغ ااة لقطهع وزة اخالف لفقه للظ لف ساهساة خالل فا ات االًط اب الساهسد  ،فدان لوهدة
المسهعوات الخه واة عهوة مه ااح

الاوا عن الا ماة ضل السلطة الفلسطا اة لااوو حدل اد امج انوهثدة

ف حدهالت الطدلا ئ ،فًدال عدن احدلل فد ق دلات المسدهعوات الخه وادة الادوا عدن الوهدهت الث هئادة ادل

ااو ددو ح ددل الل ددهالت المال ددووة اتطد د اف ل ضر دده ت الو اس ددة ا ددأن ه دده عالق ددة ا ددان اللاق ددع الساهسد د
لالقطهعهت الا االق مسهعوات خه واة

توصررريات الدراسرررة :او ددب ا ددنل ددل الوه ددلو لاحقا ددق الاد دلازن اددان الحهو ددة إلدد مزا ددو مددن الر ددفهفاة م ددع
احااهوددهت الم ظمددهت وا د الح لماددة للحفددهظ عل د االسدداقاللاة لالم ل ددة للقاددهم اهددنا اللمددل

مدده اوددب

اطددلا قهعددوة ااه ددهت قددهو ة عل د اااددع اوقددة اددوفق المسددهعوات إل د الم ظمددهت وا د الح لماددة الا رددهء

قهعوة ااه هت افلق لاخالف عن ال الملولوة اهلفلل
 4-2-3دراسرة

) JICA (2003ال دلان”Evaluation the Educational Projects :

”Management funded by JICA in South Africa
هرردفت الدراسررة :إلد اقاددام إوا ة المردده اع الا الاددة الممللددة مدن الل هلددة الاهاه اددة للالددهلن الددولل  ،لالددني
ا فددن ف د و ددلب ضف اقادده لقددو اسدداخوم المر د لع لفددق ملددهاا الاقاددام (اال ااددهط لالفلهلاددة لال فددهءة لاتث د
لاالساوامة)

نتررائج الدراسررة :ضظهد ت الو اسددة ودهح ضلل مرد لع ا اددلي اهادده

فد ضف اقاده مددن حاددث مالئماددو للفئددهت

المسدداهوفة ل فهءاددو فد احقاددق المخ وددهت ،لم ل ددة انوا ة الالماددة لفهعلااددو فد احقاددق اتهددواف ،لضثد ه
عل الموامع لاساواماو ،لاعاا هنا المر لع ملنوه للمره اع اتخ ى ف الم طقة
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أوصررت الدراسررة :المددام االاددهت الاد ادم الالهمدل اهدده فد المرد لع الخددهص اهلو اسددة مدن حاددث مالئمددة
الفئ ددهت المس دداهوفة لم ل ددة انوا ة الالما ددة لاللمد دل اد د لح الف اد دق لا ددلفا الملللم ددهت لفد د ق اللمد دل فد د

الالقات الم هسب لاهلس عة المم ة

 5-2-3دراسرة ) Sheu, C. & waker, J.G, (1994بعنواا “A planning and :
”Control Framework for non-profit Organizations

هرردفت الدراسررة :إل د ااددهن ضن إوا ة الم ظمددهت وا د ال احاددة عددهوة ا ددز عل د احقاددق ضهددواف ال فههاددة
االوامهعاة اهلو وة اتلل  ،ل اغفل ف

ثا من اتحاهن ول الا از علد احقادق ال فدهءة لللملادهت ل

ال قهاددة علد الا ددهلاف ل عملاددة الارددغال ل سددلت الو اسددة إلد لًددع إطدده لاخطدداط اللملاددهت لال قهاددة
عل ا هلافهه ف الا ظام وا ال اح لفعمهل ال،غا
و تشررير نتررائج الدراسررة :إلد إم ه اددة إحددواث احسددا هت ااد ة علد

فددهءة اتواء مددع اخفدداض الا ددهلاف

المهلاة للا ظدام واد ال احد لفعمدهل ال،دغا ة مدن خدالل اسداخوام اخطداط اللملادهت الملدول ل ردهطهت

الساط ة ل ال قهاة لالاقاام

وتظهرررر توصررريات الدراسرررة :الاخط دداط لالاقا ددام ت ر ددطة لعملا ددهت المؤسس ددة م ددن ضو ددل احس ددان اتواء
لاخفاض الا هلاف

 3-3التعقيب على الدراسات السابقة:
مدددن خد ددالل اسال اً د د ه للو اسد ددهت السد ددهاقة نات اللالقد ددة الماهر د د ة ضل وا د د الماهر د د ة املًد ددلع

الو اسة لالا ا هللت اقادام مرده اع الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد ؛
فقو الحظ الاهحث مه ال :
 و اس ددة ر ددههب ( ،)2013فق ددو ضاد د زت ول الم ظم ددهت اتهلا ددة فد د م هفح ددة الفقد د عاد د اق ددوامخومهاهه للفق اء لاتااهم

 و اسددة ال دلالي ( ،)2013ا هللددت ضث د الخددومهت الاللاماددة لال،ددحاة الا د اقددومهه الم ظمددة وا دالح لماة ف اخفاض ملول الفق للفئة المساهوفة
 و اسة عولة ( ،)2011لًحت ضث المسدهعوات الوللادة فدل زت عل قطهع الا اة الاحااة

فدع إومدهل ال دهاج المحلد للفد و،

 و اسة ضال حمهو ( ،)2011هوفت للال ف عل ااوههدهت الاملادل الدولل لاقهطلدو مدع ضلللادهتالا ماة ف فلسطان
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 و اسددة اتودده ،موللددة (  ،)2011ا هللددت ضسدداهب الفق د لالاطهلددة ف د فلسددطان لول المؤسسددهتالح لماة لاتهلاة ف ملهلواهه
 و اسددة حمددهو ( ،)2010سددلت لو اسددة اقاددام مردده اع م ظمددهت فلسددطا اة وادوزة

احاددة فد قطددهع

 و اسد ددة  ،د د ( ،)2010اط قد ددت لو اسد ددة الملل د ددهت المقومد ددة مد ددن اناحد ددهو اتل لا د د للسد ددلطةالفلسطا اة

 و اسة اللف ( ،)2007ا هللت اقاام لاقع انساوامة المؤسسهااة ف الم ظمهت وا الح لماة و اسة ولرة ( ،)2005هوفت للال ف عل ضهواف اقاام مره اع الم ظمهت الوللاة و اسددة عاددو اهلل ( ،)2005هددوفت لمل فددة اللسددهئل الناااددة لالخه واددة الاد اعامددوت علاددو اتسدالفقا ة ف و ان

 و اسة مهس ( ،)2005ا هللت اقاام المسهعوات المقومة للسطلة الفلسطا اة و اسة عاو ال ازق ( ،)2001هوفت لاقاام خطة الا ماة الفلسطا اة لالمره اع الم اثقة م هه و اسددة ) ،Zigo, Liao (2013ا هللددت اقاددام مردده اع اتاحددهث لالاطددلا اللهلماددة فد قطددهعانل ا ل اهت لا لللواه الملللمهت

 -و اسددة )،Jia, Wang (2011

انوا اة ،لالا از عل مفهلم ال فهءة

ددزت عل د و اسددة فهعلاددة المددو اء ف د وماددع المسددالاهت

 و اسة ) ،DeVoir & Tartir (2009عملت عل ااادع الدوعم الخده و للمؤسسدهت الفلسدطا اةف فلسطان من عهم  1999حا عهم 2008

 و اسدة ) ،JICA (2003هددوفت لاقاددام المردده اع الا الاددة الممللددة مددن الل هلددة الاهاه اددة للالددهلنالولل ف و لب ضف اقاه ااساخوام ملهاا الاقاام الخمسة

 و اسة ) ،Sheu, Waker (1994اهوف لمل فة ضهواف إوا ة الم ظمهت وا ال احاة اعاا ت الو اسهت السهاقة ضن اقاام المره اع م حلة ئاساة لمهمة من م احل إوا ة المره اع.-

اقاددام مردده اع الم ظمددهت وا د الح لماددة ف د فلسددطان الامددو عل د الملددها اللهلماددة (ان ااددهط،

-

اددهئج

ال فهءة ،الفلهلاة ،اتث  ،انساوامة) لل ن ا سب مافهلاة

ه ده ضهمادة لًد ل ة اد ى لملحددة لادلفا المدلا و الالزمدة ن وددهز اقادام الاد امج ،ل رد
الاقاام من ضول قل لااهول الخا ات لم ع ا ا ضخطهء المهً
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-

الاملاددل مددن المؤسسددهت المه حددة لددو ضث د إاوددها عل د ا ددهء القددو ات انوا اددة المهلاددة للم ظمددهت
اتهلاددة فدد قطددهع وددزة ،لالددني ددهن لددو الددول ال اادد ف د اطددلا الم ظمددهت وادد الح لما ددة
لمره الهه

-

وهلااة الم ظمهت الوللاة لاتهلاة اللب ول ا ف م هفحة الفق عا اقوام خومهاهه للفق اء
ال ددض الو اس ددهت لً ددحت ان المؤسس ددهت اتهلا ددة واد د الح لما ددة او ددب علاه دده الا ا ددز علد د

المره اع الا ملاة الا لواهه طهاع ا ملي اوال من انوهث

 ض ددوت الددض الو اسددهت ضن الاملاددل الددولل ال اامهر د مددع ضلللاددهت الا ماددة ف د فلسددطان ت ددواسل لاحقاق ضهواف ساهساة اخص المه حان

 لًحت الض الو اسهت ضن انسدا اااواة الفلسدطا اة لم هفحدة الفقد لاسدت ودههزة للاطاادق ،لالاو من إر ا الفق اء ف إعواو ل قهف هن الخطط الا ملاة

 4-3أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة:
 اسدافهو الاهحدث مدن الو اسدهت السدهاقة فد اخااده مد هج الو اسدة لاتسدهلاب انح،دهئاة الماالدةف هنه الو اسهت ،لال افاة الا امت فاهه احلال الااه هت ف هنه الو اسهت.
 اسافهو الاهحث من الو اسهت السهاقة ف ع ض انطه ال ظ ي. اسافهو الاهحث من الو اسهت السهاقة ف ا لان االسااه ة. اسافهو الاهحث من الم اوع لال اب الا اعاموت علاهه الو اسهت السهاقة لالفا اللقت لالوهو. اس ددافهو الاهح ددث م ددن ًد د ل ة و اس ددة اه ددوف لاقا ددام مر دده اع الم ظم ددهت الوللا ددة واد د الح لما ددةالمسههمة ف اخفاف حوة الفق ا هء عل ملهاا الاقاام الخمسة
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مقدمة:
اهددوف ه ددنا الف ،ددل إلد د عدد ض انود د اءات الم هوا ددة لاقا ددام مردده اع الم ظم ددهت الوللا ددة واد د

الح لماددة المسددههمة فد اخفاددف حددوة الفقد فد قطددهع ودزة ،مددع ااددهن موامددع الو اسددة لحومددو لضسددللب
ومددع الااه ددهت ،إل د وه ددب رد ح خط دلات إعددواو ضواة الو اسددة لمدده افددق نلد مددن اخاادده ل،ددوق لثاددهت
اتواة اغ ض الظافهه ار ل فلهل ف انوهاة عل ضسئلة الو اسة لالح م علاهده ل ا اهد الف،دل اسد و
لالخاادده ات لالملهلو ددهت انح ،ددهئاة الادد اس دداخومهه الاهح ددث للل ،ددلل إلدد ال ا ددهئج لافس ددا هه لالاللا ددق

علاهه لاحلالهه

منهج الدراسة :
ا ددهء عل د طاالددة الو اسددة لالا د اهددوف إل د اقاددام مردده اع الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة

المسدههمة فد اخفادف حددوة الفقد فد قطدهع ودزة  ،ااادع الاهحددث المد هج الل،ددف الاحلالد لالددني الامددو

عل د و اسددة الظددهه ة مدده ه د ف د اللاقددع ولن اددوخل مددن الاهحددث ،لاهددام ال،ددفهه ل،ددفه وقاقدده ،لالا د

ع هدده الااد ا افادده ل مادده لمددن ضوددل السددل للال،ددل إلد المامددهت نات مل د ازاددو مددن ،دداو المل فددة
حلل الوا سة ،لنل اهالعامهو عل ضواة لاحوة ضل ض ث  ،من ضهمهه االسااه ة لومع لاحلال الااه هت

للوم ددع الااه ددهت ه دده طد د اقاان لهم دده :المسد د الر ددهمل لال ددني ار ددمل وما ددع مفد د وات موام ددع

الو اسددة ،ضل مددن خددالل اللا ددهت اأ لاعهدده المخالفددة لعددهوة مدده الوددأ الاددهحثلن تسددللب اللا ددهت إمدده للددوم
قو اهم عل الل،لل لوماع ضف او اللا ة ضل اهوف الالفا ف اللقت ل الا لفة ،لقو اعامو الاهحدث علد

ضسددللب المس د الرددهمل ظ د ا ل،ددغ حوددم الموامددع ل إم ه اددة الل،ددلل إل د وماددع مف وااددو ،اهنًددهفة
ل وااو ف الل،لل ل اهئج ض ث وقة لملًلعاة

مجتمع الدراسة :
ارددامل موامددع الو اسددة وماددع مددو اء لم سددق الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة الاد المددل علد

اخفاددف حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة لقددو الددد عددوو هددنه الم ظمددهت  64م ظمددة وللاددة (ل از ة الواخلاددة،
 ،)2014لااوالق مؤسسة ال ؤادة اللهلمادة فد سدااما  2016ض،دا عدووهه  63م ظمدة ،ل ظد ا للدوم
لولو م سق ف الض ال الم ظمهت فقو ام الزاع  102اسدااه ة علد ومادع مفد وات موامدع الو اسدة،

ل قو ام اسا واو  83اسااه ة امه امثل ساة اسا واو عهمة %81 37

لام ن القدلل ادأن موامدع الو اسدة هدل ومادع الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة فد قطدهع ودزة الاد

اهوف لاخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ،لضن لحوة الملها ة ه موا لم سق مر لع من ل م ظمة
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أداة الدراسة:
قدهم الاهحدث ااسدداخوام اسدااه ة الاقادام ال هددهئ للمرده اع ،لالاد اسدداخومهه ل هلدة الالدهلن الوللاددة

الاهاه اددة (وها دده) ف د وماددع الددولل الا د اسددافاو مددن مردده الهه لم هدده وللددة فلسددطان ،لقددو قددهم الاهحددث

اهلخطلات الاهلاة:

 1ا ومة اساااهن ل هلة الالهلن الوللاة الاهاه اة (وها ه) إل اللغة الل ااة
 2ع د ض الاهحددث ال سددخة الما ومددة علدد مر د ف الو اسددة لمددن ثددم عل د  9مح مددان ،مدده هددل
ملً ف الملحق قم ( )3لالني ال ض قهئمة اأسمهء المح مان لوههت عملهم

 3ف ًلء ض اء المح مان ،ل اار اف المرد ف علد الو اسدة ادم الدوال الدض فقد ات االسدااه ة،
لا لن وههزة للاطااق عل اللا ة االساطالعاة
ل ظ د ا ل ددلن االسددااه ة اددم إعددواوهه لاح امهدده لاطااقهدده عل د

طددهق ولل د (م وددع) ،لحاددث ان

موامددع الو اسددة هددل الم ظمددهت الوللاددة فقددو اددم الاحقددق مددن ،ددوق االسددااه ة مددن خددالل الزالهدده علد 9

مح مان مه هل ملً ف الاهل :


صدق اإلستبانة من وجهة نظر المحكمين:
الد د ف ا،دددوق ض اء المح م ددان ضل ال،دددوق الظدددهه ي ،ل اهدددوف الخااددده مدددوى ،دددالحاة ضواة

الو اسة لاقاام مره اع الم ظمهت الوللاة وا الح لماة المسههمة ف اخفاف حوة الفق فد قطدهع ودزة

حاددث ع د ض الاهحددث االسددااه ة م فقددة اخطددة الو اسددة ماا دده فاهدده ع لا هدده ،ضهددوافهه لمواملهدده مدده ه دل
ملًد فد قهئمددة ضسدمهئهم فد ملحددق ( ،)3اهدوف الح ددم علد ،دالحااهه لقاددهس مدده ،داغت مددن ضوددل
قاهسو من حاث لًدلح ،داهوة فق ااهده ،ا اااهده ،ا ااهطهده ال دلان الماغاد  ،لا سدوهم ااوههدهت فق ااهده

اهنًهفة إل

فهاة خاه ااهه

قددهم الاهحددث اا ،د اف اللاقددهت لالددواالت المح مددان ،لالددو الارددهل مددع مر د ف الو اسددة ،فقددو

ضو ى الاهحث الالواالت الاهلاة عل ال سخة اتللاة لالسااه ة:

 -1الددواالت علد ا ومددة اتسددئلة لوللهدده ضسددهل للفهددم مددع الحفددهظ علد المل د لالمغددزى ات،ددل
للسؤال

 -2الً ددا ،دداهوهت اتسددئلة لاا هسددب مددع اائددة اللم ددل فدد قطددهع وددزة لًددمهن الح،ددلل علد د
إوهاهت وقاقة ل،حاحة ،لحنف اتسئلة الا اخص ل هلة الالهلن الوللاة الاهاه اة فقط
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 ،فت ماغا ات (محهل ) الو اسة إل ثالثة فئهت ل ه ت عل ال حل الاهل :
 .1البيانررررات الشخصررررية :لارد ددمل الو د د س ،اللم د د  ،المؤهد ددل الللم د د  ،س د د لات الخا د د ة  ،المسد ددم
اللظاف
 .2بيانرررات حرررول المنظمرررة :لار ددمل ع د دلان الم ظم ددة ،عمد د الم طم ددة اهلسد د ان ل ع ددوو المر دده اع
الم فنة
 .3معايير تقييم المشاريع.
ال ض وولل قم ( )2قهئمة محهل الو اسة ل نل عوو فق ات ل ماغا
جدول  :2توزيع الفقرات على محاور االستبانة
م

عدد الفقرات

المحاور

 1اال ااهط

5

 2الفلهلاة

3

 3ال فهءة

7

 4اتث

7

 5االساوامة

11

المجموع

33

،ددمم الاهحددث فق د ات محددهل الو اسددة الخمسددة اهسدداخوام مقاددهس لا د ت الخمهس د ( Likert
 )Scaleالم لن من خمس اب ااو ج ا هزلاه ف اقاام و وة ادلاف الفقد ة مدن ضلافدق اردوة إلد ال ضلافدق
اروة مه هل ملً ف وولل قم(: )3

جدول  :3أوزان الخيارات في مقياس ليكرت الخماسي
درجة التوافر
الوزن

أوافق بشدة أوافق محايد ال أوافق ال أوافق بشدة
5

3

4

2

1

لتود اض الاحلاددل انح،ددهئ اددم احاسددهب اللسددط الحسددها لفقد ات ددل ماغاد لا،ددا و وددة ددل

ماغاد ااد الح اددان و وددة لاحددوة لخمددس و وددهت ،احاددث ارددا الو وددة الم خفًددة إلد عددوم ادلاف السددمة
من لوهة ظ موامع الو اسة ،اا مه اولل الو وهت الم افلة عل الاف ال السمة من لوهة ظ هم
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لقدو ادم احاسدهب الدلزن ال سدا ل دل و ودة ادلاف مدن خدالل ًد اهه اقامدة ثهاادة ( )%20حادث
ضن مقاددهس لا د ت الخمهس د ااددو ج مددن  1إل د  5فاهلاددهل فددان مددوى الاددو اج ا ددلن  ،4لااقسددام المددوى
علد خمسددة و وددهت؛ فددان طددلل فئددة ددل و وددة ادلاف اسددهلي ( )0 8ل اددلزن سددا ( ،)%16لاهلاددهل
فا و ام ن احواو و وة الالاف ل ل فق ة ضل محل ا هء عل قدام الدلزن ال سدا

مده هدل مادان فد ودولل

قم ()4
جدول  :4درجات توافر الفقرات و محاور االستبانة
الوزن النسبي

درجة التوافر

من  20إل 35 99

م خفًة ووا

من  36 0إل  51 99م خفًة
من  52 0إل  67 99مالسطة
من  68 0إل  83 99عهلاة
من  84 0إل 100

عهلاة ووا

األساليب المعالجات اإلحصائية :
اسداخوم الاهحدث ا دهمج الحزمدة انح،دهئاة للللدلم االوامهعادة Statistical Package for

 )SPSS( Social Sciencesان،وا  22لا،مام ملنج االسااه ة

لاود ددو انرد دده ة إل د د ض د ددو مد ددن المااد ددع ف د د احلاد ددل ااه د ددهت المسد ددلح الرد ددهملة اسد دداخوام الاحلاد ددل

انح،ددهئ الل،ددف ولن االلافددهت إلدد إو د اء ضي اخاادده ات للف ًدداهت ،إال ض ددو ل ااوددة للددوم ارددامهل
اللا ة عل لوماع مو اء لم سق الم ظمهت الوللاة وا الح لماة المسههمة ف اخفاف حدوة الفقد فد
قطهع وزة فان الاهحث ساطاق إو اءات انح،هء االساوالل الخااه ف ًاهت الو اسة
هلاهل :

لخددالل ملهلوددة لاحلاددل الااه ددهت اسدداخوم الاهحددث موملعددة مددن الطد ق لاالخاادده ات انح،ددهئاة

 1التك ر اررات ،النسررب المئويررة ،المتوسررط الحسررابي واالنح رراف المعيرراري ( Frequency,
 :)Percentages, Mean and Standard deviationلاسداخوم لل،دف الا د ا ات
ف عا ة الو اسة ،ل ا ااب اتلللاهت لف اخااه الف ًاهت
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 2اختبرررار كولمجررروروف – سرررمرنوف )Test

 ، )Kolomogrove-Smirnovالخاا دده

اعاوالاة الزاع محهل االسااه ة
 3اختبرار مران ويتنري ( :)Mann – Whitney, Uلمل فدة مده إنا دهن ه ده فد لق نات
واللددة إح،ددهئاة اددان مومددلعاان مددن الااه ددهت لاسدداخومو الاهحددث لو اسددة ضي ف د لق الددزى
لل لان الم ظمة
 4اختبار تحليل التباين األحادي ( :)One Way ANOVAلمل فدة مده إنا دهن ه ده فد لق
نات واللة إح،هئاة ادان ض ثد مدن مومدلعاان مدن الااه دهت لاسداخومو الاهحدث لو اسدة ضي

ف لق الزى للم ل عوو المره اع الم فنة لاخفاف حوة الفق

 5اختبار شيفيه ( :)Scheffeلاحواو ضي من الموملعهت فد احلادل الاادهان اتحدهوي الدزى
إلاهه الف ق
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املبحث الثاني :حتليل البيانات وإختبار
أسئلة الدراسة.


مقدمة



الخصائص العامة لعينة الدراسة



واقع مشاريع المنظمةات الدوليةة غيةر الحكوميةة المسةاهمة فةي
تخفيف حدة الفقر في قطاع غزة
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مقدمة:
اهوف هنا الماحث إل ع ض انح،هء الل،دف لخ،دهئص عا دة الو اسدة مدن حادث الااه دهت

الرخ،اة للماحلثان لااه هت الم ظمة ،ل نل ال ض انوهاة ضسئلة الو اسة

الخصائص العامة لعينة الدراسة:
الد د ض و ددولل ق ددم ( )5الالزا ددع ال س ددا للا ددة الو اس ددة احس ددب الااه ددهت الرخ ،دداة لااه ددهت

الم ظمة محل الو اسة له الو س ،اللمد  ،المؤهدل الللمد  ،سد لات الخاد ة  ،المسدم الدلظاف  ،ع دلان
الم ظمة ،عم الم ظمة لعوو المره اع الم فنة خالل الخمس س لات المهًاة


الددد حوددم الموامددع  83م سددقه لمددوا ا لمردده اع فددنت لاخفاددف حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة امدده

سددااو ( )%81 37مددن حوددم موامددع الو اسددة مد هم  )62 7%( 52ن ددل ل )37 3%( 31

إ ددهث لالددزل الاهحددث سدداب إ افددهع سدداة الددن ل مقهاددل سدداة ان ددهث لثقهفددة الموامددع الل ا د

لالفلسطا الا افًل عمل الا ومهج ال ول ف سدلق اللمدل ض ثد مدن المد ضة فللد الد وم مدن
اهامهم الم ظمهت الوللادة واد الح لمادة فد قطدهع ودزة لمرده ة لعمدل المد ضة لاردواع ساهسدة
المسددهلاة ضل الادلازن اددان الو سددان إال ضن مردده ة المد ضة مدده ازلددت ماو اددة لًددلافة عدداللة علد
نل  ،ضره م ز انح،هء الفلسطا

فد اق اد نسربة القروى العاملرة المشراركة فري فلسرطين

ال،دهو عدهم  ،2015اددأن سداة مردده ة الدن ل فد سددلق اللمدل الغددزي حدلال  ،%70 4ضمدده
ساة مره ة ان هث اقه ب ( %19 7الوههز الم زي لالح،هء الفلسطا )2016 ،



الزعد ددت اللا د ددة احسد ددب ماغا د د اللم د د إل د د ض الد ددة فئد ددهت ،حاد ددث ه د ددت ال سد دداة اتعل د د م هد دده
( )60 2%للفئددة اللم اددة مددن( 30إل د ضقددل مددن  40س د ة) ،الاهدده الفئددة اللم اددة (ضقددل مددن 30
س ة) ا ساة امثال ( ،)25 3%فامه مثلت الفئة اللم اة (من  40إل ضقدل مدن  50سد ة) ا سداة

( ،)10 8%ضمه الفئة اللم اة ات ا ( 50س ة فأ ث ) فقو الغت ساة امثالهده ( )3 6%فقدط

لا ودع الاهحددث نلد نهامددهم الم ظمدهت الوللاددة واد الح لماددة اودنب لالظاددف اترددخهص نل
فددهءة عملاددة عهلاددة لللمددل فد موددهل إوا ة المردده اع مددن ضوددل احقاددق ضهددواف المردده اع ا فددهءة

لفلهلاة عهلاة


ض ثد مددن ،ددف اللا ددة ( )61 4%حه،ددلان عل د و وددة الا ددهلل الس ،لض ث د مددن ثلددث اللا ددة

( )34 9%حه،ددلان علد رددههوات علادده (مهوسدداا ضل و اددل اة) اا مدده الغددت سدداة الحه،ددلان
عل ثه لاة عهمة ضل واللم ( ،)%3 6لساام وموهده فامده الد مدن احلادل ل قدهف (و ودة الدواللم

فأقل) لهنا ُاظه موى إهامهم الم ظمهت الوللاة وا الح لماة اللهملة فد قطدهع ودزة اودنب
لالظاف اترخهص النان لدواهم المل فدة الللمادة ال هفادة لالخاد ات اللملادة الالزمدة الاد ادؤهلهم
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لال خ د اط ف د ا سدداق الاوا ة المردده اع ،حاددث ضن مددن ماطلاددهت اللمددل ف د هددنه الم ظمددهت هددل
رههوة الا هلل اس حو ضو
جدول  : 5توزيع عينة الدراسة بحسب البيانات الشخصية للمبحوثين وبيانات المنظمة( ،ن=)83
م

المتغير

 1الجنس

 2العمر

 3المؤهل العلمي

 4سنوات الخبرة

 5المسمى الوظيفي

 6عنوان المنظمة

الفئة
ن

52

%62.7

ضث

31

%37.3

ضقل من  30س ة

21

%25.3

من  30إل ضقل من  40س ة

50

%60.2

من  40إل ضقل من  50س ة

9

%10.8

 50س ة فأ ث

3

%3.6

ثه لاة عهمة

1

%1.2

واللم

2

%2.4

ا هلل الس  /لاسه س

51

%61.4

و اسهت علاه

29

%34.9

ضقل من  5س لات

16

%19.3

من  5إل ضقل من  10س لات

37

%44.6

من  11إل ضقل من  15س ة

20

%24.1

 15س ة فأ ث

10

%12.0

م سق مر لع /مره اع

49

%59.0

موا مر لع /مره اع

34

%41.0

رمهل وزة

-

-

وزة

80

%96.4

اللسط

-

-

خه ال س

-

-

3

%3.6

ضقل من  5س لات

2

%2.4

من  5إل ضقل من  10س لات

28

%33.7

من  11إل ضقل من  15س ة

11

%13.3

 15س ة فأ ث

42

%50.6

19

%22.9

31

%37.3

ف

 7عمر المنظمة

8

عرررردد المشرررراريع المنفررررذة خررررالل الخمررررس ضقل من  5مره اع
سنوات الماضية

العدد النسبة المئوية

من  5إل ضقل من  10مره اع

73

م

الفئة

المتغير

مد د د ددن  11إل د د د د ضقد د د ددل مد د د ددن 15
مر لع
 15مر لع فأ ث
المجموع



العدد النسبة المئوية
14

%16.9

19

%22.9

83

%100.0

الوزء ات ا من اللا ة ( )44 6%ااماع اخا ة ااد الح مدن  5إلد ضقدل مدن  10سد لات  ،اا مده

الغت ساة من امال لن خا ة ضقل من  5سد لات ( )19 3%ل سداة مدن امال دلن خاد ة مدن 11

إل ضقل مدن  15سد ة ( ،)24 1%فد حدان الغدت سداة مدن امال دلن خاد ة ض ثد مدن  15سد ة

( )12 0%لاد ى الاهحددث اددأن سدداب إ افددهع سدداة اترددخهص الددنان اامالددلن اخاد ة مدده اددان 5
س لات إل ضقدل مدن  10سد لات هدل ماطلادهت لرد لط لساهسدهت اللمدل فد الم ظمدهت الوللادة

واد الح لماددة الاد اماددل لالظاددف ضرددخهص ال اقددل خا د ااهم عددن  5سد لات لال ازاددو عددن 10

سد لات لنلد لًددمهن خلددق لادلاف اائددة ردداهااة ،ددحاة لقلاددو ،لالاد مددن رددأ هه ضن ازاددو سدداة

وددهح الاسددام ا الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة اسدداب اماددع هددنه الفئددة اهلطهقددة لان اهواددة

اللهلاة لالقو ة عل اناواع ل ،ع الاغاا


مه لالغت ساة من احمللن مسم م سق مر لع ( ،)59 0%اا مه الغدت سداة مدن احملدلن

مس د ددم م د ددوا مرد د د لع ( )41 0%لحس د ددب الخاد د د ة اللملاد ددة فد د د مو د ددهل إوا ة المر د دده اع فد د د

الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة اد ى الاهحدث اددأن إ افدهع سداة م سدق المرده اع علد مددو اء

المردده اع تن ضولااددة الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة اماددل لالظاددف مددلظفان احددت مسددم

م سددق مر د لع لاقددلم اهمددهم م سددق لمددوا المر د لع ملدده ،لنلدد لاخفاددف اتعاددهء لانلا ازمددهت

المهلاة لالم،ه اف انوا اة للم ظمة


الزعددت اللا ددة احسددب ااه ددهت الم ظمددهت الاد المددل فاهدده الماحددلثان علد ال حددل الاددهل  :المددل

الغهلااة اللظم ( )96 4%من الماحلثان ف م ظمدهت االاودو مق هده فد محهفظدة ودزة ،اا مده
المل مه سااو ( )3 6%ف مؤسسهت مق هه ف محهفظة ف  ،فامه لم ا ن ضي من الماحلثان
المددل ف د م ظمددهت مق هدده ف د محهفظددهت رددمهل و دزة ضل خدده ال س ضلاللسددط

لاظه د ال اددهئج

الس ددهاقة ا ددأن الم ظم ددهت الوللا ددة واد د الح لما ددة افً ددل ارد د ل ااد د و ددوا إ ر ددهء مق ااه دده فد د

محهفظدة ودزة ت هدده الااد المحهفظددة الم زاددة لال ئاسددة لقطددهع ودزة ،لق ااددة مددن الاوددو الددل از ات

لالم ر د ت الح لماددة ،لمق د ات الر د هت لمددزلوي الخددومهت ،لاتف د ع ال ئاسددة للا ددل
اهلن

ضاًده ادأن ض اد اومدع سد ه

لالوددوا

فد قطدهع ودزة هدل فد محهفظدة ودزة حادث اردا ااه دهت
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م ددز انح،ددهء الم ددزي الفلسددطا

للددهم  2016اددأن مدده سددااو  %34مددن سد هن قطددهع و دزة

اقط لن ف محهفظة وزة له ض ا

ساة مقه ة مع المحهفظهت اتخ ى

حدلال

،ددف الماحددلثان ( )50 6%الملددلن فد م ظمددهت ازاددو عم هدده عددن  15سد ة ،لالمددل

حلال ثلث الماحلثان ( )33 7%ف م ظمهت ااد الح عم هده مدن  5إلد ضقدل مدن  10سد لات،
ضم ساة الماحلثان النان المللن ف م ظمهت اا الج عم هه من  11إل ضقدل مدن  15سد ة فقدو

الغددت ( ،)13 3%لاردداملت عا ددة الماحددلثان عل د مدده سددااو ( )2 4%الملددلن ف د م ظمددهت
عم هه ضقل من  5س لات لالزل الاهحث الساب ف نل تن عوو اا مدن الم ظمدهت الوللادة

وا الح لماة اهرد ت عملهده مدع قدولم السدلطة اللط ادة الفلسدطا اة عدهم  ،1994الازواو عدووهه

ارد د ل و ام ددهاا
الفلسطا

اس دداب إ افهً ددة اتق،د د ع ددهم 2000م ،حا ددث ددهن آ ددنا ال دده

من إ افهع ف

الر ددلب

سب الفق لالاطهلة ،فلملت الم ظمهت عل الظاف ال دلاو الارد او

الالزم ددة لا فا ددن مر دده اع اس ددههم فد د إواث ددهث و ددنل الفقد د فد د قط ددهع ود دزة حا ددث ددهن قط ددهع

الم ظمددهت الوللاددة هددل ض ث د القطهعددهت رددهطه مقه ددة مددع القطددهع الح ددلم لالقطددهع ال اح د

له ددنا م دده ض وا ددو و اس ددة لس ددا ه اا  ،وا ددهن ف ا ساسد د ل ،لضخد د لن( )2011ضن م ددع ا ازا ددو لااد د ة
اتحددواث فد ا افهًددة اتق،د ،

ددزت م ظمددهت الموامددع المددو

الفلسطا  ،زاو الوعم الولل لخومة اللمل الموامل


مددن عملهدده لخومددة الموامددع

لالزعت عا ة الماحلثان احسب عوو المره اع الم فنة ف الم ظمهت الا الملدلن اهده لاخفادف

حوة الفق عل ال حل الاهل  :ض ث من ثلدث الماحدلثان ( )37 3%الملدلن فد م ظمدهت فدنت
من  5إل ضقل من  10مره اع ا ى الاهحث اأن هنه ال ساة اول عل افر ظدهه ة الفقد ادان
س هن قطهع وزة ،لاظه هنه ال ساة خطل ة الللاقب لااثه من إ افهع سداة الفقد ادان سد هن

قطددهع وددزة ،مدده لاسددلط هددنه ال ااوددة الًددلء علدد ضهماددة ول قطددهع الم ظمددهت الوللاددة فدد

المسههمة ف اخفاف حوة الفق  ،لاهامهمهده فد لًدع حدو لهدنه الملًدلة فد قطدهع ودزة فامده

الغت ساة الماحلثان النان المللن ف م ظمهت فنت ضقل من  5مره اع ( ،)22 9%ل نل

الغددت سدداة الماحددلثان الددنان الملددلن ف د م ظمددهت فددنت ض ث د مددن  15مر د لع (،)22 9%
فامده الغددت سدداة الماحددلثان الددنان الملددلن فد م ظمددهت فددنت ض ثد مدن  11إلد ضقددل مددن 15

مر لع )16 9%
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اإلجابرررة عرررن السرررؤال الرئيسررري األول :واقرررع مشررراريع المنظمرررات الدوليرررة غيرررر
الحكومية المساهمة في تخفيف حدة الفقر في قطاع غزة
لااهن مره اع الم ظمهت الوللاة وا الح لماة المسههمة ف اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة
قهم الاهحث اااوهو انح،هءات الل،فاة لارمل المالسط الحسدها  ،اال حد اف الملاده ي ،الدلزن ال سدا

لالا ااددب السدداوهاهت ضفد او عا ددة الو اسددة علد

ددل فقد ة مددن فقد ات محددهل الو اسددة مدده هددل ملًد فد

الووالل من  5إل  ،9حاث ام ا ااب الفق ات ا هء عل اللزن ال سا للفق ات ف

ل محل

الد ض ودولل قدم ( )6انوهادة عدن السدؤال الف عد اتلل مدن السدؤال ال ئاسد  -انح،ددهءات

الل،ددفاة لفق د ات محددل اال ااددهط ،ل اظه د ال اددهئج ضن فق د ات هددنا المحددل ما دلاف ة او وددة مالسددطة ضل
عهلاة


وهءت الفق ة " اامهر المره اع المسههمة ف اخفاف حوة الفقد فد قطدهع ودزة مدع احااهودهت

الالو لالموامع المساهوف " ف ال ااة اتللد ادلزن سدا ( )%76 63لهدنا ادول علد اقدهطع

ضهواف الاهامهمهت الم ظمهت الوللاة مع ماطلاهت الموامدع الغدزي ارد ل عدهم لاحااهودهت الفئدة
المس دداهوفة ارد د ل خد ددهص ،لاظهد د ضاً دده مقد دو ة الم ظم ددهت الوللا ددة احوادددو ضلللا ددهت ل وا ددهت
الموامددع الفلسددطا  ،لا فاددن مردده اع لهدده المقددو ة اددأن امددس احااهوددهت الم دلاط ان ،لهددنا اسدداب

إعامهوهدده علد آلاددهت لطد ق مم هوددة لو اسددة انحااهوددهت لومددع الااه ددهت اتسهسدداة لالمطللاددة
عدن الموامدع المسداهوف لهدنا ادول ضاًده ضن مرد لة الفقد هد مرد لة لاًدحة لاده زة لالده
م هدده فئددة ع اًددة مددن الموامددع الفلسددطا

ار د ل حددهو وددوا لهددنا اافددق مددع (رددههب)2013،

حاددث ضر دده ضن المردده اع اامهرد د م ددع احااهوددهت الموام ددع لل ددواهه اقددوا م هس ددب الحااهو ددهت

الفئددهت الفقا د ة لالمهمرددة ،لاقددلم إوا ة الم ظمددهت ااقددوام مقا حددهت للمردده اع الالزمددة الا د اخددوم
احااهوددهت الفقد اء ،لاالافددق مددع الخطددط الملًددلعة مددن قددالهم فد الحددو مددن ملددوالت الفقد فد
قط د ددهع ود د دزة

م د دده لااف د ددق ال ا د ددهئج م د ددع و اس د ددة (ضا د ددل حم د ددو )2008 ،حا د ددث ضظهد د د ت الو د ددلو

مسددههمة لمردده اع الم ظمددهت وا د الح لماددة ف د اددلفا الددض انحااهوددهت اتسهسدداة لل ددن
اخالدف هدنه ال ااوددة مدع (ز اقد  )2013 ،الاد ضرده ت الودلو واددهب ؤادة مردا ة للم ظمددهت
الا د اخددوم الموامددع الفلسددطا  ،حاددث ضن مردده الهه ال الا د احااهوددهت الموامددع الفلسددطا ،
فًال عن ضن هنا الساب ولل ال الم ظمهت افقو م،واقااهه ضمهم الموامع الفلسطا



فام دده الاه دده الفقد د ة " اامهرد د المر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف ح ددوة الفقد د فد د قط ددهع ود دزة م ددع

احااهوددهت الفئددة المسدداهوفة" لا ددلن فد ال ااددة الثه اددة اددلزن سددا ( )%74 22اا مدده وددهءت
الفق د ة " ااف ددق المردده اع المسددههمة ف د اخفاددف حددوة الفقدد فدد قطددهع وددزة مددع ساهسددة الا ماددة

اللط اة " ف ال ااة ال االة لقال اتخا ة الزن سا ()%66 75
76



لوهءت الفق ة الا ا ص عل " الاا المره اع المسههمة ف اخفاف حوة الفق ف قطدهع ودزة
م هساة ار ل اسا اااو نحواث اأثا امه االافق مع قًهاه الا ماة ف القطهع المساهوف مدن

المر د لع " ف د ال ااددة اتخا د ة ًددمن محددل اال ااددهط لاددلزن سددا ( )%63 37ااً د م دن
ال سداة الظدهه ة اددأن ه ده قلدة إهامددهم اهلساهسدهت الا ملاددة اللط ادة لنلد

ظد ا لاسده ع اتحددواث

لاقلددب اتلًددهع الساهسدداة لانقا،ددهواة لانوامهعاددة فد قطددهع ودزة ،لالددني ا وددع سددااو ارد ل

ضسهسد لي قسددهم الفلسددطا

لالح،دده المفد لض علد قطددهع ودزة سدداب فد نلد ضاًدده لهددنا

اافق مع ( )Suharko, 2007الني إسا اج الولو ضواء وادو للم ظمدهت واد الح لمادة –إلد

حو ملقلل  -ل اظه احسدن طفادف فد ضلًدهع الفق اء لللدل وادهب ال قهادة مدن قادل الح لمدة

تهددواف لضثدده الا ااددهط مردده اع الم ظمددهت الوللاددة اهلساهسددة الا ملاددة اللط اددة اللددب ول ا مهمدده
اًددلف إلا،ددهق المردده اع المسددههمة فد حددوة الفقد مددع الساهسددهت الا ملاددة المحلاددة لااقددهطع
هددنه ال ااوددة مددع و اسددة (عددهم  )2007 ،اأ ددو الوددو الددض المردده اع المالث د ة ه دده له دده ف د

ات اً الفلسطا اة ،لالا ااأث ا واة الممللان ضل ارخلص القهئمان علاهه ض ث م هده اق هعدة

لاحااهج الح لمة لنل  ،لنا اوب اللمل ارد ل ودوي علد اطاادق المرده اع الدو و اسدة ضهمااهده

لضث هه

جدول  :6اإلحصاءات الوصفية لفقرات محور االرتباط( ،ن =)83
م
1
2
3

المتوسط االنحراف

الفقرة
اامهرد د المر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف ح ددوة الفقد د فد د
قطهع وزة مع احااهوهت الالو لالموامع المساهوف

اامهرد د المر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف ح ددوة الفقد د فد د
قطهع وزة مع احااهوهت الفئة المساهوفة

اافق المره اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع

وزة مع ساهسة الا ماة اللط اة

الحسابي

المعياري

الوزن

النسبي

درجة

التوافر

الرتبة

3.83

0.85

76.63

عهلاة

1

3.71

0.90

74.22

عهلاة

2

3.34

0.85

66.75

مالسطة

4

الاا المره اع المسههمة ف اخفاف حوة الفقد فد قطدهع

 4وزة م هساة ار ل اسا اااو نحواث اأثا امه االافق مع 3.17
قًهاه الا ماة ف القطهع المساهوف من المر لع

اخااه الفئة المساهوفة من المره اع المسههمة ف اخفاف

0.91

63.37

مالسطة

5

 5حد ددوة الفق د د ف د د قطد ددهع و د دزة م هسد ددب ( مد ددن حاد ددث الفئد ددة 3.67

0.83

73.49

عهلاة

3

3.54

0.67

 70.89عالية

-

لالحوم لالالزاع اان الو سان ،لمه إل نل )

محور االرتباط ككل
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ال ض وولل قم ( )7انح،هءات الل،فاة لفق ات محل الفلهلاة ،ل اظهد ال ادهئج ضن ومادع
فق ات هنا الماغا مالاف ة ا،ل ة مالسطة


ل احسددب آ اء عا ددة الو اسددة وددهءت الفق د ة " الاا د مخ وددهت المردده اع المسددههمة ف د اخفاددف
حوة الفق ف قطدهع ودزة هفادة لاحقادق ضهدواف الد المرده اع " فد ال اادة اتللد لادلزن سدا

( )%68 19لالددزل الاهحددث نل د اسدداب القددو ة اللهلاددة الاد ااماددع اهدده الم ظمددهت الوللاددة ف د
ا،ددمام انطدده الم طق د

ل ددل مر د لع ،ل اددط المخ وددهت اوددلوة عهلاددة مددع ض رددطة المر د لع

لضهوافددو ،لاددول هددنا ضاًدده عل د مهدده ة الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة ف د

اهاددة مقا حددهت

المردده اع لالاخطدداط المم د هج ت رددطاهه لوللهدده الددة لاحددوة مامهس د ة ،لهددنا ارددا إل د القددو ة

اللهلا ددة لا وم ددة مخ و ددهت ددل مرد د لع إلد د ضه ددواف م طقا ددة للاقلا ددة لاُاد د ز ه ددنه ال س دداة ا ددأن
الم ظمددهت ا،ددل إلد مخ وددهت المرد لع ارددا اللسددهئل اخالفددت اددهئج الو اسددة مددع (الزاددهوي،
 )2011حاث لوو ان الم ظمهت وا الح لماة ال اقوم مسدهعوات لمخ ودهت هفادة لاخالفدت
ااوة هنا الا و مع (حسن )2005 ،الني ال،ل ل ااودة ادأن المسدهعوات الاد االقهده اتسد ال

ا فد لالاادة احااهوددهاهم اتسهسداة ،اهلاددهل مخ ودهت هدنه المردده اع واد

هفاددة لالدزل الاهحددث

ه ددنا انخ دداالف لل ددوم ا ددلف ع ددوو ااد د م ددن الم ظم ددهت الوللا ددة آ ددنا  ،لاهلا ددهل قل ددة المر دده اع

المسددههمة ف د اخفاددف حددوة الفق د  ،اهنًددهفة إل د ضن إحااهوددهت الم دلاطن الفلسددطا

اللقت اخالف إخاالفه ون اه عن ماطلاهاو حهلاه حاث هن لقاهه سقف المطهلب ضعل



ف د نل د

الاهده الفقد ة " اخااده الفئدة المسداهوفة مدن المردده اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد فد قطددهع
وزة م هسب ( من حاث الفئة لالحوم لالالزاع ادان الو سدان ،لمده إلد نلد )" فد ال اادة الثه ادة

الزن سا ( )%66 75او وة الاف عهلاة ووا


فامه وهءت الفق ة " ام احقاق ضهواف المره اع المسههمة ف اخفاف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة"

ف د د ال اا د ددة اتخاد د د ة لاد ددلزن سد ددا ( )%63 61لهد ددنا ا ود ددع لادد د وي اتلًد ددهع انقا،د ددهواة
لالساهسدداة فد قطددهع ودزة الاد ااوددو مددن سددا ء إلد ضسددلء ،لسد عة االحددق ال اددهت لالمردده ل

الساهساة لانقا،هواة عل القطهع ،لالا الق اظاللهه علد الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة

الا د مددن رددأ هه ضن اُ،ددلب مهماهدده اهن اقددهء ف د اللًددع انقا،ددهوي لالزاددز لام ددان الفق د اء
لالمهمرددان لهددنا اظه د ضاًدده حهوددة قطددهع وددزة إل د مزاددو مددن المردده اع الًددخمة لمحه اددة
الفقد  ،لضن ا ددلن ه دده

قهاددة ح لماددة علد المردده اع الم فددنة مددن قاددل الم ظمددهت الوللاددة وا د

الح لماددة مددن ضوددل اطهدده اهلساهسددهت الا ملاددة اللط اددة لاافددق ااوددة هددنا الموددهل مددع و اسددة
(ال ردداوي )2008 ،ال ددني لًد د ا ددأن الم ظم ددهت واد د الح لما ددة الاو ددو  ،ددللاة فد د اهل س دداة
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لفهواف الا اسل لاحقاقهه لهنه ال ااوة ال ااقهطع مع (عاو السالم )2008 ،الدني لًد
اأن ه ه ول ا ههمه اللاو الم ظمهت وا ال احاة فهعل ئاس لمره

للوللاة ف الا ماة

جدول  :7اإلحصاءات الوصفية لفقرات محور الفعالية( ،ن =)83
م

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري

النسبي

درجررررررررررررررة
التوافر

الرتبة

اخااه الفئة المساهوفة من المره اع المسههمة ف

1

اخفاددف حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة م هسددب ( مددن
حاث الفئة لالحوم لالالزاع اان الو سان ،لمه إلد

3.34

0.94

66.75

مالسطة

2

نل )

2

اددم احقاددق ضهددواف المردده اع المسددههمة فد اخفاددف

حوة الفق ف قطهع وزة

الااد د مخ و ددهت المر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف

 3حوة الفق ف قطهع وزة هفاة لاحقاق ضهواف ال

3.18

3.41

1.03

0.90

63.61

68.19

مالسطة

مالسطة

3

1

المره اع

3.31

محور الفعالية ككل

0.79

 66.18متوسطة

-

ا هء عل ض اء عا ة الو اسة ل مده هدل ملًد فد ودولل قدم ( )8لالدني الد ض انح،دهءات

الل،فاة لمحل ال فهءة ،فان وماع فق ات هنا الماغا مالاف ة ا،ل ة مالسطة


حاددث وددهءت الفقد ة " اددم إ وددهز المددوخالت ال ماددة لال لعاددة الخه،ددة فد ا فاددن ض رددطة المردده اع
المسددههمة فد اخفاددف حددوة الفقد فد قطددهع ودزة فد اللقددت الم هسددب " فد ال ااددة اتللد علد

ماغا ال فهءة لالزن سدا ( )%68 92الان اسداقطهب ال فدهءات لالخاد ات للم ظمدهت الوللادة
المل عل وهح المر لع ،حاث اقلم ال ال لاو الار او الا ااماع امهده ات عهلادة لملده ف
لاسددلة اهلمردده ة ف د الاخطدداط لا فاددن لاقاددام المردده اع؛ لهددنا مددن رددأ و إن المددل عل د إ وددهز

ض رطة المر لع فد اللقدت الم هسدب حادث ضوى ادلاف طدلاقم عمدل محلادة اوه دب طدلاقم عمدل
ضو ااددة اسددههم ف د اقددوا لالقددع المخددهط ار د ل ضفًددل ،الا وددهز المر د لع ف د اللقددت المحددوو
لللدل قهادة الوهدهت المه حدة علد المرده اع سدااه آخد

ن اهدهء المرده اع فد اللقدت الم هسددب

لاافددق هددنه ال ااوددة م دع (رددههب )2013 ،حاددث ا د ى ضن المردده اع ا وددز ف د اللقددت الم هسددب
ت هه اأا

وة فلل لحهلة الطلا ىء ضل الح لب
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فامه الاهه الفق ة " ام ا فان ض رطة المره اع المسههمة فد اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة فد
اللقددت الم هسددب " اددلزن سددا ( )%67 95مددن وه ددب آخ د ح،ددلت الفق د ة " احقاددق ضهددواف
المره اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة ااد

الا لفدة المسداثم ة ع دو مقه اهده

مع مره اع ممهثلة لهه" عل ال ااة السهوسة لقال اتخا ة الزن سا ()%62 93



لوددهءت الفقد ة " المخ وددهت الاد اددم الح،ددلل علاهدده مددن المردده اع المسددههمة ف د اخفاددف حددوة

الفقد فد قطددهع ودزة هفاددة لم هسدداة " فد ال ااددة اتخاد ة لاددلزن سددا ( ،)%53 49لالسدداب
ا ودع إلد مسددههمة الم ظمدهت الوللاددة واد الح لمادة الاد ض،داحت ال الا ددب ومادع ماطلاددهت

الموامددع الفلسددطا

الددني هددل فد ا ازاددو سد ه

سد اع وددوا ،لالدداف ضاًدده فد حهلددة عزلددة عددن

اللهلم الخه و اساب الح،ه الخه ق المفد لض علادو م دن سد لات لالدني ادول ه ضًدلف الا ادة
مده لاللدب اقلادهت اللًدع الفلسدطا

انقا،هواة لردل الح دة الاوه ادة مدن الالد قطدهع ودزة
الس د الة ول ا سددلااه ف د حاددهة الم دلاطن الفلسددطا ت ددو الددو سدداب ل اء ا د وي وددلوة الحاددهة ف د

قطهع وزة ،الا افهع سقف انحااهودهت الملارداة لسد ه و لهدنه اتسداهب مواملدة مدن ردأ هه ضن
اًددلف قددو ة الم ظمددة عل د احقاددق اتهددواف اللهمددة للمردده اع لاافددق ال ااوددة هددنه مددع و اسددة

(ا ولث )2013 ،الا اسا اوت إل ضن الاغا ات الس الة ف الموامع لالاغا ات المسدام ة فد

ساهسدداهت للوهددهت المدده حان لًددلف ا سدداق الم ظمددهت فامدده اا هدده لولددل مخ وددهت المر د لع
اخالددف عددن المخطددط لددو ض،ددال لل ددن اخالددف هددنه ال ااوددة مددع و اسددة (ل هلددة الالددهلن الددولل

الاهادده  )2003 ،حاددث لوددوت ضن المردده اع الا الاددة الم فددنة ف د و ددلب ضف اقادده حققددت ال اددهئج
لالمخ وددهت الم وددلة لال ددزل الاهح ددث سدداب انخ دداالف إلدد طاالددة المرد د لع ،للقددت لم ددهن
ا فانه الاخاالف الاائهت اان و لب ضف اقه لفلسطان
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جدول  :8اإلحصاءات الوصفية لفقرات محور الكفاءة( ،ن =)83
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

درجة

التوافر

الرتبة

المخ وددهت الا د اددم الح،ددلل علاهدده مددن المردده اع

 1المسددههمة ف د اخفاددف حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة 2.67

0.87

53.49

مالسطة

7

هفاة لم هساة

2

ض رددطة المردده اع المسددههمة فد اخفاددف حددوة الفق د

3.29

ف قطهع وزة هفاة لاحقاق مخ وهاهه

0.98

65.78

مالسطة

4

الاا االفا اًهت المهمة ( عل مسالى ات ردطة

3

حا المخ وهت) الا لًلت للمره اع المسههمة
ف د اخفاددف حددوة الفق د ف د قطددهع وزة،ددحاحةف

3.35

0.93

66.99

مالسطة

3

اللقت الحهل
اددم إ وددهز المددوخالت ال ماددة لال لعاددة الخه،ددة ف د

 4ا فاددن ض رددطة المردده اع المسددههمة ف د اخفاددف حددوة 3.45

1.02

68.92

مالسطة

1

الفق ف قطهع وزة ف اللقت الم هسب

5

ا ددم ا فا ددن ض ر ددطة المر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف
حوة الفق ف قطهع وزة ف اللقت الم هسب

3.40

1.05

67.95

مالسطة

2

مخ ود ددهت المرد دده اع المسد ددههمة ف د د اخفاد ددف حد ددوة

 6الفق د ف د قطددهع و دزة اا د

الا لفددة المسدداثم ة فاهدده 3.22

1.04

64.34

مالسطة

5

ع و مقه اهه مع مره اع مرهاهة لهه
احقاق ضهواف المره اع المسههمة ف اخفادف حدوة

 7الفق د ف د قطددهع و دزة اا د

الا لفددة المسدداثم ة ع ددو 3.15

1.03

62.93

مالسطة

6

3.22

0.70

 64.38متوسطة

-

مقه اهه مع مره اع ممهثلة لهه

محور الكفاءة ككل

وولل قم ( )9ال ض انح،هءات الل،فاة لفق ات محل اتث ،


فف حان ضا زت ض اء عا ة الو اسة ضن الفق ة " ه ده علامدل الادق احقادق الهدوف اللدهم الخدهص
اهلمرده اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة " لادلزن سدا ( )%83 37لا ددلن

لا ودع الاهحدث نلد عدوة ضسداهب ضهمهده سد عة
هنه الفق ة ف ال ااة اتلل لاو وة الاف عهلاة ُ
اقل ددب اتلًد دهع الساهس دداة لانقا ،ددهواة ،لالح ،دده المفد د لض ال ددني ر ددل ح ددة ا ق ددل اتفد د او
81

لالاًددهئع لممه سددهت انحدداالل الا د الاددق وهددلو الا ماددة لاافددق هددنه ال ااوددة مددع (و اسددة لاددو
 )2004الاد د اس ددا اوت ا ددأن المس ددهعوات الوللا ددة المقوم ددة ل ددم احق ددق اته ددواف الم و ددلة م ه دده،
لسلاء هن نل اسب الللامل الماللقة اهلوه ب الفلسدطا

االلق اهلوه ب انس ائال


المسدهعوات الوللادة المقومدة عاد السدلطة اللط ادة الفلسدطا اة لدم احقدق اتهدواف الم ودلة م هده،
لسلاء هن نل اسب الللامل الماللقة اهلوه ب الفلسدطا

االلق اهلوه ب انس ائال  ،لالولل المه حة نااهه


ضل الللامدل الخه وادة ،لخه،دة الاد

ضل الللامدل الخه وادة ،لخه،دة الاد

الاه د دده الفقد د د ة " ه د دده ه د دده ا د ددأثا ات إاوهاا د ددة ضل س د ددلااة اوه د ددب اله د ددوف الل د ددهم " ا د ددلزن س د ددا
( )%80 72لاو وة الاف عهلاة لقو ضره ضف او اللا دة إلد ضن الفقد ة " ه ده إحامدهل ادأن ادام
احقاددق اتهددواف اللهمددة ددأث مددن المردده اع المسدههمة فد اخفاددف حددوة الفقد فد قطددهع ودزة "

وهءت ف ال ااة السهوسة لقال اتخا ة لالزن سا ( )%65 85لاو وة الاف مالسطة


فامدده و ددهءت الفقدد ة " ه دده احام ددهالت ا ددأن احقا ددق الهددوف الل ددهم م ددن المردده اع المس ددههمة فد د

اخفاف حوة الفق ف قطهع ودزة سدلف ا دلن لدو ادأثا علد خطدة الا مادة اللط ادة " فد ال اادة
اتخاد ة اددلزن سددا ( )%64 10لاو وددة ادلاف مالسددطة ًددمن محددل اتثد

لالددزل الاهحددث

نل د إل د إهامددهم الم ظمددهت الوللاددة ااحقاددق اأو ددواهه الخه،ددة ض ث د مددن إهامهههدده ف د احقاددق

خطط الا ماة اللط اة لاافق هنه ال ااودة مدع و اسدة (ضادل حمدهو )2011 ،لالاد اسدا اوت ادأن
الاملاددل الددولل الاحقددق ضلللاددهت الا ماددة فد فلسددطان اسدداب سددلاو إلد احقاددق وهاددهت ساهسدداة
للددولل المه حددة ف د الموامددع الفلسددطا  ،لضن ال د المسددهعوات الا د قددوماهه الم ظمددهت الوللاددة

امت لفق خطة ا ملاة اا هسب مع ضهوافهه الساهساة
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جدول  :9اإلحصاءات الوصفية لفقرات محور األثر( ،ن =)83
م

المتوسط االنحراف

الفقرة

الحسابي المعياري

الوزن

النسبي

درجة

التوافر

الرتبة

ه ه إحامهل اأن اام احقاق اتهواف اللهمدة دأث

 1مدن المرده اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد فد

3.29

0.96

65.85

مالسطة

6

قطهع وزة

ه د دده احامد ددهالت اد ددأن احقاد ددق الهد ددوف اللد ددهم مد ددن

2

المرد دده اع المسد ددههمة ف د د اخفاد ددف حد ددوة الفق د د ف د د

قطهع وزة سلف ا لن لو اأثا علد خطدة الا مادة

3.20

0.91

64.10

مالسطة

7

اللط اة
ه دده علامددل الاددق احقا ددق الهددوف اللددهم الخ ددهص

 3اهلمر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف ح ددوة الفقد د فد د

4.17

0.93

83.37

عهلاة

1

قطهع وزة

اته ددواف اللهم ددة للمر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف

 4حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة ما هسددقة لما هومددة مددع 3.58

1.07

71.57

عهلاة

4

اقاة االهواف لال المره اع

الااد د االفا اً ددهت المهم ددة ( الاد د لً ددلت علد د

5

مسددالى وهاددهت المردده اع حا د الهددوف اللددهم) الا د

3.43

لًلت للمره اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد

0.99

68.67

عهلاة

5

ف قطهع وزة ،حاحةضاًه ف اللقت الحهل

6

ه ه ه ده ادأثا ات إاوهاادة ضل سدلااة اوه دب الهدوف
اللهم

4.04

0.85

80.72

عهلاة

2

ه د دده اد ددأثا ات مخالفد ددة ما اد ددة عل د د الف د د لق اد ددان

 7الو س د د ددان ،لالموملعد د د ددهت الل قاد د د ددة ،ضل الطاقد د د ددهت 3.65

1.05

73.01

مالسطة

3

(الاأثا ات السلااة)

3.63

محور األثر ككل

0.63

 72.50عالية

-

ال ض وولل قم ( )10انح،هءات الل،فاة لفق ات محل االساوامة


فق ددو ح ددهزت الفقد د ة " ه دده ا ددأثا مس دداوام اأخ ددن ال ددان االعاا دده ال س ددهء ،لالفقد د اء ،لالمهمر ددان
اوامهعادده" عل د ال ااددة اتلل د اددلزن سددا ( )%71 57لاو وددة ا دلاف عهلاددة لالددزل الاهحددث
83

ا افهع هنه ال ساة تن الغهلااة من الم ظمهت الوللاة وا الح لماة اًع إهامهمده ااد ا للًدع
حددل وددن ي – مدده ضم ددن  -لمله ددهة ال سددهء ،لاسددل لام ددان فئددهت الموامددع خ،ل،دده الفقدد اء
لالمهمر ددان إوامهعاد دده ،حاد ددث الاا د د هد ددنه الفئد ددهت مد ددن ضهد ددم الفئد ددهت الا د د وعد ددت ن رد ددهء ال د د
الم ظمددهت لهددنا اددول ه ال ددس اددوء ظهددل لعد ضل احد

للم ظمددهت الوللاددة اااوددهه انسدداوامة

فدد قطددهع وددزة خ،ل،دده لل سددهء لالمهمرددان اوامهعادده لالفق د اء لمددن وه ددب آخ د  ،إن إادد از
الاغاا الحه،ل الو اوخل الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة علد الموامدع هفدة لعلد ال سدهء

خه،ددة اسددهل لا فددع مددن سدداة وددهح اقاددام المرد لع لالح،ددلل عل د املاددل آخد مددن مدده حان

آخ د ان لااقددهطع هددنه ال ااوددة مددع و اسددة (م ،ددو )2003 ،الا د ارددا إل د لوددلو ا اددز مددن
الم ظمددهت وا د الح لماددة ف د خددومهاهه إل د الفئددهت المحاهوددة مددن الموامددع الفلسددطا

خه،ددة

الفق د د د اء لالملد د ددلزان لال س د ددهء الفقا د د د ات ف د د د المخام د ددهت لالمدد ددون لالقد د د ى لاافد د ددق ال ادد ددهئج مد د ددع

عددهم ( )2007اددأن المؤسسددهت المددل عل د اًددمان ضهددواف ا ملاددة ال ددس ؤاددة ا ملاددة لددول

المد ضة ،لاددوضت هددنه المؤسسددهت ا ددز فد عملهدده علد الولا ددب الا ملاددة ل ددنل اددو اب لاأهاددل

ال سهء للمره ة ف الا ماة الرهملة


الاهه الفق ة " الاا لسهئل قل الا لللواده المسداخومة فد المرده اع المسدههمة فد اخفادف حدوة

الفقد د ف د د قطد ددهع و د دزة مقاللد ددة " ف د د ال ااد ددة الثه اد ددة ا د دلزن سد ددا ( )%67 23لاو ود ددة ا د دلاف

مالسطة لقو ضره ضف او اللا ة إل ضن الفق ة " ه ه إحامهلاة فع مل از هت المرده اع المسدههمة

ف اخفاف حدوة الفقد خدالل فاد ة ا فادن الد المرده اع " ودهءت فد ال اادة اللهرد ة لقادل اتخاد ة

لالزن سا ( )%58 27لاو وة الاف مالسطة


فامدده وددهءت الفقد ة " اددهل ظ إلد وماددع الولا ددب ضعدداله ،احقددق المردده اع المسددههمة فد اخفاددف
حوة الفق ف قطهع وزة مادوض انسداوامة " فد ال اادة اتخاد ة ادلزن سدا ( )%51 08لاو ودة
الاف مالسطة ًمن محل االساوامة عل الد وم مدن احقادق المرده اع المسدههمة فد اخفادف

حوة الفق لالض ااثه مساوامة للوو مدن فئدهت الموامدع ،ل دن ااقد إحامهلادة إسدام ا هه ل فدع

ملاز اهده ارد ل إومدهل ًددلافة وددوا لللدل ساهسددهت الممدللان اللددب ضاًدده ول ا ااد ا فد عددوم
احقاق ماوض انساوامة عل ض ض اللاقع اهنًهفة لنل  ،ارا هنه ال ساة لغادهب اللمدل الودهو

لالفل ددهل لالحقاقد د لاطاا ددق ملا دده انس دداوامة علد د

هف ددة الفئ ددهت لالمر دده اع الم ف ددنة م ددن خ ددالل

الم ظمهت الوللاة واد الح لمادة فد قطدهع ودزة لودهءت ال سداة ه ده مافقدة مدع و اسدة (حمدهو،

 )2010الاد

ضت ضن انسدداوامة فد المؤسسددهااة مهزلددت مالسددطة اسدداب اتلًددهع انقا،ددهواة

لالاغا ات المسام ة ف ساهسهت الممللان
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جدول  :10اإلحصاءات الوصفية لفقرات محور االستدامة( ،ن =)83
م
1

2
3

المتوسط االنحراف الوزن

الفقرة

الحسابي المعياري

سددلف اس ددام ساهس ددة المسددهعوات ال ددو اال اه ددهء م ددن

النسبي

درجررررررررررررة
التوافر

الرتبة

الالددهلن لا فاددن المردده اع المسددههمة ف د اخفاددف حددوة 2 95

1 03

 59 04مالسطة

9

3 23

0 93

 64 58مالسطة

4

3 20

0 89

 63 90مالسطة

5

الفق ف قطهع وزة

ه د دده خطد ددط نعد ددواو الل د دلائ لال د د ظم القه ل اد ددة نات

ال،لة

ا د د د د د د ددم ضع د د د د د د ددواو اللد د د د د د د دلائ لالد د د د د د د د ظم القه ل ا د د د د د د ددة نات

ال،لة المخطط لهه مساقه

ه دده قد ددو ة ا ظاماد ددة هفا ددة لا فاد ددن ض رد ددطة المرد دده اع
4

المس د د ددههمة فد د د د اخفا د د ددف حد د د ددوة الفقد د د د فد د د د قطد د د ددهع

وزةنح د ددواث ا د ددأثا ات حاد د د ال د ددو ا اه د ددهء ا فا د ددن الد د د

3 00

1 10

 60 00مالسطة

7

المره اع
5
6

ملاز ددة المر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف ح ددوة الفقد د
هفاة امه ف نل

هفاة لاغطاة م ،لفهت الارغال

ه دده إحامهلاددة فددع مل از ددهت المردده اع المسددههمة فد

اخفاف حوة الفق خالل فا ة ا فان ال المره اع

3 34

1 17

 66 75مالسطة

3

2 91

0 94

 58 27مالسطة

10

الااد د د د لس د د ددهئل ق د د ددل الا لللوا د د دده المس د د دداخومة فد د د د

7

المره اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع 3 36

1 03

8
9

وزة مقاللة

 67 23مالسطة

2

اد د د ددام ،د د د دداه ة الاوا ة الملد د د ددوات الخه،د د د ددة اهلمرد د د دده اع
المسههمة ف اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ار ل 3 00

1 02

 60 00مالسطة

7

3 58

1 18

 71 57عهلاة

1

3 15

1 20

 62 93مالسطة

6

م هسب

ه د دده اد ددأثا مسد دداوام اأخد ددن الد ددان االعااد دده ال سد ددهء،
لالفق اء ،لالمهمران اوامهعاه

 10ه ه اأثا مساوام اأخو الان االعااه م اعهة الاائة
اددهل ظ إل د وماددع الولا ددب ضعدداله ،احقددق المردده اع

 11المسههمة ف اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة مادوض 2 55
انساوامة

85

1 11

 51 08مالسطة

11

للاقاددام مردده اع الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة المسددههمة ف د اخفاددف حددوة الفقد ف د قطددهع
وزة  ،قهم الاهحدث اهسداخوام المقدهااس الل،دفاة ل دل محدل مدن محدهل الو اسدة الخمسدة مده هد ماا دة

ف وولل قم ()11

جدول  :11اإلحصاءات الوصفية لمحاور الدراسة( ،ن =)83

المتوسط االنحراف الوزن

درجررررررررررررررررررررررة

م

المحور

عدد الفقرات

1

اال ااهط

5

3 54

2

الفلهلاة

3

3 31

0 79

3

ال فهءة

7

3 22

0 70

64 38

4

اتث

7

3 63

0 63

72 50

عهلاة

5

االساوامة 11

3 17

0 63

63 44

مالسطة

5

33

3.35

0.47

 66.94متوسطة

-

المجموع

الرتبة

النسبي

التوافر

0 67

70 89

عهلاة

2

66 18

مالسطة

3

مالسطة

4
1

الحسابي المعياري

لاظه د ال اددهئج ضن عا ددة الو اسددة ا د ى ضن و وددهت الا دلاف لوماددع محددهل الو اسددة ما دلاف ة او وددة
مالسطة ضل عهلاة لاظه ال اهئج ا ااب المحهل (ملهاا اقاام المره اع):


حاث وهء محدل اتثد فد ال اادة اتللد ادلزن سدا ( )%72 50لاو ودة ادلاف عهلادة لهدنا
اول ضن الم ظمهت الوللادة واد الح لمادة اللدب ول ا فد اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة فد

ظددل واددهب مردده ة الح لمددة لالر د هت الخه،ددة لاافددق هددنه ال سدداة مددع وا سددة (ضاددل خلددف،

 )2013الا د ضردده ت إلدد للوددلو ضثدد لم ظمددهت الموامددع المددو

علدد فهددم ان سددهن لحقلقددو

للاواهاو اوهه لط و ،لزاهوة اللع الملاطن الاو ا و تهمااو ملاطن فهعل لمؤث


لوددهء محددل اال ااددهط ف د ال ااددة الثه اددة اددلزن سددا ( )%70 89لاو وددة ا دلاف عهلاددة ،لهددنا
الددزى تن الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة اقددلم اا فاددن مردده اع اافددق مددع إوااهوددهت الموامددع

لالفئهت المساهوفة ،لضاًه مل فاهه ااطللهاهم الاهامهمهاهم من خالل و اسة إحااهوهاهم ،لو اسدة
اللاقع الني اله م و القطهع ،فهنه الم ظمهت عل و ااة هملة اأن ساة الفق ف قطهع ودزة

اازااو ار ل س اع ووا ،لاهلاهل ضي اوخل سا لن مسههمة وادوة فد حدل المرد لة لفد اق اد
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(الم ددز الفسددطا

لقًددهاه السددالم لالوامق اطاددة )2005 ،لوددو ضن ه دده ضثد ملحددلظ للمردده اع

الههوف ددة لالزا ددز اللالق ددة ا ددان الموام ددع الم ددو

لالوامق اطا ددة علد د الم ظم ددهت لالموام ددع

م دده

لاقهطل ددت ه ددنه ال ااو ددة م ددع ( س دداة )2008 ،ال ددني ضى ا ددأن املا ددل ات ر ددطة الاد د اق ددلم اه دده
الم ظمهت لو اتث اللاً امه اقلم او من ض رطة الا عن لاقع الرلب الفلسطا



الاددو محددل الفلهلاددة ف د ال ااددة الثهلثددة اددلزن سددا ( )%66 18لاو وددة ا دلاف مالسددطة هددنا
اددول ضن احقاددق ضهددواف المردده اع المسددههمة فد اخفاددف حددوة الفقد اددام م اعهاهدده لاللمددل علاهدده

لضخددنهه الددان انعاادده ار د ل وددهو مددن قاددل الم ظمددهت الوللاددة لهددنا اافددق مددع و اسددة (زها د ة،

 )1999الا لًدحت ضن الم ظمدهت واد الح لمادة ح،دل علاهده اغااد ودله ي فد الفاد ة مده
الددو اافددهق السددلل ،حاددث اددوضت اللمددل عل د احلاددل الاملاددل مددن ضوددل احقاددق ضهددواف مواملددة

ا ،ددب فد د احقا ددق الا ما ددة انوامهعا ددة ،لالساهس دداة لااق ددهطع ه ددنه ال ااو ددة م ددع (عا ددو الد د حام،
 )2007ادأن طاالدة عمددل لضهدواف الم ظمددهت واد الح لماددة اا هسدب مددع الطاالدة المواملاددة
السهئوة ،مه لا سوم وهاة ال الم ظمهت مع الاائة المحلاة المحاطة



اا مدده وددهء محددل ال فددهءة ف د ال ااددة ال االددة لقاددل اتخا د ة لاددلزن سددا ( )%64 38لاو وددة
ا دلاف مالسددطة لهددنا ال د اددأن الم ظمددهت الوللاددة لددواهه القددو ة لاحلاددل المددوخالت مددن ضم دلال

لخا د ات لم دلا و ضخ د ى إل د

اددهئج لضهددواف اسدداب اددلف ال دلاو الار د اة لالقددو ات لانم ه اددهت

المهلاة لوا المهلاة لنل  ،لل ن مه زالت احاهج هنه الم ظمهت ل فع ساة ال فدهءة فد اسداغالل
ملا وهدده ،لملاءمددة فقهاهدده مددع اتهددواف الم ددلي احقاقهدده لاافددق هددنه ال ااوددة مددع (ضاددل ال ،د ،

 )2007اددأن ام ددان م ظمددهت الموامددع المددو

اسددههم فد زاددهوة فددهءة عملهدده لاحقاددق ضهددوافهه

لوهاهاهه ،لاهلا ازواو ول هه ف الموامع لاخالدف هدنه ال ااودة مدع و اسدة (ولا دهت)2010 ،
اددأن الم ظم ددهت مه ازل ددت الاو ددو  ،ددللاهت واخلا ددة اح ددو م ددن ق ددو اهه علد د ضواء ض ر ددطاهه ا ف ددهءة

عهلاة


ضمده محدل االسداوامة لاحسدب آ اء عا دة الو اسدة فقدو ودهء فد الم اادة الخهمسدة لاتخاد ة لادلزن
سا ( )%63 44لاو وة الاف مالسطة علد الد وم مدن ضن ه ده ادأثا مسداوام اأخدن الدان

انعاا دده ال س ددهء لالمهمر ددان ،للو ددلو عملا ددة للاط ددلا ل ق ددل الخاد د ات الا لللوا ددة للقط ددهع م ددن
خالل انهامدهم امرده اع ا لللواده الملللمدهت ،إال ضن ملاده انسداوامة فد مرده اع الم ظمدهت

الوللاددة واد الح لماددة اقد ضقددل ملادده اطاددق لنلد نعامددهو الم ظمددهت عل د ممددللان الامددولا
عل د املاددل لفا د ات محددولوة ،لهددنا اددول ضن ه دده إسدداوامة ف د مردده اع ال د الم ظمددهت لل ددن

مهزلد ددت ولن المسد ددالى المطلد ددلب حاد ددث ن د د ت و اسد ددة ( اسد ددة )2013 ،اد ددأن ه د دده واد ددهب

ليسدداوامة لانسددام ا اة فد عمددل الم ظمددهت ،فددان ضولددب ات رددطة لالاد امج الاد اقددومهه اغلددب
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علاهه الطهاع اللقا لالم حل  ،لا اه امو و إ اههء الاملال الم ،دلو لهده لاردا و اسدة (ضادل
حمو )2008 ،للولو قلة لعاة ف انساوامة لا لز ق،ص وهح


لال ددد ال ددلزن ال س ددا للو و ددة ال لا ددة لمح ددهل االس ددااه ة (مل ددهاا اقا ددام المر دده اع) ()%66.94
لاو وة الاف مالسطة
امها ددوا الخاا دده ضس ددئلة الو اس ددة ،لللاحق ددق م ددن رد د لط االخاا دده ات االح ،ددهئاة المطاق ددة الخاا دده

ف ًد د دداهت الو اسد د ددة قد د ددهم الاهحد د ددث اهسد د دداخوام اخااد د دده

للمود د ددل لف – سد د ددم لف Kolomogrove-

) Smirnov Test (K-Sالخاادده مدده إنا ه ددت الااه ددهت اااددع الالزاددع الطاالد مددن عومددو ،ل ه ددت
ال اهئج مه اظه ف وولل قم ()12

جدول  :12نتائج اختبار التوزيع الطبيعي لمتغيرات االستبانة (ن =)83
م

المجال

عدد الفقرات قيمة االختبار القيمة االحتمالية

1

اال ااهط

5

0.036

0 20

2

الفلهلاة

3

0.044

0 20

3

ال فهءة

7

0.090

0 20

4

اتث

7

0.034

0 20

5

االساوامة 11

0.063

0 20

33

0.032

0.20

المجموع

اظهد ال اددهئج ف د وددولل ( )12اددأن القامددة االحامهلاددة ل ددل محددل مددن محددهل الو اسددة ل ددنل

االسااه ة

ل ض ا من مسالى الواللة (

) ،لهنا اولل عل ضن ااه هت محدهل الو اسدة اادلزع

الزاله طاالاه امه ام ن الاهحث من اطااق االخااه ات انح،هئاة الململاة
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اإلجابررة عررن الس رؤال :هررل توجررد فررروق ذات داللررة إحصررائية عنررد مسررتوى داللررة ( )α≥0.05بررين
متوسطات استجابات المبحوثين حرول معرايير تقيريم المشراريع فري المنظمرات الدوليرة غيرر الحكوميرة

المسرراهمة فرري تخفيررف حرردة الفقررر فرري قطرراع غررزة تعررزى (عن روان المنظمررة  ،عمررر المنظمررة ،عرردد
المشاريع المنفذة) .
لللح م عل الف ًاة ساا هلل الاهحث ماغاد ات الو اسدة مواملدة لاخااده واللدة الفد لق احسدب

الماغا ات الواملو افاة عل ال حل الاهل :
أو ًال :عنوان المنظمة

ظ ا العاوالاة الزاع الااه هت مه هدل مادان فد ودولل قدم ( )13اسداخوم الاهحدث اخااده مدهن
) Mann – Whitney (Uالخاادده الفد ق اددان مالسددط و وددة اسدداوهاة الماحددلثان مددن ددل

لاا د

م ظمة احسب ع لان الم ظمة ،حاث الزعت الم ظمدهت الممثلدة فد اللا دة علد محدهفظاان لهمده (ودزة

ل ف )

جدول  :13اختبار مان ويتني للفرق بين متوسطات محاور الدراسة بحسب عنوان المنظمة (ن =)83
المتوسط

المجاالت

الحسابي

الفرق بين

االنحراف

المتوسطين

المعياري

وزة 3.53

0.64

3.93

1.51

-0.40

وزة 3.28

0.79

4.00

0.88

-0.72

وزة 3.24

0.70

2.57

0.49

0.67

وزة 3.62

0.60

3.81

1.32

-0.19

وزة 3.15

0.63

3.80

0.20

االسررررررررررتبانة وزة 3.34

0.47

3.58

0.64

االرتباط

ف

الفعالية

ف

الكفاءة

ف

األثر

ف

االستدامة

ككل

ف
ف

قيمة

االختبار

القيمة

االحتمالية

159.5

0.352

179.0

0.162

48.5

0.082

161.5

0.327

-0.65

197.5

0 057

-0.24

163.0

0 315

ال د ض الوددولل قددم ( )13انح،ددهء الل،ددف لددو وهت اسدداوهاة عا ددة الو اسددة احسددب ع دلان
الم ظمددة الا د الملددلن اهدده م،ددحلاه اقامددة اخاادده مددهن لاا د
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" ل ددل محددل ل ددنل لالسددااه ة

ددل

) ا ددان

اظهد د ال ا ددهئج ض ددو ال الو ددو ه دده ف لق دده نات والل ددة إح ،ددهئاة ع ددو مس ددالى والل ددة (

مالسددطهت اسدداوهاة ضف د او اللا ددة الددزى لل دلان الم ظمددة لالددزل الاهحددث نل د تن الم ظمددهت الوللاددة
الوددو فامدده اا هدده ارددهاو اا د ف د ضهددوافهه لساهسددهاهه ،احاددث اافددق مددع ماطلاددهت الموامددع المسدداهوف،

لاسددل ل اء احقاددق ضهددواف مخالفددة م هدده اخفاددف حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة ،لاحددهلل ومالهدده ااحلاددل
ضف ه المره اع إل مخ وهت لهه آثه ف حل مر لة الفق  ،مه المل علد احقادق مادوض انسداوامة فد
مره الهه قو انم هن

ثانياً :عمر المنظمة
ظد ا العاوالاددة الزاددع الااه دهت مدده هددل ماددان فد وددولل قددم ( )14اسداخوم الاهحددث احلاددل الااددهان
اتحددهوي الخاادده الف د ق اددان مالسددط و وددة اسدداوهاة الماحددلثان احسددب ددل فئددة عم اددة للم ظمددة الا د
المللن اهه

جدول  :14اختبار التباين األحادي لمحاور الدراسة بحسب عمر المنظمة (ن =)83
عمر المنظمة
المحور

أقل من

من  5إلى

5

االرتباط
الفعالية
الكفاءة
األثر
االستدامة

من 15

سنوات

سنة

سنة

3.50

3.64

3.36

اال ح اف 0.42

0.58

0.62

0.76

3.33

3.44

3.30

3.22

اال ح اف 0.00

0.95

0.64

0.74

2.64

3.34

3.39

3.12

اال ح اف 0.10

0.65

0.63

0.75

3.14

3.43

3.82

3.73

اال ح اف 0.61

0.78

0.34

0.54

2.50

3.07

2.81

3.37

اال ح اف 0.99

0.64

0.68

0.54

2.89

3.32

3.28

3.40

اال ح اف 0.16

0.58

0.35

0.42

المالسط
المالسط
المالسط
المالسط

* وال إح،هئاه ع و مسالى (

)
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قيمة ف

فأكثر
3.53

االسرررررتبانة المالسط

ككل

إلى أقل

أقل من 10

سنوات
المالسط

من 11

15

القيمة

االحتمالية

0.464

0.709

0.415

0.743

1.210

0.312

2.110

0.106

*0.012 3.867
0.906

0.442

الدد ض الوددولل ق ددم ( )14انح،ددهء الل ،ددف لددو وهت اس دداوهاة عا ددة الو اس ددة احسددب الفئ ددة
اللم اددة اللم اددة للم ظمددة الا د الملددلن اهدده م،ددحلاه اقامددة اخاادده احلاددل الااددهان اتحددهوي "ف" ل ددل
محل

) ادان

اظه ال اهئج ض و ال الوو ه ه ف لقه نات واللة إح،هئاة ع دو مسدالى واللدة (

مالسطهت اساوهاة ضف او اللا ة الزى للفئة اللم اة للم ظمة الاد الملدلن اهده فد ومادع محدهل الو اسدة

مه عوا محل االساوامة لالزل الاهحدث نلد للودلو اهامدهم ا سدب مافهلادة لرد ل ل لعادة عملادة الاقادام

لمردده اع الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة ،لللوددلو إخدداالف ل سدداة اتلللا دة الا د اًددلهه الم ظمددهت
الوللاة لملاه انساوامة ف مره الهه

للمل فة ااوهه الف لق اان مالسطهت ماغا ات الو اسة االه للفئهت اللم اة للم ظمهت الاد المدل

اهه الماحدلثان اسداخوم الاهحدث اخااده ردافاو ،مده فد ودولل قدم ( )15لادهل ظ إلد ال ادهئج فد

دال

مدن الودوللان قددم ( )15ل ( )16ودو ض دو الوددو ه ده فد لق نات واللدة إح،دهئاة ع ددو مسدالى واللددة (

) اددان مالسددط اسدداوهاهت ضف د او اللا ددة ف د محددل االسدداوامة احسددب الفئددة اللم اددة للم ظمددة

حاث الوو فد لق والدة إح،دهئاه ادان مالسدط اسداوهاهت اتفد او اللدهمللن فد م ظمدهت ازادو عم هده عدن

 15س د ة لال د الا د اقددل عددن  5س د لات ل،ددهل ال د الم ظمددهت نات اللم د اتطددلل لا وددع الاهحددث
الساب اأن الم ظمهت الوللاة نات اللم اتطلل عل و ااة ض ا اأهمادة عملادة الاقادام للمرده اع ،لض هده
اس دداغل ال ددو لس لاللاد د الس ددهاقة الماد دلاف ة ل ددواهه لالم ددل علد د ع ددوم ا د د ا ضخط ددهء المهًد د

لاس ددل

م ظ مهت اللم اتطلل ادأن ا دلن لهده ا،دمة مسداوامة الادق الم هده لم ه اهده لسدملاهه واخدل الموامدع

الفلسطا

جدول  :15نتائج اختبار شيفيه لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء على فئات عمر
المنظمة( ،ن=)83
الفئة العمرية للمنظمة
المحور

أقل من 5

من  5إلى أقل من 10

سنوات

مرن  5إلررى أقرل مررن 10
سنوات

االستدامة مددن  11إلد د ضق ددل م ددن 15
سة

 15س ة فأ ث

* وال إح،هئاه ع و مسالى (

من  11إلى أقل من
 15سنة

سنوات

-0.57

-

-0.26

-0.31

0.26

-

*-0.87

-0.29

-0.56

)
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ثالثاً :عدد المشاريع التي نفذتها المنظمة
ظد ا العاوالاددة الزاددع الااه دهت مدده هددل ماددان فد وددولل قددم ( )16اسداخوم الاهحددث احلاددل الااددهان

اتحددهوي الخاادده الف د ق اددان مالسددط و وددة اسدداوهاة الماحددلثان احسددب ددل فئددة للددوو المردده اع الا د
فناهه الم ظمة الا المللن اهه

جدول  :16اختبار التباين األحادي لمحاور الدراسة بحسب لعدد المشاريع التي نفذتها المنظمة (ن
=)83

لعدد المشاريع التي نفذتها المنظمة
أقل من

المحور

5

سنوات
المالسط

االرتباط

االستدامة

سنة

3.40

اال ح اف 0.79

0.64

0.57

0.65

3.05

3.30

3.55

3.40

اال ح اف 0.83

0.73

0.83

0.82

2.71

3.30

3.72

3.22

اال ح اف 0.70

0.58

0.50

0.73

3.73

3.53

3.96

3.43

اال ح اف 0.50

0.70

0.39

0.68

3.11

3.26

3.17

3.09

اال ح اف 0.58

0.54

0.65

0.82

3.20

3.39

3.57

3.26

اال ح اف 0.47

0.45

0.41

0.52

المالسط

االسرررررتبانة المالسط

ككل

سنوات

3.66

المالسط

األثر

من 15

* وال إح،هئاه ع و مسالى (

قيمة ف

فأكثر

3.71

المالسط

الكفاءة

أقل من 10

إلى أقل

سنة

3.37

المالسط

الفعالية

من  5إلى

من 11

15

القيمة
االحتمالية

1.363

0.260

1.179

0.323

*0.000 7.333
2.478

0.067

0.361

0.781

2.092

0.108

)

الدد ض الو ددولل ق ددم ( )16انح ،ددهء الل ،ددف لددو وهت اس دداوهاة عا ددة الو اس ددة احس ددب ع ددوو
المره اع الا
محل

فناهه الم ظمة الا المللن اهه م،حلاه اقامة اخااده احلادل الااادهن اتحدهوي "ف" ل دل

اظه ال اهئج ض و ال الوو ه ه ف لقه نات واللة إح،هئاة ع دو مسدالى واللدة (

مالسطهت اساوهاة ضف او اللا ة عدوو المرده اع الاد

) ادان

فدناهه الم ظمدة الاد الملدلن اهده فد ومادع محدهل

الو اسددة مدده عددوا محددل ال فددهءة لهددنا ارددا نهامددهم الم ظمددة الوللاددة لالممددللان ااقددام المردده اع لمل فددة
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آثدده هم ،لل ددن الوددو عددوم إ ا د اث لددالض المدده حان لمل فددة إل د ضي مددوى اددم إسدداغالل اللقددت لالم دلا و
الارد د اة ل ا ددف ام ددت عملا ددة ،د د ف اتمد دلال المم لح ددة ااعااه ه دده ر ددأ ه واخلا دده للوه ددة الم ف ددنة للل ددل
المه حان ا،الا إهامهمهم ار ل ضسهس لاقاام آثه المر لع ضل احقاق ق،ص ودهح ضل احقادق ضهدواف
ملا ة م ااطة اأو واهم الخه،ة

للمل فة ااوهه الف لق اان مالسطهت ماغا ات الو اسة االه عدوو المرده اع الاد

فدناهه الم ظمدة

الا د المددل اهدده الماحددلثان اسدداخوم الاهحددث اخاادده رددافاو ،مدده ف د وددولل ق ددم ( )17لاددهل ظ إلدد

ال ادهئج فد

ددال مدن الودوللان قددم ( )16ل ( )17ودو ض دو الوددو ه ده فد لق نات واللددة إح،دهئاة ع ددو

مسالى واللة (

) اان مالسط اساوهاهت ضفد او اللا دة فد محدل ال فدهءة احسدب عردد المشراريع

التررري نفرررذتها المنظمرررة حاددث الوددو ف د لق والددة إح،ددهئاه اددان مالسددط اسدداوهاهت اتف د او اللددهمللن ف د

م ظمهت اقل عوو مرده الهه عدن  5مرد لعهت عدن الد الم ظمدهت الاد ااد الح عدوو مرده الهه مده ادان

 5ل  15مر د لعه لالددزل الاهحددث نل د ااهامددهم ال د الم ظمددهت الا د الددو عددوو مردده الهه قلاددل إل د

سلاهه لاحقاق ضهواف المر لع مهمده لدف اتمد مدن ضمدلال لخاد ات للقدت لوهدو ،لنلد لارد ال لا دهء

سملة واوة ضمهم المه حان ،لالقو ة عل ولب مزاوا من اتملال

جدول  :17نتائج اختبار شيفيه لبيان الفرق بين متوسط االستجابات بناء على عدد المشاريع التي
نفذتها المنظمة( ،ن=)83

عدد المشاريع التي نفذتها المنظمة
المحور

من  5إلى أقل من 10

من  11إلى أقل من 15

أقل من 5

*-0.59

-

0.42

*-1.02

-0.42

-

-0.51

0.08

*0.51

مشاريع

مررن  5إلررى أقررل مررن 10

الكفاءة

مشاريع

م ددن  11إلد د ضق ددل م ددن 15
مر لع
 15مر لع فأ ث

* وال إح،هئاه ع و مسالى (

مشاريع

)
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مشروع

الفصل اخلامس
النتــــائج والتوصيــــات

 1-5مقدمة

 2-5نتائج الدراسة.
 2-5توصيات الدراسة.
 4-5مقترحات لدراسات مستقبيلة.













 1-5مقدمة:
ااًمن هنا الف،ل ع ض ال اهئج الا ال،دلت إلاهده هدنه الو اسدة ،ل ادط الد ال ادهئج مدع انطده

ال ظد د ي لالو اس ددهت الس ددهاقة الاد د ا هلل ددت ملًدددلع اقاد ددام مرددده اع الم ظم ددهت الوللادددة واد د الح لماد ددة
المسههمة ف اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة ،لنل من ضول ،اهوة ال،اهت اسهعو الد الم ظمدهت

ف احسان ضوائهه لخومهاهه الههوفة ف اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة

 2-5نتائج الدارسة:
الو انطالع عل احلال ال اهئج فقو ضلًحت الو اسة مه ال :
 -1ضن اقاام الم ظمهت الوللاة وا الح لماة لمره الهه المسههمة ف اخفاف حوة الفق فد قطدهع
و د دزة الامد ددو عل د د ملاد دده اتث د د ا سد دداة ( ،)%72 50حاد ددث احد ددهلل الم ظمد ددهت الوللاد ددة وا د د

الح لماددة ،دداهوة لولددب مردده اع اخفددف مددن حددوة الفقد فد قطددهع ودزة احاددث ا ددلن لهدده آثدده

سلااة ضل ااوهاادة ،ماهرد ة لواد ماهرد ة علد الموامدع الفلسدطا  ،مده لاسدل هدنه الم ظمدهت

لاحقاق ضو وة لضهواف خه،ة اهه ممه اؤث عل الفئهت المساهوفة

 -2اأن اقاام مره اع الم ظمهت الوللاة وا الح لماة المسههمة لاخفاف حوة الفق فد قطدهع ودزة
ا ا ز عل ملاه اال ااهط ا ساة ( ،)%70.89لهنا اول اأن الم ظمهت الوللاة وا الح لمادة
ف د قطددهع و دزة اقددوم مردده اع اا هسددب مددع احااهوددهت الموامددع المسدداهوف لالفئددة المسددافاوة مددن

المره اع ل مه لاردا هدنه ال سداة علد قدو ة الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة فد قطدهع ودزة
م هدده الرددلب الفلسددطا

عل د مل فددة الفو دلات لالمردده ل الا د الدده

ف د قطددهع و دزة ،لاقددوام

المره اع الم هساة للفئهت المسافاوة
 -3ضن اقادام مرده اع الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة فد المسدههمة اخفادف حدوة الفقد فد قطددهع
وزة ااعامهوهه عل ملاه الفلهلادة ا سداة ( ،)%66.18ضي ضن المرده اع المسدههمة فد اخفادف

حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة حققددت وزئادده ضل سدداحقق ضهددوافهه لمخ وهاهدده المخططددة لهدده ،لنل د

اساب م اعهة ال الم ظمهت وماع الف ًداهت لالمخدهط ضث دهء ا،دمام المرد لع ،لاسداب قهادة
المه حان عل اقاام لقاهس المؤر ات لاتهواف الملًلعة ف مقا حهت المره اع

 -4الًد ال اددهئج ااعامددهو اقاددام مردده اع الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة المسددههمة فد اخفاددف
حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة عل د ملادده ال فددهءة ا سدداة ( ،)%64.38لهددنا اددول عل د المحهللددة
الحثاث ددة للم ظم ددهت الوللادددة فد د قط ددهع ود دزة لا ومدددة ات ردددطة لالمد دلا و إلد د مخ و ددهت ارد د ل

إقا ،ددهوي لضمث ددل م ددن ضو ددل احقا ددق اته ددواف الم س ددلمة مس دداقه ،لل ددن ه ددنه المح ددهلالت ال اما ددة
لاو ب إهوا الملا و لالموخالت لاحقاق ال اهئج الم ولة مه زالت مالسطة
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 -5اظه ال اهئج ض و اام اقاام مره اع الم ظمهت الوللاة وا الح لماة المسدههمة فد اخفادف حدوة
الفق اعامهوا علد ملاده االسداوامة ا سداة ( ،)%66.94لهدنا ادول علد ضن ه ده إهامدهم مدن
الم ظم ددهت الوللا ددة واد د الح لما ددة للاغل ددب علد د المخ ددهط الاد د ق ددو اظهد د خ ددالل فاد د ة ا فا ددن
المرددده اع ،مددده لالودددو ردددلل اهلمل ادددة اود ددهه المرددده اع الم فدددنة ،لل دددن ال اد دزال إم دداال هدددنه
الم ظمهت لقو ة ا ظاماة هفاة السدام ا م دهفع مرده الهه المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد الدو

ا اههء المره اع مالسطة

 -6اظه ال اهئج ض و ال الوو ه ه ف لقه نات واللة إح،هئاة اان مالسدطهت اسداوهاة ضفد او اللا دة
الزى لل لان الم ظمة

 -7ال الو ددو ه دده ف لق دده نات والل ددة إح ،ددهئاة ا ددان مالس ددطهت اس دداوهاة ضفد د او اللا ددة ال ددزى للفئ ددة
اللم اة للم ظمة الا المللن اهه ف وماع محهل الو اسة مه عوا محل االساوامة

 -8الوو ه ه ف لق نات واللة إح،هئاة اان مالسط اسداوهاهت ضفد او اللا دة فد محدل االسداوامة

احسدب الفئدة اللم ادة للم ظمدة حاددث الودو فد لق والدة إح،ددهئاه ادان مالسدط اسداوهاهت اتفد او

اللددهمللن ف د م ظمددهت ازاددو عم هدده عددن  15س د ة لال د الا د اقددل عددن  5س د لات ل،ددهل ال د
الم ظمهت نات اللم اتطلل

 -9اظه ال اهئج ض و ال الوو ه ه ف لقه نات واللة إح،هئاة اان مالسدطهت اسداوهاة ضفد او اللا دة
اخ،دلص عددوو المردده اع الاد
عوا محل ال فهءة

فدناهه الم ظمددة الاد الملددلن اهدده فد وماددع محددهل الو اسددة مدده

 -10اظه د ال اددهئج اددأن ه دده ف د لق نات واللددة إح،ددهئاة اددان مالسددط اسدداوهاهت ضف د او اللا ددة ف د

محل ال فهءة احسب عدد المشاريع التي نفذتها المنظمرة حادث الودو فد لق والدة إح،دهئاه ادان
مالسط اساوهاهت اتف او اللهمللن ف م ظمهت اقل عوو مره الهه عن  5مرد لعهت عدن الد

الم ظمهت الا اا الح عوو مره الهه مه اان  5ل  15مر لعه خالل الخمس س لات اتخا ة
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 3-5توصيات الدراسة:
قو خل،ت هنه الو اسة إل عوة ال،اهت ضهمهه:
 ً -1ل ة انهامدهم املاده اتثد مدن قادل الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة لمرده الهه المسدههمة
ف د اخفاددف حددوة الفق د لزاددهوة اتثدده الا ملاددة للمردده اع الم فددنة مددن ضوددل احقاددق ض ا د ام ددان

إقا،هوي الاحواث اغا ات مساوامة لطلالة اتول عل الفئهت المساهوفة ل المسافاوة

 -2الا ادز علد ملادده ان ااددهط مددن قاددل الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة لمردده الهه المسددههمة
فد اخفاددف حددوة الفقد مددن ضوددل ًددمهن إلا،ددهق لا د ااط لضهددواف الم ظمددة لاسددا اااواهاهه ،مددع

ماطلاهت المسافاوان ،لاحااهوهت لضللاهت الرلب الفلسطا

 -3إعطددهء ضهماددة ض ا د لملادده الفلهلاددة لمردده اع الم ظمددهت الوللاددة وا د الح لماددة المسددههمة ف د

اخفادددف حد ددوة الفق د د ف د د قطدددهع و د دزة للد ددنل لاحقاد ددق اتهدددواف المالقلد ددة مد ددن ل اء ا فاد ددن هد ددنه

المره اع

 -4فع حوم انهامهم املاه ال فدهءة فد مرده اع الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة المسدههمة فد
اخفاددف حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة لًددمهن احقاددق اتهددواف لالغهاددهت مددن ال د المر ده اع عددن

ط اق اساغالل الملا و الماهحة إساغالال ضمثل لاأقل ا هلاف مم ة

 -5اوب عل الم ظمهت الوللاة وا الح لماة ضن ال الف وهوا ف الظام ملاده انسداوامة فد
مرده الهه المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة مدن ضودل اسدام ا م دهفع لفلائدو الد

المردده اع الددو إ اهددهء الاملاددل لعلد الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة اا د مردده الهه الم فددنة
ااسام ا الاو اج ا و للمسهعوة المهلاة ف حهل ال ض إحوى المره اع الم فنة لخلل ضل مر لة
 -6اوددب علد الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة انطددالع لالمردده ة فد احقاددق الخطددط الا ملاددة
الفلسطا اة لاللمل عل اا

اسا اااواهت حقاقة المل عل الحو من ملوالت الفق

 -7إق ددهع الممددللان اا فاددن مردده اع اًددع احواددو وقاددق الحااهوددهت الفئددهت الفقا د ة لالمهمرددة للفددق
اتلللاهت لالخطط اللط اة لالاوا عن اتو وات الخه،ة
ً -8د ل ة قهاددة الح لمددة الفلسددطا اة علد مردده اع الم ظمددهت الوللاددة واد الح لماددة الم فددنة فد

قط ددهع ود دزة ،لو اسدددة هدددل مددده إنا ه ددت هدددنه المرددده اع ااد دلائم مدددع ؤادددة لاطلل ددهت الح لمدددة

الفلسطا اة ضم ال من ضول ًمهن احقاق الساهسهت اللط اة

97

 -9ام دان انقا،دهو الفلسدطا

لوللدو إقا،دهو مسدداقل واد ادهاع لملامدو علد المد

لالمسددهعوات

الوللاة من خالل اساحواث لعاة مره اع لاد امج ووادوة لواد اقلاوادة اهدام اهلا مادة المسداوامة

لالزز ثقهفة االعامهو عل النات

 4-5مقترحات لدراسات مستقبيلة:
ف ًلء مه ساق من اهئج اقا ح الاهحث الو اسهت الاهلاة:

 -1اقاام ملاه انساوامة ف مره اع الم ظمهت الوللاة وا الح لماة من لوهة ظ
المسافاوان ف الًفة الغ ااة لقطهع وزة

 -2لاق ددع إوا ة مر دده اع الم ظم ددهت الوللا ددة واد د الح لما ددة فد د ام ددان اتسد د الفقاد د ة
لالمهمرة ف الًفة الغ ااة لقطهغ وزة
 -3اقاددام الخطددط لالمردده اع الم فددنة مددن الح لمددة الفلسددطا اة ف د اخفاددف حددوة الفق د
لالاطهلة
 -4ضث المسهعوات المقومة مدن قادل الم ظمدهت الوللادة واد الح لمادة علد انقا،دهو
الفلسطا
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المراجع:
أوالً :المراجع العربية:
 ضاددل ال  ،د  ،مددوحت ( :)2007إدارة منظمررات المجتمررع المرردني ،ط ،1القددهه ة ،إاا د ا لل ر دلالالزاع

 ضاددل حمددهو ،ددههض ( :)2011التمويرررل الررردولي للمؤسسرررات األهليرررة الفلسرررطينية وأثرررر علرررىالتنميررة السياسررية فرري قطرراع غررزة  -2000م 2010م ( دراسررة ميدانيررة) ،سددهلة مهوسدداا
م رل ة ،لاة انقا،هو لاللللم انوا اة ،وهملة اتزه  ،وزة

 ضال حمو ،اسدهم (  :) 2008تقييم مشروع إغاثة الالجئين الفلسطينيين بواسطة مجلس اتحادالكنائس العالمي – م ظمة ال ؤاة اللهلماة ،وزة

 ضال وقة ،مد او ( )2009مدى كفاءة استخدام األموال وتأثيرها علرى عمليرة جلبهرا للمؤسسراتاألهلية التي ال تهدف لتحقيق األربراح ،سدهلة مهوسداا م ردل ة ،قسدم إوا ة اتعمدهل ،الوهملدة
انسالماة ،وزة

 ضاددل مًددهن ،لال د ( ،)2013واقررع تقيرريم المشرراريع النسررويه الترري تنفررذها المؤسسررات غيرررالحكوميررة فرري قطرراع غررزة مررن وجهررة نظررر منسررقى المشرراريع ،سددهلة مهوسدداا م رددل ة ،قسددم
إوا ة اتعمهل ،الوهملة انسالماة ،وزة

 ضال سلطهن ،ضر ف ( :)2013واقع التنسيق بين منظمات المجتمع المدني وأثر على التنميرةالزراعيررة المسررتدامة فرري قطرراع غررزة ،سددهلة مهوسدداا م رددل ة ،ا ددهمج المرددا

اددان وهملددة

اتق ،لض هواماة انوا ة لالساهسة ،وزة

 ضاددل عددولان ،سددهئو ( :)2013دور منظمررات المجتمررع المرردني الفلسررطيني فرري تعزيررز التنميررةالبشرية ( الضفة الغربية كحالة دراسة) ،سهلة مهوساا م رل ة ،وهملة ال وهح ،فلطسان

 ضزم ،ز اده لحوددهج ،عادو الفاددهح ( :)2014العالقرات الدوليررة واألطرراف الفاعلررة فرري المجتمرراتالدولية ( سدهلة و ادل اه واد م ردل ة) ،لادة الللدلم القه ل ادة لانقا،دهواة اسدطهت لاالوامهعادة،
وهملة الحسن اتلل ،المغ ب

 إر ددااة ،ا د د ( ،)2016فوضرررى المنظمرررات غيرررر الحكوميرررة ( )NGOsفررري فلطسرررين ،الاا ددةإقا،هو فلسطان

 اتو دده ،لفادددق ،س ددما ضادددل موللدددة ( :)2011ظرررراهرة الفقررررر والبطالررررة فرررري قطرررراع غررررزة ودورالمؤسسات الحكومية واألهلية والدوليرة لمعالجتهمرا ،مولدة وهملدة اتزهد  ،المولدو  ،13اللدوو

)B( 1
 اتمم الماحوة ( :)2015الم ظمهت وا الح لماة الاوا ة اتمم الماحوة لرؤلن انعالم99

 -اتمم الماحوة ( :)2015ولادل المؤسسهت وا ال احاة ف

ظدهم الحسهادهت القلمادة

 ا وددلث ،وددهوة ( :)2013تقيرريم مشرراريع البنيررة التحتيررة الممولررة مررن المنظمررات الدوليررة فرريقطرراع غررزة مررن وجهررة نظررر الشررركاء خررالل المرحلررة مررن  ،2012-2008سددهلة مهوسدداا
م رل ة ،قسم إوا ة اتعمهل ،وزة

 الا ه ،محمو ( )2011دراسة بعنوان أساسيات تقيريم المشرروعات وهملدة الممد عادو اللزادز،الممم ة الل ااة السللواة

 -الاق ا انسا اااو الفلسطا

( :)2010مركز الزيتونة للدراسات واإلستشارات

 وها ه ( :)2003تقييم إدارة المشاريع التربوية الممولة من الوكالة اليابانية للتعاون الدولي ولف د  ،عاددو الس د ددالم(:)1990المنظمررات الدوليررة دراسرررررة فقهيررة وتأصررررريلية للنظريررة العامررةللتنظرريم الرردولي واألمررم المتحرردة والوكرراالت المتخصرررررررصرررررررررة والمنظمررات الدوليررة ط، 6وا

ال هًة الل ااة ،القهه ة

 الوههز الم زي ليح،هء الفلسطا -فلسطان

 -الوههز الم زي ليح،هء الفلسطا

( :)2015الفلسطينيون في نهايرة عرام  2014ام اهلل
( ،)2016كتاب فلسطين اإلحصائي السنوي

 الح ددواث  ،علد د ( :)2010القررررانون الرررردولي العررررام المبرررراد واألصررررول ،ط، 1وا ال هً د د د ددةالل ااة ،القهه ة

 الحلددل ،ل هددهن ( )2015واقرررع تطبيرررق أسرررس إدارة المشررراريع لررردى المؤسسرررات الصرررناعاتالتحويليررة فرري قطرراع غررزة ،سددهلة مهوسدداا م رددل ة ،قسددم إوا ة اتعمددهل ،الوهملددة انسددالماة
وزة ،فلسطان

 حمددهو ،رددهو (  )2010تقيرريم المشرراريع فرري المنظمررات غيررر الحكوميررة بقطرراع غررزة ،سددهلةمهوساا م رل ة ،لاة انقا،هو لاللللم انوا اة ،وهملة اتزه  ،وزة

 خفهودة ،محمددو ( :)2012مسرتوى الفقررر فرري قطرراع غررزة ومرردى ارتباطرره بالمفرراهيم اإلسررالمية(دراسة مقارنة) ،سهلة مهوساا م رل ة ،لاة الاوه ة ،الوهملة انسالماة ،وزة

 -خلال ،سهم ( :)1994نظرية االقتصاد الكلي ،وا ال اب ،ال لات

 خا د الددوان ،ملسدد ( )2012إدارة المشررراريع المعاصررررة ،وا لائددل لل ردد  ،الوهملددة ات و اددةعمهن ،ات ون

 وخددل اهلل، ،دداحاة ( :)2012التبرراين المكرراني لترروزع ظرراهرة الفقررر فرري مدينررة نررابلس وسرربلمكافحتررره (دراسررررة فرررري جغرافيررررة التنميررررة) ،س ددهلة مهوس دداا م ر ددل ة ،وهمل ددة ال و ددهح ،لا ددة
الوغ افاه ،فلسطاان

100

 الوقهق ،محمو لحسان ،سدالمة ( :)1990المنظمرات الدوليرة المعاصررة ،ط، 1الدوا الوهملادة،م ااة الوهملة انسالماة ،وزة

 الدولل ،ضحمددو ( :)2013تقيرريم إدارة المشرراريع الزراعيررة فرري منظمررات المجتمررع المرردني بقطرراعغرررزة – سددهلة مهوسدداا م رددل ة  -الا ددهمج المرددا

اددان وهملددة اتق،دد لض هواما ددة انوا ة

لالساهسة " انوا ة لالقاهوة ،وزة ،فلسطان

 ولوا ددن ،ضحم ددو ( )2012إدارة المشررراريع الهندسرررية ،وا الا ددهزل ي لل رد د  ،وهمل ددة الز ق ددهء،عمهن ،ات ون

 ولا ددهت ،اا ددل ( :)2010حرررروارات مجتمعيررررة حررررول حقرررروق اإلنسرررران الفلسررررطيني ،الم دددزالفلسطا

لالمام الوامق اطاة لا امة الموامع ،فلسطان

 الدوا الي ،ضامددن ( :)2012دور السررمات الشخصررية لرردى مرردراء المشرراريع فرري نجرراح مشرراريعالنتظمات األهلية فري قطراع غرزة سدهلة مهوسداا واد م ردل ة ،قسدم إوا ة اتعمدهل ،الوهملدة

انسالماة ،وزة

 ال رداوي ،مددال ( :)2008مهررارات وخبررات فرري الممارسررة المهنيررة لطريقررة تنظرريم المجتمررعالقهه ة ،وا المه وسان

 ال ماللي ،فد اس ( :)2012ترأثير التمويرل المنظمرات الدوليرة علرى بنراء قردرات اإلدارة الماليرةللمنظمررات غيررر الحكوميررة العاملررة فرري غررزة  ،سددهلة مهوسدداا م رددل ة ،الوهملددة انسددالماة –
وزة

 -ز اق د  ،ماسددلن ( :)2013مسددههمة م ظمددهت الموامددع المددو

ف د فلسددطان ،اق ا د ،ددحف ،

6/25

 سددم  ،وددلى لالسدداو ،عهاددوان( :)2000دور المنظمرررات غيرررر الحكوميرررة فررري ظرررل العولمرررة:الخبرتان المصرية واليابانية ،م ز الو اسهت ااسالاة ،القهه ة

 الر ددهع  ،اددالل ( :)2015فعاليرررة القيرررادة وعالقتهرررا بالرررذكاء االنفعرررالي لررردى قرررادة منظمررراتالمجتمررع المرردني بمحافظررات غررزة مررن وجهررة نظررر العرراملين فيهررا ،سددهلة مهوسددا م رددل ة،
ا د ددهمج الو اسد ددهت الللاد دده المرد ددا

اتق ، ،وزة

اد ددان ض هواماد ددة انوا ة لالساهسد ددة للو اسد ددهت الللاد دده لوهملد ددة

 الر فه ،عالء ( :)2016أثر التمويل األجنبي للمؤسسات األهلية على التنمية اإلقتصادية فريقطرراع غررزة ( ،)2015 – 1993س دهلة مهوسدداا م رددل ة ،الوهملددة انسددالماة ،لاددة الاودده ة
وزة

 الراخ عل  ،ه :)2008( ،دور منظمات المجتمرع المردني فري تعزيرز ومشراركة السياسريةفي فلسطين ،سهلة مهوساا وا م رل ة ،وهملة ال وهح اللط اة ،هالس فلسطان
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 اللددهللل ،عاددو المهوددو؛ م ،ددل  ،رددحوة؛ حوددهج؛ هددهو( )2012مرردخل إلررى منظمررات المجتمررعالمدني والتنمية قطهع وزة :وا ال اب لالم ااهت.

 ع ددهم  ،س ددماة ( :)2007دور المؤسسررررات النسرررروية فرررري التخطرررريط التنمرررروي فرررري األراضرررريالفلسطينية ،سهلة مهوساا م رل ة ،وهملة ال وهح اللط اة ،هالس ،فلسطان

 عاو ال حام ،ادالل ( :)2007المجتمع المدني والمناصرة ،ودورها في ترقيرة النزاهرة والشرفافيةفي الوطن العربي ،احث مقوم إل الملاق الل ا ال ااع لم ظمهت الموامع المو ،ات ون

 عاددو ال د حام ،رددههب ( :)2013دور المنظمررات األهليررة فرري الحررد مررن معرردالت الفقررر خرراللالحصرررار اإلسررررائيلي علرررى قطررراع غرررزة ،س ددهلة مهوسدداا م رددل ة ،الوهمل ددة انسددالماة ،لا ددة

الاوه ة ،وزة

 عاو السالم ،م،دطف ( :)2008دور الجمعيرات الخيريرة اإلسرالمية فري تخفيرف حردة الفقررمررع مقترررح إنشرراء بنررك فقرراء أهلرري إسررالمي احددث مقددوم إلد مددؤام اللمددل الخاد ي الخلاود

الثهلث ،وائ ة الرؤلن انسالماة لاللمل الخا ي اوا

 عاددو ال ددهف  ،اسددمهعال ( :)2012أسررس ومجرراالت العلرروم السياسررية ،ط، 1م ددز اإلسدد و اةلل اهب ،ومهل اة م ،الل ااة

 اللاادوي ،ضمدل ( ،)2009أثرر العوامرل االسرتراتيجية فري تحسرين فاعليرة تقرويم األداء اإلداريللمشاريع ،سهلة مهوساا م رل ة ،قسم إوا ة اتعمهل ،ات هواماة الل ااة ف الو مه

 عوددلة ،ددل الددوان ( :)2011تررأثير المسرراعدات الدوليررة فرري تحقيررق التنميررة االقتصررادية فررياألراضي الفلسطينية” ،سهلة مهوساا م رل ة ،الوهملة انسالماة  -وزة

 عول  ،هلاوا ( :)2005فعالية مؤسسات المجتمرع المردني وترأثير علرى بلرورة سياسرة إنفراقللخدمات االجتماعية ،مركز دراسات الوحدة العربية ،ومهل اة م ،الل ااة

 اللف ،إاد اهام ( :)2007االستدامة المؤسساتية  :محورة الممارسات الجيردة إلدارة المشراريعفي المؤسسات غير الحكومية سهلة مهوساا وا م رل ة  ،لاة الاوه ة ،الوهملدة انسدالماة

:وزة

 الغددلط  ،اغ اددو ( :)2015التنسرريق مررع المنظمررات الدوليررة ودور فرري دعررم القطرراع الصررحيالحكومي بقطاع غزة ،سهلة مهوسا م رل ة ،الا همج المردا

ادان ض هوامادة اإلدوا ة لالساهسدة

للو اسهت الللاه لوهملة اتق ، ،وزة

 الغاث  ،ومال ( :)2006صررنع السررياسررات العامة في المنظمرات اإلقليميرة والدوليرة :دراسرررةتطبيقيررة علررى جامعررة الرردول العربيررة ،ض هواماددة السد د د د ددهوات للللددلم انوا اددة ،ومهل اددة م،د د د د د

الل ااة
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 الفه س ،عاو ال ازق (  :)2001الفقر وتوزيع الدخل في الوطن العربي ،م دز و اسدهت اللحدوةالل ااة2001 ،

 الفددااللي ،حسددان ( :)2010مبرراد المنظمررات الدوليررة العالميررة واإلقليميررة ،ط، 1وا الثقهفددة،-

-

عمهن

سدداة ،قددو ي ( :)2013منظمررات المجتمررع المرردني ودورهررا فرري تعزيررز مفهرروم المواطنررة فرري

فلسطين ،سهلة مهوساا م رل ة ،وهملة ال وهح اللط اة ،هالس فلسطان

مددهل ،زهاد ة ( :)1999النرروع اإلجتمرراعي والمواطنررة – دور المجتمعررات غيررر الحكوميررة فرري

السرلطة الوطنيرة الفلسررطينية ،سلسرلة دراسرات عررن المررأة العربيررة فري التنميرة ( ،)27اللو ددة
انقا،هواة لانوامهعاة لغ ا آساه ،فلسطان

لسا ه اا  ،وادهن ف ا ساسد ل ،لضخد لن ( :)2011دراسرة مسرحية تحليلرة لمنظمرات المجتمرع

المررردني فررري األراضررري الفلسرررطينية المحتلرررة – التقريرررر النهرررائي ،فلس ددطان ،م ا ددب اناح ددهو
اتل لا ف ال،فة الغ ااة لوزة

 لاو ،عمدهو ( )2004تجربة السلطة الفلسرطينية فري إسرتغالل المسراعدات الدوليرة (– 1994 )2003مولددة الوهملددة انسددالماة (سلسددلة الو اسددهت ان سدده اة) المولددو الثدده

عر د – اللددوو

الثه  ،ص  – 504-467ال ال 2004

 مهس ( :)2005نحو توظيف أنجع للمساعدات الخارجية المقدمة للشعب الفلسطيني -مولس اتمم الماحوة ان مهئ ( )2012 & 2008دليل تخطيط ورصد نتائج التنمية

 م ،و،الهائة الفلسطا اة لحمهاة حقلق الالوئان(  :) 2003دور المرأة الفلسطينية في -الم ز الفلسطا

لقًهاه السالم لالوامق اطاة ( :)2005التقرير السنوي ،فلسطان ،ام اهلل

 ملم  ،إاد اهام ( :)2011دور المنظمات الدولية غير الحكوميرة فري حمايرة حقروق اإلنسران،سهلة مهوساا وا م رل ة ،لاة انقا،هو لاللللم الساهساة ،وهملة القهه ة

 -مؤام

ؤاة ا ملاة لملاجھة آثه الح ب لالح،ه عل قطهع وزة ( :)2010الصعوبات التري

تواجه منظمات المجتمع المدني في الحد من نسبة الفقر والبطالة في قطاع غزة -مرن وجھة

نظر مديري شبكة المنظمات األھلية الفلسطينية ،اق ا م رل – الوهملة انسالماة ،وزة

 الملسددلعة الوزائ ا ددة للو اسددهت الساهس دداة لانسددا اااواة ( :)2015المنظمرررات غيرررر الحكوميرررةالفاعل الجديد في العالقات الدولية.

 الملسلعة الل ااة ( :)2013المنظمات الدولية غير الحكومية ال اددههان ،السددف ( :)2008تقيرريم أداء اإلدارة الماليررة فرري المنظمررات غيررر الحكوميررة العاملررةفي قطاع غزة ،سهلة مهوساا  ،الوهملة انسالماة ،وزة
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 ،ه  ،محمدو ( :)2015دور البرنرامج الروطني الفلسرطيني للحمايرة اإلجتماعيرة فري تحسرينمستوى المعيشة لألسر الفقرة في قطاع غزة ،سدهلة مهوسداا م ردل ة ،لادة الاوده ة ،الوهملدة
انسالماة ،وزة

 نصرررر ،عبرررد الكرررريم ( ،)2010ل ق ددة عم ددل ال د دلان اللالق ددهت اتل لاا ددة الفلس ددطا اة – ال ددولاالقا،هوي اتل لا

 الهاللد  ،ههلددة( )2007دور المنظمررات الدوليررة غيررر الحكوميررة فرري حمايررة حقرروق اإلنسررران:دراسررة لحالتي اللجنرة الدوليرة للصرررليب األحمرر ومنظمرة العفرو الدوليرة ( سد ددهلة و ادل اه واد
م رل ة) ،لاة انقا،هج لاللللم الساهساة ،وهملة القهه ة

 اله ددوي ،مددهل ( :)2005تقيرريم دور المنظمررات األهليررة فرري عمليررة التنميررة االقتصررادية فرريفلسطين دراسة حالة قطاع غزة سهلة مهوساا  ،لاة الاوه ة ،الوهملة انسالماة ،وزة.

 الهيئات والمنظمات غير حكومية ،ل قة عمل مقومة لم ز الو اسهت (ضمهن). -اللالي ،ضحمو ( ،)2013دور الجمعيات األهلية الفلسطينية في تخفي

معردالت الفقر.دراسرة
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املالحـــــــق:

ملحق( )1اإلستبانية في شكلها النهائي:
أوالً /بيانات شخصية:
-1

الو س
⃝

-2

اللم
⃝

-3

المؤهل الللم

-4

س لات الخا ة ف موهل المره اع

-5

المسم اللظاف

ن
⃝

من  30س ة إل ضقل من  40س ة

ضقل من  30س ة

⃝

ضث
⃝

من  50س ة فأ ث

⃝

من  40س ة إل ضقل من

واللم مالسط

⃝

ثه لاة عهمة
⃝

⃝

ا هلل الس 
⃝

و اسهت علاه 

⃝

ضقل من  5س لات

⃝

من  5إل ضقل من  10س لات

 50س ة

⃝

من  11إل ضقل  15س ة 
⃝

ض ث من  15س ة 

⃝

م سق مر لع/مره اع
⃝

موا مر لع/مره اع



ثانيا /بيانات حول المنظمة:
-1

ع لان الم ظمة

-2

عم الم ظمة اهلس ان

-3

⃝

رمهل وزة

⃝

اللسط

⃝

وزة
⃝

خه ال س

⃝

ف
⃝

ضقل من  5س لات

⃝

من  5إل  10س لات

⃝

من  11إل  15س ة
⃝

ض ث من  15س ة

عوو المره اع الم فنة لاخفاف حوة الفق
⃝

ضقل من  5مره اع
⃝

من  5إل  10مره اع

خالل الخمس س لات المهًاة
⃝

من  11إل  15مر لع  ⃝
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ض ث من  15مر لع 

ثالثاً :معايير تقييم المشاريع:

#

أوافق بشدة

العبارة

أوافق

محايد

ال أوافق

المحور األول :االرتباط Relevance
إل ضي موى اافق ضهواف الاوخل مع الماطلاهت لانحااهوهت لاتلللاهت اللط اة؟
الضرورة
-1

اامهر د د المرد دده اع المسد ددههمة ف د د اخفاد ددف حد ددوة

الفق ف قطهع وزة مع احااهوهت الالو لالموامع
المساهوف

-2

اامهر د د المرد دده اع المسد ددههمة ف د د اخفاد ددف حد ددوة
الفق د د د ف د د د قطد د ددهع و د د دزة مد د ددع احااهود د ددهت الفئد د ددة

المساهوفة

األولوية
-3

اافددق المردده اع المسددههمة فد اخفاددف حددوة الفق د

-4

الااد المرده اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد

ف قطهع وزة مع ساهسة الا ماة اللط اة

ف قطهع ودزة م هسداة ارد ل اسدا اااو نحدواث
اددأثا امدده االافددق مددع قًددهاه الا ماددة ف د القطددهع

المساهوف من المر لع
-5

اخاادده الفئددة المسدداهوفة مددن المردده اع المسددههمة
فد اخفادف حدوة الفقد فد قطدهع ودزة م هسددب (
مددن حاددث الفئددة لالحوددم لالالزاددع اددان الو سددان،

لمه إل نل )
المحور الثاني :الفعالية

Effectiveness

إل ضي موى احققت ضهواف الاوخل ان مهئ  ،ضل االقع ضن ااحقق ،مع اتخن الان االعااه ضهمااهه ال سااة؟
تحقيق أهداف المشروع
-1

ام احقاق ضهواف المره اع المسدههمة فد اخفادف
حوة الفق ف قطهع وزة
العالقات السببية

-2

الااد مخ وددهت المردده اع المسددههمة فد اخفاددف
حددوة الفق د ف د قطددهع و دزة هفاددة لاحقاددق ضهددواف

ال المره اع
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ال أوافق
بشدة

-3

الااد د د د االفا اً د د ددهت المهم د د ددة ( علد د د د مس د د ددالى

المخ وددهت حاد ضهددواف المرد لع) الاد لًددلت
للمردده اع المس ددههمة فد د اخفاددف ح ددوة الفقد د فد د

قطهع وزة ،حاحة ضاًه ف اللقت الحهل
#

أوافق بشدة

العبارة

أوافق

محايد

المحور الثالث :الكفاءة Efficiency
إل ضي موى اقا،هوي اام احلال الملا و  /الموخالت (اتملال لالخا ة لاللقت ،الخ) إل
إنتاج المخرجات
المخ وهت الا ام الح،دلل علاهده مدن المرده اع
-1

المسددههمة فد اخفاددف حددوة الفقد فد قطددهع و دزة
هفاة لم هساة

العالقات السببية
-2

ض رطة المره اع المسههمة ف اخفاف حدوة الفقد
ف قطهع وزة هفاة لاحقاق مخ وهاهه
الااد د د د االفا اً د د ددهت المهم د د ددة ( علد د د د مس د د ددالى

-3

ات رد د د ددطة حا د د د د المخ ود د د ددهت) الا د د د د لًد د د ددلت
للمردده اع المس ددههمة فد د اخفاددف ح ددوة الفقد د فد د
قطهع وزة ،حاحة ف اللقت الحهل

التوقيت
-4

-5

ام إ وهز الموخالت ال ماة لال لعادة الخه،دة فد

ا فان ض رطة المره اع المسههمة فد اخفادف حدوة

الفق ف قطهع وزة ف اللقت الم هسب

اددم ا فاددن ض رددطة المردده اع المسددههمة ف د اخفاددف
حوة الفق ف قطهع وزة ف اللقت الم هسب
التكلفة

-6

مخ و ددهت المر دده اع المس ددههمة فد د اخفا ددف ح ددوة
الفقد فد قطدهع ودزة ااد

الا لفدة المسداثم ة فاهدده

ع و مقه اهه مع مره اع مرهاهة لهه

احقا ددق ضه ددواف المر دده اع الس ددمههمة فد د اخفا ددف

حدوة الفقد فد قطدهع ودزة ااد
-7

الا لفدة المسدداثم ة

ع و مقه اهه مع مره اع ممهثلة لهه
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اهئج؟

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

المحور الرابع :األثر Impact
ااثه اناوهااة لالسلااة ،االااوائاة لالثه لاة طلالة اتول الا احوثهه الاوخل ان مهئ  ،ا،ل ة ماهر ة ضل وا ماهر ة،

ار ل مق،لو ضل وا مق،لو

إحتمالية تحقيق الهدف العام
ه دده إحام ددهل ا ددأن ا ددام احقا ددق اته ددواف اللهم ددة
-1

ددأث مددن المر دده اع المسددههمة فد د اخفاددف ح ددوة

الفق ف قطهع وزة

#

أوافق بشدة

العبارة
ه دده احام ددهالت ا ددأن احقا ددق اله ددوف الل ددهم م ددن

-2

المردده اع المس ددههمة فد د اخفاددف ح ددوة الفقد د فد د

قط ددهع ود دزة س ددلف ا ددلن ل ددو ا ددأثا علد د خطد ددة

الا ماة اللط اة للالو المسافاو
-3

ه دده علامددل الاددق احقاددق الهددوف اللددهم الخددهص
اهلمردده اع المسددههمة ف د اخفاددف حددوة الفق د ف د

قطهع وزة

العالقات السببية
اتهددواف اللهمددة للمردده اع المسددههمة فد اخفاددف
-4

حدوة الفقد فد قطدهع ودزة ما هسددقة لما هومدة مددع

اقاة االهواف لال المره اع

الااد االفا اًددهت المهمددة ( الاد لًددلت عل د
-5

مسالى وهاهت المره اع حا الهوف اللدهم) الاد

لًد ددلت للمرد دده اع المسد ددههمة ف د د اخفاد ددف حد ددوة
الفق د ف د قطددهع و دزة ،ددحاحة ضاًدده ف د اللقددت
الحهل

تأثيرات مستمرة
-6

ه دده ا ددأثا ات إاوهاا ددة ضل سددلااة اوه ددب اله ددوف
اللهم
ه دده ا ددأثا ات مخالف ددة ما ا ددة علد د الفد د لق ا ددان

-7

الو سد د ددان ،لالموملعد د ددهت الل قاد د ددة ،ضل الطاقد د ددهت
(الاأثا ات السلااة)
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أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

المحور الرابع :اإلستدامة

Sustainability

اسام ا الم هفع من الاوخل ان مهئ الو إ اههء المسهعوة ان مهئاة ال ئاساة لاحامهل اسام ا الفلائو عل الموى الطلال
السياسات واألنظمة
-1

س ددلف اس ددام ساهس ددة المس ددهعوات ال ددو اال اه ددهء

م د ددن الال د ددهلن لا فاد د ددن المر د دده اع المس د ددههمة ف د د د
اخفاف حوة الفق ف قطهع وزة

-2
-3

ه ده خطدط نعددواو اللدلائ لالد ظم القه ل اددة نات

ال،لة

اد ددم ضعد ددواو الل د دلائ لال د د ظم القه ل اد ددة نات ال،د ددلة
المخطط لهه مساقه
جوانب تنظيمية ومالية

#

أوافق بشدة

العبارة
ه ه قو ة ا ظامادة هفادة لا فادن ض ردطة المرده اع

-4

المسددههمة فد اخفاددف حددوة الفقد فد قطددهع و دزة
نحد ددواث اد ددأثا ات حا د د الد ددو ا اهد ددهء ا فاد ددن ال د د

المره اع
-5

ملاز ة المره اع المسههمة ف اخفادف حدوة الفقد
هفاد ددة امد دده ف د د نل د د

الارغال
-6

هفاد ددة لاغطاد ددة م ،د د لفهت

ه دده إحامهلاددة فددع مل از ددهت المردده اع المسددههمة

ف د د اخفاد ددف حد ددوة الفق د د خد ددالل فا د د ة ا فاد ددن ال د د
المره اع

جوانب تقنية
-7

الااد د لسد ددهئل قد ددل الا لللواد دده المسد دداخومة ف د د
المردده اع المس ددههمة فد د اخفاددف ح ددوة الفقد د فد د
قطهع وزة مقاللة

-8

اد ددام ،د دداه ة الاوا ة الملد ددوات الخه،د ددة اهلمرد دده اع
المسددههمة فد اخفاددف حددوة الفقد فد قطددهع و دزة
ار ل م هسب
المجتمع ،والثقافة ،والبيئة

-9

ه ده ادأثا مسداوام اأخددن الدان االعااده ال سددهء،
لالفق اء ،لالمهمران اوامهعاه
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أوافق

محايد

ال أوافق

ال أوافق
بشدة

-10

ه دده اددأثا مسدداوام اأخددو الددان االعاادده م اعددهة

الاائة

اإلستدامة بشكل عام
-11

اهل ظ إل ومادع الولا دب ضعداله ،إلد ضي و ودة
احقدق المرده اع المسدههمة فد اخفادف حدوة الفقد

ف قطهع وزة ماوض انساوامة
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:) اإلستبانة المستخدمة عن طريق وكالة التعاون اليابنية الدولية2( ملحق
Evaluation Item
Relevance

Effectiveness

Evaluation Checkpoint
<Five Evaluation Criteria>
Necessity
1- Was the project in line with the
needs of the target region and
society?
2- Was the project in line with the
needs of the target group?
Priority
3- Is the project consistent with the
development policy of the partner
country?
4- Is the project consistent with Japan’s
foreign aid policy and JICA’s plan for
country-specific program
implementation? Suitability as a
means
5- Was the project adequate as a
strategy to produce an effect with
respect to the development issues of
the target field and sector of the
receiving country? (Were project
approach and target region
adequately selected? What synergy
effects were achieved through
cooperation with other donors?)
6- Was the selection of the target
group appropriate? (Target, volume,
gender distribution, etc.)
7- Did Japan have an advantage in
technology? (Does Japan have
accumulated know-how on the target
technology? Can Japan share their
experience? etc.)
Achievement of project objective
1- Is the project objective achieved?
(performance examination results)
Causal relationships
2- Was the output sufficient to achieve the
project objective? Was the logic “if this
output is produced, we will be able to
achieve the project objective”
reasonable?
3- Are the important assumptions from the
output to the project objective correct
also at the present point of time? Was
there any influence from important
assumptions?
4- What are the inhibiting and promoting
115

Efficiency
1-

23-

4-

5-

6-

7-

Impact ( Prospect))
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factors for the achievement of the
project objective?
Production of output
Is the output production adequate?
(performance examination results)
Causal relationships
Were the activities sufficient to
produce the output?
Are the important assumptions from
the activities to the output correct also
at the present point of time? Was
there any influence from important
assumptions?
Timing
Was input of an adequate quantity
and quality performed at the right
time to conduct the activities?
Were activities implemented at the
right time?
Cost
Does the output justify the invested
cost compared to similarprojects
(comparison of total or unit cost with
similar project conducted by JICA or
other donors in the country?) (Were
there no alternative means to
achieve the same output with less
cost? Was it not possible to achieve
more with same amount of cost?)
Does the achievement of the project
objective justify the invested cost
compared to similar projects
(comparison of total or unit cost with
similar project conducted by JICA or
other donors in the country?) (Were
there no alternative means to achieve
the same for less cost? Was it not
possible to achieve more with same
amount of cost??)
Prospects for the achievement of the
overall goal
1- Looking at the input and output
performance and at the activity
status, are there prospects that the
overall goal will be produced as an
effect of the project? (Can the effect
be verified in the ex-post evaluation.)
2- Are there prospects that the
achievement of the overall goal will
have an impact on the development
plan of the partner country?

Sustainability (Prospects)
* What is important for sustainability
depends on the projects. The study should be
conducted after understanding that..
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3- Are there factors that inhibited the
achievement of the overall goal?
Causal relationships
4- Are the overall goals and the
objective consistent?
5- Are the important assumptions from
the project objective to the overall
goal correct also at the present point
of time? Is the possibility high that
the important assumptions are true?
Ripple effects
6- Were there any positive or negative
impacts beside the overall goal? *
Influence on the establishment of
policies and on the preparation of
laws, systems, and standards *
Influence on social and cultural
aspects such as gender, human
rights, and poverty * Influence on
environmental protection * Influence
from technological changes *
Economical influence on the target
society, project parties, and
beneficiaries
7- Are there different impacts
depending on differences between
genders, ethnic groups, or classes
(particularly negative impacts)?
8- Are there any other negative
influences?
Policies and systems
1- Will policy aid continue also after the
cooperation is finished?
2- Are the relevant regulations and legal
systems prepared? Are there plans
for their preparation?
3- For projects targeting pilot sites, will
there be reliable efforts to aid their
spread afterwards?
Organizational and financial aspects
4- Is there sufficient organizational
capacity to implement activities to
produce effects even after the
cooperation has ended? (assignment
of human resources, decision-making
process, etc.)
5- Is a sense of ownership towards the
project at the implementing agencies
sufficiently secured?
6- Is the budget secured (including
operating expenses)? Are sufficient
budget measures taken at the side of

the applicable country?
7- How high is the probability that the
budget increases in the future
through the implementation of the
project? Are the measures to secure
budgets sufficient?
Technical aspect
8- Are the methods of technology
transfer used in the project being
accepted? (Level of technology, social
and conventional factors, etc.)
9- Is equipment appropriately
maintained and managed?
10- Does the project contain a
mechanism for its dissemination?
11- How high is the probability that the
implementing agency can maintain
the mechanism for its dissemination?
12- For the pilot project, is the
technology transferable to other
sites?
Society, culture, and environment
13- Is there any possibility that a
sustained effect is inhibited through
a lack of consideration for women,
the poor, and the socially vulnerable?
14- Is there any possibility that a
sustained effect is impeded through a
lack of consideration for the
environment?
Sustainability in general
15- Considering the above aspects as a
whole, is the sustainability high or
low?
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ملحق ( ) 3قائمة بأسماء المنظمات الدولية غير الحكومية العاملة في قطاع غزة
#

مجال العمل

المنظمة

1

وملاة قط الخا اة

إوهث  ،إوامهع  ،ا ملي ،طا

2

وملاة مسهعوات الرلب ال لاو

إوهث  ،إوامهع  ،اللام  ،ز اع

3

الوملاة انم ا اة نوهثة الالوئان ف الر ق اتو

إوهث  ،خا ي،خومها ،

(ض ا ا)

،ح ،اللام

4

وملاة انوهثة انسالماة

إوهث  ،إوامهع  ،طا  ،ز اع

5

وملاة خومهت انوهثة ال هثللل اة

طا  ،اللام

6

وملاة ضطاهء اال حولو

إوهث ، ،ح

7

وملاة الا لا الخا اة لاللام ال ماالا

اللام  ،ا الي

8

وملاة ال ولة اللهلماة للراهب انسالم

إوهث  ،خومها  ،اللام

9

إاحهو ال هئس اللهلم

إوهث ، ،ح  ،خومها  ،اللام

10

م ز سهن ولن لو احة لطب اللالن

طا

11

وملاة رهاو فلسطان

إوهث

12

وملاة إوهثة اللهئالت

إوهث  ،إوامهع ، ،ح  ،طا

13

وملاة إاحهو اتطاهء الل ب

إوهث  ،طا

14

وملاة الفًالة لالوامق اطاة

إوهث  ،لاللام

15

وملاة مولس الالوئان ال لاو

إوهث  ،ا ملي

16

وملاة الملموا

اللام  ،إوهث  ،ثقهف

17

وملاة اتاوي المسملة

إوهث  ،ف ي ،اللام ، ،ح

18

هائة انوهثة ان سه اة لحقلق ان سهن لالح اهت

إوهث  ،إوامهع  ،اللام

19

وملاة الهالل الخا ي الو مه

إوهث إوامهع

20

وملاة فلسطان – مهلازاه

إوهث  ،اللام ، ،ح  ،إوامهع

21

اومع ضطاهء الفلسطا اان ف ضل لاه

طا ، ،ح

22

الهائة الخا اة نوهثة الرلب الفلسطا

إوهث  ،إوامهع

23

هائة اتعمهل الخا اة

إوهث  ،إوامهع  ،طا

24

وملاة المؤسسهت ان سه اة وملاة الاًهمن الولل

إوهث  ،إوامهع

25

وملاة ال ،ولق الفلسطا

26

وملاة اه وم إل

ليوهثة لالا ماة (ا ا اهل)

إوهث  ،إوامهع ، ،ح  ،اللام
إوهث  ،اللام
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27

وملاة انس هن الالهل اة الوللاة

إوهث  ،ا ملي ،إوامهع

28

وملاة ض ض ان سهن – إاطهلاه

إوهث ، ،ح

29

وملاة م ظمة انعهقة الوللاة – هه وي هب

إوهث ، ،ح  ،طا

30

وملاة ضوال ضاو

إوهث  ،اللام

31

وملاة  ،ولق اتمة الخا ي

إوهث  ،إوامهع

32

الم ظمة اللهلماة للسلم لال عهاة لانوهثة

طا  ،إوهث

33

وملاة انسلهف الولل

،ح  ،إوهث  ،ز اع

34

ضطاهء اللهلم – ضساه اه

إوهث ، ،ح

35

وملاة إوهثة ضطفهل وزة

إوهث  ،إوامهع

36

وملاة انوهثة انسالماة – ف سه

إوهث  ،طا

37

وملاة انوهثة الطااة المهلازاة

إوهث  ،طا

38

وملاة الالهلن

إوهث  ،ا ملي، ،ح  ،ا فاه

39

الهئاة الطااة الوللاة

إوهث  ،طا

40

ضطفهل الح ب – هلل وا

إوهث ، ،ح

41

وملاة اللمل ًو الولع

إوهث إوامهع  ،ا ملي

42

وملاة ماوال إاست – ههو

طا ، ،ح

43

وملاة ضل سفهم – ا اطه اه

إوهث  ،إوامهع  ،إعالم  ،ا ملي

44

م ظمة فل راهب

راها  ،ثقهف  ،إوامهع

45

اناحهو اللهلم لللمهء المسلمان

ثقهف  ،ف ي

46

م ظمة ضطاهء اللهلم – ف سه

إوهث ، ،ح

47

وملاة ضل سفهم – إاطهلاه

إوامهع  ،إوهث  ،ز اع

48

وملاة اللو ة الخا اة لم ه ،ة الرلب الفلسطا

إوهث  ،إوامهع

49

وملاة الفهخل ة

إوهث  ،إوامهع  ،اللام

50

ومالة إوهثة ضطفهل فلسطان

إوهث  ،إوامهع

51

وملاة ض ض ان سهن – ف سه

إوهث  ،إوامهع ، ،ح

52

وملاة الهالل اتااض الا

إوهث ، ،ح

53

وملاة الهالل اتحم القط ي

إوهث  ،طا  ،إوامهع

54

وملاة وزا ة السلحفهة للمسهعوات ان سه اة

إوهث  ،إوامهع

55

وملاة ما س

إوهث  ،إوامهع ، ،ح  ،ثقهف
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56

وملاة إ قهن الطفل

إوهث  ،ا ملي ،اللام ،طا

57

وملاة ق اة اتطفهل

إوهث  ،إوامهع

58

وملاة ا الوللاة

إوهث  ،إوامهع  ،ا ملي ،ز اع

59

هئاة خومهت ات،وقهء انم ا اة ( لا ز)

إوهث  ،ا لي

60

الوملاة الخا اة ات ثلو ساة

إوهث  ،إوامهع

61

ومالة ،ن رهان فل فلسطان

احث علم  ،او اا

62

وملاة ظ ة اللهلماة

إوهث  ،ز اع ، ،ح

63

هائة ما ة اتعمهل الخا اة

إوامهع  ،إوهث

64

الوملاة الالهل اة الوللاة

ا ملي
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ملحق ( )4قائمة بأسماء المحكمين:
قم

الوهملة

انسم

الوهملة انسالماة

1

و ض م سمل

2

و ضامن ا ا

3

و خهلو وهلاز

4

و امز اوا

5

و سهم ضال ال لس

6

و عل ضال زاو

وهملة اتزه

7

و محمو فه س

وهملة اتزه

8

و ملان وب

وهملة اتزه

9

و لسام الههاال

وهملة اتزه
الوهملة انسالماة
وهملة اتزه
الوهملة انسالماة

الوهملة انسالماة
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