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قال تعالى:

يَرفَعِ ٱللَّهُ ٱلَّذِينَ ءَامَنُواْ مِنكُم وَٱلَّذِينَ أُوتُواْ
ٱلعِلمَ دَرَجََٰت 
[المجادلة]11 :

أ

اإلِهــــداء
إلى من علّماني قيمة العلم وشرف البذل والعطاء
والدي ووالدتي .....رحمهما اهلل رحمة واسعة

إليهما أهدي مثرة هذا اجلهد املتواضع ،الذي أسأل اهلل أن يكون
خالصاً لوجهه الكريم.

ب

شكر وتقدير
الحم د هلل رب العددملم ،و لالةددال لالعدداس دنددم عدد ،ىم محم د ةددنم اهلل دن ،د لعددنس لدنددم ل د
لةحب لم عمر دنم ه  ،إلم ،لس ال . ،
امتثددملق لهلل د تعددملمر ملددد مددورتس بر ،د ىوسم عددلرل إب دراه،س )7و فدديىىد ب ا ،درق أمددور اهلل العنددد

اله د ،ر الددني أم د ىد بردم،ت د لتلف،ه د

تمددمس هددن الرعددملرو فملحم د هلل الددني لفهىددد ىلددمر هددنا الل د

المتلاضعو لمم تلف،هد إل بمهلل.
لاىطاق دمق م د قددلو الرعددلو ةددنم اهلل دن ،د لعددنس م م د ل ،مددور الىددم

ل ،مددور اهللمو فدديىىد

أتلل د بملمددور لالعرفددم إلددم الدددكتورر رامددم مم د ادددير والدددكتورر محمددد جددودر ددار
بم مد ار

لتفضددن مم

دندم هدن الرعددملرو لالندنا لدس ،ددبلا دندم بملل د لالتلل،د و فومىددم ىعدس المرمد ا لالملل ددم و

ح،ث وم لتعمع أفه مم العنمد لتلل ،مت مم المى ل،ر الفضو الوب،ر فد إىلمر هن الرعملر.

ومدم لأتهد س بعمد،س المدور لالتهد ،ر إلدم الددكتورر و يد حممد اا دا دندم تمدر،ف لدد ومىدمق

الندو لالمور ملةلو إلدم الددكتورر دامر يدميماب ادو شدريعة دندم تمدر،ف لدد ومىدمق

لدمرلدو

لدنم تلل ،مت مم الع  ،ل لىةمدح مم العنم،ر اله،مر التد با مك عتثري البحث لتغى. ،
لأتهد س وددنلك بلددملر المددور لالعرفددم لنةددرل التعن،مددد المددمم لممعددر ابرهددر-بغدرلو لألددر

بملنور دمم ل ون،ر القتةم لالعنلس ا ار،ر-قعس إ ارل ابدمموو ممثنر بأعمتنتد الوراس.

ومم لأتللد بملمدور للم،دع المىممدمت ي،در الحولم،در العممندر فدد الملدمو الر ارددد بهطدمع يدرل
ق ،البحثو لمم ق مل لد م تع ،ات لتعدمل ودم لد بدملث ابثدر فدد إىلدمل هدن الرعدملر .لل ،فدلتىد

أ أته د س بملمددور للم،ددع ابعددمتنل الددن ،عددمهملا فددد تحودد،س ا عددتبمىرو لمددم وددم

رمددم ات س م د الىفددع

لالفمد ل.
الااحث

ت

ممخص الدراية
ه د فت هددن ال ارعددر إلددم التعددر دنددم لاقددع تطب،ددا معددم،،ر الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر الرراد،ددر
إ،فددم (

فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابمد الغددنادد فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو الر اردددد

بهطمع يرلو لتس إعدتل اس المدى

اللةدفد التحن،نددو لقد ةدممت ا عدتبمىر ودأ ال للمدع الب،مىدمتو لتدس

إعتل س أعنلب الحةر المدممو عدتطاع ار ملتمدع ال ارعدرو لالتدد بنغدت  )80مفدر لو تتودل مد

ا ارل العن،م لم ار المممر،ع فد المىمممت ي،ر الحولم،ر بهطمع يرلو لق بنغت ا عتبمىمت المعدتر ل
 )74إعتبمىر بىعبر إعتر ا .)%92.5

خمصر الدراية إلى العديد مب النتائج ،والت مب همها:
أ المىمممت ي،ر الحولم،ر العممندر فدد الملدمو الر ارددد فدد قطدمع يدرل تهدلس بتطب،دا معدم،،ر

الة ددى لا الد د للد لنتىم ،ددر الرراد ،ددر إ،ف ددم ) ف ددد ته ،دد،س مم ددمر،ع ابمد د الغ ددنادد لد د  ،م ب ددلر ىع ددبد قد د ر
%83.13و لهددن المعددم،،ر متمثنددر فددد

المادمددرو لالوفددم لو لالفمدن،ددرو لا عددت امرو لابثددرو لتددرل،

ا بتودمرات المراد،ددر لمةددملئ الفددمت المعددت فر لتورارهددم لتلعد،ع م)و لللددل تفددملت فدد تطب،ددا ملتمددع
ال راعر لمعم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر الرراد،رو ح،ث احتو مع،دمر المادمدر المرتبدر ابللدمو لمع،دمر

الفمدن،ر المرتبر الثمى،درو ثدس مع،دمر تدرل ،ا بتودمراتو ثدس مع،دمر ا عدت امرو ثدس مع،دمر ابثدرو ب،ىمدم ودم

مع،مر الوفم ل فد المرتبر العم عر لابل،رلو ومدم أمدمرت ال ارعدر إلدم للدل فدرلا نات للدر إحةدمد،ر
ب ،متلعطمت إعتلمبمت المبحلث ،تعرى إلم متغ،ر العمر بملىعبر لمع،مر تدرل ،ا بتودمرات المراد،در

لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع مو لللل فرلا تعرى لمتغ،ر المؤهو العنمد حدلو مع،دمري
الفمدن،ر لابثرو ومم أم رت الىتمد فرلا ب ،متلعطمت د،ىدر ال ارعدر حدلو مع،دمر الوفدم ل تعدرى إلدم
د المممر،ع المىفنل لاو العىلات اللم

الممض،ر.

قدمر الدراية مجمو ة مب التوصيار ،والت مب همها:
ض ددرلرل ر ،ددم ل إهتم ددمس المىمم ددمت الرراد ،ددر ي ،ددر الحولم ،ددر بمع ددم،،ر ته ،دد،س المم ددمر،ع لتعر،ره ددم

للمةر معم،،ر الوفم لو لابثرو لا عدت امرو لتدرل ،ا بتودمراتو لر،دم ل معدتل،مت التىعد،ا بد ،ل اررل
الر اردددر لالمىممددمت الرراد،ددر لبدد ،المىممددمت الرراد،ددر ىفع د م بلةددلر تلطدد،ط لتىف،ددن ممددمر،ع
ابم الغنادد للةلةمق مرحنر التلط،ط لضمم مادمر المممر،ع مع لطط الهطمع الررادد.

ث

Abstract
This study aimed to explore the reality of applying the standards of
International Fund for Agricultural Development (IFAD) in evaluating agricultural
NGOs food Security projects in Gaza Strip. The researcher used the descriptive
analytical approach. A questionnaire was designed as a main tool to collect the data.
Census was used to explore the opinions of the study population of 80 person of
chairmen and project managers in agricultural NGOs in Gaza strip. Responses were
74 which represent a response rate of 92.5%.
The research has concluded with a number of results, among which:
Agricultural NGOs in Gaza Strip use the criteria of International Fund for
Agricultural Development (IFAD) in evaluating their food Security projects with a
relative weight of 83.13%, the evaluation criteria are (Relevancy, Efficiency,
Effectiveness, Impact, Sustainability and Innovation and scaling up), there was a
disparity in the application of the criteria by the population, where the relevancy
ranked first, the effectiveness ranked second, then the innovation and scaling up,
then the sustainability, then the impact, while the efficiency was ranked sixth and
last. The research results showed that there are statistically significant differences in
the responses of research sample about innovation and scaling up criteria due to age
variable, also there are significant differences due to education level variable about
effectiveness and impact variables, as well as the research results showed that there
are statistically significant differences in the responses of research sample about
efficiency criteria due to number of implemented projects over the past five years
variable
The research has introduced a set of recommendations, among which:
Agricultural NGOs need to pay increased attention to project evaluation
criteria and enhances applying the criteria particularly efficiency, impact,
sustainability, and innovation promotion criteria. Increase the level of coordination
between the Ministry of Agriculture and the organizations working in agriculture
from a side, and amongst the organizations themselves from the other side in terms
of planning and the implementation of food security projects, especially in the
planning phase to ensure relevance of these projects with the agricultural plans.

ج

هر

المحتويار
الصفحة

الموضوع
إعت او

أ

مور لته ،ر

ت

ب

ا ها

ث

منلر ال راعر

ج

Abstract
ف ر

المحتل،مت

ف ر

ابمومو

ف ر

ف ر

ل
ن

الل الو

الماحا

قمدمر إلتةمرات
الفصل ااول _ اإلطار العام لمدارية
2

المه مر

3

أللقر ممونر ال راعر

5

ثمى،مقر أعدنر ال راعر

6

ال راعر

ثملث قمر أه ا
رابعمقر أهم،ر ال راعر

7
8

لممع قمر ح ل ال راعر

8

عم عمقر مةطنحمت ال راعر

10

منلر الفةو ابلو

الفصل الثان _ اإلطار النظري
الماحث ااول :تقييم المشاريع ومعايير الصندو الدول لمتنمية الم ار ية (ايفاد)
المه مر

تقييم المشاريع
12
13

أللقر إ ارل المممر،ع
ثمى،مقر ته،،س المممر،ع

16
27

ثملث قمر معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر الرراد،ر إ،فم ) فد ته،،س المممر،ع
منلر المبحث ابلو

الماحث الثان  :اامب الغذائ وواقع القطاع الم ار
المه مر

35
قطاع مة
36

ل

الموضوع
أللقر مف لس لتعر،

الصفحة
36

ابم الغنادد

ثمى ،قمر العلامو المؤثرل دنم ابم الغنادد

39

رابعمقر لاقع ابم الغنادد فد فنعط،

42

41

ثملث قمر مؤمرات ابم الغنادد

46

لممعمقر لاقع الهطمع الررادد فد قطمع يرل
منلر المبحث الثمىد

52

الماحث الثالث :المنظمار ير الحكومية العاممة
المه مر

أللقر تعر،

المجال الم ار

قطاع مة
53
54

المىمممت ي،ر الحولم،ر

55

ثمى،مقر أهم،ر المىمممت ي،ر الحولم،ر

ثملث قمر لةمدر المىمممت ي،ر الحولم،ر
المىمممت ي،ر الحولم،ر

رابعمقر تةى،
لممعمقر ململت دمو المىمممت ي،ر الحولم،ر فد قطمع يرل

56
57
59

عم عمقر الةعلبمت لالمعلقمت التد تلال المىمممت ي،ر الحولم،ر

61

ثممىمقر تع ا لتلر،ع المىمممت ي،ر الحولم،ر فد الملمو الررادد

65

منلر الفةو الثمىد

66

عمبعمقر لر المىمممت ي،ر الحولم،ر فد ابم الغنادد
منلر المبحث الثملث

64
65

الفصل الثالث _ الدرايار اليااقة
68

المه مر

68

أللقر ال راعمت المحن،ر

73

ثمى،مقر ال راعمت العرب،ر

75

ثملث قمر ال راعمت ابلىب،ر

81

رابعمقر التعه،ب دنم ال راعمت العمبهر

83

منلر الفةو الثملث

الفصل الرااع :الطريقة واإلجراءار
المه مر

أللقر مى

86
86

ال راعر

86

ثمى،مقر ملتمع لد،ىر ال راعر

87

ثملثمقر أ ال ال راعر

خ

الموضوع
رابعمقر ة ا ا عتبمىر

الصفحة
88
94

لممعمقر ثبمت ا عتبمىر

94

عم عمقر ابعمل،ب ا حةمد،ر

الفصل الخام  :تحميل الايانار واختاار رضيار الدراية ومناقشتها

المه مر

أللقر اللة

ا حةمدد لع،ىر ال راعر لفا الب،مىمت الملة،ر

ا حةمدد لع،ىر ال راعر لفا ب،مىمت تتعنا بملمىممر

ثمى،مقر اللة
ثملثمقر المحك المعتم فد ال راعر
رابعمقر أعدنر ال راعر

المه مر

أللقر الىتمد

ثمى،مقر التلة،مت

ثملثمر راعمت معتهبن،ر مهترحر

المةم ر لالمرالع

97
97
99

101
101

الفصل الياد  :النتائج والتوصيار
128
128
132
133
134

هر
الرقم
1
2
3

الجداول

الجدول
الفرا ب ،الته،،س لالمتمبعر

الصفحة
21

د د الح،ددمرات الرراد،ددر فددد اب ارضددد الفنعددط،ى،ر حعددب ىددلع الح،ددمرل لالمحمفمددمتو

47

الىعبر المدل،ر له،مر ا ىتمج الررادد فد وو محمفمر م ق،مدر ا ىتدمج الر ارددد فدد

48

إلمددملد ق،مددر ابض درار لاللعددمدر المبمم درل مه د رل بمل د للر ابمر،وددد التددد أةددمبت

49

2009/2010

محمفممت قطمع يرل فد الملعس 2015-2014

4

فد ددرلع الهطد ددمع الر اردد ددد الملتنفد ددر ىت،لد ددر الع د د لا دند ددم ي د درل  2014لحتد ددم تد ددمر،

5

إحةمد،ر اللمع،مت فد قطمع يرل حعب ملقع م اللغرافد المحمفممت)

58

7

تع ا لتلر،ع المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد فد قطمع يرل

65

6
8
9

2014/8/26
تةى،

اللمع،مت فد قطمع يرل حعب أىلاع ابىمطر التد تممرع م

ال راعمت العمبهر لمعم،،ر الته،،س المعتل مر
رلمت مه،م

ل،ورت اللممعد

61
80
88

10

معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو مالمادمرم لال رلر الون،ر لنملمو

89

12

معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو مالفمدن،رم لال رلر الون،ر لنملمو

90

11
13
14
15

معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو مالوفم لم لال رلر الون،ر لنملمو

معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو ما عت امرم لال رلر الون،ر لنملمو

91

معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل مد فهدرات ملدمو متدرل ،ا بتودمرات المراد،در لمةدملئ

93

معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو مابثرم لال رلر الون،ر لنملمو
الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع مم لال رلر الون،ر لنملمو

16

معممو ا رتبمط ب،

18

ىتمد التبمر التلر،ع الطب،عد

17
19
20
21
22
23
24

90

رلر وو ملمو م ململت ا عتبمىر لال رلر الون،ر لإلعتبمىر

معممو ألفم ورلىبمخ له،م

ثبمت ا عتبمىر

92

93
94
95
97

تلر،ع د،ىر ال راعر حعب اللى

97

تلر،ع د،ىر ال راعر حعب العمر

تلر،ع د،ىر ال راعر حعب المؤهو العنمد

98

تلر،ع د،ىر ال راعر حعب عىلات اللبرل فد ملمو المممر،ع

98

تلر،ع د،ىر ال راعر حعب المحمفمر التد تهع ف ،م المىممر

100

تلر،ع د،ىر ال راعر حعب دمر المىممر

ن

99

الرقم
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41

الجدول
تلر،ع د،ىر ال راعر حعب د المممر،ع المىفنل لاو العىلات اللم

،لضئ المحك المعتم فد ال راعر

المتلعد ددط الحعد ددمبد لا ىح د د ار

الصفحة
الممض،ر

100
101

المع،د ددمري لالد ددلر الىعد ددبد لالترت،د ددب للم،د ددع فه د درات

101

المتلعط الحعمبد لالىح ار

المع،مري لاللر الىعدبد لالترت،دب لودو فهدرل مد فهدرات

103

المتلعط الحعمبد لالىح ار

المع،مري لاللر الىعدبد لالترت،دب لودو فهدرل مد فهدرات

105

المتلعط الحعمبد لالىح ار

المع،مري لاللر الىعدبد لالترت،دب لودو فهدرل مد فهدرات

107

المتلعط الحعمبد لالىح ار

المع،مري لاللر الىعدبد لالترت،دب لودو فهدرل مد فهدرات

110

المتلعط الحعمبد لالىح ار

المع،مري لاللر الىعدبد لالترت،دب لودو فهدرل مد فهدرات

112

المتلعط الحعمبد لالىح ار

المع،مري لاللر الىعدبد لالترت،دب لودو فهدرل مد فهدرات

114

ا عتبمىر

ملمو مالمادمر

ملمو مالوفم لم

ملمو مالفمدن،رم

ملمو مالعت امر
ملمو مابثرم

ملمو مترل ،البتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع مم

ىتمد التبمرم  - Tلع،ىت ،معتهنت ،م – اللى

116

ىت ددمد التب ددمرم التب ددم ،ابح ددم يم ف ددد رل ددمت إع ددتلمبمت تطب ،ددا مع ددم،،ر الة ددى لا

117

ىتد ددمد التبد ددمر  LSDلمهمرىد ددر متلعد ددطمت فدد ددمت العمد ددر لملد ددمو تد ددرل ،البتود ددمرات

118

ىت ددمد التب ددمر مالتب ددم ،ابح ددم يم ف ددد رل ددمت إع ددتلمبمت تطب ،ددا مع ددم،،ر الة ددى لا

119

ىتمد التبمر  LSDلمهمرىر متلعطمت فدمت المؤهو العنمد للم،ع الململت

119

ال للد لنتىم،ر الرراد،ر بملىعبر لنعمر

المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م

ال للد لنتىم،ر الرراد،ر بملىعبر لنمؤهو العنمد

ىت ددمد التب ددمرم التب ددم ،ابح ددم يم ف ددد رل ددمت إع ددتلمبمت تطب ،ددا مع ددم،،ر الة ددى لا

121

ىت ددمد التب ددمرم التب ددم ،ابح ددم يم ف ددد رل ددمت إع ددتلمبمت تطب ،ددا مع ددم،،ر الة ددى لا

122

ىت ددمد التب ددمرم التب ددم ،ابح ددم يم ف ددد رل ددمت إع ددتلمبمت تطب ،ددا مع ددم،،ر الة ددى لا

123

ال للد لنتىم،ر الرراد،ر بملىعبر لعىلات اللبرل
ال للد لنتىم،ر الرراد،ر بملىعبر لعمر المىممر

ال للد لنتىم،ر الرراد،ر بملىعبر لنمحمفمر التد تهع ف ،م المىممر
ر

الرقم
42
43
44
45

الجدول

الصفحة

ىت ددمد التب ددمرم التب ددم ،ابح ددم يم ف ددد رل ددمت إع ددتلمبمت تطب ،ددا مع ددم،،ر الة ددى لا

124

الد د للد لنتىم ،ددر الرراد ،ددر بملىع ددبر لعد د المم ددمر،ع المىف ددنل ل دداو الع ددىلات اللمد د

الممض،ر

ىتددمد التبددمر  LSDلمهمرىددر متلعددطمت فدددمت دد الممددمر،ع المىفددنل لدداو العددىلات
اللم

الممض،ر لملمو الوفم ل

ىتمد تحه،ا أه ا

البحث

125
131
132

تلة،مت ال راعر ل ل،مت تىف،نهم

ر

هر
الرقم
1

ااشكال

نواب الشكل

الصفحة

معد د لت اىعد د اس الغ ددنادد ف ددد الض ددفر الغرب ،ددر لقط ددمع يد درل ل دداو الدد دلاس -2009

44

2013

2

مع لت اىع اس الغنادد لألعر الفنعط،ى،ر فد الضفر الغرب،ر لقطمع يرل 2014

45

3

مع لت اىع اس الغنادد لألعر الفنعط،ى،ر فد قطمع لاو 2014

45

4

ق،مر ا ىتمج الررادد فد الملعس2015/2014

48

هر
الرقم

المالح

الممح

الصفحة

1

تع ،و م مر

149

2

قمدمر بأعمم المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرل

150

3

ا عتبمىر بع التحو،س

152

4

قمدمر بأعمم محوم ،ا عتبمىر

158

قائمة إختصارار
الرقم
No.

اإلختصار
(Abbrevitation)

1

FAO

2

FSS

3
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المصطمح
ر لالررادر،مىممر ابين
قطمع ابم الغنادد
ر،ر الرراد،الةى لا ال للد لنتىم
ر، التبمر مهمرىر المتلعطمت البع
ىد،الل مر المروري لإلحةم الفنعط
ر،ر لنعنلس ا لتممد،الحرمر ا حةمد

 المقدمة

الفصل األول
اإلطار العام للدراسة

 أوالً :مشكلة الدراسة
 ثانياً :أسئلة الدراسة
 ثالثاً :أهداف الدراسة
 رابعاً :أهمية الدراسة
 خامساً :حدود الدراسة
 سادساً :مصطلحات الدراسة
 ملخص الفصل األول

ال مقدمة:
له فع اللاقع الني ،ع،م المعب الفنعط،ىد للمةر فد قطمع يرل المىمممت ي،ر الحولم،ر
إلم ر،م ل طنب لته ،س المعمد ات لالمممر،ع الطمردر لالتىمل،در لمعمدس فددمت الملتمدع الفنعدط،ىد لنلدك

فددد مددو الم ددرل
ض ددع

الع،معدد،ر لا قتة ددم ،ر الةددعبر الت ددد ،لال ددم الم ددعب الفنعددط،ىد لأ،ضد دمق فددد م ددو

الد د لر الحو ددلمد ف ددد تهد د ،س الحن ددلو لمم ددموو تد د ىد اللض ددع ا قتة ددم ي لتفم ددد البطمل ددر ب دد،

الفنعددط،ى ،،لبمددوو أوبددر فددد قطددمع ي درل .لم د ضددم الةددعلبمت التددد ،لال ددم الملتمددع الفنعددط،ىد
بموو دمس لقطمع يرل بموو لمر هل إعتمرار إرتفمع معتل،مت إىع اس ابم الغنادد.

)FSS and PCBS, 2016, p35
ل،درتبط ابمد الغددنادد إلددم حد وب،ددر بملمددو الىمددمس الع،معددد لا قتةددم ي لا لتمددمددو لهددل
دنم تمم

لث،ا مع قطمدمت الةحر لالةىمدر لالتلمرل لالمؤل ا لتممد،ر لالتعن،س لالتلط،ط .ال و

ح،ددث إ تددلف،ر ابم د الغددنادد م مددر ل ،مو د أ تتة د ى ل ددم مؤععددمت لأل درل ال للددر بمفر هددم ل

التعددمل مددع الغ،ددرو بددو لب د م د تضددمفر ل ددل لم دلار لامومى،ددمت الهطددمع الل دمر لالملتمددع الم د ىد
لتحه،ا أقةم حملر م ابم الغنادد دنم المعتل ،،اللطىد لالمىرلد.

مرور العمو التىمليو 2007و ر)17

حم،ت المىمممت ي،در الحولم،در بمهتمدمس وب،در دندم المعدتلى الد للد إدت ارفدمق بد لرهم التىمدليو

ل،ل هنا ا هتممس ترلمت فد المؤتمرات ال لل،ر لا قن،م،در التدد تمدمرك ف ،دم هدن المىممدمتو ح،دث تدس

إف ار هددم ببىددل لمةددر ب ددم فددد الب درام ال لل،ددر لا قن،م،ددر الملتنفددرو مثددو مددؤتمر الهمددر العددملمد لنتىم،ددر
ا لتممد،ددرو لمددؤتمر بودد ،المعىددد بددملم أرلو لمددؤتمر ابمددس المتح د ل لنعددوم و لوددنلك تم ددر ال ارعددمت
لالتهمر،ر ال لل،ر هنا الهتممس مثو تهمر،ر التىم،ر البح،ةدو 2009و ر.)1

لتهددلس المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر دنددم المعددتلى الفنعددط،ىد بددأ لار أعمعدد،ر لفعملددر فددد تحه،ددا

التىم،ددر الرراد،ددر المعددت امر قبددو لبعد د د د د د د إىمددم العددنطر اللطى،ددر الفنعددط،ى،ر معددتف ،ل مد الم ار،ددم الىعددب،ر
التد تتمتع ب م لاللبرل الم ،اى،ر لالتلةة،ر لمةم رهم البمر،ر ل اررل الررادرو 2014و ر.)12

لأممر التهر،ر الةدم ر دد الملندر البر،طمى،در  (2006,P1) APMأ إ ارل الممدمر،ع تتىمعدب

م دع ا طمر العمس لألدممو لا ارل لتعتل س ب

إحد اث التغ،،درو لتلتند

فد مىمممت ابدممو بحه،هدر أ الممدرلع لد أهد ا
لموم معرل

إ ارل الممدمر،ع دد ا ارل

لملرلدمت لاضدحرو للد ب ا،د د در لى م،د ددر محد تم

ل،لب إىلمر فد اللقت المح لبململارىد د د د د د د د د د در المح لو لبمللل ل المطنلبرو ومدم ،لدب

أ تهمبو ىتمدل رضد دم المعتف. ، ،

2

لتمد ددوو دمن،د ددر المتمبعد ددر لالته،د دد،س أح د د أهد ددس أ لات للعد ددمدو ا ارل لتحه،د ددا الوفد ددم ل لالفمدن،د ددر

عد ددتل اس الم د دلار المتمحد ددر ح،د ددث أى د ددم تح د د الملرلد ددمت لالعد ددنع لالل د د ممت المتحههد ددر ىت،لد ددر تىف،د ددن
التد د لات لالىفه ددمت لاع ددتل اس المد دلار المتمح ددر بم ض ددمفر ل ددنلك ف ددي الللاى ددب الفى ،ددرو الىلد ،ددر لال ددرم

الددارس ىلددمر ابىمددطر لالت د لات تعتبددر متطنبددمت أعمعدد،ر ،لددب مددم أمو د تضددم،ى مؤم درات الته،دد،س

لالمتمبعر ل اررل الررادرو 2014و ر.)38

لأمدمر التهر،ددر الةددم ر دد المفلضدد،ر اللرلب،ددر  (2004, P46) PCMأ الته،دد،س دمن،ددر

مىتممد ددر لملضد ددلد،ر ع د دلا لنممد ددمر،ع اللد ددمري تىف،د ددنهم أل التد ددد تد ددس ا ىت د ددم م د د تىف،د ددنهم أل الب د درام

لالع،معددمت مد ح،ددث التةددم،س لالتىف،ددن لالىتددمد لنلددك لتح ،د مد ى مادمت ددمو تحه،ددا أهد اف مو وفم ت ددم

التطل،ر،رو فمدن،ت م لأثرهم لاعت امت مو ل،لب أ تلفر دمن،ر الته،،س معنلممت مف ،ل لةم قر تمو م
إعتغاو ال رل

المعتفم ل فد دمن،ر ةىع اله اررات ف،مم ،تعنا بملمعتف ، ،لالممىح. ،

لأمددمرت ل اررل الر اردددر الفنعددط،ى،ر 2014و ر )12أ قطددمع ي درل م د

فددد العددىلات ابل ،درل

تىف،ددن د د وب،ددر مد د الممددمر،ع لالب درام ا ىممد ،ددر لا يمث،ددر م د الع  ،د مد د الل ددمت ال لل،ددر الممىح ددر
الملتنفرو لنلك فد إطمر رفع معتلى المعمد ات المه مر إلم الفنعدط،ى ،،و لأ لدر اق وب،د اقر مد تمل،دو

الل ددمت الممىحددر ق د تددس م د لدداو المىممددمت ي،ددر الحولم،ددرو ل،ددتس تمل،ددو لا م د ار

دنددم تىف،ددن ىعددبر

وب،د درل مد د مم ددمر،ع الهط ددمع الر ارد ددد مد د ل دداو الم ددمىح ،لالمؤعع ددمت ال لل ،ددر لنل ددك إم ددم دد د طر ،ددا
مؤععمت العنطر أل مىمممت الملتمع الم ىد الفنعط،ىد أل المؤععمت ال لل،رو لا مدم تدس تلة،ةد

مد الد لو الممىحدر لنهطدمع الر ارددد لفتدرل  2013-2011لةدو حدلالد  300من،دل

للرو للود أللد

لوفم ل إعتعممو تنك الملار وه،مر مح ل ل بحملر إلم مر ،م المرالعر لالته،،س لالتىع،ا.

والً :مشكمة ال د راية:
،عتبدر الهطدمع الر ارددد مد الهطمددمت ا قتةدم ،ر ال ممدر فدد اب ارضدد الفنعدط،ى،ر لتتبدم،

معمهمر الهطمع الررادد فد ال لو المحند م دمس آللرو هنا لق ط أر فد ابدلاس ابل،درل اىلفدم

وب،ددر فددد هددن المعددمهمر .لحعددب مروددر ا حةددم الفنعددط،ىد  )2016فهد تد ىت معددمهمر الىمددمط
الر اردددد فددد الىددمت المحنددد فددد العددمس  2015ح،ددث لةددنت ىعددبر معددمهمت إل دم ح دلالد  %3.3فددد
فنعط. ،

ل،م ر تهر،ر مىممدر ابمدس المتحد ل لألين،در لالر ارددر التمبعدر لألمدس المتحد ل إلدم أ مدم ،هدمرب

 %72م د ابعددر فددد قطددمع ي درل تعددمىد م د حددملت إىع د اس ابم د الغددنادد أل درضددر ىع د اس ابم د

الغناددو لأ  %66تنهلا معمد ات يناد،رو لأ  %70دمملا دنم أقو م  2للر أمر،ود فد ال،دلس
3

اللاح د و لمع د و بطملددر ،هددمرب %45و وىت،لددر مبمم درل لنحددرب 2014و ح،ددث أ ابعددر فددد قطددمع ي درل

تلال ةعلبمت همدنر – بمم فد نلك تد م،ر مىدمرل س لفهد ا ابةدلو ا ىتمل،در – لتتطندب دمدمق فلر،دمق

مد ألددو اعددتر ا عددبو د،مد س فددد ب،ددر ةددعبر لنغم،ددر .لقد رت ل اررل الر اردددر الفنعددط،ى،ر ابضدرار التددد

لحهد د د ددت بملهطد د د ددمع الر اردد د د ددد فد د د ددد قطد د د ددمع ي د د د درل ىت،لد د د ددر لنحد د د ددرب  2014بد د د ددأوثر م د د د د  500من،د د د ددل
للر )http://www.fao.org) .تمر ،ا طاع .2016/10/12

لنود ددرت ل اررل الر اردد ددر الفنعد ددط،ى،ر 2014و ر )15-14فد ددد عد دد،ما تحن،د ددو الب،دد ددر ال الن،د ددر

لنهطمع الر ارددد للمةدر ف،مدم ،تعندا بىهدمط الضدع
ضع

لنهطدمع مأ مؤععدمت الهطدمع الر ارددد تعدمىد مد

الوفم ات لاله رات فد ملمو الع،معمت لته،،س أثره د د د د د د د د دم لالتلط،طو لالمتمبعر لالته،،سم.
له أةبحت دمن،ر ته،د،س الممدمر،ع ىمدمطمق هممدمق فدد إ ارل أي ممدرلعو لتؤود أطد ار

وث،درل مد

أةدحمب الممددرلدمتو لمتلددني الهد ارراتو لالل دمت الممللددر لنممددمر،ع دنددم أهم،در الد لر الددني تهددلس بد
دمن،ددر ته،دد،س الممددمر،ع فددد ىلمح د لاعددتمرار لتحه،ددا أه اف د و لله د تددس رة د أى د م د بدد ،أعددبمب تعثددر
بع

المممر،ع د س ال را،ر الومف،ر م لمىب الم ،ر ،لممه،ر دمن،ر الته،،س لممنا تعىدو لابوثر أهم،ر

د س معرفت س بو،ف،ر إل ار نلك دمن،مق البىمو 2011و ر.)6
إ الل ددل لالمدلار المبنللددر لتحعد ،الملتمعددمت الر،ف،ددر مد لدداو ممددمر،ع التىم،ددر تت وددو مددع

مددرلر اللقددت بعددبب الفمددو فددد مد ىتددمد الته،دد،س فددد م ارحددو تةددم،س الممددرلع لته،دد،س ابىمددطر بمددوو
لريو ل ددنا أة ددبئ لنته ،دد،س أهم ،ددر بملغ ددر لمة ددر ف ددد ه ددنا اللق ددت ال ددني ،تض ددمدو ف،د د

ح،ددث ،عددمد الته،دد،س دنددم تح ،د ىهددمط الهددلل لالضددع

د ددس الم ددمىح ،و

فددد الممددمر،ع ل،عددمد دنددم تلىددب ت وددو الل ددل

لالملار .)Ninson, 2018, p3
لم لاو دمو البمحث للبرت العنم،ر لالعمن،ر فدد الهطدمع الر ارددد لممدمر،ع ابمد الغدنادد

فد المىمممت ي،در الحولم،در بهطدمع يدرل فهد رأى أهم،در ارعدر هدنا الملضدلع ودل البمحدث ،عمدو فدد
ملقددع لم،فددد مته د س فددد ىف د

المىمممت ي،ر الحولم،ر مثور
ارعددر أبددل رمضد د د دم

الملددموو لأ،ض دمق مددم أو ت د

ارعددمت عددمبهر فددد ملددمو ته،دد،س الممددمر،ع فددد

 )2013لالتددد ألةددت بتعر،ددر لتحعدد ،معددم،،ر الته،دد،س المعددتل مر فددد

ته،،س المممر،ع الىعمد،ر فد قطمع يرل لالمعم،،ر هد المادمر لالوفم ل لالفمدن،ر لابثر لالعت امر).

ل ارعددر الد لل  )2013لالتددد ألةددت بضددرلرل الهتمددمس بملرقمبددر المترامىددر مددع التىف،ددنو للضددع
مؤم درات لته،دد،س أ ا العددممن ،لمعرفددر م د ى الته د س فددد الممددمر،ع ومددم ألةددت ال ارعددر المددمىح ،بيدددم ل

4

ةد،مير ع،معددمت التمل،دو بمددم ،لد س التىم،ددر الرراد،در المعددت امر .ل ارعدر بريددلث  )2013فهد ألةددت
بضرلرل تح  ،مؤمرات لاضحر له،م

المعم،،ر التد تس ته،،م م لته ،س مم،ثبت نلك.

ل راعر دىبر  )2016فه إقترحت راعر لاقع ته،،س المممر،ع التد تىفنهم المؤععمت ابهن،درو

ل ارعددر حمددم  )2010التددد لنةددت إلددد أىد مد الضددرلري أ ت اردددد إ ارل الممددمر،ع فددد المىممددمت
ي،ر الحولم،ر تعر،ر معم،،ر الته،،س المادمر لالوفم ل لالفمدن،در لابثدر لا عدت امر) لضدرلرل ا هتمدمس
بىدم دندم طندب الممدلل ،و لضدرلرل ا عدتمرار فدد

بته،د،س الممدمر،ع ل،ةدبئ ثهمفدر فدد المىممدر للد،

تد ر،ب الطدمقس العممدو فدد إ ارل الممدمر،ع دندم ته،د،س الممدمر،عو لأ ترةد المىممدر لدر اق مد ملارىدر

المممر،ع لنته،،سو ل راعر رضلا
مف لس ا دتمم دنم الىف

 )2015التد ألةت بضرلرل ر،م ل لر الممرلع م لاو تحعد،

بموو معت اس لنفدمت المعت فر.

ل راعر  )2017 CAREلالتد ألةت بتحع ،ىممس لأ لات متمبعر لته،،س البرىدمم لضدمم
توممن م مع أ لات لأىممر المروم المىفن ،و لضرلرل معمللر ىهمط الضع

الت ر،ب لالمعمد ل الفى،ر لنمروم

فد تتبع الىتمد مد لداو

دتمم اب لات المىمعبر لرة لته،،س معتلى الممرلع.

ل راعر  )2017 IFRCفه ألةت ضرلرل تعر،ر ىممس الرة لالته،،س الد الند لنممدرلع بمدم

،ر ،م فرر التعنس لتطل،ر أ ا المممر،ع معتهباق.

لبىم ق دنم مم عباو في ممونر ال راعر تتمثو فد التعر دنم لاقع تطب،دا معدم،،ر الةدى لا
الد للد لنتىم،در الرراد،در ا،فدم ( فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد فدد المىممدمت ي،در الحولم،در العممندر

فد الملمو الررادد بهطمع يرل.

ثانياً :يئمة الد راية:
 -اليؤال الرئي

ااول:

ما واقع تطاي معدايير الصدندو الددول لمتنميدة الم ار يدة (إيفداد( د تقيديم مشداريع اامدب

الغذائ االمنظمار ير الحكومية العاممة

الرئي

يئمة ر ية:

المجال الم ار د اقطداع دمة ،ويتفدرع مدب هدذا اليدؤال

 .1مددم مد ى تطب،ددا مع،ددمر المادمددر فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابمد الغددنادد بملمىممددمت ي،ددر الحولم،ددر
العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرل؟

 .2مددم م د ى تطب،ددا مع،ددمر الوفددم ل فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد بملمىممددمت ي،ددر الحولم،ددر
العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرل؟
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 .3مم م ى تطب،ا مع،مر الفمدن،در فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد فدد المىممدمت ي،در الحولم،در
العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرل؟

 .4مددم م د ى تطب،ددا مع،ددمر ابثددر فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر
العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرل؟

 .5مم م ى تطب،ا مع،مر ا عت امر فد ته،،س مممر،ع ابم الغنادد فد المىمممت ي،ر الحولم،در
العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرل؟

 .6مم م ى تطب،ا مع،مر ا بتودمر لالتودرار لتلعد،ع الىطدما فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد فدد
المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرل؟
 -اليؤال الرئي

الثان :

هدددل توجدددد دددرو ذار داللدددة إحصدددائية اددديب ايدددتجااار الماحدددوثيب حدددول تطايددد معدددايير

الصندو الدول لمتنمية الم ار ية (إيفاد(

تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمار ير الحكومية

تعددمإ إلددى متغيدرار اليددمار الشخصددية (الجددن  ،العمددر ،المؤهددل العممد  ،يددنوار الخاددرة د مجددال

المشاريع).

 -اليؤال الرئي

الثالث:

هدددل توجدددد دددرو ذار داللدددة إحصدددائية اددديب ايدددتجااار الماحدددوثيب حدددول تطايددد معدددايير

الصندو الدول لمتنمية الم ار ية (إيفاد(

تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمار ير الحكومية

تعددمإ إلددى متغي درار اليددمار التنظيميددة ( مددر المنظمددة ،المحا ظددة الت د تقددع يهددا المنظمددة ،دددد
المشاريع المنفذة خالل الينوار الخم

الماضية).

ثالثاً :هداف ال د راية:
 .1التعر دنم لاقع تطب،ا معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر الرراد،ر المادمر لالوفم ل لالفمدن،ر
لا عدت امر لابثدر لتدرل ،ا بتودمرات المراد،ددر لمةدملئ الفددمت المعدت فر لتورارهدم لتلعدد،ع م)

فد ته،،س مممر،ع ابم الغنادد فد المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد.

 .2تح  ،د الف ددرلا ب دد ،متلع ددطمت إع ددتلمبمت المبحددلث ،ح ددلو تطب ،ددا مع ددم،،ر الة ددى لا الد د للد

لنتىم،ر الرراد،ر إ،فم ) فد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد فدد المىممدمت ي،در الحولم،در العممندر

فد الملمو الررادد لالتد تعرى لنمتغ،رات الملة،ر.
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 .3ب،م الفرلا ب ،متلعطمت إعتلمبمت المبحلث ،حلو تطب،ا معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر

الرراد،ددر إ،فددم ) فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد

الملمو الررادد لالتد تعرى الم العممت التىم،م،ر لنمىممر.

 .4العمددو دنددم تهد ،س تلةدد،مت دنم،ددر ،مود ا عددتفم ل مى ددم فددد تطب،ددا معددم،،ر الةددى لا الد للد

لنتىم،ر الرراد،ر إ،فم ) فد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد فدد المىممدمت ي،در الحولم،در العممندر

فد الملمو الررادد.

رااعاً :همية ال د راية:
 .1ااهمية العممية:
أ .تنهد ال راعر الضل دنم قضد،ر ح،ل،در لهممدر لهدد لاقدع تطب،دا معدم،،ر الةدى لا الد للد
لنتىم،ر الرراد،ر إ،فم ( فد ته،،س مممر،ع ابم الغنادد بملمىممدمت ي،در الحولم،در العممندر
فد الملمو الررادد بهطمع يرل.

ب، .عتبددر ملضددلع ال ارعددر ح د ،ثمق لل  ،د اق لم د أللددم ال ارعددمت التددد تتىددملو ملضددلع ته ،دد،س
ممدمر،ع ابمد الغددنادد لد ى المىممددمت ي،ددر الحولم،در الرراد،ددر بهطددمع يدرل دنددم حد دنددس

البمحث.

ت .م الممو لىتمد هن ال راعر أ تفتئ أفا ل ،د ل أمدمس البدمحث ،مد ألدو ارعدر الللاىدب
ابلرى المرتبطر بملضلع البحث.

 .2ااهمية العممية:

أ .تع ددمد ف ددد تهد د ،س معنلم ددمت دمن ،ددر دد د ته ،دد،س المم ددمر،ع قد د ،ع ددتف ،مى ددم اله ددمدم ،دن ددم
المىمممت ي،ر الحولم،ر لالعممن ،فدد ملدمو إ ارل الممدمر،ع مد مد ار لمىعدهد الممدمر،ع
بمددم ،حهددا أهد ا

تنددك الممددمر،ع المىفددنل فددد مؤععددمت س دبددر تحعدد ،ته،دد،س ممددمر،ع ابم د

الغنادد ل ى المىمممت ي،ر الحولم،ر

ب .تح  ،د م د ى تطب،ددا معددم،،ر ته،دد،س الممددمر،ع ل د ى المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الرراد،ددر ممددم
،عمد هن المىمممت لتعر،ر ىهمط الهلل لالبىم دن ،م لتةح،ئ ىهمط الضع .

ت .تع س فد إث ار الموتبر العرب،ر للمةر الفنعط،ى،ر التد تفتهر لمثو هن ال راعمت.

 .3ااهمية لممجتمع:

تىبددع أهم،ددر هددن ال ارعددر لنملتمددع م د حملددر الهطددمع الر اردددد بهطددمع ي درل إلددم إدددم ل التأه،ددو

لا دمددمر لمةددر مددع ا عددت ا

المعددتمر م د قبددو ا حددتاو ا ع دراد،ند لومفددر مولىددمت البى،ددر التحت،ددر
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لهطددمع ي درلو لأ،ض دمق الحملددر المنحددر بيعددتمرار ىحددل ضددمم تحه،ددا معددتل،مت مرضدد،ر لألم د الغددنادد

لنملتمع الفنعط،ىد.

 .4ااهمية لمااحث:
المعمد ل فد الحةلو دنم رلر المملعت،ر فد إ ارل ابدمموو ومم أى م إضمفر معرف،در هممدر

لنبمحث فد ملمو البحث العنمدو لونلك ململد إ ارل لته،،س المممر،ع.

خامياً :حدود الدراية:
 .1الحدود الموضو ية :تىمللت ال راعر التعر دنم لاقع تطب،ا معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر
الرراد،ر إ،فم ( فد ته،،س مممر،ع ابم الغنادد بملمىمممت ي،ر الحولم،ر العممندر فدد الملدمو
الررادد بهطمع يرل.

 .2الحدود الاشريةر تتمثو فد ا ارل العن،م لم ار المممر،ع فد المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر
فد الملمو الررادد بهطمع يرل.

 .3الحدود الممنية :طبهت ال راعر لاو العمس .2017

 .4الحدود المكانية :المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الر ارددد بهطدمع يدرل فهدط لنلدك
لةعلبر اللةلو لنضفر الغرب،ر.

يادياً :مصطمحار ال دراية :
 -التقيددديم :دمن،ددر فحددر مى لددد لملضددلدد لنعمددو ا ىعددمىدو لت د

إلددم إعددتلار العبددر

لتحع ،الع،معمت لالمممرعمت لتعر،ر المعم لر ).(ALNAP,2016, P27
دمدتبر أ مةدطنئ الته،د،س هدل ململددر مد
ا
أمدم  (2005, P22) Kahan & Goodstadtف

ابعدنر البحث،ر لأعمل،ب ملل ر إلم المرالعر العمن،دمت لابىمدطر لا عدترات،ل،مت لغدر

تحعد،ى م مد

ألو تحه،ا ىتمد أفضو.

 الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة (إيفدداد) :الةددى لا الد للد لنتىم،ددر الرراد،ددر مؤععددر ممل،ددرلل ،ددر للومل ددر متلةة ددر مد د لو ددملت ابم ددس المتحد د ل مورع ددر لعتدة ددمو الفه ددر لالل ددلع ف ددد

المىددمطا الر،ف،ددر م د البن د ا الىمم،ددرو ل،ه د س الةددى لا قرلض دمق مىلفضددر الفمد د ل لمىح دمق لنبن د ا

الىمم،د د د د ددر لتمل،د د د د ددو ب د د د د درام لممد د د د ددرلدمت مبتو د د د د درل فد د د د ددد حهد د د د ددو التىم،د د د د ددر الرراد،د د د د ددر لالر،ف،د د د د ددر
 )http://www.ifad.orgتمر ،ا طاع .2016/10/15

 إدارة المشدداريع :إ ارل الممددمر،ع هددد ف د تلل ،د الم دلار البم در،ر لالمم ،ددر لتىعدد،ه م لدداو ح،ددملالممرلعو م لاو إعتل اس التهى،مت الح ،ثرو لتحه،ا ابه ا
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المح لو بملطر،هدر التدد تمود

لمرد ددمل دلام ددو الل ددل ل لالتلق ،ددت
مد د إىل ددمر المم ددرلعو لنل ددك بتىف ،ددن مض ددمل م ددم ل ددم ف،د د و ا
لالتونفر .)Burke, 2003, p3

 اامددب الغددذائ  :حعددب تعر ،دالىم

مىممددر ابين،ددر لالر اردددرو ابم د الغددنادد ،تحهددا دىد مم ،تمتددع

ومفر فدد لم،دع ابلقدمت بفدرر الحةدلو المدم ي لاللتمدمدد لالقتةدم ي دندم أين،در

ومف،ددر لعددن،مر لمغن،ددر التددد تنبددد حملددمت س التغنل،ددر لتىمعددب أنلاق ددس الغناد،ددر م د ألددو ح،ددمل

ىمطر لةح،ر ) )http://www.fao.orgتمر ،ا طاع .2016/10/23

 المنظمار ير الحكومية :تعدر ابمدس المتحد ل المىممدمت ي،در الحولم،در بأى دم مو،مىدمت ي،درهم فر لنربئ لأدضمد م هس ملاطىل أل ململدمت م الملاطى ،الن، ،ىتمل إلم للر لاحد ل

أل أوثرو ،تس تح  ،أىمطت م حعب ريبر أدضمد مو لتعر المىممر ي،ر الحولم،در بأى دم مىممدر
نات مة د ددنحر دمم د ددر له د ددد ل تلض د ددع لحولم د ددر لل لمؤعع د ددر لل ،د ددرو لل ،مى د ددع نل د ددك أ تتع د ددمل

أل تتنهددم معددمد ات لتمددل،ات م د الحولمددمت .للوى ددم تأععددت لتىمددط ل رقمبددر م د الحولمددمت

اللطى،ر الملعلدر الحرل  -ل،و،ب او .)2015

 -المالئمددةر مد ى مادمددر ابهد ا

اللمةددر بملممددمر،ع مددع متطنبددمت المعددتف ، ،لاحت،ملددمت الملتمددع

المحند لابللل،مت اللطى،ر لالعملم،ر لع،معمت المروم

.)Imas and Rist, 2009, P29

 الكفاءة، :عرف م بنلط 2005و ر )41بأى م ا عتل اس ابمثو لنملار بأقو تونفر مموىدر لحةلو أي ه ر ،نور .لتعر أ،ضمق بأى دم مع،دمر الرمد فدد إعدتل اس المدلار البمدر،ر لالمم ،در

لالممل،ر معراجو 2011و ر.)4

 -الفا مية :تعب،ر د م ى العاقر ب ،المعدت

مد ابدمدمو لمدم ىفدن فعن،دمق لف،مدم إنا ىلحدت

المىممر فد إ ارل ملار هم حع ،لدب الحم ،و2010و ر.)163

 اإليدتدامة :تعب،در دد مد ى ،ملمدر الممدمر،ع بعد إىت مد دمو لهىدمك ىدلد ،مد ا عدت امروابللم ا عت امر المؤععمت،ر لالتد تعود

معدتلى التدراس المىممدر بيعدتمرار الممدمر،ع ل مل دم

ضم ه،ونت مو لالثمى،ر ا عت امر الممل،ر لالتد تعو

ق رل الفدمت المعت فر دنم تحمو تونفر

الل ممت المه مر بع إىت م التمل،و حمم و2010و ر.)47

 ااثر :التغ،رات ال،لمب،ر أل العنب،ر التد تس رة هم وىت،لر لنت لات التىمل،ر المعتل مر عدلاومىت مبممرل أل ي،ر مبممرلو مهةل ل أل ي،ر مهةل ل .)Imas and Rist, 2009, P29

 ترويج اإلاتكارار الم ار ية لمصدالح الفئدار الميدتهد ة وتكرارهدا وتويديعها، :عرف دم الةدى لاالد للد لنتىم،در الرراد،در  )2009, P11أى دم مد ى معدمهمر التد لات ا ىممد،در لنممدمر،ع فدد

مبتورل فد الح م الفهر الر،فد لاىع اس ابم الغنادد لم ى تورار تندك التد لات

إ لمو ُى
أل احتمددملت تورارهددم لتلعدد،ع م م د لمىددب العددنطمت الحولم،ددر لالمىممددمت الممىحددر لالهطددمع
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الل ددمر لاللو ددملت ابل ددرىو أ،ضد دمق ه ددد دمن ،ددر تض دد،

ق،م ددر أل تح ددو مم ددونر بطد درا ل ،د د ل

المبتو درل ل  ،د ل فددد

ل،تطنددب اللفددم بمددرلط ا بتوددمر أ توددل المىتلددمت أل ابفوددمر أل الد ُدى
عد،مق مو لمف،د لو لفعَّملددر مد ح،دث التونفددرو لقد تمددمو ا بتودمرات ملدمو التوىلللل،ددم مثدو أىدلاع
المحمة دد،و أل ع ددالت الح،لاى ددمت نات الغن ددر المرتفع ددر لالمل ددمطر ابق ددوو لتوىلللل ،ددمت ال ددري

الملفِّرل لنم،م .

 -الحيدددامة الم ار يدددة :هددد لح د ل إقتةددم ،ر فى،ددر لإلىتددمج الر اردددد تلضددع

ارل لاح د لو لتمددمو

لم،د د ددع الح،لاىد د ددمت المللد د ددل ل لود د ددو اب ارضد د ددد المعد د ددتغنر ون ،د د دمق أل لرد ،د د دمق بي د د د ار
الر اردد ددد بغ د د

ا ىتد د ددمج

الىمد ددر د د د المنو،د ددر أل المد ددوو الهد ددمىلىدو لق د د تود ددل إ ارل الح،د ددمرل اللاح د د ل

ب ،د د مد ددلر لاح د د أل أع د درلو لق د د ،مد ددترك ف ،د ددم ملةد ددم أل أع د درتم أل أوثد ددرو ألق د د تتللهد ددم

دم،رل أل قب،ندر أل قد تد ار مد قبدو ملةد،ر إدتبمر،در مثدو مدرور أل لمع،در تعملى،در أل لوملدر

حولم،ر الل مر المروري لإلحةم الفنعط،ىدو2017و ر.)163

م مخص الفصل ااول:
ىددمق

البمحددث فددد ه ددنا الفةددو ممددونر ال ارع ددر لالتددد تمثنددت فددد التع ددر دنددم لاقددع تطب ،ددا

المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو الر اردددد بهطددمع ي درل لمعددم،،ر الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر
الرراد،ر فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدناددو لنلدك بىدم اق دندم دد مد ال ارعدمت العدمبهر التدد ألضدحت

حملددر المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الددم تبىددد الته،دد،س وىمددمط رد،عددد الددو المىممددمت لاعددتل اس معددم،،ر
لمبدم

البمحدث أعدددنر ال ارعدرو لتمثنددت فدد العدؤاو الدرد،

ته،دد،س تىمعدب الممددمر،ع المىفدنل .لاعددتعر

لهل مم لاقع تطب،ا معدم،،ر الةدى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در إ،فدم ) فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد

بملمىمم ددمت ي ،ددر الحولم ،ددر العممن ددر ف ددد المل ددمو الر ارد ددد بهط ددمع يد درلو بم ض ددمفر ال ددم العد دؤاو الث ددمىد

لالثملث ف مم لتبمر للدل فدرلا نات للدر إحةدمد،ر بد ،إعدتلمبمت المبحدلث ،حدلو تطب،دا معدم،،ر
الةدى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در إ،فدم ( فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد بملمىممدمت ي،در الحولم،در

تع ددرى إل ددم متغ،د درات الع ددممت الملة دد،ر لالتىم،م ،ددر .وم ددم ى ددمق
لع،عددتعر

البمحددث فددد الفةددو الثددمىد تعر ،د

البمح ددث أهم ،ددر ال ارع ددرو لأهد د اف م.

دددمس بددي ارل الممددمر،ع لته،دد،س الممددمر،ع لوددنلك معددم،،ر

الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر الرراد،ددر المعددتل مر فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددناددو أمددم الفةددو الثملددث

ع،تح ث د ال ارعدمت العدمبهرو لفدد الفةدو ال اربدع دد ملتمدع لد،ىدر ال ارعدرو لفدد الفةدو اللدمم
اللمىب العمند م ال راعرو لأل ،اقر فد الفةو العم
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أهس الىتمد لالتلة،مت.

الفصل الثاني
اإلطــــــار النظــــــري

 المبحث األول :تقييم المشاريع ومعاايير الصاودوا الادولي للتومياة
الزراعية (إيفاد) في تقييم المشاريع.
 المبحث الثاني :األمن الغذائي وواقاع القطااا الزراعاي فاي قطااا
غزة.
 المبحااث الثالااث :المو مااات غياار الحكوميااة العاملااة فااي الم ااال
الزراعي في قطاا غزة.

الماحث ااول :تقييم المشاريع ومعايير الصندو الدول لمتنمية الم ار ية
(إيفاد)

تقييم المشاريع:

المقدمة:
تتمتددع الممددمر،ع بأهم،ددر اقتةددم ،ر بددمررل ل لر فعددمو فددد دمن،ددر التىم،ددر الملتمع،ددرو ومددم أى ددم
تمددوو م،د اىمق لتطددل،ر الم ددمرات ا ار،ددر لالفى،ددر لا ىتمل،ددرو لتفددتئ ملددملق لاعددعمق أمددمس المبددم رات الفر ،ددر

لاللممد،رو ممم ،لف

الضغط دنم الهطمع العمس فد تدلف،ر فدرر العمدوو لىمد اقر ل دن ابهم،در أ رودت

المىممدمت ي،ددر الحولم،در الحملددر الدم وفددم ل لفمدن،در للددل ل الممدمر،ع المىفددنل لتدنل،و ومفددر الةددعلبمت
التد تلال دم لر،دم ل معدمهمت م فدد دمن،در التىم،در ممدم ،دؤ ي إلدم تحه،دا الوفدم ل لامدبمع ريبدمت الفددمت
المعت فرو لوعب ثهر المروم لالمملل. ،

لالممدمر،ع قمدمدر ومىدتو أس ق،د ا طداا أل ق،د ا ىمدم و ل،عدت عدلى طملحدمت ىلد هم دىد ابفد ار و

لتىمل،د دم فد ددد ومف د در
دممل،م
ق
وم ددم دىد د المؤعع ددمتو لو ددنلك دىد د الد د لوو إن م ددونت لل تد دراو بعد د ق ا اقتة ددم ق،م ل أرع د ق
الىددممطمت لالبىددم لالهطمدددمت ا لتممد،ددر لالقتةددم ،ر لالع،معدد،رو فملممددمر،ع بةددفر دممددر تلضددع لململدددر
مد اله،ددل لالمتغ،درات بم ضددمفر إلددم ىد رل المدلار و مد هددنا المىطنددا وددم ل ارمدمق دنددم المؤععددمت التددد تعددعم
إلددم البهددم أ تتعممددو مددع هددن اله،ددل لالمتغ ،دراتو لنلددك بغ،ددر تحه،ددا أهد اف مو المتمثنددر فددد اعددتغاو المدلار

لا مومى ددمت المتمح ددر أممم ددم بوف ددم ل لفمدن ،ددرو لم ددع تط ددلر الفو ددر القتة ددم ي لا اري ف ددد مىتةد د

الممضدو أةدبئ مدةطنئ المدمرلع هدل المةطنئ ابمثو فد دملس ابدممو دمب و 2011و ر.)2

اله ددر

لمممر،ع ابم الغنادد طب،عر لمةر فدد أى دم ،لدب أ ت ارددد بعد  ،م مد ،ابلو التمدمدد
،تعنا بتحع

حملمت المعتف ، ،م هدن الممدمر،عو لم ارددمل مدرلف س لمةدر ف،مدم ،تعرضدل لد مد

لعمدر لأضرار ىت،لر ال لممت المتاحهر لهلات ا حتاو فد اعدت ا

مدرارد س لمىمد ت س لأ ارضد ،سو

لالبع الثمىد اقتةم ي ح،ث ،لب أ تتلافا المممر،ع التد ،تس تىف،نهم مع اللطر العترات،ل،ر لنعنطر

لالل اررل الملتةر فد تعم،س ا ىتمل،ر للح ل المعمحر ال للو 2013و ر.)32

ل،لضد ددئ العند ددد 2009و ر )460فد ددد ب،دد ددر إ ارل الممد ددمر،ع ،تللد ددب الترو،د ددر دند ددم معد ددمر
ابدم ددمو مد د ب ا ،ددر المم ددرلع لحت ددم إىل ددمر مد د ل دداو الفعمل ،ددمت ابعمع دد،ر المتمثن ددر ف ددد ته ،دد،س العم ددو
لتةح،ح لاو مراحو التىف،ن الملتنفر.

ل ،ددر ا لر الته ،دد،س بم ددوو منح ددلم ف ددد مل ددمو التع ددمل ا ىم ددمدد دن ددم الة ددع ،الع ددملمد ف ددد

العهد ددل ابل ،د درلو لق د د ادتم د د ت المىممد ددمت ال لل،د ددر لا قن،م،د ددرو فض د داق د د د ال د د لو لالمىممد ددمت ي،د ددر
12

الحولم ،د د ددر إل د د ددم حد د د د وب ،د د ددر اب لات الت د د ددد ،لفره د د ددم الته ،د د دد،س مد د د د أل د د ددو تعر ،د د ددر الم د د ددفمف،ر لالفعمل ،د د ددر
لالوفم ل.(Serena, et..al, 2015, P63) .

والً :إ دارة المشاريع:
 .1تعريف المشروع:
ارل لاىل ددمر ابىم ددطر م م ددم و ددم ىلد ددم ل م ،ددر أل

أة ددبحت المم ددمر،ع ال ،ددلس طر،ه ددر ل ،د د ل

تلمر،ددر أل ةددىمد،ر لهددل مددم ،بددرر تىددلع الممددمر،ع تبعدمق لنىمددمط الددني تهددلس بد ريددس إمددتراو م فددد ةددفمت
د  ،ل فلم،ع المممر،ع ل م ب ا،ر لى م،ر .)Arizonam, 2007, P33
لتلضدئ مىممدر الملاةدفمت العملم،در تعر،د

الممدرلع بأىد مالعمن،در الفر،د ل التدد تحتدلي دندم

ململدددر مد الفعمل،ددمت المتىمعددهر لالمعدد،طر دن ،ددم التددد ل ددم تددمر ،ب ا،ددر لى م،ددر لالملل ددر ىحددل تحه،ددا

ه

مح لفهمق لنمتطنبمت المح ل لتممو الرم و التونفرو لالملار م العندو 2009و ر.)23

ل،عر أبل عدمرل 2010و ر )35الممدرلع ومدم ،عدر المىممدر تمممدمق بأىد مو،دم إلتمدمدد

تعملىد هم

م.

ل،م،ر العبمعد لبرهم

2013و ر )7إلم أ الممرلع دبمرل د مململدر م العمن،مت أل

الىممطمت تربط م داقمت مح ل لمعرلفر تىفن برم مح بغر
ل،عر ل،ر ال ،
المىممر لتحه،ا ه
ل،عدر
التددد ل ددم ه د

تحه،ا ململدر م ابه ا م.

2014و ر )28الممرلع بأى ممىممر مؤقتر لتىف،ن ململدر م ابىمطر

مع ،فد فترل رمى،ر لبيعتل اس ملار متىلدرم.

 )Wysocki, 2014, P4الممدرلع بأىد متعنعدو فر،د لمعهد لمتةدو مد ابىمدطر
أل يددر

لنملاةفمت المح لم.

مح د لالتددد ،لددب أ توتم ددو فددد لقددت مح د لفددد ح د ل الم،راى،ددر للفهد دمق

ل،رى البمحث أ الممدرلع دبدمرل دد مململددر مد ابىمدطر المىعدهر لالمبنللدر لتحه،دا
ه

لير

مح

فد فترل رمى،ر مح ل لحعب م،راى،ر لملار مع،ىرم.

 .2تعريف إدارة المشروع:
تبندلرت فورل مف لس إ ارل المممر،ع ىت،لر مم أفررت ب،در ابدممو لالةىمدمت الملتنفر التدد
تتعددس بددملتغ،،رو لالحملددر ال ادمددر لنتطددل،رو لهددنا ابل،ددر ،تطنددب ب د لر أىمددمط تىم،م،ددرو لق د ومىددت
الممددرلدمت هددد اب ال ا ار،ددر المادمددر لمثددو هددن التىم،مددمتو ل،مود تطب،ددا إ ارل الممددمر،ع فددد
أي ىممط مؤقت ملل ىحل تحه،ا ه

و لود ،ةدبئ ابمدر أوثدر أهم،در لنمىممدمت وب،درل الحلدسو
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فر ،ل الىممطو لتر ا الحملر إلم إ ارل المممر،ع لمىممدمت ابدمدمو التدد تعمدو فدد لدل مد التغ،در

العر،ع فد ابدممو لالب،در التوىلللل،ر ).(Nicholas and Steyn 2012, P22

لتعر إ ارل المممر،ع بأى م ماللم،فر ا ار،ر التد تتضم معؤلل،ر تح  ،ابه ا و التىم،سو

التلط دد،طو الل لل ددرو الم،راى ،ددمت الته ،ر ،ددرو التلل،د د لالرقمب ددر) لتحه ،ددا المع ددم،،ر الفى ،ددر لالرمى ،ددر لالممل ،ددر

لنممدرلعو لدن،د فددي ىلددمل إ ارل الممددرلع فددد أ ا م مم ددم عدد،عطد المبددررات الارمددر عددتل اس تىمدد،س
الممرلع لالتد ،مو إلممل دم فدد الىهمط التمل،رم الفضو لالعب ،ي 2005و ر)25-24ر
أ .التأو م أ الىلات الى مد،در لنممدرلع محد ل بمدوو لاضدئ لمف لمدر مد قبدو لم،دع ابطد ار
الم تمدر بملممرلع.

ب .تحه،ا التىميس لالتىع،ا ب ،أه ا

الممرلع لأه ا

اعترات،ل،ر المىممر.

ت .تح  ،المعؤلل،مت فد وو مرحنر م مراحو الممرلع بموو لاضئ لمف لس.
ث .تةم،س لتىف،ن أعمل،ب فعملر فد الل للر لالرقمبر أثىم تىف،ن الممرلع.

ج .الحةددلو دنددم الد دس المىمعددب مد المىممددر ابس لتىف،ددن الممددرلعو لوددنلك مد لدداو اعددتل اس
قىدلات التةمو المىمعبر.
ل،عددر العدر،تد 2010و ر )218إ ارل الممددمر،ع بأى ددم اللم،فددر ا ار،ددر التددد تمددتمو دنددم

تح  ،د لته د ،ر ا حت،ملددمت ل ارعددمت الل د لى لتح  ،د ابه د ا
لالته،،س م ألو تىف،ن أه ا

لابعددمل،ب لاد د ا الم،راى،ددمت لالمتمبعددر

الممرلع بفعمل،ر لوفم ل أوبر.

لتعر بأى م ممممرعر معؤلل،ر اتلمن الهرار حلو الممرلع لةاح،مت التىف،دن فدد حد ل
رم ددمت لالمحد د ات
المم ددرلع لالم ع ددم لر دد د تهد د ،س الىت ددمد ح ع ددب تلقع ددمت الرب ددمد لاللت ا
المتفا دن ،مم ىلسو 2013و ر.)70

ل،عد ددر البمحدددث إ ارل الممد ددرلع الراد ،د دمق بأى د ددم العمن،دددر التد ددد ت ددتس بيىلد ددمر اللمد ددمد

ا ار،د ددر

ود ددملتلط،ط لالتىمد دد،س لالتلل ،د د لالرقمبد ددر للم،د ددع أىمد ددطر الممد ددرلع م د د ألد ددو ضد ددمم ىلد ددمل الممد ددرلع
بململاةفمت المطنلبر لاللقت المح لبأقو تونفر مع ضمم اللل ل العمل،ر لنممرلع.

 .3دورة حياة المشروع:
در لطد ددلو الفت د درل الرمى،د ددر الارمد ددر
،مد ددر الممد ددرلع بم ارحد ددو تطد ددلر ملتنفد ددر لد دداو ح،مت د د و لىمد د اق

لتىف ،د د د ددن الم د د د ددممر،ع دد د د ددم لو فيى د د د د م د د د د المعتحع د د د د تهعد د د دد،س تند د د ددك الفت د د د درل إلد د د ددم م ارحد د د ددوو ل،د د د ددتس إ راج

الىمد ددمطمت أل ابدمد ددمو اللالدددب إىلمرهد ددم فد ددد ود ددو مرحند ددرو لتعد ددمم م ارحد ددو التطد ددلر ه ددن ب د د لرل ح،د ددمل
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الممد ددرلعو لل تلل د د لرل ح،د ددمل ق،معد دد،ر تىمع د ددب لم ،د ددع الممد ددمر،ع لاىمد ددم تلتن د د

م ممرلع إلم لر العبمعد ل برهم و 2009و ر.)28
ل،مدد،ر ال د ل،و المعرفددد

ارل الممددمر،ع  )2008, P17أ

لرل ح،د ددمل الممد ددرلع

لرل ح،ددمل الممددرلع مدبددمرل د د

ململدر م المراحو التد دم ل مم تول متعنعنر لأح،مىدمق تدتس فدد لقدت لاحد ل،حد اعدس هدن الم ارحدو

حعب احت،ملمت ا ارل بملمىممر لالمىمممت الممترور فد الممرلع لطب،عت لملمو تطب،ه م.
ل،لضدئ  )2012, P 742 Stevensonأ

ب ا،ت بى م،ت ومآلتدر

لر ح،دمل الممدرلع دبدمرل دد م ارحدو تدربط

أ .التعريددف، :تضددم ل درد ،،همددم المف ددلس اي تح  ،د الىهطددر التددد ح د ت ف ،ددم المىممددر الحملددر
لنممرلع ثس تحن،و التومل،

لالمىمفع لالملمطر المرتبطر بملممرلع.

ب .التخطدديط :تتضددم تح  ،د العمددو التفةدد،ند لته د ،ر الم دلار البم در،ر لاللقددت لالونفددر الارمددر
ىلمر الممرلع
ت .التنفيددذ، :تضددم تىعدد،ا المدلار المم ،ددر لالبمدر،ر لتوممددو لتىعدد،ا الىمددطر لاىلددمر الهد ا
حعب لطر الممرلع.
ث .اإلنهدداء و اإل ددال

 :إى ددم لم،ددع ا ىمددطر لايدداا الممددرلع بمددوو رعددمدو لقد ،تضددم

الي دداا اد ددم ل تلر ،ددع المد دلار المم  ،ددر لالبمد در،ر لالمعد د ات المتبه ،ددر لا ،ددر مد دلار ال ددرى تتعن ددا
بملممرلع.

أمددم ل  ،د

2012و ر )32فددمدتبر أ معمددس الممددمر،ع تمددر بم ارحددو متمددمب ر مىددن ب د ا،ت م

حتم ى م،ت م لتعر هن المراحو ب لرل الح،مل لنممرلع لقعم م إلد لمعر مراحو هدر
أ .مرحمددة إدراف كددرة المشددروعر لتتضددم

ارعددر الحملددر إلددد الممددرلع ل ارعددر الل د لى المب د،ددر

التد تتضم ال راعر الفى،ر لالممل،ر لنممرلع.

ب .مرحمددة تعريددف المشددروع :لتتضددم تح  ،د الم دلا الارمددرو لضددع اللطددط التفةدد،ن،ر الارمددر
لتىف،ن الممرلعو لضدع الملارىدمت لاللد الو الرمى،در لنممدرلعو لتح ،د ا لد ار ات الارمدر لنه،دمس

بمبىمطر الملتنفر.

ت .مرحمددة التنفيدددذ :لتتضددم الرقمبددر دنددم تىف،ددن الممددرلع لرفددع التهددمر،ر حعددب الحملددرو لوددنلك
مهمرى ددر م ددم ت ددس تىف ،ددن م ددع م ددم ت ددس التلط دد،ط لد د و لته ،دد،س مد د ى الىح ارف ددمتو لاتل ددمن ا لد د ار ات
التةح،ح،ر.
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ث .مرحمة تشغيل المشروع :لتتضم هن المرحنر ته ،س الل مر أل المىدت الندن ، ،د

الممدرلع

إلد ته ،م مم لتوممن مم مع المىتلمت لالل ممت ابلرى التد ته م م الممدمر،ع ابلدرىو لته،د،س

م ى تحه،ا الممرلع لأله ا

الملضلدر.

ج .مرحمددة نهايددة المشددروعر لتتضددم هددن المرحنددر إى ددم الممددرلعو لتحل،ددو مدلار الممدرلع إلددد
مممر،ع ألرىو لالعتفم ل م ال رل
ل،هعس ل،ر ال ،

اللمةر ب نا الممرلع.

2014و ر )112لرل ح،مل الممرلع إلم ثاث مراحو رد،ع،ر دنم الىحل التملدر

أ .مرحنر الفورل أل المف لس لتعمم مرحنر التأع،

أل مرحنر التعر،

لهن المرحنر تتضم لل ل

فو درل الممددرلع لدمددو ارعددر الل د لى لهددل مددم ،عددمم بعمن،ددر إلت،ددمر الممددرلع لاد د ا ل د الو

لملارىمت ألل،ر تعمد فد دمن،ر ا لت،مر.

ب .مرحنددر التىف،ددن لتتضددم إد د ا لطددر الممددرلع لل للددر الممددرلع لملارىددر الممددرلع الى مد،ددرو ثددس
تع،دد ،فر،ددا العمددو بملممددرلع لالمبمم درل بتىف،ددن لط دلات الممددرلع دنددم أر

بعمن،مت الرقمبر لته،،س اب ا لنتأو م أ ابملر تع،ر ومم لطط ل م.
ت .مرحنددر التعددن،س أل ا يدداا لتتضددم الت د ق،ا دنددم الممددرلع ب د
للةمدر الممرلع مطمبهر لنمرلط المتفا دن ،م.

ل،ددرى البمحددث أ

اللاقددعو ثددس اله،ددمس

التأو د م د أ ملاةددفمت

لرل ح،ددمل الممددرلع هددد دبددمرل دد عنعددنر مد الحنهددمت لالم ارحددو لالتددد تبد أ

بمرحنددر التل ،ددر لنممددرلع ل،ددتس ف ،ددم فحددر م د ى ضددرلرل الممددرلع لالحمل د إل ،د و لهددد تحتددلي دنددم

دمن،مت راعر الممرلع ل راعر الل لى القتةم ،ر ل ارعدر ا حت،دمج لنممدرلعو لمرحندر التلطد،ط ل،دتس
الب

ب ن المرحنر بع إثبمت للل الحملر لنممرلعو لتعتبر مرحنر التلط،ط م أهس مراحو لرل ح،مل

الممرلع ح،ث تتضم إد ا لطط تىف،ن الممرلع لا ارت و للضع لطر

ارل الملمطر لا،لم الحنلو

ل مو لمعرفر ل،در تىف،دن ابدمد د دموو لمرحندر التىف،دن لهدد المرحندر التدد تعدتى دندم لطدر تىف،دن الممدرلع
الىمتلد ددر د د د مرحند ددر التلطد دد،ط و لأل ،د د اقر مرحند ددر المتمبعد ددر لالته،د دد،س لتعد ددتى دند ددم لطد ددر إ ارل الممد ددرلع
لالمتمبعرو للطر إ ارل الملمطرو ل،تس لال م متمبعر ع،ر الممرلع ل حو الممدموو لالعهبدمت التدد ،مدر

ب ددم الممددرلع أثىددم التىف،ددن لال د ار ته،دد،س الممددرلع م د لدداو ق،ددم

المممر،ع اللمر،ر لالمىفنل لأ اد م لم ى ىلمح م.

م د ى مى ل،ددر لملضددلد،ر مادمددر

ثانياً :تقييم المشاريع:
أةددبحت دمن،ددر ته،دد،س الممددمر،ع ىمددمطمق همم دمق فددد إ ارل أي ممددرلعو لتؤو د أط د ار

وث ،درل م د

أةدحمب الممددرلدمتو لمتلددني الهد ارراتو لالل دمت الممللددر لنممددمر،ع دنددم أهم،در الد لر الددني تهددلس بد
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دمن،ددر ته،دد،س الممددمر،ع فددد ىلمح د لاعددتمرار لتحه،ددا أه اف د و لله د تددس رة د أى د م د بدد ،أعددبمب تعثددر
بع

المممر،ع د س ال را،ر الومف،ر م لمىب الم ،ر ،لممه،ر دمن،ر الته،،س لممنا تعىدو لابوثر أهم،ر

د س معرفت س بو،ف،ر إل ار نلك دمن،مق البىمو 2011و ر.)6
وم م المعته أ الته،،س دبمرل دد إثبدمت ،بد ،مد ى ىلدمل الممدرلع أل فمدن و لهدنا ،فتدر

أعطلرل الىلمل لالوممو فد تىف،ن المممر،عو لهنا ي،ر لار ح،ث إ الته،،س المعتمر الني ،دلفر التغن،در
الرالعر التد تعمد دنم تع ،و ابه ا

لا ل ار ات لتةل،ب م بيعتمرار هل مفتمل الىلمل .ومم ،عته

لدرل أ الته،د،س دبدمرل دد دمن،در دندم رلددر دمل،در مد الىد رل لالتعه،د لالتدد تحد ث فدد لقدت معدد،

ادم ددم م ددم ،م ددمو لبد د ار ل ددمرل ،،و ح ،ددث ،عتهد د ل أ دن دد ،س أ ،ولىد دلا دن ددم ار ،ددر
لطر،ه ددر محد د لو ل ق
بملمةددطنحمت التدد تلددر الته،دد،س لف م ددم وملةدداح،ر لالملثلق،ددرو لهددنا لدد ،هددل المطنددلب فعداقو بددو
المطندلب هدل أ ،عرفدلا أي المعنلمدمت التدد ،حتدملل إل ،دم لودد ،تلدنلا قد اررات ةدح،حر بمدأ قضددم،م

الممرلع لاحت،ملمت

العب ،يو 2009و ر.)23

 .1تعريف التقييم:
تتع تعر،فمت الته،،سو لهنا هل مأ أي مف دلس أل مةدطنئ لد دد ل للاىدب لأوثدر مد لم،فدر
لدد مد اب لار لأوثدر مد مد للو لهد

 .ل،درى  (2009, P9) Imas and Ristأ الته،د،س هدل

مدمن،ر تح  ،ق،مر لأهم،رو أل للر ىممط أل ع،معر أل برىدمم مدمو لهدل دمن،در تتعدس بأى دم ملضدلد،ر
ونم ددم و ددم نل ددك مموىد دمق لنتد د لات الملط ددط تىف ،ددنهمو أل الت ددد م ددم ارل ددت ف ددد ط ددلر التىف ،ددن أل الت ددد ت ددس

اعتوممل م بملفعوم.

ل،عددر أبددل عددمرل 2010و ر )66الته،دد،س بأى د ممرالعددر لر،ددر لنممددرلع مددع تغن،ددر مرت د ل
ل لرل الممرلع التمل،ر .لت تس هن المرحنر بمهمرىر الىتمد الفعن،در المتحةدو دن ،دم بملتلقعدمت التدد عدبا

التىبؤ ب م فد مرحنر ا د ا لتتس هن المهمرىر بع ب
بع

ا ىحرافمت التد ق تلنا ممموو ،نرس دال مم.

العمو فد الممرلع بفترل رمى،رو لدم ل مم تم ر

ل،عر حمم الته،،س بأى 2010و ر )20دبمرل د مدمن،ر ق،م

لم ى ا ىلمر فد تحه،ا

معدم،،ر الته،د،س" ا رتبدمط لالوفدم ل لالفمدن،در لابثدر لا عدت امر "دندم معدتلى الفددمت المعدت فر لا ارل
لالعممن ،لالمروم لالملتمعم.
ل،عددر البىددم 2011و ر )13الته،دد،س بأىد مدمن،ددر دنم،ددر لمىممددرو ل،تضددم تلم،ددع لأل لددرو

لالد ار مهمرىددمتو لق،ددم

لألمدد،م فددد مهمبددو معددم،،رو إى ددم تعىددد أ ملةدمق مددمو ملددلو بيةد ار أحوددمس
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حددلو ق،مددر لأهم،ددر أ ا الممددرلع بوددو أبعددم و لددنلك فددي محةددنر الته،دد،س ،لددب أ توددل قمبنددر لنه،ددم

لل،عت ملر ار لةف،رم.

لتع ددر اللومل ددر ابمر،و ،ددر لنتىم ،ددر )(2015

الته ،دد،س أىد د مدب ددمرل دد د لم ددع لتحن ،ددو مم ددى

لنمعنلمددمت بلةددلر لةددمدر لملرلددمت البدرام لالممددمر،ع وأعددم

لنحوددس دن ،ددم مد ألددو تحعدد،

الفعمل،رو ل /أل اتلمن ق اررات ةمدبر حلو اللضدع الحدملد أل المعدتهبند لنبدرام لالممدمر،ع .للنته،د،س فدد
اللومل د ددر ابمر،و ،د ددر لنتىم ،د ددر هد د د فم ر المع د ددم لر أم د ددمس أة د ددحمب المة د ددنحر لال د ددتعنس لتحع د دد ،الفعمل ،د ددرم

) (usaidlearninglab.orgتمر ،ا طاع .2016/10/15

ل،رى البمحث أ الته،،س دبمرل د ململدر م ابىمطر المرحن،ر لالمىممر لت تس به،م

ةدداح،ر لملضددلد،ر لمادمددر الممددمر،ع اللددمري تىف،ددنهم لالمىفددنلو لأ،ض دمق ق،ددم
الىتمد المحههر لابه ا

مى

م د ى الىح ارفددمت بدد،

الملططر م ألو اتلمن اله اررات المىمعبر فد اتلم ضمم تحه،دا ابهد ا

المحد د لو لل ددنلك ،ل ددب أ تو ددل ملرل ددمت الته ،دد،س تفع دد،ر،ر لل،ع ددت لة ددف،رو ليملبد دمق م ددم  ،ددلفر الته ،دد،س
معنلمددمت ي،ددر متلقعددر دى د ب ا،ددر الممددمر،ع لهىددم توم د أهم،ددر الته،دد،س فددد ته ،م د ىتددمد ي،ددر متلقعددر

لنمممر،ع تول م ملرلمت دمن،ر الته،،س.
 .2همية و هداف تقييم المشاريع:
،عتل س الته،،س لنحوس دنم م ى ىلمل الممرلع فد تحه،ا ابه ا

المرعلمر ل قبدو إقدرار أل

تىف،ن نلدك الممدرلعو ومدم أىد ،عدتل س أ،ضدمق لنمهمرىدر بد ،الىتدمد المتحههدر مد تىف،دن ممدمر،ع مع،ىدر مدع

الىتددمد المتلقعددر مى ددمو لمعرفددر م د ى ل د لى إعددتمرار تنددك الممددمر،ع ق ،د التىف،ددنو لهددنا ،عىددد أ ته،دد،س
المممر،ع ،مو أ ،ول قبو أل /لأثىم أل /لبع التىف،ن للا لدب و 2006و ر.)203

ل،عتبر الته،،س دمن،در مى ل،در دنم،درو لمهمرىدر ا ىلدمر المتحهدا فدد الممدمر،ع أل البدرام أل

الع،معمتو مع مم تس التلطد،ط لد ؛ لنلدك لنحودس دن ،دمر هدو تدس تحه،دا ابهد ا
لوددنلك ل اعددتفم ل م د ال د رل

الملضدلدر أس لو

المتحةددو دن ،ددم م د هددن العمن،ددر ة د ار اله د اررات الارمددرر إمددم

بم عددتمرار فددد هددن الممددمر،ع أل البدرام أل الع،معددمتو أل بدديل ار التعد ،ات الارمددرو أل إ،همف ددمو
لل بد قبددو اله،ددمس بعمن،ددر الته،دد،س أ ىعددر ر لمددمنا ىر،د أ ىهددلس بددملته،،س؟ لمددمنا ىر،د أ ىهدد،س؟ لمد
ع،هلس بملته،،س؟ لمتم عىهلس بملته،،س؟ ال للو 2013و ر.)101
لهىددمك دد د

مد د ابع ددبمب تد د فع اله ددمدم  ،دن ددم المىمم ددمت ل إ ارل المم ددمر،ع ىح ددل اله ،ددمس

بأىمددطر الته،دد،سو لنلددك م د ألددو ته د ،س اب لددر حددلو مددم حهه د الممددرلع لمددم هددل الممددرلع الىددملئ
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لأ،ضد دمق المم ددرلع ي ،ددر الى ددملئو له ددنا بد د لر ،ع ددمهس ف ددد تهل ،ددر العاق ددر م ددع المم ددلل ،لالحولم ددر
لالملتمعو لم أهس هن ابعبمب )Essa, 2014, P13ر

أ .ا ثبمت لنمملل ،أ أملال س تعتل س حعب مم هل ملطط لبموو ىملئ.

ب .امتاك لته ،س اب لر حلو تأث،ر الممرلع.

ت .الته،،س ،ت،ئ أ ترى مم هد أل ار الممرلع التد تعموو لابل ار

ابلرى التد لس تو ىملحدر.

هو أىت دنم الطر،ا الةح،ئ لتحه،ا أه افك؟ هو تحتمج إلم إل ار أي تغ،،رات دنم الطرا

اللمةر بك؟".

ث .إنا وىدت تعدتط،ع إثبدمت أ دمندك لد تدأث،ر إ،لدمبدو فعدل

،عدمد ك دندم التدرل ،لممدرلدك

أل ململدتك لتحع ،عمعتك محن،م .لهنا ،ول ل تأث،ر دنم المممرور لال دس لالتمل،وم.

ج .تحف،ر الملمف ،الن، ،عمنل دنم الممرلع.

ل .العممل لآللر ،لمعرفر تأث،ر دمنك ق ،ودل مف،د ا لد ا لنمىممدمت ابلدرى التدد تىفدن ممدمر،ع
مممثنددر .معرفددر مددم ،عمددو لمددم ل ،عمددو م د المددرلئ أ توددل نات ق،مددر وب ،درل بللدددك الددن،
،ب أل ل،لططل لمممر،ع ل  ،ل.
ل،ددرى  (2014, P70) Neumannأ ته،دد،س الممددمر،ع ،عددمهس فددد تهد ،س الع ،د مد الفلادد

لنمىممر لا ارل المممر،ع لم هن الفلاد ر
أ.

دس اتلمن اله اررات لاتلمن ا ل ار ات الارمر

ارل الممرلع.

ب .ال ار تحع،ىمت فد الممرلع م لاو ف س مم ،عمو لمم ل ،عمو م مولىمت الممرلع.
ت .الح م

رلر د س ال،ه ،فد ا ارل المممر،ع.

ث .المعمهمر فد ر،م ل ق رل ابف ار لالمىمممت دنم التعنس م التلمربو لر،م ل المعرفر.
ج .تبم و المعنلممت مع أةحمب المةنحر لالعاقر.
ل ،د

ته،دد،س الممددمر،ع الددم تح ،د مد ى ارتبددمط لمادمددر الممددمر،ع اللددمري تىف،ددنهم أل التددد تددس

الىت ددم م د تىف،ددنهم أل الب درام أل الع،معددمت م د ح،ددث التلطدد،ط لالتىف ،دن لالىتددمد و لتحه،ددا أه د اف مو
لوفم ت د ددم التطل،ر ،د ددرو فمدن،ت د ددم لأثره د ددم لاع د ددت امت مو لت د ددلف،ر معنلم د ددمت مف،د د د ل لة د ددم قر تمود د د مد د د
اعدددتغاو ال د د رل

المعدددتفم ل فد ددد دمن،د ددر ةدددىع اله د درار بمد ددم ،تعندددا بملمعد ددتف ، ،لالمد ددمىح ،دندددم ح د د

علا ).(PCM, 2004, P46
لتتضم ابه ا

الرد،ع،ر لته،د،س الممدمر،ع إتمحدر الد رل

المعدتفم ل مد لداو تدلف،ر أعدمل،ب

أل معددمر ،مو د أ تحع د الممددمر،ع لمةددر الممددمر،ع ق ،د التىف،ددن م د لدداو الته،دد،س .لال د ار دمن،ددر
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الته،،س بي ممرلع هل اله،م

بغر

دنمد ،ععم لتحه،ا لمنر م ابه ا

المعم لر  .)KOICA, 2008, P8ل،عد ته،د،س الممدمر،ع ىمدمط
لم أهس هن ابه ا

للا لدب و 2006و ر)205ر

أ .معرفر و،ف،ر التةر بمبملاو الملةةر لنممرلع.

ب .التأو م أ ابل رل التىف،ن،ر تدؤ ي لرهدم فدد دمن،در تىف،دن البدرام ودو حعدب الد لر المرعدلس
ل.

ت .اوتمم

ا ىحرافمت أل الفللات التد ،مو أ تحةو ب ،التىف،ن لالتلط،ط تلمن ا ل ار ات

التةح،ح،ر الارمر.

ث .معرفر الىتمد ي،ر المعت فر أل العرض،ر التد ،مو أ تىت د تىف،ن الممرلع ق ،التىف،ن.
ج .معرفر التونفر المبممرل لي،ر المبممرل المم ،ر لا لتممد،ر لنمممر،ع ق ،التىف،ن.

ل .التحهددا م د معددتلى أل رلددر الىلددمل التددد لةددو ال ،دم الممددرلع فددد حددو الممددونر أل تح،هددا
المىفعر المهةل ل.

خ .معرف ددر مع ددتلى الوف ددم ل لالفمدن ،ددر الت ددد حههت ددم ابل ددرل المىف ددنل المع ددؤللر دد د تىف ،ددن المم ددرلع
ملضلع الته،،س.
ل،م،ر  (2013, P66) Wendrockأ الته،د،س  ،د

فددد الممددمر،عو ومددم ،ددلفر معنلمددمت لالهددم ىم درل دنددم ال د رل

الدم تعر،در ضدمم المعدم لر لالمدفمف،ر

المعددتفم ل لنمعددمد ل فددد ةددىع اله درارو

ل،ىبغددد إع ددتل اس الته،دد،س لمعرف ددر مددم إنا ومى ددت ا حت،مل ددمت ق د اع ددتلف،ت أل تددس ح ددو الممددونر الت ددد ت ددس

تح  ،همو للتحع ،الممرلعو للته،،س ىتمد أل أه ا

الممرلعو لهنا ،عىدد تحن،دو مدم إنا کدم الممدرلع

،ةو إلم ابهداف الملطط ل مو لک،ف،ر دمو الممرلعو لته،،س وفم ل الممرلع.
ل،مو لنته،د،س أ ،دلفر معدمر تةدبئ أعمعدم لعمن،در التغ،،در التىم،مدد لالتىم،در لا بتودمر لد ى

المىمممت .لبملتملد في الته،،س لاعتىم ا إلدم تبدم و المعرفدر لالتفو،در لالدتعنس ،مود أ ،دؤ ي إلدم تح ،د
المم د ددموو لابلط د ددمرو لتعر ،د ددر التو،د د د

لالحن د ددلو المموىدد ددرو لأ،ضد د دمق ،عتب د ددر دمن ،د ددر اع د ددتهراد،ر تلعد د ددو

م د د د د الممو د د د د تحن،د د د ددو ىمد د د ددمس ابىمد د د ددطرو لململدد د د ددر المممرعد د د ددمت لالعاقد د د ددمت التد د د ددد ،مد د د ددمرك ف ،د د د ددم
أةحمب العاقر ).)Ivaldi, et..al, 2015, P498
له،م

إضمفر الم مم نور فدي البمحدث ،درى أ أهم،در الته،د،س تومد أعمعدمق فدد ادتبدمر أىد أ ال إ ار،در

لتفع،ر إىلمرات لالفمقمت الممرلع لتح  ،المطنلب تطدل،ر فدد ومفدر مولىدمت الممدرلع لةدللق

الم تحه،ا الوفم ل لالفعمل،ر فدد تىف،دن الممدرلعو لأ الته،د،س ،عطدد رل

معدتفم ل لنممدمر،ع المعدتهبن،ر

لمةددر ف،مددم ،تعنددا بددملتلط،ط الم اردددد لمةددملئ ومفددر الفدددمت المعددت فر لأةددحمب العاقددر بملممددرلع
لوفم ل إ ارل الملار لفعمل،ر التىف،ن.
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 .3الفر ايب التقييم والمتااعة
الته،دد،س ،ىةددب دنددم أعددبمب الفلددلل مددم بدد ،مددم تددس تىف،ددن و لمددم وددم ملطط دمق ل د م د أ ا

لاىلددمراتو ع دلا وددم هىددمك ىلددمل فددد تحه،ددا إىلددمرات فعن ،د أوبددر ممددم وددم ملطط دقم ل د أل أقددوو
دنم أعم

أ محلر اهتممس الته،،س ،ىةدب دندم لمدمنا حد ث نلدك ا ىحد ار

أل العددنبو لمددم إنا ومىددت هىددمك دلامددو عددل

عدلا ودم بم ،لدمب

تددؤثر دنددم اللطددط المعددتهبن،رو ل تلتندد

المتمبعددر د د الته،دد،س م د ح،ددث ولى ددم أي المتمبعددر تألددن مددوو لةددفد أي ملددر لة د

دمن،ددر

لمددم هددل

حم ثو أوثر م ولى دم دمن،در تفعد،ر،رو إل أى دم بملضدرلرل دمن،در أعمعد،ر ل،لدب أ تعدبا دمن،در

الته،،س التد تبىم دنم معم،،ر مح ل لنحوس دنم معتلى اب ا

البىمو 2011و ر.)14

لتعددر المتمبعددر بأى ددم مم مددر معددتمرل تىلددر فددد أي تددمر ،تهتضدد ،الحملددرو تعددت

بمددوو

أعمعددد ترل ،د إ ارل المىممددر لأةددحمب العاقددر بتهددمر،ر ومف،ددر دد د ته د س العمددو فددد اللطددر تمددمو

الملرلمت المتحههدر لالتهد س الحمةدو بمتلدم تىف،دن الفعمل،دمت لابىمدطر لالبدرام لابهد ا م الورلدد
2009و ر.)305
لتعر أ،ضمق بأى م ملمع لتعل،و مىتمس لنمعنلممت حلو تىف،ن لتعدن،س أىمدطر الممدرلع

،لمم بع ،لسم).(Bates and Jones, 2012, P3

ل،تضئ الفرا ب ،الته،،س لالمتمبعر م لاو الل لو التملدر
جدول رقم ( :)1الفر ايب التقييم والمتااعة
المتااعة

التقييم
لر،رو معتمرل

مرحند لمرتبط بلقت مح

ىممط الند

ىممط الندو أل لمرلدو أل تممرود

معدلل،ر الهمدس بعمن،ر الته،د،س مالمهد،سم مدع ال ارل لمدلمفد فدرا) معؤلل،ر ال ارل
ا ارل الممرلع

التغن،ر الرالعر معتمرل لتحع ،أ ا البرىمم

التغن،ر ال لر،ر مرحن،ر

المصدرر .)Imas and Rist, 2009,P17

 .4مراحل ممية التقييمر
،عددتى ته،دد،س الممددمر،ع إلددم ارعددر متوممنددر لنحوددس دنددم مد ى لد لى الممددمر،عو لتتفددملت طب،عددر
الته،،س لمراحن حعدب الل در المعدتف ،ل مد الممدرلع مد ح،دث ولىد ممدرلدمق لمةدمقو أل حولم،دمقو أل

م تممق بم دتبمرات ا لتممد،ر لالب،د،ر الولارو2005و ر.)3
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لتتضم دمن،ر ته،،س المممر،ع ململدر مراحو أعمع،رر للا لدب و 2006و ر)206-205
أ .تح  ،المممر،ع الم ار ته،،م م م قبدو الفر،دا أل الل در المونفدر بدملته،،سو للبد أ ،حد تلق،دت
الب د

بددملته،،س لالىت ددم مى د لتهن،ددو التوددمل ،و لضددمم عددردر إىلددمر دمن،ددر الته،دد،س لاللةددلو

بملتملد إلم تحه،ا الوفم ل فد دمن،ر الته،،س نات م.

ب .تح  ،و،ف،ر إل ار دمن،ر الته،،سو لتتضم د اق م اللطلات الفرد،ر هدر
 وضع المعايير الالممة لغدرلضددع ململدددر م د المهددم،،

التقيديمر إن ل ،مود إلد ار دمن،در الته،د،س مد

ل تح ،د أل

المع،مر،ددر التددد ،مو د أ توددل أه د افمق فرد،ددرو أل مه د ا اقر م د

ابملاوو أل التلق،تمت أل د اق م ابف ار .

 جمع الايانار والمعمومار وتحميمها وتفييرهار إ دمن،ر الته،،س تتطنب الوث،ر م الب،مىدمتلالمعنلمددمت حددلو الممددمر،ع المىفددنل أل تحددت التىف،ددن الم د ار ته،،م ددمو ل،مو د الحةددلو دنددم

هد د ددن الب،مىد د ددمت م د د د التهد د ددمر،رو لابلامد د ددر ا ار،د د ددر المتعنهد د ددر بملممد د ددرلع ملضد د ددلع الته،د د دد،سو

لا حةددمد،مت لالىم درات لال ارعددمت لي،رهددم م د المةددم ر التددد ،مو د ادتمم هددم لنحةددلو
دن ددم الب،مى ددمتو ر دن ددم نل ددك الماحم ددر الم ،اى ،ددر الملة دد،ر) لالمه ددمبات المهىى ددر لي ،ددر
المهىىر مع المعؤلل ،د التىف،نو لاعتممرات العتب،م و لي،ر نلكو ثس تحن،و هدن الب،مىدمت

بمعد ددتل اس ململدد ددر م د د الط اردد ددا لابعد ددمل،ب ا حةد ددمد،رو تم  ،د د اق لتفعد دد،رهمو لاعد ددتلار

الىتمد .
-

قدددد المقارندددار اددديب المنفدددذ والمخطدددط (المعدددايير)ر لمعرفد در ا ىح ارف ددمتو إن ته ددلس الل ددر
المعؤللر د الته،،س بمهمرىر اب ا الىمطد لألل رل التىف،ن،ر لالىتمد التد حههت م فد ضدل
الب،مىددمت لالمعنلم ددمت التددد حة ددنت دن ،ددم م ددع الىتددمد الت ددد ،فتددر
ابه ا

المتحههر مع ابه ا

تحه،ه ددمو وددأ ته ددمر

المطنلب تحه،ه مو لاآلثمر المحعلبر لي،ر المحعلبرو لي،ر

نلك لنحوس دنم وفم ل التىف،ن م ل رو لفمدن،ت م ل ر ألرى.
 إتخدداذ الق د اررار و اإلج دراءار التصددحيحية الالممددةر إن أ الغم،ددر مد الته،دد،س ل تىت ددد دىدمعرفددر ا ىح ارفددمت بدد ،التىف،ددن لالتلطدد،طو بددو ابهددس م د نلددك ون د هددل تةددح،ئ المعددمرو
لتةل،ب اب ا بمتلم تحه،ا ابه ا

لاىلمر ابىمطر لفا مم هل ملطدط ل دمو لةلةدمق

إنا مم تس الته،،س قبو لأثىم التىف،دنو أمدم الته،د،س بعد ا ىت دم مد التىف،دن فيىد ،مود ا عدتفم ل

مى فد تىف،ن المممر،ع الاحهر للا لدب و 2006و ر .)219-201
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ل،ب )2011, P46 Kusters ،أ الته،،س ،تضم لمعر مراحو رد،ع،ر هدر
أ .تخطيط وتنظيم التقييم :هىدمك ململددر مد الهضدم،م التدد ،لدب ألدنهم بم دتبدمر دىد تلطد،ط
لتىم،س الته،،س مى مر
 -الغر

م الته،،س لأعدنر الته،،س ل أةحمب المةنحر لالعاقر لح ل الته،،س.

 -مى ل،ر الته،،س المهترحر بمم فد نلك الىمر،مت لالمبم

لالمعم،،ر التد ،هلس دن ،م الته،،س.

 مةفلفر الته،،س لالتد تعتبر أ ال تلل، ،ر لنمه،س فد تةم،س لتىف،ن دمن،ر الته،،س. ابىمطر لاللقت لاب لار لالمعؤلل،مت. الملار البمر،ر لالممل،ر لالنللعت،ر. ا باغ للمةر بةحمب المةنحر الرد،ع. ،،ب .تطددوير مصددفو ة التقيدديم :تعتبددر مةددفلفر الته،دد،س أ ال رد،عدد،ر تعددتل س فددد تةددم،س الته،،مددمت
تعددمد دنددم تهد ،س منلددر لو،ف،ددر تىف،ددن دمن،ددر الته،دد،س لأعدددنر الته،دد،س الرد،عدد،ر لتلضدد،ئ الطددرا

الرد،ع،ر المعتل مر أثىم الته،،س.

ر .تحديددد المؤش درار الرئييددية والمعمومددار المطمواددة :مددم هددد المؤمدرات لي،رهددم مد المعنلمددمت
المطنلبددر التددد ،مو د أ تعددمد فددد ا لمبددر دنددم أعدددنر الته،دد،س بح،ددث ،وددل لوددو ع دؤاو ته،دد،س

ململدر م المؤمرات أل معنلممت ،تطنب الحةلو دن ،م لإللمبر دنم العدنر.

ث .تحديددد معمومددار االيددتاياب القام د  :مددم هددد المعنلمددمت ابعمعدد،ر المتمحددر بملفعددو؟ هددو هىددمك
حملر إلم معنلممت أعمع،ر إضمف،ر؟ و،

عىحةو دنم هن المعنلممت؟

ج .جمددع ومعالجددة وتحميددل الايانددار :بملددر تح ،د المؤمدرات تبددرر الحملددر لتح ،د ىلد،ددر الطددرا
له،دم

لمددرل التغ،درات فددد المؤمدرات .لهدن يملبددم مددم تددأتد مد الدى

مد ابعددمل،ب لالمبددم

التددد تحتددلي دنددم مدر،

التلل، ،ددر .ل،لددب الىمددر فددد طددرا لمددع الب،مىددمت لتةددى،ف م لتلر،ى ددم

لبع نلك تحن،ن م ل،مود تو،،د

ابعدمل،ب لالمى ل،دمت بعد إلد ار اللتبدمر المعدبا ل دم لنتأود

مد ما مت ددم ل قت ددمو بعد لمددع الب،مىددمت تبد أ مرحنددر تحن،ددو الب،مىددمت مد ألددو التلةددو الددم
اعتىتملمت العمو دبر الىمر د وثب فد المعنلممت لابفومر لالحهمدا لا ىطبمدمت.

ل،رى البمحث أ دمن،ر الته،،س تمر بعتر مراحو رد،ع،رو ح،ث تب أ بمرحنر التلط،ط م لاو

ام دراك أةددحمب المةددنحر لالعاقددر بملممددرلع ملضددلع الته،دد،س إ وددمىلا أف د ار اق أل مؤععددمتو لالمرحنددر
الثمى،ر تتضم التعر دنم الممرلع نات م لاو معرفر أه ا
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لأىمطر الممرلع لو،د

تدس تةدم،س

الممددرلع بمددوو أعمعددد لمددم هددد الممددونر التددد لددم الممددرلع ل،حن ددم أعمع دمقو لالمرحنددر الثملثددر تتعنددا
بت ةم،س الته،،س مد لداو تح ،د ىلد،در الته،د،س المىدلي تىف،دن لتح ،د المةدم ر المطنلبدر لتىف،دن الته،د،سو
أمددم المرحنددر الرابعددر ت ددتس بلمددع الد لدو لالمعنلمددمت الملثهددر لالةددح،حر مد لدداو التعددر دنددم و،ف،ددر

اللمبددر دنددم أعدددنر الته،دد،س لتطددل،ر لطددر الته،دد،س التددد تتضددم المؤمدرات لمةددم ر الب،مىددمت لالمى ل،ددر
المعددتل مر لاللطددر الرمى،ددر لتىف،ددن الته،دد،سو لالمرحنددر اللممعددر فت ددتس بتحن،ددو الب،مىددمت لوتمبددر لمرالعددر

ا عدتىتملمتو لأل،د اقر المرحنددر العم عددر لالتددد تتضددم إعدتل اس ىتددمد الته،دد،س لنممددرلع ود رل

معددتفم ل

م لاو مممرور هن الىتمد بموو دمند لفعمو مع ومفر أةحمب العاقر فد المممر،ع لالمىمممت.

 .5محددار تقييم المشاريع:
الته،دد دد،س ،مو د د د أ ،ح د د د ث التغ،،د د ددرو للود د ددد ،ح د د د ث نلد د ددكو هىد د ددمك مح د د د ات أعمعد د دد،ر ت اردد د ددد

احت،ملد د د ددمت أةد د د ددحمب المةد د د ددنحر الرد،عد د د دد ،،و لالمعد د د ددتف ، ،لالمه،مد د د ددل لالمعد د د ددؤللل د د د د د الته،د د د دد،س

ل،حتددمج أةددحمب المةددنحر الرد،عدد،ل إلددم ف ددس هددن المبددم

لا تفددما دن ،ددم حتددم ،تعددىم ل ددس تهمعددس

اللبد د درات لال د ددتعنسو لمد د د ه د ددن المحد د د ات الترو ،د ددر دن د ددم الع د ددتل اس لالىت د ددمد لالترو ،د ددر دن د ددم امد د دراك

أةحمب المةنحر لالعتفم ل م التعنس لضدمم للدل أ لار متعد ل لنته،د،س .ليملبدمق مدم تلدرى دمن،دمت

الته،،س فد حدملت معهد ل ،مود أ تدؤثر دندم فمدد ت م لىتمدل دمو ل،حتدمج المه،مدل أ،ضدم إلدم الممدمرور
فددد دمن،ددر ةددىع اله درار لوددنلك إىتددمج تهددمر،ر ته،دد،س عددن،مرو ل،لددب أ ،وددل المه،مددل لاقع،دد ،بمددأ
الته،،ممت لأ  ،رولا أ بع

أةحمب المةنحر ل  ،س اله رل دنم تح  ،ل لو أدممو الته،د،سو لدندم

الريس م ال للو فد حلار مع بعد

أةدحمب المةدنحر قد ،عدمد دندم عد الفلدللو فدي نلدك ل ،دتس

يملبمق .)Kusters, et..al, 2011, P22

لم د ألددو ضددمم تحه،ددا ته،دد،س نل فعمل،ددر هىددمك د د ل مح د ات ،لددب أ ت اردددم فددد دمن،ددمت

الته،،س الملتنفر لمى م )Bates and Jones, 2012, P7ر
أ .دمن،ر معتمرل تام

مراحو الممرلع م التلط،ط حتم تعن،س الممرلع.

ب .تممو لم،ع أةحمب العاقر لالهتممس فد الممرلع لإللمبر د أعدنر الته،،س.
ت .تعتل س طرا لمىمه اب اد،ر لل  ،ل.

ث .تعمد المممر،ع لتطرل لمىب المعم لر بموو لاضئ ل ى الملتمع.

ج .تتة ى لع،معمت التم،،رو لتعمهس فد التغنب دنم د س المعملال لالحرمم .
ل .تعنط الضل دنم الىلمحمت لا ىلمرات.

خ .ته س ىتمد ةم قر د م ى الته س لالىلمرات فد المممر،ع.
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ل،ب دد ،حل ددمري 2015و ر )175أ هى ددمك محد د ات ،ل ددب ابل ددن ب ددم دىد د اله ،ددمس ب دديل ار ته ،دد،س

لنمممر،ع لهدر

أ .جددودة العمددل ، :فتددر
ب

فددد وددو دمن،ددر ته،دد،س أ تعمددو دنددم مرالعددر مددم تددس إىلددمر مد العمددوو

التأو م أى ق أىلر طبهم لنملاةفمت.

ب .داء الفري  :فر،ا الممرلع ،حتملل

ادممق إلم اله،مس بعمن،ر ته،د،س لمعرفدر مدم إنا ودمىلا ،ىفدنل

مم هل ملولو إل ،س بأقةم مم ،عتط،عل م اللل ل.

ت .حالة المشروع :تعمو مرالعر حملر الممرلع دنم مهمرىدر الىتدمد الملططدر مدع الىتدمد الفعن،در
المتحههرو لب،م ا ىحرافمتو لهد بمثمبر تهر،ر دد أي اىح ارفدمت تحد ث فدد اللد لو الرمىددو
أل الونفددرو أل الملددموو أل اب ا و أل مددم إنا وددم م د المحتمددو أ ،م ددر مثددو هددنا ابمددر فددد

المعتهبو.

لف،مددم ،لددر إعددتل اس طددرا الته،دد،سو ،مدد،ر المحمعددىر 2013و ر )155إلددم د د ل مح د ات

لىلمل طرا الته،،س مى مر

 إرتبمط طر،هر الته،،س المعتل مر بوو م رعملر لأه ا -تأع،

قىلات اتةمو مفتلحر ب ،ابط ار

لق،س المىممر.

نات العاقر بملته،،س.

 تىلع مةم ر المعنلممت. تلف،ر ىتمد تتمتع بملة ا لالثبمت لالملضلد،ر.ممددم عددبا ،ددرى البمحددث أ ىلددمل ته،دد،س الممددمر،ع ،تطنددب م اردددمل ململدددر محد ات مد أهم ددم
إم دراك ومفددر أط د ار

الممددرلع لالعددممن ،فددد وددو للاىددب الته،دد،س ب د اق م د التلطدد،ط لالتةددم،س لاب لات

المعددتل مر لالمى ل،ددر إلددم التىف،ددن لىمددر الىتددمد و لأ،ض دمق ،لددب ضددمم لددل ل العمددو للضددلل أه د ا

لأعدنر لمعم،،ر الته،،سو لالعمو دندم تطب،دا ومفدر إلد ار ات الته،د،س بثبدمت لدد وو لتعر،در الىمدرل الل ،در
لالتعممو الل ي مع ومفر إل ار ات دمن،مت الته،،س الملتنفر مع ومفر ابط ار .

 .6المشاكل الشائعة

تقييم المشاريع:

،متن د د ددك الته ،د د دد،س لر فع د د ددمو له د د ددمس ف د د ددد تىف ،د د ددن المم د د ددمر،عو ل ب د د ددو ،فت د د ددر

أ ،و د د ددل و د د ددنلك

فددد ومفددر الممددمر،ع ل،لددب إ،ددا ا هتمددمس بددملته،،س م د قبددو لم،ددع أةددحمب المةددنحر لالعاقددر لتعر،ددر
الم ددفمف،ر لالمع ددم لر لال ددتعنس لتحه ،ددا الل ددل ل لتع ددن،س المم ددمر،ع ض ددم اللط ددط الرمى ،ددر المحد د ل لبأق ددو
25

تونفددر مموىددرو لتبددرر د د ل ممددموو تع،ددا تىف،ددن الته،دد،س ممددم ،ددىعو
مث ددو ض ددع

عددنبمق دنددم تىف،ددن لىلددمل الممددمر،ع

الهد د رل المؤعع دد،رو لالمد دلار المحد د ل لو لملةة ددمت الم،راى ،ددر لنته ،دد،سو لض ددع

الة ددنر

الطن ددب دن ددم ىت ددمد الته ،دد،س لاع ددتل ام مو لض ددع

ىلد ،ددر

ب دد ،التلط دد،ط لالم،راى ،ددر لالته ،دد،سو لض ددع

الب،مىمت ).)Callistus and Clinton, 2016, P394

لتلال دمن،مت ته،،س المممر،ع أ،ضمق الع  ،م الممموو لالتد م أهم مر
أ.

يددداب الموضدددو ية :لالتددد تعتبددر ىهطددر ضددع

وممىددر فددد دمن،ددر الته،دد،سو لم د ةددلر د د س

الملضددلد،ر إدتمددم المه دد،س دنددم مددم ،ه ددموو ب د لق م د الماحم ددر ال ق،هددر لالمعنلمددمت الة ددم قر
التد تعتل س فد الته،،س برىلطدو 2004و ر .)416

الته،دد،س لابهد ا

ب .ضددعف وضددوا ناصددر التقيدديمر مثددو يددر

لالىطددما لالمؤمدرات لالمى ل،ددر

لمعم،،ر الته،،س ).(Neumann,2014, P74
ت .تاددايب اآلراء والمصددالح لمجهددار القائمددة اددالتقييم :إ ته،دد،س الممددمر،ع ق د ،ددتس م د قبددو ل ددمت
متلةةر لل م معرفر ل را،ر بدملته،،س لريدس نلدك ف ىدمك مهد ار مد ا لت دم لالحودس الملةدد

لالددني ،حمددو بدد ،ط،مت د تلل ددمت لأ ار الهددمدم ،ب د و ر دنددم نلددك الته،دد،س الددني ،ة د ر د د
ل ددمت ي،ددر متلةةددر للدد،

ل ددم ار،ددر لمعرفددر بددملته،،س ممددم ،ددىعو

لدلا لدبد و 2006و ر .)213ل،ضدد،

عددنبمق دنددم ىتددمد الته،دد،س

 (2014,p75) Neumannأ إلددتا

لل ددمت

الىمر ف،مم ،تعنا بيعتل اس المى ل،ر المادمر علا الوم،در أل الىلد،در فدد الته،د،س ،دىعو
دنم لل ل الته،،س.

عدنبمق

ث .مقاومددة التغييددر :المىممددمت تم،ددو لمهملمددر التغ،،ددرو ب الته،دد،س ق د ،حمددو بدد ،ط،مت د التغ،،ددر
الني تلمم ا ارات الهمدمر دنم تنك المىمممت للا لدب و 2006و ر.)213
ج .صددعواة الددراط ادديب اليدداب والنتيجددةر إ ته،دد،س الممددمر،ع ،عتم د دنددم إم ددمر الىتددمد لمعرفددر
أعبمب مو أي لب م ربط الىتمد بأعبمب م عنبمق أل ا،لمبمق للا لدب و2006و ر.)213
ل .ددددددددم الجديدددددددةر للمةد د ددر فد د ددد تنهد د ددد إعد د ددتىتملمت لتلةد د دد،مت الته،د د دد،س م د د د قبد د ددو أةد د ددحمب
العاقد د ددر لالم د د د ار فد د ددد المىممد د ددر ممد د ددم ،د د ددؤ ي الد د ددم ىتد د ددمد عد د ددنب،ر دند د ددم معد د ددتلى الممد د ددمر،ع
لالمىممر ).(Neumann,2014.p75

ل،م در الةدى لا الد للد لنتىم،ددر الرراد،در إ،فدم ) أ هىدمك عنعددنر مد الممدموو تلال ددم

دمن،ددر الته،دد،س لترلددع بعد

هددن الممددموو إلددم أعددبمب لمرل،ددر تتلددملر ىطددما عدد،طرل الممددرلع

لته ،أىمطت و مثو الولراث أل الب،در المؤعع،رو ل،رلع البع
26

اآللر الم أعبمب مفمه،م،ر تترودر

م ددثاقو دن ددم تب ددم ،لدد د س لض ددلل التة ددلرات المتعنه ددر ب ددملته،،س لالمى ل ،ددر لالتحن ،ددو أم ددم به ،ددر المم ددموو

فأعبمب م تتعنا بملتىف،ن مثاقو د س للل الع الومفد م المدلمف ،أل إلدم دد س ق،دمس مدلمفد الممدرلع
لأةحمب المةنحر اآللر ،بلعو الته،،س لر اق ل ،تل أر م الممرلع .لم أبرر الممدموو المدمدعر فدد

الته،،س  (http://www.ifad.orgتمر ،ا طاع 2016/10/22ر

 د س للل ا لتراس الومفد بملته،،س ل ى ملمف ،المممر،ع أل مروم التىف،ن. د س تلفر الف س المىمعب لنته،،س فد تةم،س المممر،ع أل إ،ا ا هتممس الومفد ل مدمو مد ثدس لترة الملار الومف،ر لل ،تس تلف،ر ال ،وو ال رمد الارس تلمن اله اررات لالتحن،و.

 للل ىهر فد التوممو لالتعمل ب ،ته،،س المممر،ع لا ارل المممر،ع. للل ملمفد ته،،س ل تتلفر ل  ،س اللبرات المىمعبر لالومف،ر.ل،ددرى البمحددث أ ته،دد،س الممددمر،ع لدد،
بع

المىمممت بح،ث تلضع فد وو مرل لىف

تحتمج إلم العنس لالم مرل فد ىف

بملم مددر العد نر لالرلت،ى،ددر المتوددررل ومددم ،ىمددر إل ،ددم فددد
المرل

لا حت،ملمت لالملار و بو هد دمن،ر إ ار،ر

اللقتو لفر،ا دمو الته،،س ،لب أ ،ول متلةر لةمحب لبرل

فد ملمو الته،،س لالمى ل،مت لاب لات المىمعبر لته،،س ودو ممدرلع بم ضدمفر إلدم ف دس المتغ،درات الب،د،در

ال الن،ددر لاللمرل،ددر لنمىممددمت دممددر لالممددمر،ع بمددوو لددمرو لم د هىددم ،بددرر التح د ي لنمه،مدد ،بددأ
،تمتع دلا بددملح

ا ب د ادد ىحددل الت،ددمر أىعددب الطددرا لالمى ل،ددمت فددد ته،دد،س الممددمر،ع الملتنفددرو لم د

المم ددموو الت ددد تلالد د دمن ،ددمت الته ،دد،س ض ددع

الممدمر،ع ممدم ،دىعو

المم ددمرور مد د قب ددو أة ددحمب العاق ددر لالمع ددتف ، ،مد د

عدنبمق دندم ىتدمد الته،د،سو أ،ضدمق فدد وث،در مد ابح،دم ،ىمدر إلدم دمن،دمت الته،دد،س

دنم أى م أىمطر هممم،ر ل،عت ل م ق،مر حه،ه،رو لتتلل هدن الىمدرل أعمعدمق بعدبب دد س ا هتمدمس بىتدمد
لتلة،مت الته،،ممت الملتنفر لد س الل ،ر م قبو ملتن

لتىف،ن الىتمد لتلة،مت الته،،س.

ثالثاً :معايير الصندو

الدول

المعتل،مت ا ار،ر بملمىمممت فد إعدتهبمو

لمتنمية المرا ية ( إ يفاد )

تقييم المشاريع

 .1ناذة ب الصندو الدول لمتنمية الم ار ية (ايفاد):
،عتبددر الةددى لا مؤععددر ممل،ددر لل،ددر للوملددر متلةةددر م د لوددملت ابمددس المتح د لو مورعددر

لنهضددم دنددم الفهددر لاللددلع فددد المىددمطا الر،ف،ددر م د البن د ا الىمم،ددرو ل،ددلفر الةددى لا مىح دمق لقرلض دمق
بأععمر فمد ل مت ى،ر لنبن ا الىمم،ر لتمل،و البرام لالممرلدمت ا بتومر،در فدد الر ارددر لالتىم،در الر،ف،درو

ل،تمثو ه

الةى لا ال للد لنتىم،ر الرراد،ر فد تمو ،فه ار الر،

ىعم اق لرلدملق مد تحعد ،أمدى س

الغنادد لالتغنليو لر،م ل للل س لتعر،ر ةمل هسو لر،م ل الدلدد بأعدبمب ودل ا عدتثممر فدد الر ارددر
27

لالتىم،ددر الر،ف،ددر حمعددممق لنهضددم دنددم الفهددر لاىعد اس ابمد الغددنادد ) (https://www.ifad.orgتدمر،

ا طاع .2016/12/20

ب أ الةى لا للل ابلو فد ابراضد الفنعط،ى،ر فد دمس 1994و م لاو برىمم ا يمثر

لالتىم،ر لهطمع يرل لأر،حم لالني ةمس م ألو تحع ،ال لو لمعتل،مت المع،مر لالمعمد ل فد لنا

ب،دددر ملات،ددر لنعدداس ل ابم د و تىف،ددن برىددمم الت د لو لنتىم،ددر الرراد،ددر تددس بملتعددمل مددع ل اررل الر اردددر فددد
الع ددنطر الفنع ددط،ى،رو لبرى ددمم إ ارل المد دلار الطب،ع ،ددر التم ددمرو،ر لمد د ل ع ددبع ع ددىلاتو لىت،ل ددر لة ددعلبر

اللضددع الع،معددد لا ياقدمت فددد دددمس  2002بد أ الةددى لا مرحنتد الثمى،ددر مد برىددمم التىم،ددر الر،ف،ددر
لتنب ،ددر ا حت،مل ددمت الفلر ،ددر بفه ددر الملتمع ددمت الر،ف ،ددر لالمع ددمد ل ف ددد التلف،د د

مد د

ث ددمر الىتفمض ددرو

للةلةمق اله،ل الم  ،ل دنم الحرورو إلم لمىب المعمهمر فد التىم،ر دندم المد ى الطل،دوو لتدس نلدك

مد د ل دداو تىف ،ددن ثاث ددر مم ددمر،ع رد،ع دد،ر بنغ ددت م،راى،ت ددم  52.6من ،ددل

للر أمر،و ددد لت ددس اع ددت ا

مع ددتف ، ،مبممد در ،دد د  18.900مع ددتف ،و لاع ددترات،ل،ر الة ددى لا ف ددد الض ددفر الغرب ،ددر لقط ددمع يد درل
تتمحلر حلو معمللر التح ،مت الرد،ع،ر لنتىم،ر الرراد،ر الرد،ع،ر فد ابراضد الفنعط،ى،رو لالتأود مد

تنب،ددر ا حت،ملددمت الفلر،ددر لنفه د ار فددد المىددمطا الر،ف،ددر لا،لددم ت د اب،ر مؤقتددر لمعددمد ت س دنددم ملال ددر

اللضددعو مددع ابلددن بعدد ،ا دتبددمر أ متمبعددر ابه د ا

طل،نددر الم د ى ل راو قمدمدمق فددد الح د م د الفهددر

لتحه،ا الىمل المعت اس ) (https://operations.ifad.orgتمر ،ا طاع .2016/12/20

 .2معايير الصندو الدول لمتنمية الم ار ية (إيفاد) الميتخدمة

تقييم المشاريع:

،حت ددمج ملتم ددع الته ،دد،س إل ددم ململد ددر مد د المع ددم،،ر الت ددد تع ددرر المع ددم لرو لتعم ددو دن ددم ت،ع دد،ر

إل د د د ار المهمرىد د ددرو لتعر،د د ددر قد د ددر للد د ددل ل الل د د د ممت المه مد د ددرو إ معمد د ددس دمن،د د ددمت التىم،د د ددر نات الةد د ددنر
بملمىممددمت هددد مبددم

لمع دم،،ر معددتهمل مد مىممددر التعددمل ا قتةددم ي لالتىم،ددرو لفددد هددنا الةد تح د

مىممددر التعددمل ا قتةددم ي لالتىم،ددر لمعددر معددم،،ر فددد ته،دد،س التىم،ددرو لهدددر المادمددر لالفمدن،ددر لالوفددم ل
لابثر لالعت امر ).(OECD, 2016, P33

بم ضددمفر إلددم مىممددر التعددمل ا قتةددم ي لالتىم،ددر هىددمك الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر الرراد،ددر

إ،فم ) لالني ،عتبر م المؤععمت الراد ل فد ملمو ته،،س المممر،ع التىمل،ر الرراد،ر للمةر الممدمر،ع
التد ،هلس الةى لا ىفع بتمل،ن مو لفد هنا الة قمس الةى لا ال للد لنتىم،ر الرراد،ر بتطل،ر ل،دو

متلةر فد ته،،س المممر،ع معتم اق دنم عتر معم،،ر أعمع،ر فد ته،،س مممر،ع ابم الغنادد لالتىم،ر

الرراد،ددر حددلو العددملس لالمعددم،،ر هددد الما مددر لالوفددم ل لالفمدن،ددر لابثددر لا عددت امر لتددرل ،ا بتوددمرات
المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م). (Martens and Wilson, 2012, P21
28

ل،تفددا الوث،ددر م د المؤععددمت ال لل،ددر الممىحددر لنممددمر،ع مى ددم ا تحددم اللرلبددد لالبىددك ال د للد

لاللوملددر ابمر،و،ددر لنتىم،ددر ال لل ،ددرو لبرىددمم المددس المتح د ل ا ىم ددمددو لبرىددمم ابمددس المتح د ل لنب،د ددرو
لةى لا ابمس المتح ل لنعوم و للوملر التعمل ال،مبمى،در العملم،درو لالبىدك اآلعد،لي لنتىم،در دندم لمد

معم،،ر أعمع،ر لته،د،س الممدمر،ع فدد المىممدمت ي،در الحولم،در لهدد )ا رتبدمط لالوفدم ل لالفمدن،در لابثدر

لا عت امر(و لهىمك مؤععمت لل،ر ممىحدر تعتمد هدن المعدم،،ر اللمد

بم ضدمفر الدم مع،دمر أل اثىد،

ملتنف ،مثو مع،مر المفمف،ر لمع،مر الت ق،ا حمم و 2010و ر.)39
لفد هن ال راعر ع،تس التعر دنم م ى تطب،ا المىمممت ي،ر الحولم،ر العممندر فدد الملدمو
الررادد بهطدمع يدرل لمعدم،،ر الةدى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد لالتدد
تتضدم معدم،،ر الته،دد،س اللمعدر ابثددرو المادمدر لالوفدم ل لالفمدن،ددر لا عدت امر) لبم ضددمفر الدم مع،ددمر

متلةر هل ترل ،ا بتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.
 .معيار المالئمة:

،عرف ددم العب ،د ي 2009و ر )34مبأى ددم رلددر مادمددر الىتددمد بملىعددبر حت،ملددمت لأللل،ددمت
الفدمت التد ،عت ف م الممرلعم .لتلضئ  )2009 ,P29 Imas and Ristمأ المادمر تحد مد ى
مادمر ابهد ا

اللمةدر بملممدمر،ع مدع متطنبدمت المعدتف ، ،لاحت،ملدمت الملتمدع المحندد لابللل،دمت

اللطى،دد ددر لالعملم،دد ددر لع،معد د ددمت المد د ددروم م .لتعد د ددر المادمد د ددر بأى د د ددم ق ،د ددم

لم د د د ى مادمدد ددر الممد د ددرلع

لنمىمممت ي،ر الحولم،ر لالمملل ،لالفدمت المعت فر لأ دنم إ ارل الممرلع فد هدنا المع،دمر الت،دمر
الفددمت المعدت فر المىمعدبر لمعرفدر احت،ملدمت س الحه،ه،درو لأ ،دتس تةدم،س الممدرلع بح،دث ،نبدد هدن

ا حت،ملمت حمم و2010و ر.)41
ل،بد،

ل،دو الته،د،س اللدمر بدل اررل اللمرل،در ال ىممرو،در  (2006 ,P48 DANIDAأ ق،دم

المادمددر ،لضددئ فددد ابعددم

م د ى ل د لى لأهم،ددر الت د لات ا ىممد،ددرو فددي ته،دد،س أهم،ت ددم ،ددؤ ي إلددم

إتلددمن ق د اررات دنددم معددتلى أدنددم بمددأ مددم إنا ومىددت أىمددطر التىم،ددر ،لددب أ ،ددتس إى مد ددم أل العددممل
بمعددتمرارهمو لانا اعددتمرتو مددم هددد التغ ،،درات التددد ،تعدد ،اله،ددمس ب ددمو لفددد أي اتلددم ؟ لهددو ابه د ا

المتفا دن ،م ل تراو عمر،ر المفعلو م ألو اللةلو الم تحه،ه م.
ممددم عددبا ،تضددئ أ مع،ددمر المادمددر لد أثددر هددمس لفعددمو فددد تحه،ددا لددل ل الممددرلع لنلددك مد
ل دداو تة ددم،س أهد د ا

لأىم ددطر المم ددرلع حع ددب إحت،مل ددمت المع ددتف ، ،لبم ددم ،تىمع ددب م ددع أة ددحمب

المةنحر لالعاقر بملممرلعو لأ،ضمق م لاو تلفر مرلىر لتع ،و الممرلع أثىم التىف،ن ود ،تو،

أي تغ،،رات محتمنرو ل،عر البمحث المادمر إلراد،مق بأى مر م ى مادمدر الممدرلع لنملتمدع المعدت
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مع

لالمىمممت لالل مت الممللرو للتحه،ا المادمر ،لب تةم،س الممرلع بمم ،حهدا احت،ملدمت لمتطنبدمت

المعتف ، ،لالل مت نات العاقر.
ب .معيار الكفاءة

،عددل مف ددلس الوفددم ل تمر،ل ،دمقو إلددم ا قتةددم ي ا ،طددملد فنفر ،د ل بددمر،تل أح د دنمددم ا قتةددم

لا لتمد ددمع فد ددد الهد ددر التمعد ددع دمد ددرو لود ددم م د د ألادد ددو مد د د فحة د دلا مضد ددمم ،فو د درل الوفد ددم ل الد ددني

طدددلر ةد دد،مير هدددنا المف د ددلس لحعد ددب بدددمر،تل فد ددي أي تلة دد،ر ممو د د لنم د دلار ف دددل إمد ددم تلةد دد،ر
ود د د د د

أل تلة د د د دد،ر ي ،د د د ددر ود د د د د

و لأي تلة د د د دد،ر ي ،د د د ددر ود د د د د

الاوفم ل فمر،م و2000و ر.)20-19

لنمد د د د دلار ف د د د ددل ،عب د د د ددر دد د د د د

ل،عرف د ددم بند ددلط 2005و ر )41بأى د ددم ما عد ددتل اس ابمثد ددو لنم د دلار بأقد ددو تونفد ددر مموىد ددر ل

حة ددلو أي هد د ر  ،ددنورم .ل ،ددرى البى ددم 2008و ر )196مأ مبد د أ الوف ددم ل ،عتب ددر المم ،ددر لو ددو ىم ددمط
،حددملو بمللعددمدو المتمحددر ر،ددم ل فرةددر تحه،ددا أهد ا

مع،ىددرم .ل،بدد ،العدر،تد 2010و ر )318مأ

الوفم ل تتمثو فد اىلمر الم مس ابعمع،ر فد الممرلع بأقو تونفر لأدنم لل ل لفد أقو لقتم.
ل،لض ددئ معد دراج 2011و ر )4الوف ددم ل مبأى د دم مع ،ددمر الرمد د ف ددد اع ددتل اس المد دلار البمد در،ر
لالمم ،ر لالممل،ر للمةر أ الب،در تتة

بهنر الملار المتمحر لنلك لبد مد ادتمدم هدنا ابعدنلب فدد

التللد ىحددل تحه،ددا اب ا ابمثددو فددد اعددتل اس المدلار المتددلفرل لددنلك فددأ المؤععددر تضددع أللل،ددمت فددد
هددنا العددتثممر بملم،ددم  ،التددد تعطددد أدنددم المددر ل ات المم ،ددر لمد هددن ابللل،ددمت أ،ضددم البحددث دد

الفرر الب ،نر التد تعرر إمومىمت العتثممر لنملار المتمحرم.
لتىةددب لم،فددر الوفددم ل دنددم م د ى ىلددمل اللح د ل فددد إحوددمس العاقددر بدد ،الم دلار لالم د لات
المعتل مر لالملرلمت بطر،هر وفؤل ت

إلم ر،م ل الملرلمت لتلف،

ب ،الملرلمت لالم لات دب العتمرو2012و ر.)120

الم لات أي تهد،

العاقدر

ممدم عددبا ،تبدد ،أ مع،ددمر الوفددم ل ،لضددئ مد ى تحه،ددا الىتددمد الملطددط ل ددم بطر،هددر إقتةددم ،ر
ل،ددتس نلددك م د لدداو ارعددر تونفددر لربح،ددر الممددمر،ع دنددم د د ل معددتل،مت ع دلا دنددم معددتلى الفدددمت

المعت فر أل المىممرو لتح  ،العلامو المحههدر لوفدم ل الممدمر،عو بم ضدمفر إلدم تدلف،ر المدلار البمدر،ر
لالممل،ر لالنللعت،ر لتىف،ن المممر،ع الملطط ل م فد مو ىممس مملد فعمو ،حوس الىفهمت.
ل،عددر البمحددث الوفددم ل إلراد،دمق بأى ددمر ا عددتل اس ابمثددو لمد لات الممددرلع ابمدلاوو اللبدرلو

اللقتو الل ) لتحه،ا الىتمد بأقو لقت لل

لتونفر.
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ر .معيار الفا مية:
،عددر وددو م د  Mahoney and Steersالفمدن،ددر دنددم مأى ددم ا ىتمل،ددر المرتفعددر لق د رل
المؤععمت دنم التو،

مع الب،در فضاق د اله رل دنم العتهرار لالبتومر ومم ل،عرف م Kahn and

 Katzدنم أى دم تعىدد تعمد،س معد و العمدد دندم العدتثممر بومفدر الطدرا الممدرلدر لهدد تعتبدر مؤمد اقر

دنم البهم لاعتمرار التحوس فد الب،درم أبل قح و 2001و ر.)222
لالفمدن،ر متعىد التأو ممم انا ومىت ابه ا

مد ددع ابه د د ا

المتحههر لابعمل،ب التد أتبعت فد تحه،ه م تتفا

المهد ددررل لمد ددع مد ددم هد ددل ملطد ددط ل د د م ف د د و2009و ر .)41ل،د ددرى الع د در،تد 2010و

ر )318مأ الفمدن،ر تتمثو فد تحه،ا الىتمد المريلبر م الممرلع بموو عن،سم.
لالفمدن،ر متعب،ر د م ى العاقر ب ،المعت

مد ابدمدمو لمدم ىفدن فعن،دمق لف،مدم إنا ىلحدت

المىممر فد إ ارل ملار همم حع ،لدب الحم ،و2010و ر.)163
ل،لضدئ البىددك الد للد أ الفمدن،ددر مهددد مد ى تحهدا أهد ا

التد لو ا ىمددمددو أل مددم ،تلقددع أ

،تحهاو مع ابلن بع ،ا دتبمر أهم،ت م الىعب،ر م .(World Bank, 2004, P225

فد ضل مم عبا ،رى البمحث أى ،مو أ ىفرا ب ،الفمدن،ر لالوفم ل م لاو طرل تعر،

إلرادد لنفمدن،ر لهل أ الفمدن،ر دبمرل د الم ى الني ،تس ف ،تحه،ا أه ا

الممرلع لتح  ،العلامو

المؤثرل دنم تحه،ا ابه ا و أي أى م تلتر ببندلغ الىتدمد و ب،ىمددم ت درتبط الوفدم ل بمللعد،نر التدد اتبعدت

فددد اللةددلو إلددم هددن الىتددمد و لىمدد،ر هىددم أ العاقددر المللددل ل بدد ،الوفددم ل لالفعمل،ددر ل،عددت بملضددرلرل

إ،لمب،رو بو ق تألن إتلمه ،متعموع ،بمعىم أ المىممدر أل إ رل الممدرلع التددد تتم،ددر بملفمدن،در فدد
تحه،ا ابه ا

ل ،عىد بملضرلرل أى م تتعس بملوفم ل فد إعتل اس ملار هدمو لالعود

ةح،ئ.

ث .معيار ااثر:
،عددر ابثددر مبيىد دبددمرل دد ململدددر التغ،درات ا ،لمب،ددر أل العددنب،ر التددد تددس رةد هم وىت،لددر

لنت لات التىمل،ر المعتل مرم .)Imas and Rist, 2009, P 29

ل،مدد،ر العب ،د ي 2009و ر )34إلددم أ ابثددر م،فحددر أثددر الممددرلع دنددم الم د ى البع ،د .

ل،و د ددل التىف ،د ددن لاب ا ى د ددملح ،إنا ومى د ددت المد د د لات الارم د ددر لتىف ،د ددن الىم د ددمطمت الملطط د ددر لاىل د ددمر
الملرلمت المتلقعر متمحر فد اللقت المىمعبم.
ل،عددر البىددك ابلرلبددد لألدمددمر لالتىم،ددر ابثددر مبأى د ململدددر م د الىتددمد طل،نددر ابلددو التددد تىددت

بفع د ددو التد د د لات ا ،لمب ،د ددر أل الع د ددنب،ر بة د ددلرل مبممد د درل أل ي ،د ددر مبممد د درلو مهة د ددل ل أل ي ،د ددر مهة د ددل ل
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لهد د د د د ددل ىت،لد د د د د ددر ململدد د د د د ددر م د د د د د د العلامد د د د د ددو العد د د د د ددبب،ر لالتد د د د د ددد ،ود د د د د ددل الممد د د د د ددرلع ف ،د د د د د ددم إح د د د د د د ى

هن العلاموم ).(Leonard and Eulenberg,2012, P4

ل،عدر ابثدر مبأىد ململددر التدأث ،ارت اللاعدعر لنممدرلع مد الىمح،در ا لتممد،در لا قتةدم ،ر

لالتهى،ددر لالب،د،ددر دنددم ابف د ار لاللممدددمت لالملتمعددمت لالمؤععددمت .ل،مو د أ توددل إ،لمب،ددر لعددنب،رو

ون،ر لمتىمه،ر الةغر ).) ALNAP, 2016, p113

ل،رى البمحث أ مع،دمر ابثدر لد أهم،در وب،درل لمةدر فدد الممدمر،ع التىمل،در ح،دث ،حمدم هدنا

المع،مر بيهتممس ادس ل ى المملل ،لمةرو ل ،تضم ق،م

م ى تحه،ا الممدمر،ع لألثدر المتلقدع دندم

الفد ددمت المع ددت فر مد د ىمح ،ددر تى ددلع لر ،ددم ل مة ددم ر الد د لو لتحعد د لة ددلو المع ددتف ، ،ال ددم أعد دلاا
الم لات لالملرلمتو لتح  ،م ى معمهمر المممر،ع فد تطل،ر الهطمع المعت

.

ل،ع ددر البمح ددث ابث ددر إلراد،د دمق بأىد د ر ململد ددر الىت ددمد طل،ن ددر ابل ددو المتحهه ددر دن ددم مع ددتلى

الملتمع المعت

ىت،لر المممر،ع لالت لات ا ىممد،ر.

ج .معيار اإليتدامة:
،عددر  Ferndrigerا عددت امر فددد أبعددط أمددومل م إلددم أ اعددتل اس الم دلار المح د ل ل عددتمو

متمحر لإلعتل اس م قبو ابل،دمو الهم مدرو لاعدت امر تىم،در الملتمدع تمد،ر إلدم إعدتمرار المىدمفع مدع أل
ب ل لوملدر التىم،در التدد قممدت بتىف،دن لتحف،در هدن المىدمفعو لتمد،ر ا عدت امر أ،ضدمق إلدم قد رل الممدمر،ع

دنددم ا عددتمرار فددد إىتددمج المىتلددمت أل تهد ،س اللد ممت لالحفددمم دنددم الفلادد بعد رح،ددو لوملددر التىم،ددرو
ل،ىمر إل ،م دنم أى م دمن،ر مممنر تتطنب مممرور لمنو،ر الملتمعو فضاق د ا عتثممر دنم الم ى

الطل،و م لم،ع أةحمب المةنحر لتحه،ا التىم،ر ).(Scholtz, 2012, P20

ل،تحها مع،مر إعت امر الممرلع م ته ،ر م ى إعتمرار ىتمدل و أل احتممو اعدتمرارهم بعد
إىت ددم الممددرلع لتلق د

إىت مد مع،مرمو ل،هد،

الم دلار ل،عددر مع،ددمر ا عددت امر دنددم أى د م ،ملمددر ىتددمد الممددرلع بع د

مع،دمر ا عدت امر مد ى ،ملمدر الممدرلع بعد إىت دم

مد د ا ع ددت امر ابلل ددم ا ع ددت امر المؤعع ددمت،ر لالت ددد تعود د

و ل،رودر دندم ىدلد،

مع ددتلى إلتد دراس المؤعع ددمت بيع ددتمرار

الممدمر،ع ل مل ددم ضددم ه،ونت دمو لالثددمىد ا عددت امر الممل،در لالتددد تعود

قد رل الفدددمت المعددت فر

دنم تحمو تونفر الل ممت المه مر بع إىت م التمل،و فمرلاو2015و ر)110

ل ،ددرى البمح ددث أ مع ،ددمر ا ع ددت امر  ،ددتس بمد د ى احتد دلا تة ددم،س المم ددرلع بىم ددطر ل تحت ددمج

لمة ر تمل،و معدتمرو لأ،ضدمق تح ،د مد ى إعدت امر فلادد الممدمر،ع المىفدنل مد الىمح،در الممل،در لالب،د،در

لتعر ،ددر ا ارل المع ددت امر لنب،د ددر لالمد دلار الطب،ع ،ددرو ل،ع ددر البمح ددث ا ع ددت امر إلراد،د دمق بأى ددمر مد د ى
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اعددتم ارر،ر مىددمفع الممددرلع بعد ا ىت ددم مد ومفددر أىمددطر الممددرلعو مىددمفع الممددرلع توددل دنددم معددتلى

الملتمع المعت

لدنم معتلى المىممر أ،ضمق.

ل .معيار ترويج اإلاتكارار الم ار ية لمصالح الفئار الميتهد ة وتكرارها وتوييعها:
لر حمعدممق فدد تحه،دا أهد ا
،دؤ ي تدرل ،ا بتودمر اق

التىم،در المعدت امرو ل،مدمو نلدك مدم ،تعندا بتعر،در

ا ىتمل،رو لاح اث تحلو ح،دلي فدد القتةدم و لر،دم ل معد لت الىمدل لدد فدرر العمدو الادداو لتحه،دا ابمد الغدنادد
بلاعطر أعمل،ب الررادر المعت امر  )https://unstats.un.orgتمر ،ا طاع .2017/3/15

لممدم ُ،تد،ئ الفدرر المث،درل لإلهتمدمس بغ،در اعدتل اس الر ارددر لتمدل،ع التىم،در فدد ددملس ال،دلس هدد
التلعد د د ددع الع د د د در،ع لألع د د د دلاا المحن،د د د ددر لالعملم،د د د ددرو لا بتودد د ددمرات المؤععد د د دد،ر فد د د ددد ابع د د د دلاا لالتمل،د د د ددو
لالعمدو اللمدمددو لثدلرل التهى،در الب،لللل،در لتهى،دمت المعنلمدمت  (https://worldbank.orgتدمر،

ا طاع .2017/3/15
لطرحدت إعدترات،ل،ر التىم،در الرراد،در العرب،در لداو العهد  2025-2005 ،دد ل ىهدمط مى دم

التطل،ر لالتح ،ث التهىد لنررادرو ل،عتبدر دىةدر التطدل،ر لالتحد ،ث التهىدد لنر ارددر مد العىمةدر
الم مر لنتىم،ر الرراد،رو ول أ أينب ال لو العرب،ر تعتم دنم الطر،هر التهن، ،در فدد الر ارددر لمدم

،ةمحب م م ىممطمت برااو يربدو 2011و ر .)471

لدنددم المع ددتلى المحنددد لهد د تضددمىت إع ددترات،ل،ر الهط ددمع الر اردددد ف ددد فنعددط ،ل دداو الفتددرل

 2016-2014د ل ىهمط مى م دس التحلو إلم أىممر ا ىتمج الموثد

لمدب الموثد

لتطب،دا الدىمس

الح ،ثدر فدد ا ىتدمج الر ارددد بمدم ،تلافدا مدع متطنبدمت ا عدت امر فدد التىم،در مد لداو اعدتل اس
التهى،ددمت الح ،ثددر لتحعدد،
ىلد،در المىدت

إىتمل،ددر لحد ل ا ىتددمجو هددنا بم ضددمفر إلددم العمددو دنددم تحعدد،

الر ارددد لتحعد،

لتطدل،ر دمن،دمت مدم بعد الحةدم لالهتمدمس بمدوو أوبدر بعمن،دمت

التعدل،ا الر ارددد الد الند لاللدمرلد ب د
الةم رات ل اررل الرردرو .)2014

ر،دم ل ابمد

الغدنادد لمعد و ا وتفدم

الدناتد لحلدس

لقد اهدتس وتدمب ا ارل لداو العدىلات ابل،درل بمف دلس ا بتودمرو لل مدك أ هدنا ا هتمدمس
،عد د ددل إلد د ددم أهم،د د ددر ملضد د ددلع ا بتود د ددمرو لولى د د د مد د ددمهرل معه د د د ل المضد د ددمم ،لمتع د د د ل اببعد د ددم تم د د د

لم،دع الم،دم  ،و لومدم ،هدلو الوعدى رل رلمدوم" إ
متع ل ابل الىةرو2004و ر.)74
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البتودمر دمن،در معهد ل لد اقو نات للدل لأبعدم

لف،مم ،لر مةطنئ ا بتومر فدي حعد

2001و ر (393تدرى بدأ ا بتودمر :مهدل تىم،در

لتطب،ا ابفومر الل  ،ل فد المؤععرو لهىم ونمر تىم،ر مممنر ف د تغطد وو مد مد الفودرل الل ،د ل
إلم إ راك الفورل إلم لنب م لنمؤععر ثس تطب،ه م"
ل،عر الةى لا ال للد لنتىم،ر الرراد،ر إ،فدم ) تدرل ،ا بتودمرات لتورارهدم لتلعد،ع ىطمق دم

بدد ،المعددتف ، ،مبأى ددم مد ى معددمهمر التد لات ا ىممد،ددر لنممددمر،ع فددد إ لددمو ُى د مبتودرل فددد الحد
م الفهر الر،فد لاىعد اس المد الغدنادد لمد ى تودرار تندك التد لات أل احتمدملت تورارهدم لتلعد،ع م
م لمىدب العدنطمت الحولم،در لالمىممدمت الممىحدر لالهطدمع اللدمر لاللودملت ابلدرىو أ،ضدمق هدد

دمن،د ددر تضد دد،

ق،مد ددر أل تحد ددو ممد ددونر بط د د را ل  ،د د ل ل،تطند ددب اللفد ددم بمد ددرلط ا بتود ددمر أ تود ددل

لفعملددر م د ح ،دث التونفددرو لق د
المبتو درل ل  ،د ل فددد عدد،مق مو لمف ،د لو َّ

المىتلددمت أل ابفوددمر أل الد ُدى
تممو ا بتومرات ملمو التوىلللل،م مثو أىلاع المحمة،و أل عدالت الح،لاىدمت نات الغندر المرتفعدر
لالملد ددمطر ابقد ددوو لتوىلللل،د ددمت الد ددري المد ددلفِّرل لنم،د ددم م  )http://www.ifad.orgتد ددمر ،ا طد دداع

.2016/10/16

ل،عرف د البمحددث إلراد ،دمق بأى د م د ى تطب،ددا لتعمدد،س المىممددر لتلددمرب ل  ،د ل ىملحددر لمرل،ددر أل

الن،ر نات ق،مر إضمف،ر فد الملتمعمت المعت فرو لتعمهس فد حو ممدموو معتعةد،ر لتعدمهس أ،ضدمق

فد ر،م ل الىتمل،ر.
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ممخص الماحث ااول
تعر،

اعتعر

البمحث فد ب ا،ر هنا المبحدث المفدمه،س المتعنهدر بدي ارل الممدمر،عو ح،دث ألضدئ فدد الب ا،در

الممرلع لدرف إلراد،مق بأى ململدر م ابىمطر المىعهر لالمبنللدر لتحه،دا هد

فت درل رمى،ددر مح د ل لحعددب م،راى،ددر لم دلار مع،ىددرو لتددمبع البمحددث تلض د،ئ تعر ،د

ليدر

محد فدد

ا ارل الممددرلعو ل لرل ح،ددمل

الممرلع لالتد تضمىت مرحندر التل ،در لنممدرلع ل مرحندر التلطد،ط ل مرحندر التىف،دن لأل،د اقر مرحندر المتمبعدر
لالته،دد،س .ومددم اعددتعر

البمحددث مف ددلس ته،دد،س الممددمر،ع لأهم،ددر لأه د ا

ته،دد،س الممددمر،ع ل ألضددئ الفددرا بدد،

الته،،س لالمتمبعر للنر الم أ الته،،س دبمرل د ململدر م ابىمدطر المرحن،در لالمىممدر ت دتس به،دم

ةداح،ر لملضدلد،ر لمادمددر الممدمر،ع اللددمري تىف،دنهم لالمىفددنلو لأ،ضدمق ق،ددم
المحههددر لالهد ا

ومم ىمق

مد ى

مد ى الىح ارفددمت بد ،الىتددمد

الملططددر مد ألددو اتلددمن الهد اررات المىمعددبر فددد اتلددم ضددمم تحه،ددا الهد ا

المحد ل.

مراحو دمن،ر الته،،س لالتد تب أ م التلطد،ط لةدللق لمرحندر تعمد،س لاعدتل اس ىتدمد الته،د،س مد قبدو

أةحمب العاقرو لددر

محد ات ته،د،س الممدمر،ع لالممدموو المدمدعر فدد ته،د،س الممدمر،ع .لبد ،البمحدث لر

الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر الرراد،ددر ا،فددم ) دنددم المعددتلى ال د للد لالفنعددط،ىدو لتددمبع البمحددث دددر

معددم،،ر

ته،دد،س الممددمر،ع للمةددر معددم،،ر الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر الرراد،ددر ا،فددم ) لالمتمثنددر فددد الما مددر لالوفددم ل

لالفمدن،ر لابثر لالعت امر لترل ،البتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.
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الماحث الثان  :اامب الغذائ وواقع القطاع الم ار

قطاع مة

المقدمة:
له د أة ددبحت قض دد،ر ابم د الغ ددنادد تأل ددن أهم،ددر قة ددلى ف ددد مددو بعد د

الم ددرل

الع،مع دد،ر

اللمةرو لترا ،العوم المطر ،تطنب تىم،ر رراد،ر متطدلرل لم رلعدر مد لداو الحفدمم دندم المدلار
الرراد،ددر لتطل،رهددمو لددنلك ،عتبددر تحه،ددا ابم د الغددنادد ه د

اعددترات،لد ت د

إل ،د لم،ددع الع،معددمت

القتةم ،ر للطدط التىم،درو ل،عتبدر تدلفر المدلار الرراد،در بومفدر أىلاد دم محد رد،عدد لألمد الغدناددو

ح،ددث تألددن المدلار الرراد،ددر بعد ق ا لمةدمق دىد ربط ددم بددململار الممل،ددرو ففددد حددمو تددلفر المدلار الرراد،ددر
لالممل،در فددي نلددك ،عىدد البعد دد ممدموو ابمد الغددناددو للود فددد حددمو مح ل ،در هددن ،المددلر  ،أل
الفتهمر إل ،ممو في نلك ،عىد أرممت متلقعر فد ابم الغنادد.

لق أةبئ دس لتحه،ا أم ينادد معت اس م ابه ا ابعمعد،ر لنملتمدع الد للدو بد قا مد
لثدمدا المدؤتمر العدملمد لنغدنا المىعهد فدد رلمدم  1996لالدني أود ف،د الملتمدع الد للد دندم حدا وددو
إىعم فد الحةلو دنم أين،ر عن،مر لمغن،ر لبه ر وم

ىمح،ر ألرىو إلم يم،ر إداى وألو أه ا

م ىمح،رو لتحر،در ا ىعدم مد اللدلع مد

ابلف،ر ا ىممد،ر در،بد 2013و ر.)69

لتعتبر قض،ر ابم الغنادد م الهضم،م الرد،ع،ر لنات ا هتممس اللاعع م قبو المتلةة،
لالم تم ،لم ملتن

الهطمدمتو لنلك ب معألر تلف،ر الغدنا لنفدر بحملدر إلدم إعدترات،ل،ر دنم،در

لدمن،ر قم رل دنم تحه،ا احت،ملمت الغنا بلعمدو عن،مرو لبع،معمت حولم،ر تعتى دنم لطط مممنر
لا ارل رم ،ل تعد لاقع ا ىتدمج الغدنادد لو،ف،در تدأم ،معدتنرممت دندم ضدل معدم،،ر ا دتمدم المتبدم و
لا عتغاو ابمثو لنملار المه ا لابل ن،بو 2015و ر.)681

لتتةو حنهر ابم الغنادد بحنهتد الفهر لالةحر ل،لضئ نلك البىدك الد للدو ح،دث أ قد رل
العدتثممرات الرراد،در دندم الحد مد الفهدر ِ
ضدع قد رل العدتثممرات فدد أي قطدمع لدرو إضدمفر إلدم
معدتل،مت الطمقدرو أل عدل الحملدر

يملبدم مدم ،علدر دد ا ىتدمج أللددك الدن، ،عدمىل اىلفدم
نلدكو ق
لوث،ر مم ،ممر إلم هن العاقر
قا
الةح،ر .لدن ،و م ل ،ل دماق ،وف ،و تهو ق رت دنم م ار الغنا و
بمدتبمرهم همرل اللةو ب ،الغنا لالتغن،ر لعبو الع ،الهضملو 2014و ر.)1

والً :مفهوم وتعريف اامب الغذائ :
،مو طرل التعمؤو حلو إمومى،ر تلف،ر الغنا بمم ،تفا مع الىمل العومىدو فبيعتل اس اللعمدو
التهن، ،ر ،ةدعب تدلف،ر الغدنا لتأم،ىد و ىمد اقر لمدم مد ت الفتدرل التدد تندت مىتةد

الهدر العمدر ،و مد

إرتفددمع فددد معد لت الىمددل العددومىدو بمددم ل ،تفددا مددع ا مومى،ددمت المتمحددر لتددلف،ر الغددنا لتنددك الر،ددم ات
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العد ددومى،ر إلد ددم لمىد ددب الت ارلد ددع اللاضد ددئ فد ددد تىف،د ددن الع،معد ددمت التىمل،د ددر ب أيند ددب لو العد ددملس الثملد ددث

أل الد د د لو الع د ددمد،ر إل د ددم التهد د د س ل تمتن د ددك الهد د د رل التهى ،د ددر المته م د ددر لالمد د دلار القتة د ددم ،ر ع د ددتل ام م

فدد تدلف،ر الغدنا و بى دم حود اقر دندم الد لو التدد تمتندك هدن التهى،در لالتدد تضدس أقدو مد %20
مد إلمدملد دد عدوم العدملسو ب،ىمدم مدم ،هدمرب مد  %95مد الر،دم ل ال ،مليراف،در فدد العدملس تحد ث

فدد البند ا الىمم،درو ح،دث بنغدت مدم ىعدبت  67.7 %ددمس1950و ل،تلقدع بنلي دم ق اربدر  %87بحندلو
دمس  2050لالرو 2014و ر.)125
للهد د م ددمع إع ددتل اس إة ددطال ابمد د الغ ددنادد ف ددد اب ب القتة ددم ي مى ددن ب ا ،ددر الع ددبع،ى،مت
لن للر دنم الطب،عر اللمةر لنعلر الغنادد لم ى لطلرت دنم وو م ابمد الع،معدد لا قتةدم ي
لا لتممدد وووو للمةر بملىعبر لن لو الىمم،درو ح،دث أمدمر المفودر ا قتةدم ي تلمدم

مدملتل

أ

الىمت الررادد ،م،و إلم الترا ،بمتتمل،در د ،درو فدد حد، ،ت ار،د العدوم بمتتمل،در هى عد،رو لهدنا ،دؤ ي
إلم تلع،ع الفللل ب ،العر

م الغنا لالطنب دن ،دبر الرم

ال رلبد 2008و ر.)287

لتع ددر المىمم ددر العرب ،ددر لنتىم ،ددر الرراد ،ددر ابمد د الغ ددنادد دن ددم أىد د ر مت ددلف،ر الغ ددنا بملوم ،ددر
لالىلد،ر الارمت ،لنىممط لالح،ل،در لبةدلرل معدتمرل لودو أفد ار الملتمدعو إدتمدم ق ا دندم ا ىتدمج المحندد
أللقو لدنددم أعددم الم ،درل الىعددب،ر ىتددمج العددنع الغناد،ددر لوددو قطددرو لاتمحت د لنم دلاطى ،بمبعددعمر التددد
تتىمعب مع للل س لامومى،مت س المم ،ر قىمليو 2002و ر .)4
لتتع د تعددمر،

ابم د الغددنادد للوى ددم ت د لر ادم دمق حددلو ق د رل الملتمددع دنددم تنب،ددر احت،ملددمت

لم،دع عدومى مد الغدنا الوددمفد لالةدحد لداو أي فتدرل مد الددرم و ب،ىمدم ،عىدد مف دلس ابمد الغددنادد
مد لل ددر ىمددر الم تمدد ،بددملعنلس العددترات،ل،ر بأىد تددلف،ر ملددرل اعددترات،لد ،غطددد ا حت،ملددمت مد
العنع ابعمع،ر لفترل رمى،ر مع،ىر دبم

لدممرلو 2009و ر.)3

ل،عددر البىددك الد للد ابمد الغددنادد دنددم أىد ر مإمومى،ددر حةددلو وددو الىددم

فددد ومفددر ابلقددمت

دنددم الغددنا الوددمفد لالددارس لىمددمط س لةددحت سو ل،تحهددا ابم د الغددنادد لهطددر مددم دى د مم ،ةددبئ هددنا

الهطر بىمم التعل،ه،ر لالتلمر،ر قم قار دنم إم ا وو الملاطى ،بملغنا الودمفد فدد ودو ابلقدمت لحتدم
فد ألقمت ابرممت لألقمت تر ي ا ىتمج المحندو لمرل العلا ال لل،رم و،ىر 2013و ر.)10
ل،عتبر التعر،

الني لدم ضدم التهر،در الممدترك لنمدؤتمر العدملمد حدلو الغدنا الةدم ر دد

د،لدم لالد دني
مىممددر ابين،ددر لالر اردددر لالمىممددر العملم،ددر لنتل ددمرل لعددمس  1996هددل التعر ،د ابوثددر مد ق
تعتل م مىممر ابين،ر لالررادرر ،تحها ابم الغنادد دى مم تتلفر للم،ع الىم و فد ودو ابلقدمتو
ا مومىددمت المم ،ددر لالقتةددم ،ر لنحةددلو دنددم يددنا وددم

مددأمل لمغددن لتنب،ددر احت،ملددمت س التغنل،ددر

لأفضن،مت س الغناد،ر لنتمتع بح،مل ملفلرل الىممط لالةحر .ل،ممو هنا التعر،
37

أربعر أبعم هدر

 .1توا ر اا ذيةر هدل تدلافر وم،دمت ومف،در مد ابين،در بلدل ل مىمعدبر تعدر

دد طر،دا ا ىتدمج

المحند أل اللار ات بمم فد نلك المعلىر الغناد،ر).

 .2الحصول مى اا ذيةر ،عىد حةلو ابف ار دنم ملار ومف،ر تُعمم أ،ضمق معتحهمت) لمد ار
أين،ر ومف،ر لىممس ينادد ٍ
مغن.

 .3االيدددتخدام :هددل اعددتل اس ابين،ددر م د لدداو ىمددمس يددنادد مىمعددب لالم،ددم الىه،ددر لا ةددحمل
لالردم،ر الةح،رو لنلةلو إلم حملر تغنل،ر عن،مر تفد بوو الحت،ملمت الفع،لللل،ر.

 .4االيددددتقرار دددد تددددوا ر اا ذيددددة والحصددددول ميهددددار بغد د

الىم ددر دد د الةد د ممت المفملد ددر

مث د د د ددو ابرم د د د ددمت القتة د د د ددم ،ر أل المىمل ،د د د ددر) أل المد د د د دلاهر ال لر ،د د د ددر مث د د د ددو ىد د د د د رل ابين ،د د د ددر

الملعم،ر .)FAO,2016, P9

لت د ددأتد أهم ،د ددر المد د دلار الطب،ع ،د ددر الرراد ،د ددر اب ارض د ددد الرراد ،د ددر لالم ،د ددم )و لالمد د دلار البمد د در،ر

لالممل،د ددر الارمد ددر لعد ددتغال م وعلامد ددو مح د د ل لألم د د الغد ددنادد .لفد ددد هد ددنا ا طد ددمر تهعد ددس الملتمعد ددمت

إلم مى،رو2008ور)10-9ر

أ .مجتمدددع يمتمدددف المدددوارد الطايعيدددة الم ار يدددة وتتدددو ر يدددم المدددوارد الاشدددرية والماليدددة االممدددة
اليددتغاللهار ل،تمتددع هددنا الىددلع م د الملتمعددمت بددأم يددنادد معددت اس ح،ددث أ وددو أل معمددس
احت،ملمت الغناد،ر تىت محن،مق.
ب .مجتمددع ال يممددف المدوارد الطايعيددة الم ار يددة الكا يددة إلنتدداج احتياجاتددم الغذائيددة ولكنددم يمتمددف
الموارد المالية واالتال لديم القدرة مى ايتيراد احتياجاتم الغذائيدة مدب الخدارجر ل،تمتدع هدنا
الىددلع م د الملتمعددمت بددمبم الغددناددو دنددم ابقددو فددد الم د ى الهةدد،رو مددم اس ،عدد،
إقن،م ،دمق ل لل ،دمق عددنم،مق لتعملى ،دمق لبددمفت ار

مىمل دمق

تمعددك لته ،د الملتمددع ال د للد بددمله،س الىعددمى،ر لد د س

اعتل اس الغنا وعال لنضغط لحعس اللافمت الع،مع،ر ب ،ال لو لالملتمعمت.

ت .مجتمع يمتمف الموارد الطايعية الم ار ية ولكنم ال يممف الموارد االقتصادية االممة اليتغاللهار
ه ددنا الى ددلع مد د الملتمع ددمت ،فته ددر ال ددم ابمد د الغ ددنادد ف ددد المد د ى الهة دد،ر لربم ددم ف ددد المد د ى
المتلع ددط ل،تحه ددا أمىد د الغ ددنادد بة ددلرل ادم ددر مت ددم م ددم ت ددلفرت لد د المد دلار الممل ،ددر الارم ددر

لعتغاو ملار الطب،ع،ر الرراد،ر.
ث .مجتمددع لددي

لديددم مدوارد طايعيددة م ار يددة وال يممددف المدوارد الماليددة التد تمكنددم مددب ايددتيراد

الكميار الكا ية مب الغذاء :لهنا الىلع م الملتمعمت هل الني ،عمىد ممونر مرمىر فدد أمىد

الغنادد.
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الىهم

ل،رى البمحدث أ مةدطنئ ابمد الغدنادد ،حتدو أهم،در بملغدر دندم المعدتلى العدملمد حمل،دمق فدد

ال ادر حلو أللل،مت التىم،ر المعت امر فد البن ا ابقو ىملاق فد العملسو لدندم المعدتلى المحندد

أةددبئ إعددتل اس مةددطنئ ابم د الغددنادد م د قبددو المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر لمىممددمت ابمددس المتح د ل
لالل مت الحولم،ر ممدعمق لمةر فد اللطط التىمل،ر لالمممر،ع ا يمث،ر لالتىمل،ر أ،ضمق لالتد تعت
تحه،ا معتل،مت مرض،ر لألم الغنادد فدد الملتمدع الفنعدط،ىد لةلةدمق فدد مدو المدرل

الع،معد،ر

لالقتةددم ،ر لا لتممد،ددر التددد ،لال ددم الملتمددع الفنعددط،ىد م د لقددت بلددرو ل،عددر البمحددث ابم د

الغنادد دنم أى اله رل دنم تلف،ر لضمم تلفر الح اب ىم م ا حت،ملمت الغناد،ر ابعمع،ر لألف ار
لنلك بموو مىتمس فد لم،ع ابلقمت ل،تس تلف،ر ا حت،ملمت الغناد،ر ابعمع،ر إمم بيىتمل م محن،مقو أل

بيىتدمج لدر مى دم لاعدت،فم بدمقد ا حت،ملدمت مد لداو تدلف،ر حةد،نر ومف،در مد دمدد الةدم رات

الرراد،ر تعتل س فد إعت ،ار هن ا حت،ملمت.

ثانياً :العوامل المؤثرة مى اامب الغذائ :
تتأثر قض،ر ابم الغنادد بع ل ادتبمرات اقتةدم ،ر لالتممد،در لب،د،در لع،معد،رو لتعتبدر الب،ددر

ا قتةم ،ر الع،مع،ر لا لتممد،ر فد أي ملتمع معؤللر بةفر أعمع،ر د تلف،ر ابمد الغدنادد ب دنا

الملتمددعم و،ىددرو 2013و ر .)26لهىددمك ململدددر م د العلامددو ابعمعدد،ر ،تددأثر ابم د الغددنادد ب ددم
لالتد م أهم مر
فددد تفددمقس ممددونر الغددنا ؛ إن ،م د

 .1العامددل الددديمو ار ر ُ،ع د الت ار ،د العددومىد العممددو ابعددم
حلس العو تعمرقدم منحلمقم بمع و ،فلا متلعط مع لت ىمل ا ىتمج الرراددو هدنا مدم ،دؤ ي
إلم الدتا معدتلى ددر لطندب الغدنا  .ومدم أ هدنا الت ار،د الومدد لنعدوم قد ،رافهد تغ،،در
للهري فد تلر،ع العوم ب ،الر،

لالحضرو ممم ،ؤ ي إلم ترالع أ ا الهطدمع الر ارددد فدد

ه د ددن المى د ددمطا مد د د ل د ددرو لالتلع د ددع العم ارى د ددد دن د ددم حع د ددمب اب ارض د ددد الرراد ،د ددر مد د د ل د ددر
ألرى يرابو 2015و ر.)54-53
 .2العام دل اإلقتصددادي :ابمد الغددنادد ،حمددو فددد ط،متد قضدد،ر التىم،ددر ا قتةددم ،رو بح،ددث ،لل د
ارتبد ددمط لث،د ددا بد دد ،الغد ددنا الل ،د د لالةد ددحر لعد دد،رلرل التىم،د ددر ا قتةد ددم ،ر .ومد ددم ،مد ددمو البع د د
ا قتة ددم ي اللمى ددب الر ارد ددد لال ددني ،ب دد ،إل ددم أي مد د ى ،ع ددمهس ا ىت ددمج الر ارد ددد ف ددد الى ددمت

ا لم ددملدو ل،هتض ددد تح ،د د الع،مع ددر الرراد ،ددر العمم ددر له دددر تح ،د د المع ددمحمت المحة ددلل،رو
لالترو،ددب المحةددللد ابمثددو لنر اردددرو لاعددتل اس الموىىددر الرراد،ددرو لترب،ددر الح،لاىددمت لالد لال

لابعددممكو لاتبددمع أعددمل،ب التوث ،د

الر ارددددو لوددو هددن العلامددو ل ددم تددأث،ر دنددم حلددس ا ىتددمج

الررادد لالغنادد قةلريو 2012و ر .)68
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 .3الن ام ددار الييايددية، :مو د

ىع د اس الأم د الغددنادد أ ،وددل ىت،لددر مبمم درل لنى اردددمت العى،فددر

ل ىع اس ا عتهرار الع،معد لونلك دمماق معمهممق فد تفمقم مو فمد ل در ،عتبدر ابمد الغدنادد

مد د ب دد ،العلام ددو الت ددد ،مود د أ تتع ددبب بىد دراع لتعمهد د و لتع ددرر ابرق ددمس المتعنهد در بملى ارد ددمت
المعتمرل لاىع اس ا عتهرار الع،معد هنا التلل و فد العراا ترتفع أععمر ابين،ر لتم

تهنبمت

فد المحمفمدمت المتدأثرل بملى ارددمتو ح،دث توند

عدنر ابين،در  30-25فدد الممددر أوثدر مهمرىدر

ابم الغدنادد مدؤل اقرو لفدد ددمس 2013و ةدى

 33فدد الممددر مد ملمدلع الفنعدط،ى ،،دندم

بملعمةمر بغ ا و لفد فنعط ،أ ى الىرلل لتعط،و العدبو المع،مد،ر لت ار،د البطملدر الدم تد هلر

أى س ،عمىل م إىع اس ابم الغنادد .)FAO, 2015,p38

ل،عرى قةلر ا ىتمج الررادد بموو دمس د إمبمع الحملمت الغناد،در إلدم
 .4العوامل الطايعيةر ُ
لمنر م العلامو الطب،ع،ر أهم مو يرابو 2015و ر )54-53
أ .إىلفم

ىعبر ابراضد الةملحر لنررادر مهمرىر مع المعمحر الون،ر.

ب .إدتمم أينب الررادمت دنم العلامو المىمل،ر التد تتم،ر بملتنبنب لالتهنب م دمس إلدم
لر.

ت .د س وفم،ر مةم ر الم،م لعل اعتغال مو لالم،و ىحل الىتهدمو مد الر ارددر البعن،در إلدم
الررادر المرل،ر.

ث .التلعع العمراىد دنم حعمب ابراضد الةملحر لنررادر.
بم ضمفر الم اىتمدمر ابلبددر لابمد ار

الممدترور بد ،الح،دلا لا ىعدم لتندلث التربدر لالم،دم

م د ل د ار اعددتل اس ابعددم ل لالمب ،د ات الو،م،مد،ددر العددممر لالددني أ ى إلددم الضددع

الوب،ددر فددد إىتمل،ددر

التربر لفه ا لةلبت م لألحا الضرر الةحد بم ىعم لبومفر أمومو الح،مل لالب،در وو نلك أثر عدنبمق

دنم معتل،مت ابم الغنادد  )http://green-studies.comتمر ،ا طاع .2016/10/31

ممم عبا ،تضئ أ هىمك لمنر مد العلامدو تدؤثر دندم ابمد الغدنادد بي ملتمدع مدمو ح،دث

،مو أ تول هن العلامو مىفر ل أل ملتمعر فد تأث،رهمو لأ،ضمق تأث،رهم ،ول مبممر أل ي،ر مبممرو
لفد حملر الملتمع الفنعط،ىد ،تة ر للل ا حتاو ا عراد،ند دنم الر

الفنعدط،ى،ر لبودو تبعمتد

م د حةددمر لايدداا لالت،محددمت دعددور،ر قمدمددر العلامددو المددؤثرل فددد ابم د الغددنادد الفنعددط،ىدو هددنا
ا حد ددتاو الد ددني ،عد ددت

لبمد ددوو ممد ددى

لمعد ددتمر الم د دلار الطب،ع،د ددر لالممد،د ددر لالر ارد،د ددر لابىمد ددطر

ا قتةددم ،ر الملتنفددر مد إىتددمج لىهددو لتعددل،ا لنمىتلددمت المحن،ددر لاللمرل،ددر ،عطددو مد امومى،ددر تحعد
ابم الغنادد الفنعط،ىد.
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ثالثاً :مؤش رار اامب الغذائ :
لمعرفددر ممددمهر ابم د الغددنادد فددد الملتمددعو فددي هىددمك ململدددر م د المؤم درات التددد تعددمئ

بتح  ،حلس هن الممونرو لأهم مو قةلريو 2012و ر )65-63

 .1مؤشر نياة اإل كتفاء الذات  :لهل دبمرل د قعمر حلس ا ىتمج المحند م الغنا دنم حلس
العت اك المتمل مى و لتحعب بملعاقر التمل،رر
رلر الوتفم الناتد = ا ىتمج المحند  /العت اك الوند) × 100
ف رلر الوتفم الناتد الغنادد ته،

رلدر ا دتمدم دندم الدناتو فعىد مم تعدملي %100و فدي

نلك ،عىد تحها ا وتفم الناتد الومموو ل،ح ث هنا دى مم ،تعملى ا ىتمج المحند مدع المتدمل

لإلعت اك.

 .2حجم الدواردار والمعوندار الغذائيدة :هدنا المؤمدر ،عود

ممدونر ابمد الغدنادد لالدني ،تضدم

و،ف،ر تغط،ر الفللل الغناد،ر الفعن،ر في ر
حجم الفجوة الغذائية الفعمية = مجموع الواردار الغذائية  +المعونار الغذائية
مللبمو ف نا للر دنم للل الفللل الغناد،رو لبمم أ المعلىمت الغناد،در
فينا وم هنا المؤمر
ق
أعمعم بملمرل الع،مع،ر ال لل،رو في ال للر ل تعتط،ع التحوس ف ،مو لنا ددم ل مدم ،رتودر العلدر
تتح
ق

م بم عتعممو اللاعع.
الغنادد دنم ا عت ،ار و لل نا في هنا المؤمر لس ،ح َ

 .3نياة الدواردار الغذائيدة لمصدادرار، :هدلس هدنا المؤمدر بحعدمب لتح ،د قد رل البند دندم تمل،دو
فمتلرل اللار ات الغناد،رو ل،تضم هنا المؤمر فد لمىدب ابمد الغدناددو طر،هدر تمل،دو العلدر

فد الغنا

أل الفللل الغناد،ر الفعن،ر)و فينا ارتفعت ىعبر اللار ات الغناد،در مهمرىدر بملةدم راتو

عتؤ ي إلم اعتفحمو ممونر ابم الغنادد.
لثمدر مؤمدرات ألدرى له،دم

معدتلى ابمد الغددنادد تمدمو دلامدو متىلددر تدؤثر ف،د و ىددنور

مى م مم ،أتد العلمو لم اررلو )2014ر
 .1ميدددتوإ المتددداا مدددب الغدددذاءر ،تعن ددا ه ددنا المع ددتلى أعمعد دمق بتط ددلر الر ارد ددر بم دده ،مر الىب ددمتد
لالح،لاىدو لبملم ،ار العنعد لنمىتلمت الغناد،ر الفرا ب ،التة ،ر لا عت ،ار )و لبم ى حفم

م التن

ىممس التلر.) ،
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 .2مدإ تطور نظام التيوي ر ،وم

هنا المؤمدر دد الهد رل دندم تدأم ،احت،مط،دمت ومف،درو مد

المدلا الغناد،ددر الملتنفددرو لامد ا العددلا ب ددمو دنددم ىحددل مىددتمس بملوم،ددمت لالىلد،ددمت المىمعددبرو
لفد الموم لالرمم المىمعب. ،

 .3ميتوإ إنتاج الغذاءر فبملعاقر مع ترا ،العوم و ،وم

هنا المؤمر د م ى اعتهرار ابمد

الغنادد ل ،ملمت .
 .4اإلحتياجار الغذائية اليوميدةر ،ومد

هدنا المؤمدر دد وم،در الطمقدر التدد ،حةدو دن ،دم الفدر

،لم،مو لىعبر معمهمر المةم ر الىبمت،رو لالح،لاى،ر ف ،م.
ق
 .5توميع الدخل الوطن ر ،وم

هنا المؤمدر دد حةدر الفددمت اللتممد،در المىتلدر لد ف،د و أي

حةر أةحمب ابللرو لأةحمب ابربملو لأةبمل الر،لعو لأةحمب الفلادد و ل دنا ف دل ،حد
الهلل المراد،ر المتمحر لوو فدر التممد،ر.
 .6نصيب الفرد مب الدخل الوطن ر ،وم

هنا المؤمر د الهدلل المدراد،ر ا عدم،رو المتمحدر لودو

در بىد ،ألدن ق،مددر متلعددطرو فيىد ل  ،اردددد الفددرلا بد ،ملتند
فدر و لىمد قا

الفدددمت ا لتممد،ددرو

م ح،ث حةت م فد ال لو اللطىدو فتب ل الهلل المراد،ر لنعممو لالفاح ،لي،رهس م الفددمت
اللتممد،ر الوم حر تعملي الهلل المراد،ر لأليى،م دنم التا
 .7مؤشر ميمانية اايرةر ،وم

فدمت سو لهنا ي،ر ةح،ئ.

هنا المؤمر دد تلر،دع لدو ابعدرل لتنب،در احت،ملمت دم الملتنفدرو

لمى م بملطبع ا حت،ملمت الغناد،ر.
 .8ميددتوإ اايددعار العددام ،وميددتوإ يددعار الم دواد الغذائيددةر ،حد هددنا المؤمددر معددتلى الطنددب
بةلرل دممرو لمعتلى الطنب دنم المىتلمت الغناد،ر بةلرل لمةر.
 .9القدرة الشرائية ( و الدخل الحقيق )ر ،عبر هنا المؤمر د وم،ر العدنع لاللد ممت التدد ،مود
الحةلو دن ،م بمل لو الحه،هد.

رااعاً :واقع اامب الغذائ

ميطيب:

إ ت هلر ابم الغنادد فد اب ارضدد الفنعدط،ى،ر لد طب،عدر لمةدر تم،در دد معمدس مىدمطا

العدملسو ح،دث أىد لدس ،تللد دد ىه ٍ
در فدد لفدرل الغدنا للوىد ىدمت دد اله،دل المفرلضدر دندم الحدراك
القتةدم ي بمدم فدد نلدك اله،دل دندم حرودر البضدمدع لالمىتلدمت الرراد،در الفنعدط،ى،ر لدندم حرودر

ابمدلمر لنعمدو بد ،الهدرى لالبند ات لالمد

لاحدرار لدو ،مود مبم لتد بملغدنا و ح،دث اب ارضدد

الرراد،در المىتلدر تدأثرت إلدم حد وب،در بديل ار ات ا يداا لالعدرو دد ابعدلاا فدد الم ارودر الرد،عدر
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للمةدر بعدبب مةدم رل اب ارضدد لاقممدر لد ار الفةدو العىةدري الدني ددرو الع ،د مد اب ارضدد

الرراد،ر الفنعط،ى،ر لمرج الل ار ممم أثر دنم اللاقع ا قتةم ي لنع  ،م ابعر المعتم ل فد لن م
ليناد م دنم ا ىتمج الررادد يطم و 2009و ر.)1
مم ،هرب م  %27م ابعر الفنعط،ى،رو ،عمىل م إىع اس ابم الغنادد إدتبم اقر م ى م،ر

د ددمس )2015و لهدددنا ى ددمت د د د إرتف ددمع مع د د لت البطملد ددرو ل ل ددو ابعد ددر الم ددىلف

لارتفدددمع تودددمل،

المع،مرو العمما ابلل همم ىت،لدر الىدراع الطل،دو ابمد و لالةد ممت المتودررل لاله،دل المعدتمرل دندم

حر،ددر الحروددرو لاله د رات ا ىتمل،ددر المه ،د ل لاىع د اس الفددرر ا قتةددم ،ر .لبددملريس م د تددلفر الغددنا و فددي
ععر ل،

فد متىملو الوث،ر ،و لتع،

الع  ،م ابعر فد حملر إىع اس ابم الغنادد دنم الريس م

حةلل م بملفعو دنم معمد ات يناد،ر لي،رهم م المعمد ات .)OCHA, 2017

ل،ترام إعتمرار إرتفمع مع لت إىع اس ابم الغدنادد فدد فنعدط ،مدع ا ىلفدم

المعدتمر فدد

تمل،و برام ابمس المتح ل مثو الغنا و لالررادرو لالممو مهمبو العموو لالتد رورت دنم ته ،س المعمد ل

لم هس فد أم

الحملر إل ،مو لا التهن،ةمت فد هن البرام ا ىعمى،ر الح،ل،ر ل تدأث ،اقر وب،د اقر للمةدر

مع إعتمرار ا حت،ملمتو لمدع نلدكو فدي حملدر إىعد اس ابمد الغدنادد فدد فنعدط، ،مود تحعد،ى م بمدوو
مع ددت اس بملتةد د ي لألع ددبمب اللنر ،ددر ل ددن ابرم ددرو مث ددو الحة ددمر المع ددتمر دن ددم قط ددمع يد درل لاله ،ددل

المفرلضر دنم التىهو لالحرور فد الضفر الغرب،ر الل مر المروري لإلحةم و 2014و ر.)2
ميطيب:)2013-2009(،

 .1ميتويار اامب الغذائ لألير الفميطينية

عددلنت معددتل،مت إىع د اس ابم د الغددنادد فددد فنعددط ،ارتفمدددمت منحلمددر لدداو الفت درل مددم بدد،

 2009إلددم 2013و ح،ددث أ ثنددث ابعددر الفنعددط،ى،ر أل مددم ،عددم و  1.6من،ددل مددلر قد دددمىلا م د
إىع اس ابم الغناددو لنلك لفهمق بح ث معئ عىلي لألم الغنادد ومم ،لضح الموو رقس )1و لهل
معئ ممترك ب ،الل دمر المرودري لإلحةدم الفنعدط،ىد للودملت ابمدس المتحد ل ممثندر ببرىدمم الغدنا

العملمدو مىممر ابين،ر لالررادر للوملر ابمس المتح ل يمثر لتمغ،و الالد. ،
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الضفة الغراية وقطاع مة خالل اال وام 2013-2009

المة رر الل مر المروري لإلحةم الفنعط،ىدو )2014

ل،م دد،ر الل ددمر المرو ددري لإلحة ددم الفنع ددط،ىد  )2014الدددم أ أه ددس م ددم  ،ددؤثر ف ددد إرتفدددمع

معددتل،مت إىعد اس ابمد الغددنادد فددد فنعددط ،هددل معد لت الفهددر المرتفعددر الىملمددر دد البطملددرو لالددني
،رلع لرد،مق إلم اله،ل ا عراد،ن،ر المفرلضر دنم اللةدلو لالتىهدو لالحرودرو فضداق دد ارتفدمع أعدعمر

الم دلا الغناد،ددر لالة د ممت ا قتةددم ،ر التددد ،تعددر

ل ددم ا قتةددم الفنعددط،ىد .فعنددم الددريس م د تددلفر

الملا الغناد،در فدد ابعدلاا الفنعدط،ى،ر بوم،دمت ومف،در إل أ أعدعمرهم مرتفعدرو ممدم ،عدبب إلدم ا فتهدمر
فد التىلع الغنادد لاىلفم

اله،مر الغناد،ر لنىممس الغنادد لألعرو لق أم رت ىتمد المعدئ أ يملب،در

ابعد ددر الفنعد ددط،ى،ر فد ددد ودددا م د د الضد ددفر الغرب،دددر لقطد ددمع ي د درل تىف ددا أوثد ددر م د د ىة د د

لن د ددس دند ددم

الغنا ) (http://www.pcbs.gov.psتمر ،الطاع .2016/10/18
ميطيب (:)2014

 .2ميتويار اامب الغذائ لألير الفميطينية

بىم اق دنم ته ،رات قطمع ابم الغنادد لالل مت المعى،ر ابلرىو لس تعتطع المى ل،در التدد أقدرت

فد دمس  2009تغط،ر لم،ع أبعم ابم الغنادد/إىعد اس ابمد الغدنادد فدد العد،ما الفنعدط،ىدو لقد ومىدت
هذذ المى ل،ددر تعددتل س له،ددم

ال د لو لا عددت اك بم ضددمفر إلددم عددبعر متغ ،درات تتعن دا بمل مممددرر حلددس

ابعرلو لضع الالد ،و المعمد اتو تلقعمت الملار الممل،رو التدأث،ر دندم الىفهدمت ا لممل،درو التدأث،ر دندم
ا ىفددما دنددم الغددنا لالتددأث،ر دنددم الىفهددمت ي،ددر الغناد،ددر)و لبىددم قا دنددم معددتل،مت ا عددت اكو أضددمفت

المى ل،ددر الل  ،د ل التددد ادتم د ت فددد معددئ  2014ى ل دمق ثاثددد المحددملر ،عو د
تفددر

العلام دو المتمددعبر التددد

لاقددع إىع د اس ابم د الغددنادد فددد فنعددط ،و ل،عددتى المحددلر ابلو الفهددر) دنددم منو،ددر ابع درل م د

ابةددلوو أمددم الرو،درل الثمى،ددر الحرمددم مد الغددنا ) فتهدد،
الثملث المرلىر)و ف،بحث فد قد رل ابعدر دندم التو،د

وم،ددر إعددت اك ابين،ددر للل ت ددمو لأمدم المحددلر

لملال در الةد ممت أل الضدغلطمت بم دتمدم دندم

ابةلو لابىمطر الم رل لن لو لالل ممت ابعمع،ر لمبومت ابمم ا لتممدد مم و2015و ر.)3
44

ل،لضددئ أحد ث تهر،ددر لمعددئ المددرل اللتممد،ددر لالقتةددم ،ر لابمد الغددنادد الةددم ر فددد دددمس

 2014لالني ،ىفن بلاعطر الل مر المروري لإلحةم الفنعط،ىدو لمىممر ابين،ر لالررادرو للوملر ابمدس
المتحد ل يمثددر لتمددغ،و الالددد ،لبرىددمم الغددنا العددملمدو أ معددتلى إىعد اس ابمد الغددنادد فددد فنعددط،

 %27أل  1.6من،دل ىعدمر)

مو مرتفعمق حعب الموو رقس  )2ح،ث ،لضدئ للدل أوثدر مد ربدع العدوم

ي،ر مىد ،يدناد،قم .العدمدات ي،در اآلمىدر يدناد،قم مهعدمر بملتعدملي بد ،إىعد اس يدنادد مد  ،لاىعد اس يدنادد
متلعدط تهر،بددم  %13لوددو مددى س)و ب،ىمددم ابمد الغدنادد ال مممددد ،ةددو إلددم  %15لاو %58المتبه،ددر مد

العمدات هد مىر يناد،مق.
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شكل رقم ( : )2معدالر انعدام الغذائ لألير الفميطينية

غير امنه غذائيا

13.4%

20

2014

0

الضفة الغراية وقطاع مة 2014

المة رر (FSS and PCBS, 2016, p32

 .3ميتويار اامب الغذائ

قطاع مة:

مو معدتلى إىعد اس ابمد الغدنادد مرتفعدمق فدد قطدمع يدرل ل،ةدو إلدم  %47فدد العدمس 2014و

لهددل مددم ،هددمرب  2.5م د المعددتلى فددد الضددفر الغرب،ددر حعددب الم دوو رقددس  )3لالددني ،لضددئ مع د لت
الم الغنادد فد قطمع يرل لاو العمس .2014
امنه غذائيا جزئيا

امنه غذائيا

35.1%

100

80

معرضة النعدام األمن الغذائي

18.3%

غير امنه غذائيا

18.3%

60

28.4%
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شكل رقم ( )3معدالر انعدام الغذائ لألير الفميطينية

20

قطاع خالل 2014

)المة رر (FSS and PCBS, 2016, p35
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2014

0

ل،مد،ر الل ددمر المروددري لإلحةددم أ إرتفددمع معد لت إىعد اس ابمد الغددنادد منددت مرتفعددر فددد

قطمع يدرل لمةدر بعدبب الحةدمر المفدرل
دنددم القتةددم المحنددد ل،مىددع أي إىتعددم

دندم قطدمع يدرل مىدن ددمس 2007و لالدني ،ضد،ا اللىدما

فددد الهطمدددمت ابلددرى ابوثددر اىتمل،ددرو لقد تفمقمددت الحملددر

القتة ددم ،ر ع ددل اق د ددمس  2013بعد د تهن دد،ر تل ددمرل ا ىف ددما ي ،ددر الرع ددم،رو مم ددم ،عى ددد أ المىتل ددمت
المىلفضددر التونفددر الهم مددر م د مةددر دبددر ابىفددما ق د اعددتب لت بملمىتلددمت ابوثددر تونفددر لالتددد تعبددر

قطددمع يدرل دد طر،ددا اعدراد،و دبددر المعددمبر الرد،عدد،رو ل،تدرام إعددتمرار ارتفددمع معد لت إىعد اس ابمد

الغددنادد فددد فنعددط ،مددع ا ىلفددم

المعددتمر فددد تمل،ددو ب درام ابمددس المتح د ل مثددو الغددنا و لالر اردددرو

لالممو مهمبو العموو لالتد رورت دنم ته ،س المعمد ل لمد هدس فدد أمد

الحملدر إل ،دمو إ التهن،ةدمت

فد د د ددد هد د د ددن الب د د د درام الىعد د د ددمى،ر الح،ل،د د د ددر ل د د د د تد د د ددأث ،اقر وب ،د د د د اقر للمةد د د ددر مد د د ددع إعد د د ددتمرار ا حت،ملد د د ددمت

) (http://www.pcbs.gov.psتمر ،ا طاع .2016/10/25

خامي اً :واقع القطاع المرا

قطاع مة :

ادتبددر الهطددمع الر اردددد فددد فنعددط ،م د أهددس الهطمدددمت القتةددم ،ر لفت درل طل،نددرو إل أى د فددد

ت ارلدع معددتمرو بةددفت أوثدر الهطمدددمت تعرضدمق لمممرعدمت الحددتاو الهمع،ددر لالت م،ر،درو لدد س ادطمدد

ا هتممس المطنلب م الل مت اللطى،ر نات العاقرو لمم ،عمى ،م ممموو تتعندا بملتعدل،ا لالتمل،دوو
لدند د ددم الد د ددريس م د د د ت ارلد د ددع أهم،ت د د د و فيى د د د مد د ددم راو ،ع د د د م د د د الهطمدد د ددمت ا قتةد د ددم ،ر الرد،عد د ددر فد د ددد

فنعط ،مم و2008ور.)25
 .1همية القطاع الم ار

:

،موو ا ىتدمج الررادد العب،و لتدلف،ر ا حت،ملدمت الغناد،در ابعمعد،ر لنملتمدعو ومدم أىد ،عدمهس

فد تدلف،ر الع،للر الىه ،ر دبر التة ،رو ل،موو أ،ضم ابعم

لتلف،ر العمددو فددد الهطمدددمت ا ىتمل،ددر

لالل م،ر ابلرىو ومدم إ هدنا الهطدمع قدم ر دندم إمتةدمر أدد ا وب،درل م د اب ،د ي العممنددر لبملتدملد
التلف،د

مد ممددونر البطملددرو ل،عتم د ىلددمل الهطددمع الر اردددد دنددم الع،معددر التددد ،ىت ل ددم وددو بند فددد

تلط،ط ا ىتمج الغنادد لتمل،ع و لوفم ل ا ىتمج لفمدن،ر اعتعممو الملار لاعدتل اس العنس لالتوىلللل،دم

لالمؤععمت العنم،ر ل دس ا ىتمج الررادد لالغنادد لر،م ل ا ىتمل،ر ةملئ 2012و ر.)48
لهد د د فعدد ددت أهم،دد ددر هدد ددنا الهطدد ددمع البى د ددك ال د د د للد لتة د د دى،ف دند د ددم أر

لمةد ددر بملبن د د ا الىمم،د ددرو لتمود دد ،ال د د لو م د د تحه،د ددا أح د د ابه د د ا
له د ددل تلف د دد،

ىع د ددبر ال د ددن، ،ع د ددمىل مد د د الفه د ددر لالل د ددلع إل د ددم الىةد د د

 1990ل 2015لردرو 2015و ر .)2
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ابللل ،د ددمت التىمل،دد ددرو

ا ىممد،د ددر الرد،عد دد،ر لأللف،د ددرو أل
ف د ددد الفتد د درل م د ددم ب د دد ،د د ددممد

الر اردددر ل،عددت ىمددمطقم إقتةددم ،قم لمة د ر لددو فهددط بددو تعتبددر معددمهمقم رد،ع دقم فددد تحه،ددا

ابمد الغددنادد لحمم،ددر اب ارضددد مد المةددم رل لا عددت،طم لتددلف،ر فددرر العمددو و  %11.5مد

اله ددلى العممن ددر لالمع ددمهمر ب %21مد د ملم ددلع الة ددم رات بم ض ددمفر إل ددم إعد د مم م المبمم ددر ف ددد

تحع د د ،الب،دد ددر لداقت د ددم بملهطمدد ددمت اآل لد ددرى ومد ددرل لمتطنبد ددمت الةد ددىمدر لمعد ددت نك لمعد ددتل س

لنم لات لالل ممت م الهطمدمت اآللرى ل اررل الررادر الفنعط،ى،رو 2016و ر.)6
 .2هيكمية القطاع الم ار

قطاع مة:

،تموو الهطمع الررادد فد فنعط ،دممر لقطدمع يدرل لمةدر مد الح،دمرات الىبمت،در لالح،لاى،در

ل،لضئ ل لو رقس  )2تلر،ع لأدد ا الح،دمرات الرراد،در حعدب أحد ث احةدمد،ر لد ى الل دمر المرودري

لإلحةم الفنعط،ىد في د الح،مرات الرراد،ر فد ابراضد الفنعط،ى،ر بنث 111,310ح،مراتو مى م
 90,908ح،ددمرات فددد الضددفر الغرب،ددرو ل 20,402ح،ددمرل فددد قطددمع ي درل لنلددك لدداو العددمس الر اردددد

 .2010/2009أمم دنم ةدع ،ىدلع الح،دمرلو فهد أمدمرت الىتدمد أ الح،دمرات الرراد،در الىبمت،در لالبدملث
دد هم  79,176هددد ابوثددر مدد،لدمقو فددد حدد ،بنددث دد الح،ددمرات الرراد،ددر الملتنطددر  17,893ح،ددمرل
ف ددد اب ارضد ددد الفنعد ددط،ى،ر .لالح ،ددمرات الرراد،دددر الح،لاى،دددر  14,241ح ،ددمرل ف ددد اب ارضدددد الفنعد ددط،ى،ر
الل مر المروري لإلحةم الفنعط،ىدو .)2011
جدول رقم ( :)2دد الحيامار الم ار ية

ااراض الفميطينية حيب نوع الحيامة والمحا ظار2009 ،ر2010

المحا ظار

المجموع

نوع الحيامة
نااتية

حيوانية

مختمطة

ابراضد الفنعط،ى،ر

79,176

14,241

17,893

111,310

الضفر الغرب،ر

65,267

10,879

14,762

90,908

قطمع يرل

13,909

3,362

3,131

20,402

المة رر الل مر المروري لإلحةم الفنعط،ىدو )2014

لف،مددم ،لددر ق،مددر ا ىتددمج الر اردددد فددد قطددمع يدرل لحعددب ل اررل الر اردددر الفنعددط،ى،ر )2016

بنغت ق،مر ا ىتمج الررادد فد قطمع يدرل لداو ملعدس 2015-2014س حدلالد  )350من،دل

للرو

ل،لضئ الموو رقس  )4ق،مر ا ىتمج الر اردد حعب المولىدمت الرد،عد،ر لهدد ا ىتدمج الىبدمتد الح،دلاىد

لالثرلل العمو،ر.
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جملة الثروة السمكية
%4.0

جملة االنتاج الحيوانى
%42.9

جملة االنتاج النباتى
%53.1

المويم2014ر2015

شكل ( :)4قيمة اإلنتاج الم ار

المة رر ل اررل الررادر )2016

لتلضددئ ل اررل الر اردددر الفنعددط،ى،ر الىعددبر المدل،ددر له،مددر ا ىتددمج الر اردددد فددد وددو محمفمددر م د

ق،مددر ا ىتددمج الر اردددد الونددد فددد قطددمع يدرلو ل،لضددئ اللد لو رقددس  )3أ محمفمددر لددمى،لى

تتةد ر

محمفممت قطمع يرل م ح،ث ق،مر ا ىتمج الرراددو ل،رى البمحث أ نلك ،رلع الم إتعمع اب ارضدد
الرراد،ر لابىمطر الرراد،ر فد محمفمر لمى،لى .
جدول رقم ( :) 3النياة المئوية لقيمة اإلنتاج الم ار
مة
المحا ظة

محا ظار قطاع

كل محا ظة مب قيمة اإلنتاج الم ار

المويم 2015-2014
القيمة ( لف دوالر)

النياة المئوية

مممو يرل

55694

15.9

يد د درل

64736

18.5

اللعطم

53943

15.4

لمى،لى

95226

27.2

رفد ددئ

80830

23.1

ا لمملد

350429

100

المة رر ل اررل الررادر )2016

ل،رى البمحث أ ابضرار التد لحهت بملهطمع الررادد ىت،لدر لعد لا ددمس  2014ل لنحةدمر
اللددمدر دنددم قطددمع ي درل لالمعددتمر مىددن العددمس 2006و لالددني أ ى الددم مىددع التة د ،ر لدرقنددر ا عددت ،ار

بموو وب،ر لارتفمع أععمر م لات ا ىتمجو وو نلك عمهس فد اتعمع الفللل بد ،ق،مدر ا ىتدمج لاله،مدر

المضددمفرو ،ضددم

إلددم نلددك مح ل ،ددر اب ارضددد الرراد،ددرو لالر،ددم ل المعددتمرل لعد العددوم لالتددد بد لرهم

تر،د د مد د الرحد د

العم ارى ددد ال ددني  ،د د المع ددمحمت الرراد ،ددرو لاللد د لو رق ددس ، )4لض ددئ إلم ددملد ق،م ددر

ابضرار لاللعمدر المبممرل لاو .2014

48

جدول ( :) 4يوضح إجمال قيمة ااضرار والخيائر المااشرة مقدرة االدوالر اامريك الت
الم ار

المحا ظة

ااضرار

المختمفة نتيجة العدواب مى مة  2014وحتى تاريخ 26ر8ر2014

ااضرار

ناات

صاار روع القطاع

حيوان

ااضرار
ثروة يمكية

ااضرار
تراة  -مياه

الخيائر
ناات

وري

الخيائر
حيوان

خيائر
المحاصيل

اإلجمال

المخمنة

1,168,925

المممو

28,435,950

10,457,223

680,000

11,090,000

13,821,250

4,414,031

يرل

29,600,000

10,479,348

5,060,000

19,043,000

14,160,750

4,507,984

64,182,348

اللعطم

17,751,866

8,404,993

825,000

6,671,000

10,009,500

2,120,617

33,652,859

لمى،لى

35,303,150

13,822,211

2,765,000

21,610,000

18,045,000

4,119,444

73,500,361

رفئ

25,484,150

8,522,575

670,000

9,764,000

7,833,750

3,966,133

44,440,725

إلمملد

136,575,116

51,686,350

10,000,000

68,178,000

63,870,250

19,128,209

1,168,925

50,663,173

350,606,850

المة رر ل اررل الررادر )2016

ميطيب:

 .3المعوقار والتحديار الت تواجم القطاع الم ار

الممدموو لالمعلقدمت التدد تلالد التىم،در الرراد،در فدد الضدفر الغرب،در لقطدمع يدرل فدد اللاقدع
د ،د ل لمىلددر لمروبدرو لهدد فدد معمم دم أعدبمب مترابطدرو لا ودم ،حندل لنع ،د مد البدمحث،

لالع،مع ،،إلتةمر هن الممموو لربط م بم حتاو ا عراد،ن ،و إل أ اللاقع ،م،ر إلم أى بدريس أ

ا حدتاو الةد ،لىد ،لدل

حربدمق مفتلحدر ضد ابر

لالر ارددر الفنعدط،ى،رو فدي ممدوات الهطدمع

الر ارددد النات،در لط،درل لد ارو لل دم لر وب،در ل ،هدو دد

الح،لي المروري ةملئو 2012و ر.)89

لر ا حدتاو فدد ت ارلدع هدنا الهطدمع

لتلضددئ ل اررل الر اردددر الفنعددط،ى،ر أ الهطددمع الر اردددد فددد فنعددط، ،لالد الع ،د مد الممددموو

لالمعلق ددمت المتىلددددر للع ددو أبد ددرر ه ددن المعلقد ددمت لالتحد د ،مت هدددد التم ددلهمت الىملمدددر دد د ا حدددتاو
العدراد،ند مد تد م،ر لتمددل ،لمةدم رل لاعدت،طم للد ار لددرو لحد مد حر،ددر الحرودر لألفد ار لالعددنع

لتح  ،معمحر الة ،البحري لا ياقمت ال ادمر لمىع إ لمو العالت الح،لاى،ر لالبنلر لابمتمو م

اللمرجو لبم ضمفر الم معلقمت ألرى مى مر ل اررل الررادرو 2014و ر)10

أ .تد ىد حملددر لوفددم ل إعددتل اس المدلار الرراد،ددر لالضد اللددمدر لنم،ددم الللف،ددر لا دتد ا ات دنددم
ابراضد الرراد،ر لتحل،و اعتعممل م بي ار

ب .ت الو لتضمرب الةاح،مت لضع
تطب،ا الهلاى ،لالتمر،عمت.

ت .ضع

ي،ر الرراد،ر.

ا طمر المؤععد لد س إوتممو ا طمر الهمىلىد لضع

ل،مت التعممو مع الولارث لمممهر ل ثمر التغ،ر المىملد لت هلر ابراضد.
49

دت،ر ف ددد ت ددلف،ر مع ددتنرممت لمد د لات ا ىت ددمج لالتو ددمل،
ث .ا دتم ددم دن ددم ا ع د ا

ا ض ددمف،ر الت ددد

،تهمض م اللعطم ا عراد،ن،ل ل،م ر نلك بموو لند فد حملر ا ىتمج الح،دلاىد ح،دث تمدوو

ونفر ا ىتمج  %63م ق،مر ا ىتمج الح،لاىد.
ج .الملعدم،رو وددل معمددس المررلددمت تعتمد دنددم م،دم ابمطددمر لبملتددملد ،ىحةدر معمددس ا ىتددمج
الررادد الىبمتد بع مح م ابم ر لولى ل ،للد بى،در تحت،د لتلدر ،الفدمد

ممدم ،دؤ ي

الم التىمقمت تعل،ه،ر فد فتدرل ا ىتدمج لقندر اآلعدعمر لتد ىد ربح،در المدرارد ،لبملمهمبدو ارتفدمع

الع ددعمر بم ددوو ح ددم ف ددد فتد درات تد د ىد ا ىت ددمج أل قند در ت ددلفر ف ددد الع ددلا مم ددم ،لع ددو الع ددلا
لالطنب لتلفر المىتلمت الرراد،ر لداو العدمس بمدوو

الفنعط،ىد ي،ر معتهر م ح،ث العر

متلار و هنا ،فتئ الملمو أمدمس ا حدتاو ل،عبدث فدد هدن العدلا بىدم اق دندم ريبمتد لملططمتد

ا حتال،ددرو فتددمرل ،غد ا ابعدلاا الفنعددط،ى،ر بملمىتلددمت ا عدراد،ن،ر المىمفعددر لنمىددت الفنعددط،ىد
لتمرل ألرى ،تحوس بأععمر المىتلمت المح ل ل ال ي،ر المتلال ل.
ل،ضددد،
لالت مدد،

الملن د د

ا قتةدددم ي الفنعد ددط،ىد لنتىم،دددر لا دم ددمر و2008و

ر )19ا همد ددمو

دى د رة د لتلةدد،ر الملارىددمت م د قبددو العددنطر لالمددمىح ،و لالددني مددر ضددع

اآلل،ددمت

المتبعددر م د قبددو العددنطر فددد التددأث،ر دنددم تلل ،د المعددمد ات لوددنلك الفددرا الوب،ددر بدد ،مددم ،نتددرس ب د

الممىح ،لب ،مم ،ىفهلى فعاقو ىمه،ك د د س للل أي ملةةدمت ضدم ملارىدر العدنطر لنممدمر،ع
التطل،ر،ر الرراد،ر.
ل،ض،

مع

أبحمث الع،معمت القتةم ،ر 2008و ر )33للل ممونر التمل،و التمغ،ند

لالتطل،ري لنىممط الر ارددد لالتدد ترلدع أ ودل الىمدمط الر ارددد ل ،ىدتمس فدد مىمد ت رراد،در معدلنر

ل ى ال لادر نات العاقر لد س إىتممر المؤععمت الممل،ر فد المىمطا الر،ف،ر ح،ث الىممط الررادد.
ل،ضدد،

مع د د اببحددمث التطب،ه ،ددر 2015و ر )31أ المددرارد، ،لال ددل لمن ددر تحد د ،مت

لمةر ف،مم ،تعنا بملتعل،ا الرراددو لمى مر
 .1القدرة المنخفضة لأليوا المحميةر ،عتبدر العدلا المحندد عدلقمق محد ل بملمهمرىدر مدع العدلاا
الململرلو دنم الريس م ارتفمع الطنب دنم المىت الررادد ال ا العلا المحند ،عتبر علقم

مح ل لبع
.2

المىتلمت الرراد،ر التد ،ر ،إىتمل م د وم،مت الطنب.

دم وجود نظام تأميب مى االنتاج :مم راو المرارع فد ابراضد الفنعط،ى،ر ،عمىد م ي،دمب
اىممر تدأم ،دندم ا ىتدمج الر ارددد لتعدل،

المدرارد ،ضد الودلارث الطب،ع،در التدد ا ت إلدم

ت ىد اللضع القتةم ي ل ى وث،ر م المرارد ،لدرلف س د العمو فد الهطمع الررادد.
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 .3تذادددذب يدددعار المنتجدددار الم ار يدددة، :مد د

الع ددلا الفنع ددط،ىد تنب ددنبمق ف ددد أع ددعمر المىتل ددمت

الرراد،ر بموو ،لمدو لترتبط تنك الممونر بموو أعمعد بوم،مت العر

لالطنب دنم المىت

ىت،ل ددر ي،د ددمب للدددل ىمد ددمس ر اردد ددد ،دددىمس العمن ،ددر الرراد ،ددر لالمع ددمحر المررلد ددر حعدددب ىدددلع

المحةلو.
ل،ددرى البمحددث أ الهطددمع الر اردددد الفنعددط،ىد قطددمع ح،ددلي لهددمس لنملتمددع الفنعددط،ىد مد دد ل

للاىب مى م الع،مع،ر لاللطى،ر لالقتةم ،ر لاللتممد،رو لبعبب هن الهم،ر ،تس العدت ا
لالغ،ددر مبممددر لنهطددمع الر اردددد بومفددر مولىمت د م د قبددو الحددتاو الع دراد،ندو لتلتن د

المبممدر

هددن الممددموو

لالتحد ،مت حعددب طمبع ددم لداقت ددم ف ىددمك ممددموو لتحد ،مت نات داقددر بددململار لالب،دددر لممددموو نات

طددمبع إلتمددمدد لاقتةددم ي لممددموو مؤععددمت،ر لتم در،ع،ر لي،ددمب ال د دس الرعددمدو لمعلقددمت فى،ددر مثددو
ضع

البى،ر ابعمع،ر لنبحلث الرراد،رو لقنر للل الملتبرات لالمع ات لابل درل الارمدرو ل ضدع

الهد رات الفى،در الرراد،در دملمدمقو بم ضدمفر إلدم ىهدر البدمحث ،المد رب ،لتغط،در الملدملت الرراد،در
المطنلبر.

ل،رى البمحث أ،ضمقو أ الععد لتحه،ا ابم الغدنادد لنملتمدع الفنعدط،ىد فدد مدو المعط،دمت

الع،مع،ر لا قتةم ،ر الةعبرو ،لب أ ،مر م لاو ته ،س مممر،ع تنبد ا حت،ملدمت الفعن،در لنهطدمع
الررادد ل دس لتمل،ع إبتومر لبندلرل تهى،دمت رراد،در ي،در مضدرل بملب،ددرو لالعمدو دندم تمدل،ع البحدث

العنمد الملل ىحل تنب،ر إحت،ملمت الهطمع الررادد لحو الممموو الفى،ر مثدو إرتفدمع منلحدر م،دم الدري
لمعمللر الملنفمت الرراد،ر لالعضل،ر لالعمدنرو لتحع ،ىلد،ر البنلر المحن،ر لالبن ،رو لر،م ل التىع،ا
ب ،الل مت نات العاقر بملهطمع الررادد بمم ،حها التىم،ر الرراد،ر المعت امر.
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ممخص الماحث الثان :
إعتعر

البمحث فد ب ا،ر هنا المبحث مف دلس ابمد الغدنادد لالدني درفد البمحدث إلراد،دمق بيىد

الهد رل دنددم تدلف،ر لضددمم الحد اب ىددم مد الحت،ملدمت الغناد،ددر ابعمعد،ر لألفد ار لنلدك بمددوو مىددتمس

ف ددد لم ،ددع ابلق ددمت .وم ددم اع ددتعر

العلام ددو الم ددؤثرل دند دم المد د الغ ددنادد لالت ددد تمثن ددت ف ددد العمم ددو

ال د ،مغرافدو لالقتةددم يو لالى اردددمت الع،معدد،رو لالعلامددو الطب،ع،ددر .لتددس مىمقمددر أهددس مؤم درات ابم د

الغ ددنادد لالمتمثن ددر ف ددد ىع ددبر ا وتف ددم ال ددناتدو لحل ددس الد دلار ات لالمعلى ددمت الغناد ،ددرو لىع ددبر الد دلار ات
الغناد،ددر لنةددم رات .لتددمبع البمحددث تهد ،س لاقددع ابم د الغددنادد لالر اردددد فددد فنعددط ،مددع الترو،ددر دنددم

قطمع يرلو م لداو ددر

معدتل،مت ابمد الغدنادد فدد الضدفر الغرب،در لقطدمع يدرل لأهم،در له،ون،در

الهطمع الررادد فد قطمع يرل .لفد اللر ابل،در مد المبحدث ددر

أهدس المعلقدمت لالتحد ،مت التدد

تلال الهطمع الررادد فد فنعط ،مثو ا حدتاو لالحةدمر ا عدراد،ندو لتحد ،مت نات داقدر بدململار
لالب،در لتح ،مت نات طمبع إلتممدد لاقتةم ي لممموو مؤععمت،ر لتمر،ع،رو لمعلقمت فى،ر.
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الماحث الثالث :المنظمار ير الحكومية العاممة
قطاع مة

المجال الم ار

المقدمة:
المىممدمت ي،در الحولم،در لدر مد

الىعد،

الملتمعدد الفنعدط،ىد ىمدأت فدد لضدع ع،معدد

لالتمدمدد لاقتةددم ي ،تغ،در لفددا تحددللت الملتمدع لالددني بد لر ،دؤثر دنددم هددن المىممدمت مد ح،ددث

داقمت ددم لاهتممممت ددم للممدف ددمو للعبددت المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الفنعددط،ى،ر أ لا اقر هممددر م د لدداو
ته ،س ل ممت تىمل،ر لايمث،ر فد ململت متع ل مى م الرراد،ر لالةح،ر لاللتممد،در لالثهمف،در لالب،د،در

لالتعن،م،ر لالت ر،ب الفىد لالم ىد لحهلا ا ىعم و ل،تم،ر الملتمع الفنعط،ىد بغ اررل إىتممر المىمممت
ي،ددر الحولم،ددر و ل،ددأتد هددنا ا ىتمددمر المت ار ،د لنمعددمهمر فددد ع د الف دراغ الددني ،عددبب الهةددلر لالعلددر
الرعمد فد ته ،س الل ممت المتىلدر لالمطنلبر لومفر مرادئ الملتمع الفنعط،ىد.
لتعتبددر مىممددمت الملتمددع الم د ىد ارف د لموددل م ددس لنتددأث،ر فددد الثهمفددمت لرفددع الددلدد لته د ،س
المعددمد ل بملتن د

أىلاد ددم لنم درادئ الملتنفددر فددد الملتمعددمتو لددنا ف ددد الم در،ك ابلو لنحولمددمت فددد

تحه،ددا دمن،ددر التىم،ددر لأه د اف مو إن تنعددبق ل اقر م مددم فددد تىم،ددر الملتمعددمت لتطل،رهددمو لتهددلس بددأ لار
التممد،ر ق تعلر الحولممت د اله،مس ب مو لنا تتموو العاقر ب ،ال للر لالملتمع المد ىد فدد إطدمر

التوممو لا دتمم المتبم و لتلر،ع اب لار هننلو2016و ر.)3
لحم،ت المىمممت ي،ر الحولم،ر بيهتممس وب،ر دنم المعدتلى الد للد ادت ارفدمق بد لرهم التىمدليو

ل،ل د هددنا ا هتمددمس ترلمت د فددد المددؤتمرات ال لل،ددر لا قن،م،ددر التددد تمددمرك ف ،ددم هددن المىممددمتو لفددد
إف ار هددم بىددل لمةددر ب ددم فددد الب درام ال لل،ددر لا قن،م،ددر الملتنفددرو مثددو مددؤتمر الهمددر العددملمد لنتىم،ددر

ا لتممد،ددرو لمددؤتمر بودد ،المعىددد بددملمرألو لمددؤتمر ابمددس المتح د ل لنعددوم و لوددنلك تم ددر ال ارعددمت
لالتهمر،ر ال لل،ر هنا ا هتممس مثو تهمر،ر التىم،ر البح،ةدو 2009و ر.)1
لتعتبر مىمممت الملتمع الم ىد متع ل الململت لابىمطرو لهن المىمممت تر ا قدلل ىت،لدر
د د ل دلامددو مى ددمر التحددلو ال د ،مهراطد فددد وث،ددر م د البن د ا و لاب د ا وث،ددر م د الحولمددمت مر ،د اق م د

ا ىفتددمل ىحددل التعددمل مددع مىممددمت الملتمددع المد ىدو إضددمفر إلددم أ اللمع،ددمت ابهن،ددر تعتبددر مولىدمق
دمر فددد لم،ددع المىددمطاو
رد،عدد،مق فددد الملتمددع الم د ىد لولى ددم أوثددر التىم،مددمت الم ى،ددر لممه،ر،ددر لاىتمد اق
لاتعمع رقعر المعتف ، ،مى مو لع للر العضل،ر لإلىتمم إل ،م أبل الىةرو 2007و ر .)73-72
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والً :تعريف المنظمار ير الحكومية :
ل ،لل د تعر ،د

لالتنفت المعم،مت بغ

مح د متفددا دن ،د لممه،ددر المىممددمت ي،ددر الحولم،ددرو فه د تع د ت التعددمر ،و
الىمر د ةفت م ي،ر الحولم،رو لطب،عت م ي،ر ا لرام،ر.

لتت ددر الع ،د د مد د المة ددطنحمت ف ددد اب ب ،ددمت الت ددد تتعن ددا بمىمم ددمت الملتم ددع المد د ىد مث ددو
المىممددمت ي،ددر الحولم،ددرو لالمىممددمت ابهن،ددرو لمؤععددمت العمددو الل،ددريو لالمؤععددمت ي،ددر الربح،ددرو
لالمؤععددمت التطلد،ددرو لمؤععددمت العمددو التطددلددو فملمىممددمت ي،ددر الحولم،ددر ل،عددت ملضددع إتفددما

حت ددم ف ددد الد د لو المته م ددرو فف ددد فرىع ددم ،ع ددملى م ا قتة ددم ا لتم ددمددو لف ددد بر،طمى ،ددم ،طن ددا دن ،ددم

اللمع ،ددمت الل،ر ،ددر العمم ددر ل،ع ددم ،م ابلم ددم اللمع ،ددمت لا تح ددم اتو لف ددد ال،مب ددم ،ع ددملى م مؤعع ددمت
المةنحر العممرو لتعمم فد اللل،دمت المتحد ل بملمىممدمت التطلد،در اللمةدرو لفدد معمدس لو أفر،ه،دم
،طنا دن ،م مىمممت التىم،ر التطلد،ر م،اليو 2008و ر.)257
ل،عر قمىل اللمع،مت لال ،دمت ابهن،ر الفنعط،ىد رقس  )1لنعمس  2000فد المم ل رقدس )2
اللمع،ر أل ال ،در المحن،ر بأى م مملة،ر معىل،ر معتهنر تىمأ بمللب إتفما ب ،د ل ،هو د عبعر

أملمر لتحه،ا أهد ا

ممدرلدر ت دس الةدملئ العدمس ل إعدت ا

ب ،ابدضم أل لتحه،ا مىفعر ملة،رم.

لىدد الدربئ المدملد ب د

اقتعدمم

لتعر أ،ضمق أى م تنك المىمممت المم رل لالمعتر ب م قمىلى،مقو لالتم ل تتبدع أى ل ر حولم،در

للو تلضع مراف م الهمىلىمو لالتم ته س ل ممت د  ،ل لنعوم دنم أ ،ول مؤععم هن المىمممت
ل ،هو د هس د لمعر دمرل فر اق وح أ ىم ممورو لهبرو دب العر،رو 2017ور.)453
ل،مدد،ر أبددل الىةددر 2007و ر )73بددأ المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر هددد مىممددمت ل ت د

لالعمو ف ،م ،هلس دنم أعم

تطلدد لت

الم ته ،س ل ممت د  ،ل لمتىلدر ،حتمج إل ،م الملتمع.

لندربئ

ل،عددر البىددك ال د للد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر ومىممددمت لمةددرو تمددمر أىمددطر لتلف ،د

المعمىد د د ددملو لتعر،د د د ددر مةد د د ددملئ الفه د د د د ار و لحمم،د د د ددر الب،دد د د ددرو لتد د د ددلف،ر الل د د د د ممت ا لتممد،د د د ددرو لتىم،د د د ددر
الملتمع ).(Nyathi, 2012, P22
لتعر أ،ضمق دنم أى م ململدر مد المبدم رات ا لتممد،در التطلد،در التدد تىمدط فدد ملدملت

ملتنفددر مثددو الل د ممت ا لتممد،ددرو إضددمفر إلىىىى اإهتمىىىام بتنميىىىة المجتمعىىىال المحليىىىة والىىىد ا

ىىىن

حقوق ا ىعدم وغيرها ،وهي مؤسسىال مسىتقلة ،مرنىة تمتىاز بالقىدرة لىى التجربىة ،وإبىدا وتحمى

الملمطر أبل ور،سو 2013و ر.)28

54

لتعر المىمممت ي،ر الحولم،ر دنم أى م لدر مد الملتمدع المد ىدو الدني ،عرفد

س عدم،ت

بملتمع المبم لت التلمر،ر الحرلو الني ،هلس ف ،اللم،ع بىممط س التلمري ل ق،ل و لال للر ف ،تول
المراقب لالحمر لنمةملئ اللمةر .مععل و2015و ر)11
لم لاو التعمر،

العمبهر ،تضئ أ لنمىمممت ي،ر الحولم،در أربعدر أهد ا

ت لو فد ا طمر التعر،فد ب م ل هد عملسو 2002و ر)7ر
 .1الاعد االجتما

 :ابف ار ،تفمدنل معم ىلمر لممد

لهدن ابهد ا

لدمن،مت التممد،ر معم .

 .2الاعد الغرض  :ل تلل مىممر إل ل ل  ،م عبب أل ير

أل أه ا

تععد إلد تحه،ه م .

 .3الاعددددد التنظيمدددد ر أي أ المىمم ددر ل ،مود د أ تحه ددا أهد د اف م بة ددلرل ل،د د ل إل إنا امتنود ددت
تىم،مدم ل ،ا لوو م الم مس ل اللممد .

 .4الاعد الايئ ر تمتنك المىمممت ب،در تعمو ف ،م لهىمك ح ل لاضحر المعملس تفةو ب،ى م ل بد،
ب،دت م.
ل ،ددرى البمح ددث أ المىمم ددمت ي ،ددر الحولم ،ددر مرتبط ددر ب ددمله،س لابهد د ا
بهد د ا

لتلد د س المل ددمو الع ددمس

الملتم ددعو له ددد دب ددمرل دد د و،مى ددمت مد د أفد د ار له،د ددمت ي ،ددر رع ددم،ر ل تع ددعم لتحه ،ددا الد دربئ

لمع ددتهنر ف ددد ا ارات ددم دد د الحولم ددرو لتع ددعم لتعر ،ددر المة ددنحر العمم ددر لل م ددر الفد ددمت الم مم ددر ف ددد
الملتمع دبر ته ،س ل ممت لأىمطر فد ململت متع ل.

ثانياً :همية المنظمار ير الحكومية :
لاقددع ابمددر أ ابىمددطر لالم ددمس التددد تضددطنع ب ددم المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر ق د م د

تطددل ار

للهر،ددم لاعددعم بتطددلر م ارحددو الىمددأل التددد مددرت ب ددم هددن المىممددمت حتددم بمتددت مددمهرل مددمدعر لمعددتهرل
تفر

ىفع م دنم ملتن

ابةع ل فد ومفر الململت بىمةرو2014و ر.)18

لدنم المعدتلى الفنعدط،ىد تمدوو المىممدمت ي،در الحولم،در لدر اق م مدمق مد الىعد ،الملتمعدد

الفنعددط،ىدو لمولى دمق رد،عدد،مق م د مولىددمت البى،ددر التىم،م،ددر ل د و لهددد طددر م دس فددد العمن،ددر التىمل،ددر
الفنعددط،ى،رو لقد تلددملرت هددن المىممددمت الىهددم

لالمىمممت الل،ر،ر الني ،ىمس دمن مو لاىتهو الىهم

حددلو مددرد،ر دمن ددم بدديقرار قددمىل المىممددمت ابهن،ددرو
فد العمحر الفنعط،ى،ر إلم البحث فد تطل،ر هدن

المىمممت لتعر،ر لرهم فد الململت الملتنفرو لاىعلمممق مع ا قرار بأهم،ر لرهم الملتمعد التىمليو
فه ألر،ت الع  ،م ال ارعدمت حلل دمو لتدأتد هدن ال ارعدمت فدد ملدمو التعر،د

بدمب لار التدد تؤ  ،دم

فد الململت الملتنفرر اليمث،رو لالتىمل،رو لالتثه ،و لحم تمل،ن م حمم و2010و ر.)50-49
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لع ددمهس لل ددل المىمم ددمت ابهن ،ددر ف ددد الت ددأث،ر دن ددم اتلمه ددمت العمن ،ددر التىمل ،ددر ف ددد فنع ددط ،و

بلمةددر لأ هددن المىممددمت ق د عددبهت العددنطر الفنعددط،ى،رو لوددم ل ددم لر مددمهر لح،ددلي دن دم ةددع،

ته د ،س الل د ممت ابعمعدد،ر لنم دلاطى ،لدداو ا حددتاوو لمددم ارلددت ته د س ل د ممت م حت دم فددد مددو العددنطر

الفنعط،ى،رو لبملتعمل مع مىمممت العنطر الفنعط،ى،ر أبل ممملرو 2015و ر.)48

لأو ت الرمحد 2010و ر )22أ المىمممت ي،ر الحولم،ر الفنعط،ى،ر م رت ىتمج الحملد
إ لم تلف،ر الل ممت لنمدلاطى ،فدد مدو ي،دمب ال للدر اللطى،در قب،دو تأعد،

العدنطر اللطى،در الفنعدط،ى،رو

لاعتطمدت هن المىمممت بىم إطمر م العاقمت لاله،س التد م مدأى م تهل،د بى،د الملتمدع الفنعدط،ىد

لحمم ،د ال ل،ددر لالتددمر ،الفنعددط،ىد فددد مددو ا حددتاوو لتمتعددت المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر لفتددر طل،ن د

بتهد د ،س اللد د ممت لنملتم ددع الفنع ددط،ىدو لاع ددتطمدت اللة ددلو إل ددم مد درادئ إلتممد ،ددر لاعد دعر مد د ل دداو

البد د درام و لابىم د ددطر التىمل ،د ددر الت د ددد ىف د ددنت م ف د ددد المل د ددملت الملتنف د ددرو وملة د ددحرو لالتعن د دد،سو لاللد د د ممت
اللتممد،رو لتلف،ر فرر العموو لالتلف،

م

ثمر الفهرو لتمل،و المممر،ع الةدغ،رلو لحهدلا الىعدم

لال ،مهراط،رو بغ ،تحع ،ىلد ،ح،م الملاط الفنعط،ىد.

ل ،ددرى البمح ددث أ المىمم ددمت ي ،ددر الحولم ،ددر ته ددلس ب ددأ لار م ددب رد،ع دد،ر ف ددد ح ددملت الطد دلار

لالو دلارث لالحددرلب دبددر ته د ،س الل د ممت لابىمددطر المم ،ددر لالمعىل،ددر لنملتمعددمت المعددت فرو لتنعددب

المىمممت ي،ر الحولم،ر أ لا اقر هممر فد مو دلر الحولممت د ته ،س الد دس الدارس لنفددمت الم ممدر
للبرام التىم،ر المحن،ر.

ثالث اً :خصائص المنظمار ير الحكومية :
تتم،ر المىمممت ي،ر الحولم،ر د ي،رهم م المؤععمت الحولم،ر أل المدرومت أل المؤععدمت

اللمةر بململدر م المم،رات لالمعم،،رو ل،دنور مدررلا بعضدمق مد اللةدمدر لالمم،درات التدد تتم،در
ب م المىمممت ي،ر الحولم،ر د ي،رهم م المىمممت لتتمثو ف،مم ،ند مررلاو 2006و ر)61ر
 .1ل م ه،وو رعمد ،تعس بمل لاس إلم ح وب،ر.
 .2ي،ر هم فر لنربئو أي ل تضع ه فمق لتحه،ا الربئ م ب ،أه اف م.

 .3ي،ددر حولم،ددرو بمعى دم أى د ل ،لددب أ توددل ل ددم داقددر ه،ون،ددر مؤععدد،ر بملحولمددر لا وددم
بيمومى م الحةلو دنم معمد ات م الحولمر ممل،ر لفى،ر.

 .4تهلس دنم أعم

المممرور التطلد،ر علا م ح،ث الىمأل أل ابىمطر.

 .5ل تول ل م تحملفمت مع ابحراب الع،مع،رو ريس مم ،ول ل م م ملاق
الع،مع،ر.
56

بمأ بغ

الهضم،م

 .6أ توددل ي،ددر إرث،د و بمعىدم أ توددل العضددل،ر طلد،ددرو أي قمدمددر دنددد أعددم

ي،ددر ق اربددر أل

درق،رو لل ،ول الفر دضلاق ف ،م ىتعمب ابعري ومم هل الحمو فدد المىممدمت العمدمدر،ر أل

ال ،ى،ر.

وتتمتع المىمممت غير الحكومية بالعديد من السىمال التىي تميزهىا ىن غيرهىا مىن المن مىال

ويتضح نلك ممم ،ند البنب،عدو 2012و ر)36ر

 .1لع،نر فعملر مبمع احت،ملمت الملتمع بلاعطر الىم

أىفع س.

 .2تتم،ر مىمممت الملتمع الم ىد به ر وب،ر م المرلىر لالمممرور لحر،ر العمو.
بملمهمرىر بملمؤععمت الحولم،ر لابوثر إحعمعم بمممون س

 .3تع ابقرب الم الىم

 .4إ ابدضم المؤعع ،لنلمع،ر ،مترول معم بيحعم

لحملمت لممموو الملتمع.

 .5المىمممت ي،ر الحولم،ر يملبمق مم تول نات تىم،س إ اري هرمد بع،ط.
 .6إ التبرع لالتطلع ،ع ا العىة ار ابعمع،م لح،ل،ر هن الملتمعمت.

لنربئو لانا حههت أربمحم فيى دم تعدتثمر ف،مدم ،حهدا

 .7تعتبر مىمممت الملتمع الم ىد ي،ر هم
أه اف م ل ،دس ىممط م

 .8تعتبر المىمممت ي،ر الحولم،ر مىمممت ي،ر مع،عر ل،

ل م ىممط ع،معد أل حربد.

رااعاً :تصنيف المنظمار ير الحكومية :
بمددوو دددمس تةددى
ت د

المىممددمت مددم بد ،حولم،ددر تد ،رهم لتردمهددم ال للددرو لي،ددر حولم،ددر أهن،ددر)

لعد حملددمت لريبددمت أفد ار الملتمددع لالتددد قد ل تمددبع م المىممدمت الحولم،ددر لحد هم لفددد هددنا

ا طددمر تهدد،س المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الع  ،د م د ابمددومو التىم،م،ددر وملتعملى،ددمت بأىممط ددم الملتنف ددر

للمع،مت تىم،در الملتمدعو للمع،دمت الردم،در اللتممد،درو لاللمع،دمت الل،ر،در لابى ،در الر،ف،درو لم ارودر
المبمبو للمع،مت ردم،ر لحمم،ر الب،درو فملمىمممت ي،ر الحولم،ر أةبحت لع،نر الملتمع التد ،مبع
ب ددم حمل ددمت ملاطى،د د ل،حهد ددا ب ددم أه افد د و لالعاق ددر قمدم ددر ب دد ،تهد د س الملتم ددع مد د ىمح ،ددرو لفمدن ،ددر

المىمممت العممنر ف ،م ىمح،ر ألرى ممورولهبرو دب العر،رو 2017ور.)457
ل،ةى

أبل الىةر 2007و ر )90-89المىمممت ي،ر الحولم،ر الد ثاثدر أىمدمط حعدب

ملمو دمن م ومم ،ندر

 .1منظمار ير حكومية تقميدية و ر ائية او خدماتيةر ف د ته س الردم،ر ا لتممد،در فدد مدوو
إدمىمت ل،ر،ر لمعمد ات إلتممد،ر لل ممت أعمع،ر فد ملمو الةحر لالتعن،س لالثهمفر.
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 .2منظمار ير حكومية تنمويةر لهد ته س برام لممرلدمتو لتىم،ر الملتمعمت المحن،ر لر،م ل
مممرور الملاط فد تمو ،عوم الملتمع للمةر الفدمت الم ممر.

 .3منظمار ير حكومية حقوقية و مدا عةر لهد ت افع د حهلا اللممدمت لالفدمت الممنلمر
لالم ممددرو مثددور الم درألو لالطفددوو الفه د ار و لالمعددمق ،و لالمعددى ،لتتبى دم قضددم،م حهددلا ا ىعددم
لالب،در لحمم،ر المعت نك.
ومم أ هىمك تهع،ممت ألرى لنمىمممت تتضم أربعر للاىب هد مىةلريو 2006و ر)5ر
 .1منظمدددار حكوميدددة، :ض ددم م تمد در،ع لتمل ،ددو حو ددلمدو لب ددم ملمف ددل مث ددو مومت ددب الض ددمم
ا لتممدد

 .2منظمار همية :تهلس بملل ل ابهن،ر ل،ملل م ابهملدو مثو اللمع،مت الل،ر،ر.
 .3منظمار مشتركة، :مترك فد إ ارت م لتمل،ن م الحولمر لابهملد.

 .4منظمدار دوليدة :لهدد مىممدمت الرفمه،در ا لتممد،در مثدو ال،لىعدولو لالمىممدمت التمبعدر لألمدس
المتح ل.
لتم،ر تهمر،ر ل اررل ال الن،ر فد يدرل حدلو دد اللمع،دمت المعدلنر لنعدمس  2017قد بندث 918

لمع،ر لهد ملردر لغراف،مق حعب الل لو التملدر
جدول رقم ( :)5إحصائية الجمعيار
الرقم

قطاع مة حيب موقعها الجغ ار
المنطقة

(المحا ظار)
العدد

1

محمفمر مممو يرل

138

2

محمفمر يرل

488

3

محمفمر اللعطد

94

4

محمفمر لمى،لى

118

5

محمفمر رفئ

80

*

اإلجمال

918

المة رر ل اررل ال الن،ر -يرل (2017

ل،ب ،الل لو أ محمفمر يرل تعتحلن دنم الىة،ب ابوبر مد دد اللمع،دمت المعدلنر فدد

قطمع يرلو ح،ث ،بنث د اللمع،مت المعلنر  488لمع،ر أي مم ،فلا ىة

الع الوند لنلمع،مت

فددد قطددمع ي درلوو للو د تلر،ددع هددن المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر دنددم ومفددر محمفمددمت ي درل ،عتبددر ي،ددر
طب،عد ح،ث الترور العملد ل م فد محمفمر يرل ولى م المرور الرد،عد لهطمع يرل ل ،برر هنا التلر،دع
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ي،ر الطب،عد لالني ل ،تىمعب مع تلال الوثمفر العومى،ر فدد بدمقد محمفمدمت يدرل ح،دث تتلالد أ،ضدمق

مرادئ لاععر م الفدمت الم ممر لالفه،رل.

خامياً :مجاالر مل المنظمار ير الحكومية
تتة
ململ

قطاع مة:

مىمممت الملتمع الم ىد الفنعط،ىد بلمة،ر فر ،لو ىمبعر م تطلرهم التمر،لد بموو

لتطلر الملتمعمت الم ى،ر فد ال لو ابلرىو ففد ح ،ىمأت معمس مىمممت الملتمع الم ىد

لتطلرت ضم " إطمر ال للر"و ،م،ر الوث،ر م الوتمب لالبدمحث ،إلدم حه،هدر ىمدل مىممدمت الملتمدع

المد ىد الفنعدط،ىد فدد مدو ي،دمب ال للدرو لود بعد ق،دمس العدنطر الفنعدط،ى،ر فدد العدمس  1994تغ،در
اللضعو لمةر بع إة ار" قمىل اللمع،مت الل،ر،ر لال ،دمت ابهن،ر" فدد ددمس 2000ح،دث أضدحم
الترو،در ابعمعدد فدد دمدو هدن المىممدمت دندم تدلف،ر اللد ممتو لل تدراو مىممدمت الملتمدع المد ىد

تنعب لر العممو المعمد دنم إح اث التغ،،ر إضمفر إلدم أ لار متعد ل ألدرى مثدو ر ت،عد،ر التطدلر

التوىللللد لا ب اعو التغ،،در ا لتمدمدد فدد ملدملت الىدلع ا لتمدمدد لا حت،ملدمت التىمل،در لنفددمت
العمر،ر الملتنفرو دس أىمطر ال م ا لتممدد لنململدمت الم ممرو إضمفر إلم ق،مس هدن المىممدمت
بتع ،و اللةلو إلم المعنلممت لالمعرفر لىمرهم محن،مق ل لل،مق ولعتمى،تد ل لرل و2011و ر.)7

ل،مو د د تهعد دد،س ملد ددملت دمد ددو المىممد ددمت ي،د ددر الحولم،د ددر فد ددد قطد ددمع ي د درل إلد ددم الملد ددملت
التمل،رر الط راليو 2010و ر.)63-62
 .1المجدددداالر الصددددحية :مد د لد داو إىم ددم اللمع ،ددمت لالىهمب ددمت الة ددح،ر لالت ددد تهد د س اللد د ممت
الةح،ر لنملاطى ،لنلي ا حت،ملمت اللمةرو إضمفر إلم اللمع،مت التد ته س ل مر الةدحر
الىفع،ر لألطفمو لالىعم .
 .2مجددال الديمقراطيددة وحقددو االنيددابر بع د تمددو،و العددنطر اللطى،ددر الفنعددط،ى،ر دددمس )1993
لتغ،،ر ا عترات،ل،ر المعملو ف ،م لد ى المىممدمت ي،در الحولم،در عدترات،ل،ر المهملمدر لالبىدم

بملتر،د د د لتنبد ددد الحمل د ددمت الل  ،د د ل لنملتم د ددع
ا
ألد ددنت مؤعع د ددمت ال ،مهراط،د ددر لحه د ددلا ا ىعد ددم
الفنع ددط،ىد مد د ل ددرو لمتطنب ددمت الم ددمىح ،مد د ل ددر أل ددرى فبد د أت تتم ددوو مؤعع ددمت تعى ددم

الىرهر لالحوس الةملئ لحهلا ا ىعم لال ،مهراط،ر...إل .
بملمفمف،ر ل ا

 .3مجددال المدرة والطفددل :قد مت ومفددر ملدملت العمددو ابهندد لد ممت متىلددر لنمد أرل لالطفددو مى ددم
الةدددح،ر لالىفعددد،ر لا لتممد،دددر لا يمث،د ددرو لو د د إضد ددمفر لتن ددك الل د د ممت م د ددرت الع  ،د د م د د

المىمممت المتلةةر فد ملمو دس قضم،م المرأل لالطفو.
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 .4مجددال التنميددة االقتصددادية :حمللددت المىممددمت ا عددتفم ل مد المددىئ المه مددر مد الممددلل ،فددد
لنا حملر م التىم،ر ريس اله،ل المفرلضر دنم تنك المىئ م لاو إعتغاو تندك المدىئ فدد
دد ددس قطمدد ددمت ملتنفد ددر م د د الملتمد ددع الفنعد ددط،ىدو فىمد ددأت لمع،د ددمت الم د درارد ،لالةد دد،م ،

لالحرف ،،و لالىهمبمت الم ى،ر المتلةةرو إضمفر لمرور تطل،ر الممدمر،ع الةدغ،رل لا قد ار
لممددمر،ع الثددرلل الح،لاى،ددرو لا ق د ار

معت امر.

و

ا عددومىد لي،رهددم م د المىممددمت ال م فددر بح د اث تىم،ددر

 .5مجال انداء القددرار :مدع ار ،دم تعد ا المىممدمت ابهن،در فدد فنعدط ،و لت ار،د المدتراطمت مد
الممىح ،م رت الحملر إلم للل ولا ر مؤهنر لنعمو فد تنك المىمممتو مد هىدم بد أ م دلر
مؤععد ددمت متلةةد ددر فد ددد بىد ددم اله د د رات م د د ل د داو التأه،د ددو لالت د د ر،ب لنعد ددممن ،فد ددد قطد ددمع

المىمممت ابهن،رو لم ثس ب أ ،تلعع دمو تنك المىمممت لتد ر،ب لتأه،دو اللدر،ل ،و المدبمب
اللممعد لالمىمممت الحولم،ر.

 .6مجدال المحا ظدة مدى الايئدة ، :مد،ر الغدلو 2011و ر )57أ المىممدمت ي،در الحولم،در
ىمددطت فددد ملددمو التثه،د

الب،ددددو لالحد مد التنددلث لىمددر مطبلدددمت دد الر اردددرو لتطددل،ر

ىم ددمنج رراد،دددر ح ،ث ددرو تىم،دددر الممد ددرلدمت الة ددغ،رل الرراد،دددرو لالمع ددمهمر ف ددد حدددو ممد ددموو

التعل،ا الررادد.

ل،نور حمم 2010و ر )50أ المىمممت ي،ر الحولم،ر ته س ململدر م الل ممت مى مر
 .1تلف،ر ل ممت فد ململت أعمع،ر مى م ردم،ر اب،تمس لابعر المحتملر.
 .2إىمم م ار لر،م

أطفمو لمرافا تربل،ر.

 .3ردم،ر المعمق ،لالعلرل لادم ل تأه،ن س.

 .4ته ،س ل ممت ةح،ر لرراد،ر لالتممد،ر دنم المعتل،مت الملتنفر .
 .5إىمم ممرلدمت إىتمل،ر لتلف،ر فرر لنعمو.
 .6متمبعر لتلث،ا الحهلا ا ىعمى،ر المىت ور.

 .7إ،لم ىلا ي ر،مض،ر لالتممد،ر لمراور ثهمف،ر لفى،ر
لتلضئ تهمر،ر ل اررل ال الن،ر فد يرل التلر،دع الهطدمدد لنلمع،دمت المعدلنر لالعممندر فدد قطدمع

حعب ابىمطر التد ته م م فد الل لو التملدر
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قطاع مة حيب نواع اانشطة الت تماريها

جدول ( :)6تصنيف الجمعيار
الرقم

العدد

النشاط

1

لمع،مت المعمق،

26

2

لمع،مت فرلع الضفر الغرب،ر

8

3

اللمع،مت الىهمب،ر

38

4

لمع،مت الب،در

11

5

الثهمفر لالفىل

75

6

اللمع،مت ابلىب،ر

87

7

لمع،مت ابملمر لالطفللر

50

8

لمع،مت الع،محر لاآلثمر

4

9

اللمع،مت اللتممد،ر

411

10

اللمع،مت الرراد،ر

40

11

لمع،مت التعن،س

1

12

لمع،مت التعن،س العملد

32

13

اللمع،مت العمدن،ر لالعممدر،ر

9

14

لمع،مت حهلا ا ىعم

14

15

اللمع،مت الطب،ر

51

16

لمع،مت اللر،ل،

5

17

لمع،مت الة اقر

2

18

لمع،مت المبمب لالر،مضر

52

19

لمع،مت الللل

2

*
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اإلجمال
المة رر ل اررل ال الن،ر لل اررل الررادرو)2017

يادياً :الصعواار وال معوقار الت تواجم المنظمار ير الحكومية :
له د أو د ت إعددترات،ل،ر تطددل،ر قطددمع المىممددمت ابهن،ددر الفنعددط،ى،ر ضددع

المؤععددمت ابهن،ددر

الفنعددط،ى،ر ح،ددث أم ددمرت إلددم أ هىددمك ر ،ددم ل فددد ابث ددر العددنبد لنمعددمد ات الت ددد تتنهمهددم المىمم ددمت
ابهن،ر لالني حلو دندم مدم ،بد ل المؤععدمت ابهن،در إلدم امتد ا لنمدمىح ،و ومدم أىد هىدمك مدعلر بعد س

وفم ل المؤععمت ابهن،ر ح،دث أ ابمدلاو التدد تتنهمهدم ل تىعدلس مدع اللد ممت التدد تهد م م لأةدبحت
تورر الل ممت الحولم،رو ومم لتللد ملدمل

بمدأ المىمفعدر بد ،المؤععدمت ابهن،در لي،دمب المدفمف،ر

لالمعم لر لالرؤ،ر ا عترات،ل،رو لهىملك الع  ،م الململ
61

حلو تع،،

المؤععدمت ابهن،در أوثدر مد

الارس لد س إرتبمط م بململتمع مهمرىر مع المراحو المته مر لىمأت م لتطلرهم مرودر تطدل،ر المؤععدمت
ابهن،ر الفنعط،ى،رو 2010و ر.)12

لممم لمدك ف،د أ المىممدمت ي،در الحولم،در عدتمو ددملرل دد اله،دمس بم مم دم للعدب أ لارهدم

بوفم ل لفمدن،ر و مم لس تلري دمن،ر ته،،س ل ،مون م ا ار،ر لالتىم،م،ر لأ اد م لأعمل،ب دمن م لداقت مو

لدندم أر

نلددك وند تد د،س ال ،مهراط،ددر ال الن،ددرو لا لتدارس بمبددم

المددفمف،ر لالمحمعددبر لتفع،ددو اللمىددب

التطددلدد لاللمددمه،ري فددد دمن ددم لبرامل ددمو لتعر،ددر داقددمت التىعدد،ا لالتوممددو لالتعددمل لالتمدب،ك مددع

الل مت نات الةنر دل،ضرو 2008و ر.)41 - 40

ل ،د ددنور م د دد،لل 2015و ر )23-22أ ال ،د د ددر الفنع د ددط،ى،ر لحمم ،د ددر حه د ددلا الالد د دد ،قد د د

ألضحت أ أهس المع،همت التد تلال المىمممت ي،ر الحولم،ر هدر

 .1التمويددل :تعتبددر ممددونر التمل،ددو مد أهددس العلامددو التددد تعرقددو دمددو المىممدمت ي،ددر الحولم،ددر
لتهند ددو م د د ىمد ددمط مو لتنعد ددب المعد ددمد ات المم ،د ددر ل اقر محلر ،د دمق فد ددد تح  ،د د إتلمهد ددمت دمد ددو
المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر لتتددأثر فرةددر الحةددلو دنددد التمل،ددو بىلد،ددر الىمددمط لالتلل ،ددمت
لابه ا

المعنىر م قبو هن المىمممت علا وم التمل،و م ل ر محن،ر أل لل،ر.

 .2ضددعف و يدداب المماريددار الديموقراطيددةر إ ي،ددمب المممرعددمت ال ،مهراط،ددر الددو ال ،وددو
التىم،مد تع م العلامو التد تؤثر دندم فعمل،در المىممدمت ي،در الحولم،در لتحد مد ىمدمط م

لاعتهال،ت م لحر،ت م فد الحرور ل ل،ر اتلم الهرار ف ،م لتضع ق،ل ا دنم إ ارت م.

 .3ضعف الاناء المؤيي ونقدص القددرار الاشدريةر إ الدىهر فدد الودلا ر لالم دمرات لاللبد ار
الفى،د ،لا ار،دد ،لنه،ددمس بىمدمطمت المىممددمت ي،ددر الحولم،در قد ،عددلا مد تطلرهددمو بم ضددمفر
الد ضع

البىم المؤععد.

 .4ضددعف التنيددي والتنظدديم ادديب المنظمددار يددر الحكوميددة :إ عددل لضددع

الددلدد بأهم،ددر

التىع،ا ف،مم ب ،المىمممتو لد س تلح ،الل دل فدد قضد،ر مع،ىدر وملب،ددر لحهدلا ا ىعدم أل

الفه ددر  ،ددؤ ي ف ددد وث ،ددر مد د ابح ،ددم إل ددم تم ددتت الل ددل الارم ددر لتحه ،ددا ابهد د ا
ل،ض ددع

المرل ددللو

الد د لر الفع ددمو المرته ددب لنمىمم ددمت ي ،ددر الحولم ،ددر ول ددمت ض ددميطر لنت ددأث،ر دند دم

الع،معمت العممر.

 .5يدداب اإليددتراتيجيار اإل نمائيددةر إ ي،ددمب التلطدد،ط لا عددترات،ل،مت ا ىممد،ددر التددد ،لددب أ
تضددع م المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر لتعدد،،ر لتىمدد،ط دمن ددم ،عتبددر مد أهددس المعلقددمت لد لر هددن

المىمممت فد التىم،ر المحن،ر.
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 .6الوضع اليياي  :ل،مد،ر أبدل الودم

2015و ر )74إلدم إ ىلد،در المىدمخ الع،معدد لدد س

اعد ددتهرارو لحملد ددر ا ىهعد ددمس الفنعد ددط،ىدو لابلى د د ات الع،معد دد،ر لنحولمد ددمت المتتمل،د ددر للنممد ددلل،

لال ادم ،و لمح ل ،ر التىهدو لالحرودرو تعد مد العلامدو الرد،عدر التدد تدؤثر دندم دمدو لفعمل،در

المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر فددد قطددمع ي درل لتح د م د ىمددمط م لاعددتهال،ت م فددد اتلددمن ق اررات ددم
لتح  ،قطمع ل ل،مت دمن مو لتضع ق،ل اق دن ،م لدند إ ارت مو علا م ال الو أل اللمرج.

ل،ضدد،

ال د لل 2013و ر )118أ مددؤتمر مرؤ،ددر تىمل،ددر لملال ددر ثددمر الحددرب لالحةددمر

دنددم قطددمع ي درلم فددد لنعددت حددلو ملاقددع المىممددمت ابهن،ددر فددما لتح د ،متم لالددني ده د فددد اللممعددر

العددام،ر فددد دددمس  2011ق د س ململدددر م د التلةدد،مت التددد ت د

إلددم ا رتهددم ب د لر المؤععددمت

ابهن،ر الفنعط،ى،رو لم أبرر هن التلة،مت مم ،ندر
 .1تم ددل،ع ف ددرر التط ددلر المؤعع ددد ال ددناتدو لحف ددرهس دن ددم تحع دد ،قد د رات س التعن،م ،ددر للبد درات س

لتددلف،ر مددىئ ارعدد،ر الن،ددر للمرل،ددر لنعددممن ،م د لدداو التلاةددو مددع المؤععددمت التعن،م،ددر
المحن،ر لالعرب،ر لابلىب،رو للضع برام ت ر،ب،ر لاضحر.

 .2العمدو اللددم دنددم تحعدد ،معددتلى العددتهرار الدلم،فد فددد اللمع،ددمتو لنلددك مد لدداو تطددل،ر
ىممس مومفأل ى م،ر الل مرو لتلف،ر ةدى لا لنضدمم اللتمدمدد لتدلف،ر ابمدم المعدتهبند فدد

حمو التهمد

 .3اعد ددتح اث اد د درل أل لحد د د ل لمةد ددر بل د ددل ل اب ا ل د د ى الل د ددمت الرع د ددم،ر المم د درفر لالمتمبع د ددر
لمؤععمت العمو ابهند.
 .4ت ر،ب متلني اله اررات ا ار،ر فدد ملدمو التحن،دو المدملد لاتلدمن الهد اررات ممدم ،عد س فدد ر،دم ل
ق رل متلني اله اررات دنم التعممو بفعمل،ر مع الب،مىمت الممل،ر.
 .5تىم،س معمبهمت لر،در بمعدتل،مت متعد ل بد ،المؤععدمت ابهن،در مد قبدو الل دمت الرعدم،ر أل
ل مت ملتةر للنا تىمف

 ،فع إلم الرتهم بمب ا لتحع ،لل ل العمو لالل مر.

 .6تعر،ر التفو،ر العترات،لد ل ى المؤععمت دبر اله،مس بعه لر دمو ل لرات ت ر،ب،ر معتمرل
لفهم لبرىمم دمو عىليو لته ،س الحلافر المم ،ر لالمعىل،ر لنلك.

.7

دلل لعمدو ا دداس لتعدن،ط الضدل دندم الفعمل،دمت لابىمدطر التدد تهدلس ب دم مؤععدمت العمدو

ابهند لتعر،ر مب أ المفمف،ر لالمعم لر ل  ،م.
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يااع اً :دور المنظمار ير الحكومية

اامب الغذائ :

تغطددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر معددمحر لاعددعر لمتىلدددر مد الهطمدددمت القتةددم ،ر الفنعددط،ى،رو

لتنع ددب -ال ددم لمى ددب الحولم ددر -ل اقر رد،ع دد،مق ف ددد تحر ،ددك دلن ددر ا قتة ددم الفنع ددط،ىد مد د ل دداو البد درام

لالممددمر،ع التددد تىفددنهمو هددنا بم ض ددمفر الددم ته د ،س الل د ممت لنمد دلاطى ،الفنعددط،ى ،،فددد مددتم المل ددملت
أبلعنطم و2013و ر.)64
ل،لضئ البىك ال للد 2006و ر )6أى ،لل لمعر ل مت رد،ع،ر ته س ل ممت رراد،ر فد

الض ددفر الغرب ،ددر لقط ددمع يد درل ل اررل الر ارد ددرو لمىمم ددمت ابم ددس المتحد د لو لالمىمم ددمت ي ،ددر الحولم ،ددرو
لاللمع،مت التعملى،رو لالهطمع اللمر)و لتةو مممرور المىمممت ي،ر الحولم،ر فد الهطمع الر ارددد

الم مم ،هرب م  %53م ملمو الل ممت مهمرىدر بحةدر العدنطر الفنعدط،ى،ر التدد تةدو الدم %30
ف،م ددم تم ددوو حة ددر الهط ددمع الل ددمر  %18ل،تممم ددم الد د لر المحد د ل لنع ددنطر الفنع ددط،ى،ر ف ددد مل ددمو
اللد ممت الرراد،ددر مددع ع،معددر الهطددمع الر اردددد التددد تمد دنددم لر العددنطر الفنعددط،ى،ر التىم،مددد فددد

نات الملمو ب لق م ترل ،الل ممت.
لىت،لر لنمرل

التد تمر ب م اب ارضدد الفنعدط،ى،رو لبملتح ،د قطدمع يدرل اىتمدرت المؤععدمت

بموو وب،ر لأةبحت تمر دنم وث،ر م ىلاحد الح،مل التد دلرت الل مت الرعم،ر دندم ا مد ار

دن ،ددم البح،ةدددو 2009و ر .)1لأو د ت نلددك ل اررل الر اردددر الفنعددط،ى،ر ب دأ لددر قا وب ،د قار م د تمل،ددو

الل ددمت الممىحددر ق د تددس م د لدداو المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر لمىممددمت الملتمددع الم د ىدو ل،ددتس تمل،ددو

لا مد ار

دنددم تىف،ددن ىعددبر وب،درل مد ممددمر،ع الهطددمع الر اردددد مد لدداو المددمىح ،لالمؤععددمت ال لل،ددر

لنلدك إمددم دد طر،ددا مؤععدمت العددنطر أل مىممدمت الملتمددع المد ىد الفنعددط،ىد أل المؤععدمت ال لل،ددرو
لا مم تس تلة،ة م ال لو الممىحدر لنهطدمع الر ارددد لفتدرل  2013-2011لةدو حدلالد  300من،دل
للر ل اررل الررادرو 2014و ر.)12
ل،رى البمحث أ

لر المىمممت ي،ر الحولم،ر فد ملمو تىف،ن مممر،ع ابم الغنادد لالهطمع

الر ارد ددد قد د إر ا بم ددوو منح ددلم ل دداو الفتد درات ابل،د درل لمة ددر ف ددد قط ددمع يد درل لنل ددك بع ددبب ارتف ددمع

مع لت البطملدر لالفهدر لأ،ضدمق ىت،لدر التد م،ر المتلاةدو لنبى،در التحت،در لنهطدمع الر ارددد بفعدو الحدتاو
العراد،ند لالحةمر اللمدر لالياا لنمعمبر للنة ،البحري.
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ثامناً :تعداد وتوميع المنظمار ير الحكومية العاممة
جدول ( :)7تعداد وتوميع المنظمار ير الحكومية العاممة
الرقم

المجال المرا
المجال الم ار

المنطقة

قطاع مة
العدد

1

محمفمر مممو يرل

6

2

محمفمر يرل

12

3

محمفمر اللعطد

5

4

محمفمر لمى،لى

13

5

محمفمر رفئ

4

*

40

اإلجمال

المة رر م اد ا البمحث بىم اق دنم معنلممت م ل اررل ال الن،ر لل اررل الرردر)

ل،م ر م الل لو رقس  )7أ د المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد فد
قطمع يرل هد  )40حعب إحةدمد،مت ل اررل ال الن،در لل اررل الر ارددرو ل،م در اللد لو أ،ضدمق تلر،دع هدن

المىممدمت لغراف،دمق فدد قطدمع يدرلو ح،دث تعددتحلن محمفمدر لدمى،لى
م د اللمع،ددمت الرراد،ددرو ح،ددث تمثددو محمفمددر ل دمى،لى

لمحمفمدر يدرل دندم العد ابوبددر

عددنر الغددنا لهطددمع ي درل لابوبددر معددمحر بدد،

محمفممت يرلو لمحمفمر يرل تمثو مرور الهرار المملد لال اري.

ممخص الماحث الثالث:
اعتعر

البمحث فد ب ا،ر هنا المبحث مف لس المىممدمت ي،در الحولم،در لالدني درف دم الراد،دمق

بمى م دبمرل د و،مىمت م أف ار له،دمت ي،ر رعم،ر ل تعدعم لتحه،دا الدربئ لمعدتهنر فدد ا ارات دم دد

الحولمددرو لتعددعم لتعر،ددر المةددنحر العممددر لل مددر الفدددمت الم ممددر فددد الملتمددع دبددر ته د ،س ل د ممت
لأىمددطر فددد ملددملت متع د ل .ومددم اعددتعر

الفنع ددط،ىدو لت ددمبع د ددر

لة ددمدر لتة ددى،

أهم،ددر المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر للمةددر فددد الملتمددع
المىمم ددمت ي ،ددر الحولم ،ددر .لى ددمق

مل ددملت دم ددو

المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر فددد قطددمع يددرل لتىددملو وددنلك الةددعلبمت لالمعلقددمت التددد تلال د المىممددمت
ي ،د ددر الحولم ،د ددر مث د ددو التمل ،د ددوو ض د ددع

ال ،مهراط،رو لاعتعر

البى د ددم المؤعع د دددو لض د ددع

التىع د دد،او لي ،د ددمب المممرع د ددمت

فد اللر الل،ر م المبحث لر المىمممت ي،ر الحولم،ر فد ابم الغنادد

ح،ددث تح د ث د د ر،ددم ل منحلمددر لدداو الفت درات الل ،درل لمةددر فددد قطددمع ي درل لنلددك بعددبب ارتفددمع

مع د لت البطملددر لالفهددر لالت د م،ر المتلاةددو لنبى،ددر التحت،ددر لنهطددمع الر اردددد بفعددو الحددتاو الع دراد،ند
لالحةمر اللمدر لالياا لنمعمبر للنة ،البحري.
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ممخص الفصل الثان :
إعددتعر

البمحددث فددد الفةددو الثددمىد لالددني ،حمددو دىدلا ما طددمر الىمددريمو المفددمه،س المتعنهددر

بملضلع البحثو قعس البمحدث الفةدو لثاثدر مبمحدث رد،عد،رو ىدمق
لالمفمه،س المتعنهر ب و ب،ىمم ىمق

فدد المبحدث ابلو ته،د،س الممدمر،ع

فد المبحث الثمىد ابم الغنادد لوو مم ،رتبط ب م مفدمه،سو لفدد

المبحث الثملث ألهم البمحث الضل دنم المىمممت ي،ر الحولم،ر فدد قطدمع يدرل لالعممندر فدد الهطدمع

الر اردددد مى ددمو ح،ددث إعددتعر

فددد الب ا،ددر مف ددلس ته،دد،س الممددمر،ع لا ارل الممددمر،عو لألضددئ أ ته،دد،س
مف ددلس

المم ددمر،ع ،عتب ددر أ ال إ ار ،ددر له ،ددم لتفع دد،ر إىل ددمرات لالفمق ددمت الممد دمر،عو لمد د ثَددس اع ددتعر
لمؤمرات ابم الغدنادد لالعلامدو المدؤثرل ف،د و لأمدمر إلدم لاقدع لتحد ،مت ابمد الغدنادد لالر ارددد فدد
قطددمع ي درلو لفددد لتددمس الفةددو أمددمر البمحددث إلددم ملتمددع البحددثو ح،ددث م د الم ددس معرفددر لةددمدر
لتةى،

لململت ل لر المىمممت ي،ر الحولم،ر فد ابم الغنادد لالهطمع الررادد.
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الفصل الثالث
الدراسات السابقة
 المقدمة
 أوالً :الدراسات المحلية
 ثانياً :الدراسات العربية
 ثالثاً :الدراسات االجوبية
 رابعاً :التعقيب على الدراسات السابقة
 ملخص الفصل الثالث

الفصل الثالث

الدرايار اليااقة
المقدمة :
،عر

البمحث ف،مم ،ند ال راعمت لالبحلث العمبهر التد إرتبطت بملضدلع ته،د،س الممدمر،ع مد

ح،ث تىملل م معدم،،ر الته،د،س المادمدر لالفعمل،در لالوفدم ل لابثدر لا عدت امر لتدرل ،ا بتودمرات لتورارهدم
لتلعد،ع م) المعدتل مر فدد ته،د،س الممدمر،عو لالتدد ،عدمىد م،د ا ال ارعدمت العدمبهر مد قنت دم للمةدر

ال راعمت العرب،رو لنلك فيى ،عر

مدم تلةدو إل،د دبدر التىه،دب فدد مةدم ر متىلددرو ح،دث تدس تلر،دع

ال ارع ددمت لالبح ددلث الع ددمبهر دن ددم مح ددلر ،ر ابلو ،تى ددملو ال ارع ددمت المحن ،ددر لالمح ددلر الث ددمىد ،تى ددملو

ال راعمت االعرب،ر لالمحلر الثملث ال راعمت ابلىب،ر التد تىمللت ملضلع ال راعر لتدس ترت،دب ال ارعدمت
العمبهر م ابح ث الم ابق سو ل،مو الهلو أ ال راعمت العمبهر بملتن

أقعمم م المحن،در أل العرب،در

أل ابلىب،ر تىمللت للاىب ملتنفر م ته،،س المممر،ع م ح،ث طرا التطب،ا لاب لات المعتل مر.

والً :الد رايار ال محمية (الفميطينية) :
 .1دراية ( قل ،)2015 ،اعنواب" :تقييم إدارة مشاريع المدنح الصدغيرة يدر الميدتردة الممولدة
مب ارنامج تمكيب ااير المحرومة اقتصادياً (ديب)

قطاع مة"

هد ر الدراية إلم التعر دنم ته،،س إ ارل ممدمر،ع المدىئ الةدغ،رل ي،در المعدتر ل الممللدر مد
برىمم تمو ،ابعر الفنعط،ى،ر المحرلمر اقتةم ،مق فد قطمع يدرل و لتودل الملتمدع ابةدند لن ارعدر

م ابعر المعتف ،ل م برىمم مممر،ع المىئ الةدغ،رل لدد هم  )581معدتف ،و لتولىدت د،ىدر ال ارعدر

مد

 )230معدتف ،مد البرىدمم و للغم،دمت تحه،دا ال د

تبىدت ال ارعدر المدى

اللةدفد التحن،نددو

لاعدتعمىت بم عدتبمىر ودأ ال للمدع الب،مىدمت ابلل،در التدد تدس تلر،ع دم دندم د،ىدر ال ارعدر لاعدتر ا هم

بملوممددوو وتوصددمر الدرايددة إلددم الع  ،د م د الىتددمد أهم ددمر أ ابل ار الىعددب،ر لملددملت ته،دد،س ا ارل
مم ددمر،ع الم ددىئ الةد ددغ،رل و ددملتدر مع،د ددمر الع دد،ما %81.90و م،عد ددمر ا ع ددت امر %71.55و مع،د ددمر

الم د د د د لات %73.45و مع،د د د ددمر الفمدن،د د د ددر %77.37و مع،د د د ددمر الىتد د د ددمد 76.33%و مع،د د د ددمر التىف،د د د ددن

%65.55و مع،ددمر قمبن،ددر الىلددمل%66.22و مع،ددمر التهر،ددر التلم،عددد )%68.94و و وصددر الدرايددة

بملمحمفمددر دنددم ال رلددر العمل،ددر لته،دد،س إ ارل ممددمر،ع المددىئ الةددغ،رل ي،ددر المعددتر ل الممللددر مد برىددمم

تمو ،ابعر الفنعط،ى،ر المحرلمر اقتةم ،مقو لنلك م لاو المتمبعر المعتمرل لبىم الهد رات لنهدمدم،
دنم البرىمم لالطلاقس المر،ور لنبرىمم .
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 .2دراية (رضواب ،)2015 ،اعندواب" :دور وامدل نجداا المشدروع ومماريدار المنظمدار يدر
الحكومية

نجاا المشرو ار"

هددد ر الدرايددة إلددم اعتومددم

ال د لر الددني تنعب د دلامددو ىلددمل الممددرلع الحرلددر لمممرعددمت

المؤععددمت ي،ددر الحولم،ددر فددد ىلددمل برىددمم متهل،ددر ابع درلم لألعددر المع مددر الددني تىفددن مىممددر قددرى

ابطفدمو دد طر،دا مدرومد مو لقد عدعت ال ارعدر إلدم ته،د،س لر لمعدر مد دىمةدر الممدرلع الحرلدر
المادم د ددرو الوف د ددم لو الفمدن ،د ددرو ابث د ددرو ا ع د ددت امر) لثاث د ددر أبع د ددم لنمممرع د ددمت المؤعع د دد،ر التلاة د ددوو

ا دتمم ،رو لالمممرور) دنم ىلمل الممرلع  .لتول الملتمع الوند لن راعر مد مدمدت ،لعدتر )206
أع درل مىتفعددر م د البرىددمم المددنولرو له د اعددتل س التحن،ددو اللةددفد فددد ال ارعددر لتددس لمددع الب،مىددمت م د

ل د داو إعدددتبمى تد ددس تةد ددم،م م لة،ة د دمق للمد ددع الب،مىد ددمت المتعنهدددر بمتغ ،د درات ال ارعدددرو له د د ومىدددت ود ددو
ا عتب،مىمت الملمعر ةملحر لنتحن،وو وتوصمر الدراية إلم الع  ،م الىتدمد أهم دمر أ الممدرلع قد
حهددا ىلمح دمق وب ،د اقر م د ل داو ال د لر الددني لعبت د العلامددو الحرلددر لمممرعددمت المؤععددمتو لأ ابل ار

الىعب،ر لنعلامو الحرلر لمممرعمت المؤععمت وملتدر المادمر %80.1و الوفم ل %78.3و الفمدن،ر
%83.3و ابث د ددر %78.5و ا ع د ددت امر %83.8و التلاة د ددو %84و ا دتمم  ،د ددر %84.5و المم د ددمرور
 .)%84.3و وصر الدراية بر،م ل ال لر الني ،نعب برىمم تهل،ر ابعرل لمم ل م أثر ا،لمبد و ل،دتس

الترو،ر دنم تحع ،مف لس الدتمم دنم الىف

بموو معت اس لنفدمت المعت فر.

 .3درايددة (ار ددوث ،)2013 ،اعن دواب" :تقيدديم مشدداريع الانيددة التحتيددة الممولددة مددب المنظمددار
الدولية

قطاع مة مب وجهة نظر الشركاء خالل المرحمة مب (.")2012 - 2008

هد ر الدراية إلم تىملو ته،،س مممر،ع البى،ر التحت،ر الممللدر مد المىممدمت ال لل،در فدد قطدمع
يرل مد لل در ىمدر مد ،ري المؤععدمت المدر،ور ادتمدم اق دندم المعدم،،ر ال لل،در لته،د،س الممدمر،ع مع،دمر

المادمددرو مع،ددمر الفعمل،ددرو مع،ددمر الوفددم ل ومع،ددمر ابثددرو لمع،ددمر ا عددت امر) لق د تددس إضددمفر مع،ددمر،

لر ،لهمم التةمم،س الفى،درو لالمرلىدر) لنلدك للةلةد،ر ممدمر،ع البى،در التحت،در دد ممدمر،ع التىم،در

ابلرىو لتول ملتمع ال راعر م م ار دمم ،لم ،ري برام لرؤعم أقعمس لم ى عد ،تىف،دن ،،فدد
ل اررات حولم،ر لبن ،مت قطمع يرلو لاعتل س البمحث أعدنلب الحةدر المدممو للمدع ب،مىدمت المبحدلث،

لالبملث د هس 200و لةممت إعتبمىر وأ ال للمع الب،مىمت لاعتل س البمحث المى

لنلةددلو لنىتىددمد و ح،ددث توصدددمر الدرايدددة إلددم ململدددر م د الىتددمد أهم ددمو أ

اللةفد التحن،ندد

رلددر الملافهددر دنددم

المع د ددم،،ر ومى د ددت و د ددمآلتدر مع ،د ددمر المادم د ددر %71.02و مع ،د ددمر الفمدن ،د ددر %73.04و مع ،د ددمر الوف د ددم ل
 %76.17مع،مر ابثر%71.30و لمع،مر ا عدت امر %66.35و مع،دمر التةدمم،س الفى،در %76.73و

مع ،ددمر المرلى ددر  .%69.76لأم ددرت ال ارع ددر أ مع ددتلى المم ددمرور ف ددد لض ددع إع ددترات،ل،مت البد درام
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للطط المممر،ع لنمؤععمت المر،ور بحملر إلم تحع ،لضمم إعتلمبر المىمممت ال لل،ر لمعتنرممت

التىم،ر لابللل،مت المتغ،رل حعبمم ت ار المؤععمت المدر،ورو و وصر الدرايدة بضدرلرل لضدع ل،دمت ،دتس
م لال م رفدع معدتلى التىعد،ا لالثهدر بد،
لاضحر له،م

المدمىح ،لالمىممدمت ال لل،در لالمدروم و لتح ،د مؤمدرات

المعم،،ر التد تس ته،،م م لته ،س مم،ثبت نلك.

 .4درايدددة ( اددددو رمضددداب ،)2013 ،اعنددددواب" :واقدددع تقيدددديم المشددداريع النيددددوية التددد تنفددددذها
المؤييار ير الحكومية

قطاع مة مب وجهة نظر منيق المشاريع".

هدددد ر الدرايدددة إل ددم التع ددر دن ددم لاق ددع ته ،دد،س مم ددمر،ع المد درأل الت ددد تىف ددنهم المؤعع ددمت ي،د در
الحولم،ر الىعل،ر لا لتممد،ر فد قطمع يرل م لل ر ىمر مىعهد المممر،ع لنلك م لاو إعتل اس
معدم،،ر الته،د،س ال لل،درو لتودل ملتمدع ال ارعدر مد مىعدهد الممدمر،ع فدد المىممدمت ي،در الحولم،در فدد
قطدمع يدرل و للغم،دمت تحه،دا هدن ابهد ا

تبىدت ال ارعدر المدى

اللةدفد التحن،نددو لاعدتعمىت

بم عتبمىر وأ ال للمع الب،مىمت ابلل،ر تس تلر،ع م دنم د،ىر ال راعر )160و وتمثمر النتدائج الرئييدة

لمد ارية بمم ،ندر تعتل س المؤععدمت ي،در الحولم،در معدم،،ر الته،د،س اللمعدر بدلر ىعدبد قد ر لنمادمدر
%82.57و لالوف ددم ل %84.60و لالفمدن ،ددر  %87.58و لابث ددر %80.16و لالع ددت امر %81.90و

ومددم أم ددرت ال ارعددر د د س للددل فددرلا فددد إلمبددمت المبحددلث ،حددلو ته،دد،س ممددمر،ع الم درأل تعددرى إلددم

المتغ،رات الملة،ر أل إلم لةمدر المىممر .ومب هم التوصيار التد تلةنت ل دم ال ارعدر لتعر،در
مع،ددمر المادمددر ابلددن بع د ،الدتبددمر أ ار الىعددم لالرلددمو لالمددبمب قبددو تةددم،س الممددمر،عو للتحعدد،

مع،ددمر الوفددم ل دنددم المؤععددمت أ ترة د م دلار ممل ،در لبمددر،ر لمع د ات تهى،ددر مادمددر لتىف،ددن أىمددطر
الممرلع الملطط ل م .للتهل،ر مع،مر الفمدن،ر م الم س أ تةمس المؤععمت فرضد،مت ق،هدر للاقع،در.
للتحع ،مع،مر ابثرو دنم المؤععمت أ تهلس بته،،س أثر مممر،ع المرأل بع اىت مد م بعىت ،أل أوثدرو
ومم دنم المؤععمت أ ترور دنم مع،مر العت امر م لاو اقترال أىمدطر ل تحتدمج لمةد ر تمل،دو

معتمر.
 .5دراية (الدلو ،)2013 ،اعنواب" :تقييم إدارة المشاريع الم ار ية
اقطاع مة".

منظمار المجتمع المدن

هددد ر الدرايددة إلددم ته،دد،س إ ارل الممددمر،ع الرراد،ددر فددد مىممددمت الملتمددع الم د ىد بهطددمع ي درل
لالتعددر دنددم معددتلى وفددم ل العمن،ددمت ا ار،ددر التددد تهددلس ب ددم إ ارل الممددمر،ع الرراد،ددر ب ددن المىممدمت

ودملتلط،ط لالتلطدد،ط ا عددترات،لد لالتىمد،سو إ ارل لق،ددم ل المدلار البمدر،رو لأل،د اقر الرقمبددر لالمتمبعددرو لقد

إعددتل مت ال ارعددر المددى

اللةددفد التحن،ندددو لتوددل ملتمددع ال ارعددر مد المىممددمت الرراد،ددر لدد هم

 )41مىممددرو لتولىددت د،ىددر ال ارعددر م د

 )123فددر اق بلاقددع  )3معددتل،مت إ ار،ددر م د وددو مىممددر و
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اعتل مت ا عتبمىر وأ ال للمدع الب،مىدمتو لقد توصدمر الد اريدة الدم أ معدتلى لم،فدر الرقمبدر حةدو
لُ
دن ددم لر ىع ددبد )%84.88و لمع ددتلى التلط دد،ط ا ع ددترات،لد )%84.63و ث ددس مع ددتلى التلط دد،ط
ارل المم ددمر،ع الرراد ،ددر )%84.01و لمعدددتلى التىم دد،س ا اري )%82.46و لمع ددتلى ق،د ددم ل إ ارل

المم د د ددمر،ع الرراد ،د د ددر  )%82ث د د ددس مع د د ددتلى المتمبع د د ددر )%81.42و لمع د د ددتلى إ ارل المد د د دلار البمد د د در،ر
)%80.16و وم ددم للد د ت ال ارع ددر ض ددع

ف ددد ا هتم ددمس بملرقمب ددر المترامى ددر م ددع التىف ،ددنو لدد د س لل ددل

مؤمد درات لته ،دد،س اب ا و وم ددم أ أىمم ددر ته ،دد،س اب ا ي ،ددر ق،ه ددرو وم ددم لنةد دت ال ارع ددر لململد ددر مد د

التوصددديار مدددب همهدددار ضددرلرل ا هتمددمس بملرقمبددر المترامىددر مددع التىف،ددنو للضددع مؤم درات لته،دد،س أ ا
الع ددممن ،لمعرف ددر مد د ى التهد د س ف ددد المم ددمر،ع و ددد ت ددتمو المىمم ددمت مد د محمع ددبر المهةد در ،لمومفد دأل

المتم،ر. ،

 .6دراية (الثالثيند  )2013،اعندواب " :ا ميدة المدنح الصدغيرة د التمكديب االقتصدادي لأليدر
قطاع مة) ديب)".

الفميطينية الفقيرة دراية تطايقية مى ارنامج التمكيب االقتصادي

هددد ر الدرايددة التعددر دنددم فمدن،ددر ب درام المددىئ الةددغ،رل فددد تمودد ،ابعددر الفنعددط،ى،ر فددد
قطددمع ي درل التددد تعددمىد م د الفهددر الم د قع م د لدداو ارعددر حملددر برىددمم التمودد ،ا قتةددم ي لألعددر
الفنعدط،ى،ر المحرلمدر ،دب) لتودل ملتمدع ال ارعدر مد المعدتف ، ،مد البرىدمم لتدس تلر،دع ا عدتبمىر
أ ال ال راعر الرد،عدر للمدع الب،مىدمت دندم د،ىدر دمدلاد،ر طبه،در دد هم  )170معدتف ،و لتبىدت ال ارعدر

المى

اللةفد التحن،ندو لقد ظهرر نتائج الدرايدة فمدن،در البرىدمم فدد تمود ،هدن ابعدر إقتةدم ،مق

ح،ددث إ الممددرلع ،عتبددر مة د ر ال د لو الرد،عددد الحددملد لنع  ،د م د ابعددر لالتددد حههددت ارتفمد دمق فددد
لن ددم بعد الحةددلو دنددم المىحددرو ح،ددث تحعد إىفمق ددم دنددم حمل،ددمت س ابعمعدد،ر لار ا دد العددممن،

ف ،مو ومم معرلا بأى س أوثر إعتهال،ر بع الممرلع لبيعتطمدت س دس أىفع س م

لن س الحملدو لريس

أ هن المممر،ع لس تتطلر بع بملموو الومفد ود تعتط،ع ا عتغىم د المعمد ات ا يمث،رو إل أ

الملمو ل راو مفتلحمق أممس هن المممر،ع لنتطدلرو ح،دث إ الممدمر،ع المد رل لند لو تحتدمج لنلقدت حتدم
تةدو إلدم حملددر مد ا عددتهرارو ومدم أ المدرل

الع،معدد،ر لا قتةدم ،ر التددد مدر ب دم الهطددمع قد أثددرت

بمددوو عددنبد دنددم أ ا الممددمر،عو لم د أبددرر توصددديار الدرايدددة ضددرلرل تعددل،ا مىتلددمت الممددمر،عو
لالمتمبعر المعتمرل لرة الته س لحو المموات لته ،س الل ممت العتممر،ر لتحع ،لضع المممر،ع.
 .7درايدة ( مقدم ،)2012،اعندواب " :تقيديم ادرامج إيتصدالا ااراضد
."2006-2005

د الضددفة الغرايدة لعددام

هدددد ر الدرايدددة إل ددم ته ،دد،س ب درام إعتة ددال اب ارض ددد فددد الض ددفر الغرب ،ددر م د ل دداو تح ،د د
المعدم،،ر المتبعدرو لالممدموو لالمعلقدمتو لاآلثدمر ا لتممد،در لا قتةدم ،رو لاعدتل مت ال ارعدر طر،هدر
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المد ددى

اللةد ددفدو لتود ددل ملتمد ددع ال ارعد ددر م د د المؤععد ددمت العممند ددر فد ددد ملد ددمو ا عتةد ددال لأ،ض د دمق

المرراد ،المعتف ، ،م هن البرام و لاعتعمىت ال راعر بملمهمبات لا عتبمىر وأ الات للمع الب،مىمت

ابلل،د ددر م د د د،ىد ددر ال ارعد ددرو ح،د ددث تد ددس إل د د ار مهد ددمبات مد ددع لم،د ددع مؤععد ددمت ملتمد ددع ال ارعد ددر البد ددملث
دد هم )7و ومددم لمعددت  )158اعددتبمىر مد المددرراد ،المعددتف ، ،مد أةددو  )267وع،ىددر دمدلاد،ر

مىتممرو لم أهدس النتدائج التد توصدمر إليهدا الدرايدة :أ معمدس المؤععدمت المبحلثدر لالمىفدنل
لنبرام ق قممت بتةم،س المممر،ع بمم ،ىعلس مع أللل،مت لاحت،ملمت المرراد ،المادمدر)و لأ
المؤععددمت المبحلثددر ق د حههددت معمددس ابه د ا

الرد،عدد،ر الملطددط ل ددم ممددم  ،د و دنددم الفمدن،ددر

الوب ،درل لب درام إعتةددال اب ارضددد الفمدن،ددر)و لتبدد ،أ معمددس المؤععددمت المبحلثددر لالمىفددنل
لنب درام ق د إ لترمددت بددمللطط الرمى،ددر لالملارىددمت لنممددمر،ع المىفددنل لأ معمددس ابىمددطر الرد،عدد،ر
الملطط ل م م قبو المؤععمت ق تس تحه،ه م بوفم ل دمل،ر الوفم ل)و أمم ته،،س أثدر البدرام مد

لل د ىمددر المؤععددمت المبحلثددر فهد ب،ىددت الىتددمد أ مؤععددت ،قد ألمعتددم دنددم أ هىددمك أثددر
وب،ددر لنممددمر،ع دنددم المعددتف ، ،و لأ أربعددر مؤععددمت ق د ألمعددت أ هىددمك أثددر متلعددط ل ددن

المممر،ع و لمؤععر لاح ل فهدط تدرى أ الممدمر،ع ل دم أثدر محد ل دندم المعدتف، ،

ابثدر)و لقد

أود ت معمددس المؤععددمت للددل إعددتم ارر،ر لألىمددطر المىفددنل فددد الممددمر،ع ا عددت امر) .لمد أهددس

توصدديار الدرايددة :ضددرلرل إ لت دراس المؤععددمت ابهن،ددر بتح د ،ث قمد د ل الب،مىددمت لىمددمس المعنلمددمت
لنممددمر،ع الرراد،ددرو لضددرلرل تددلف،ر لدد ممت إرم ددم ،ر فمدنددر لمتمبعددر ممددمر،ع ا عتةددال بعد د
تىف،ددنهم دنددم ابقددو لمد ل  5عددىلاتو لأ،ضدمق تد ر،ب لبىددم الهد رات لالم ددمرات الارمددر لنم ى عدد،
الممرف ،دنم تىف،ن مممر،ع ا عتةال.

 .8دراية (حماد ،)2010 ،اعنواب" :تقييم المشاريع

المنظمار ير الحكومية اقطاع مة".

هد ر الدراية التعدر دندم معدم،،ر ته،د،س الممدمر،ع فدد المىممدمت ي،در الحولم،در بهطدمع يدرل
م لل در ىمدر مد ،ري الممدمر،عو لاعدتل س البمحدث المدى

اللةدفد التحن،نددو لةدمس ل ارعدت إعدتبمىر

لة،ة دمق للمددع الب،مىددمت إدتمددم اق دن دم المعددم،،ر ال لل،ددر لته،دد،س الممددمر،ع ا رتبددمطو الوفددم لو الفمدن،ددرو

ابثددرو لا عددت امر) لاعددتل س البمحددث الع،ىددر العم دلاد،ر المىممددرو لق د توصددمر الدرايددة لمجمو ددة مددب

النتائج كاب همهار ،دتس ته،د،س الممدمر،ع ادتمدم اق دندم مع،دمر ا رتبدمط بىعدبر73.9 %و لمع،دمر الوفدم ل
بىع د ددبر %69.16و لمع ،د ددمر الفمدن ،د ددر بىع د ددبر %68.23و لمع ،د ددمر ابث د ددر بىع د ددبر  %70.93لمع ،د ددمر

ا ع ددت امر بىع ددبر %69.34و وم ددم أم ددرت ال ارع ددر دد د س لل ددل ف ددرلا تع ددرى إل ددم و ددو مد د المتغ،د درات
الملةد،ر مالعمددرو اللددى و المؤهدو العنمدددو عددىلات اللبددرلمو للةدمدر المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر

تتمثو فد مدمرهمو د المممر،عو لدىلا المىممرمو لللل فرلا تعدرى لمتغ،در عدىلات اللبدرل لدىدلا
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المىمم ددر بملىع ددبر لمع ،ددمر الفمدن،د در .لمد د أه ددس توصددديار الدرايدددة أىد د مد د الض ددرلري أ ت ارد ددد إ ارل
المممر،ع فد المىمممت ي،ر الحولم،ر تعر،ر مع،مر ا رتبمطو لا هتممس بموو أوبر بمع،مر الوفم ل م

ألو تحه،ا ملرلمت المممر،ع الملطط ل م مهمرىر بملىفهمت لالملار المعتل مر فد الممرلع أثىم فتدرل

رمى،در محد لو لالترو،در دنددد مع،دمر الفمدن،ددر به،ددم

مد ى تحهددا الملرلدمت مد ألدو مع،ددمر ا عددت امر

لهددد اع ددتمرار الىت ددمد بعد د إىت ددم المم ددرلعو لضددرلرل ا ع ددتمرار ف ددد تد د ر،ب الط ددمقس العمم ددو ف ددد إ ارل

المممر،ع دنم ته،،س المممر،ع.

ثانياً :الدرايار العراية :
 .1درايدددة (ايفددداد ،)2017،اعندددواب" :تقيددديم داء مشدددروع التنميدددة الريفيدددة اغدددرب النوااريدددة،
جمهورية مصر العراية".

هد ر الدراية إلم ته،،س ممرلع التىم،ر الر،ف،ر فد يرب الىلبمر،ر فد مةر لالممدلو مد
قبددو الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر الرراد،ددر إ،فددم )و لاعددتل مت ال ارعددر ململدددر معددم،،ر الةددى لا

الد د للد لنتىم ،ددر الرراد ،ددر إ،ف ددم ) له ددد المادم ددر لالفمدن ،ددر لالوف ددم ل لابث ددر لا ع ددت امر لت ددرل،

ا بتودمرات لتو ار ارهدم لتلعد،ع مو للغم،دمت تحه،دا هدن ابهد ا

تبىدت ال ارعدر المدى

اللةدفدو

لتودل ملتمدع ال ارعدر مد المعدتف ، ،مد الممدرلع لأةددحمب المةدنحر المحن،د ،مد الل ددمت
الحولم،ر لي،ر الحولم،ر لاله،م ات المحن،ر لأ،ضمق طدمقس الممدرلعو لاعدتعمىت ال ارعدر بمبعدنلب

المعددحدو لاعددتل مت د د ل أ لات للمددع الب،مىددمت ابلل،ددر م د أهم ددم ا عددتبمىر التددد تددس تلر،ع ددم

دن ددم  )900مع ددتف ،مد د المم ددرلعو بم ض ددمفر ال ددم أ ال الململد ددمت البؤر ،ددر لالمه ددمبات م ددع
أة ددحمب المة ددنحر لط ددمقس المم ددرلعو وتوصدددمر الدرايدددة الدددى نتدددائج مدددب همهدددار أ مع ددم،،ر

المادمدر لالفمدن،در لا عدت امر قد حههدلا رلدر مرضددد إلدم حد مدم بدلر ىعدبد قد ر %66.66
لوو لاح مى س)و أمم مع،مر الوفدم ل فهد حهدا رلدر ي،در مرضدد إلدم حد مدم بدلر ىعدبد قد ر

)%50و لبملىعددبر لمع،ددمري ابثددر لتددرل ،ا بتوددمرات لتو ار ارهددم لتلعدد،ع م فه د حهددا وددو مى مددم
رلددر مددر

بددلر ىعددبد ق د ر )83.33و و وصددر الدرايددة اعدددة توصدديار همهددار أ تح د

المم ددمر،ع المع ددتهبن،ر إع ددترات،ل،مت لض ددمم رب ددط مىمم ددمت الملتمع ددمت المحن ،ددر ب ،مو ددو ا ارل
العممد د ددر الرعد د ددم،ر التد د ددد تتلد د ددملر دمد د ددر الممد د ددرلعو ل،ىبغد دند د ددم الةد د ددى لا ال د د د للد لنتىم،د د ددر

الرراد،ر إ،فم ) أ ،هلس بته،،س الهطمع المملد لته ،س المملرل الفى،ر للممرلدمت الهمدمر.
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 .2درايددة ( ددارو  ،)2015 ،اعن دواب" :تقيدديم آثددار تنفيددذ المشدداريع الجواريددة لمتنميددة الريفيددة
المندمجة

تحقي التنمية الريفية الميتدامة (درايدة حالدة مشدروع منطقدة ايقواداب امديدة

شمية والية خنشمة -الجمائر)".

هددد ر الدرايددة إلددم ته،دد،س الممددمر،ع الللار،ددر لنتىم،ددر الر،ف،ددر المى ملددر المىفددنل بعد ل بند ،مت فددد
ال راعر بملته،،س دنم المعدتلى الوندد إعدتل س البمحدث معدم،،ر

لل،ر لىمنر فد اللرادرو للتحه،ا أه ا

ته،،س المممر،ع التىمل،ر لالمتمثنر فدر ا رتبمط المادمر)و الوفم لو الفعمل،رو ابثرو لا عت امر .لتبىت

ال ارعددر المددى

اللةددفد التحن،ندددو لللمددع الب،مىددمت إدتم د البمحددث البحددث التددلث،هد لنلددك للمددع

المعط،ددمت المتعنهددر بملممددمر،ع و بم ضددمفر إلددم ا دتمددم دنددم الماحمددر المبمم درل لنلقددل

دنددم لاقددع

المىددمطا الر،ف،ددر التددد ىفددنت ب ددم الممددمر،ع و إضددمفر إلددم المهمبنددر المبمم درل مددع ومفددر الفددمدن ،ا ار،دد،

لمةملئ لقطمدمت اللل،رو بم ضمفر إلم مهدمبات مبممدرل مدع ومفدر عدوم هدن المىدمطا لالترو،در دندم

المعددتف ، ،م د ا ل د ار ات نات الطددمبع الفددر ي التددد تددس تىف ،دنهم فددد إطددمر هددن الممددمر،ع .لم د أهددس

النتددائج التد توصددمر إليهددا الدرايددةر أ إرتبددمط هددن الممددمر،ع المىفددنل بملمىطهددر لتطنعددمت الملتمعددمت
المحن،ر فد هن المىمطا ،عتبر إرتبمطمق قل،مق المادمر)و لأ حلس الملرلمت التدد تحههدت لقد مت إلدم
العوم المعت ف ،فد هن المىمطا ومىت ل تتلافا دنم ا طاا لالوس ال مدو م الم لات المم ،در

لالبمد در،ر الت ددد لةة ددت ل ددنلك الوف ددم ل)و لأ فمدن ،ددر ا ىل ددمر لالتىف ،ددن ض ددع،فر لي ،ددر مرض دد،ر دن ددم
ا طدداا بينددب الممددمر،ع بم ضددمفر إلددم أ ابهد ا

المعددطرل لنممددمر،ع لددس تتحهددا دنددم أر

اللاقددع

الفمدن،ددر)و لتبدد ،د د س ق د رل هددن الممددمر،ع دنددم تحه،ددا ىمددل إقتةددم ي فعنددد لل للددل بثددر إ،لددمبد

إطاقمق ل ار تىف،ن المممر،ع الللار،ر دنم تحه،دا ابمد الغدنادد ب دم ابثر)و لأ إعدت امر الممدمر،ع فدد

ملمن م ومىت إعت امر ىعب،ر ا عت امر).

 .3دراية ( كرش والدديب ،)2012 ،اعندواب
الممولة مب الصندو اإلجتما

عاليدة المشدرو ار الصدغيرة والمتناهيدة الصدغر

لمتنمية امحا ظة الشرقية".

هد ر الدراية إلم ته،،س فعمل،ر الممرلدمت الةغ،رل لالمتىمه،در الةدغر الممللدر مد الةدى لا
ا لتمد ددمدد لنتىم،د ددر العممند ددر بمحمفمد ددر الم د درق،ر فد ددد مةد ددرو لألر،د ددت ال ارعد ددر متبعد ددر مد ددى
ا لتمددمدد بملع،ىددرو لف ،د تددس عددحب د د  100مهتددر
لاقتةر حلس الع،ىر دندم  97مهتدر

المعد ددئ

ةددمحب ممددرلع بطر،هددر دم دلاد،ر مىتممددرو

لممدرلع فهدط بعد إعدتبعم ثاثدر مى دمو للمعدت ب،مىدمت ال ارعدر

بلاعطر إعتممرل ا عتب،م بيعتل اس المهمبنر الملة،ر و وكانر هدم نتدائج الدرايدةر أ حدلالد %43
م هن الممرلدمت ومىت رلدر فعمل،ت دم متلعدطرو لحدلالد  %35مى دم ومىدت رلدر فعمل،ت دم مرتفعدرو
ب،ىمم وم حلالد  %22مى م رلر فعمل،ت م مىلفضرو لأ ململدر الممرلدمت التلمر،ر بنغدت ىعدبت م
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 %70.1م الممرلدمت د،ىر ال راعرو تنت م الممرلدمت ا ىتمل،ر %22.7و ثس الممرلدمت الل م،ر

 %7.2و للم فم مه مر مهترحمت تطدل،ر دمدو الةدى لا إدطدم م،درات ىعدب،ر لنمدبمب دىد التمل،دو
فددد ومفددر إلد ار ات لضددممىمت الهددر و تهن،ددو ىعددبر الفمدد ل دنددم ق،مددر الهددر و إقممددر الةددى لا لد لرات

ت ر،ب،ر دنم الممرلدمت.

 .4درايددة (العايدددي ،)2009 ،بعىدلا  " :ثددر العوامددل االيددتراتيجية د تحيدديب ا ميددة التقددويم
اإلداري لممشاريع -ااردب".

هد ر الدراية إلم التعر دنم أثر العلامدو ا عدترات،ل،ر المتمثندر بمل د د التحن،دو ا عدترات،لدو
لتح ،د الم مددر لتلقعددمت التلطدد،ط لالتىف،ددن لالته،دد،س بيعددتل اس أعددنلب العدد،ىمر،لهمت) دندم فمدن،ددر تهدل،س
اب ا ا اري ل دبر تحن،دو المعدمر لابثدر اعدتىم اق آل ار ملتمدع ال ارعدر فدد مدرور العب،ودم لألبحدمث

لالتطددل،ر فددد ابر و للوددد تحهددا ال ارعددر أهد اف م لفددا المى ل،ددر العنم،ددرو فنهد تةد ت لم مت ددم دبددر

لمددع لمعمللددر لتحن،ددو ار

 )30مد ا ارل العن،ددم لا ارل التىف،ن،ددر لنممددرلع ترالحددت معددتل،مت س بدد،

م د ،ر دددمس لم د ،ر لم د ،ر ممددرلع لم د ،ر فىددد للب،ددر فىددد لم د ،ر قعددسو لتددس لمددع الب،مىددمت د د طر،ددا

إعددتبمىر تددس تةددم،م م وددأ ال له،ددم

ىمددلنج ال ارعددرو لاعددتل مت ال ارعددر ابعددمل،ب ا حةددمد،ر اللةددف،ر

لا ع ددت لل،ر للتب ددمر تحن ،ددو المع ددمر)و وتوصدددمر الدرايدددة إل ددم لل ددل أث ددر إ،ل ددمبد لنمتغ ،ددر المع ددتهو

لنعلامد ددو ا عد ددترات،ل،ر التحن،د ددو العد ددترات،لدو لتح  ،د د الم مد ددرو لتلقعد ددمت التلطد دد،ط لالتىف،د ددن لالته،د دد،س

بيعددتل اس أعددنلب العدد،ىمر،لهمت) فددد تحعدد ،فعمل،ددر ته،دد،س اب ا ا اري لنممددمر،ع م د ح،ددث الوفددم ل
لالفمدن،ددر لابثددر لا عددت امرو ومددب هددم التوصدديارر تعم،ددا الددلدد بد لر العلامددو ا عددترات،ل،ر فددد أ ا
إ ارل الممددمر،ع لمعددتلى أهم،ددر للل ددم ضددم معددم،،ر تهددل،س اب ا لغددر

تحعدد ،فمدن،ت ددم فددد إم ددمر

حه،هددر اب ا لا ىلددمرو تبىددد معددم،،ر م د لو مإ ارل اللددل ل المددممنرم ويعددترات،ل،رو إىطا قددم م د تعم،ددا

اللدد ب لر اللل ل لأهم،ت م ل للو مىمممت ابدممو فد معترك ابعلاا ال لل،ر.

ثا لثاً :الدرايار ااجناية:
 .1درايدة ( ،)CARE, 2017اعندوابEvaluation: Typhoon Haiyan Response :
’’" "Programتقييم ارنامج ايتجااة إ صار هاياب".

هدددد ر الدرايدددة ته ،دد،س أ ا برى ددمم اع ددتلمبر إدة ددمر هم ،ددم المىف ددن ف ددد الفنب دد ،لأه ددس أهد د ا
البرىمم ته ،س ا يمثر الطمردر لاىعدم

عدبو العد،

لنمتضدرر ،مد إدةدمر هم،دم و لادتمد ت ال ارعدر

أربعد ددر معد ددم،،ر رد،عد دد،ر هد ددد الوفد ددم لو المادمد ددرو لالفمدن،د ددرو لا عد ددت امرو لاعد ددتل مت ال ارعد ددر المد ددى

اللة ددفدو لتودددل ملتم ددع ال ارعدددر م د د المع ددتف ، ،م د د البرىدددمم و لد،ى ددر ال ارعدددر  )415معدددتف ،و
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لاعدتعمىت بململددر مد اب لات فدد لمدع الىتدمد

مثدو الململددمت البؤر،در لالمهدمبات و لتوصدمر

الدراية الم أ البرىمم حها الفمدن،در مد لداو أ معمدس أعدر المعدتف ، ،تموىدت مد اللةدلو إلدم
ع ددبو الع دد ،و لأ البرى ددمم ع ددمهس ف ددد بى ددم ثه ددر المع ددتف ، ،ف ددد إ ارل مم ددمر،ع س مد د ل دداو التد د ر،ب
لالمتمبعر .لألضحت ال راعر أ البرىمم ماددس حت،ملدمت المعدتف ، ،لأللل،دمت الحولمدر لالمؤععدمت

ال ادمددرو لبملىعددبر لمع،ددمر الوفددم ل فهد حهددا البرىددمم أوثددر م د الملرلددمت الملططددر م د لدداو ر،ددم ل
أدد ا المعددتف ، ،لنبرىددمم و لومددفت ال ارعددر أ ا عددت امر تحههددت دبددر إعددتل اس ى د عاعددو اله،مددر

لالتد أتمحت لنمعتف ، ،م الممرلع الحفمم دنم إمومى،ر اللةلو الم،عدلر لالعدر،ع إلدم أةدلو عدبو

الع،

نات اللدل ل أي ابر

ل أر

المدمو لالمعنلمدمت لالتوىلللل،دم لالتمل،دو لالعدلا لمدبومت العمدو

لللددل ل د ممت دددس ابدمددمو التلمر،ددر .و وصددر الدرايددة دددة توصدديار مددب همهددا ر تحعدد ،ىمددمس
لأ لات متمبعر لته،د،س البرىدمم لضدمم توممن دم مدع أ لات لأىممدر المدروم المىفدن ،و لضدرلرل معمللدر
ىهمط الضع

فدد تتبدع الىتدمد مد لداو التد ر،ب لالمعدمد ل الفى،در لنمدروم

لرة لته،،س معتلى الممرلع.

دتمدم اب لات المىمعدبر

 .2درايدددة ( ،)Yila,2017اعندددوابFinal Evaluation “Protecting and :
food and nutrition security in Yobe State, Phase II, "promoting the
North-Eastern Nigeria” project.
"تقيدديم نهددائ لمشددروع حمايددة وتعميددم اامددب الغددذائ والتغددذوي د واليددة يددوا  ،المرحمددة
الثانية  ،شمال شر نيجيريا".

هد ر الدراية إلم إل ار ته،،س ى مدد لنمرحنر الثمى،ر م ممرلع حمم،در لتعر،در ابمد الغدنادد

فددد للددر ى،ل،ر،ددمو لتولىددت معددم،،ر الته،دد،س الرد،عدد،ر م د المادمددر و لالتغط،ددر و لالوفددم ل و لالفمدن،ددر و
لا عت امر و لاحتممل،ر ابثر .لاقتةرت د،ىر ال راعر دنم  )264معتف ،فهط م إلمملد ملتمدع
ال ارعددر لالبددملث د د هس  ) 7100معددتف ،م د الممددرلعو لاعددتل س البددمحثل الململدددمت البؤر،ددر
و ددأ ال رد،ع دد،ر للم ددع الب،مى ددمت بلاق ددع  16ململد ددر بؤر ،ددرو لاع ددتل س الب ددمحثل الم ددى

اللة ددفد

لنلةددلو لنىتددمد و ح،ددث توصددمر الدرايددة إلددى مجمو ددة مددب النتددائج أهم ددم مددم ،ندددر بملىعددبر
لنمادمددر فهد تطمبهددت مولىددمت لنممددرلع مددع أللل،ددمت العددوم لالمعددتف ، ،لومىددت طر،هددر التىف،ددن

نات ةنر مع عد،مقمت الطدلار المحن،در الحمل،در لالتهمل،د الثهمف،در فدد المىطهدر لىلحدت فدد تنب،در

إحت،ملمت المعتف ، ،و أمم مع،دمر التغط،در فهد ألضدحت ال ارعدر أ ا حت،ملدمت تلدملرت بوث،در

التمل،و المتمل للو ومىت التغط،ر اللغراف،ر دم لر لوم إلت،دمر المعدتف ، ،مىمع قدبم لددم قل بمدم
فد نلدك ابىمدطر الحعمعدر لنىدلع اللتمدمدد اللىد ر)و لمع،دمر الوفدم ل فهد ومدفت ال ارعدر أىد

دنم الريس م التأل،رات ابلل،ر و فه تس تىف،ن الممدرلع لفهدمق لنلد الو المهدررلو لبملىعدبر لمع،دمر
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الملطط ددرو لأم ددم مع ،ددمر

الفمدن ،ددر فهد د أم ددمرت ال ارع ددر إل ددم أ المم ددرلع حه ددا لم ،ددع ابهد د ا

ا عددت امر فهد أمددمرت الىتددمد الددم للددل مؤمدرات إ،لمب،ددر لإلعددت امر فددد الملتمعددمت المعددت فر
للود هددنا ،حتددمج إلددم دددس اضددمفد لنىمددل لالتطددل،رو لأل،د اقر مع،ددمر إحتممل،ددر ابثددر فهد ألضددحت
الىتددمد أى د دنددم الددريس أ الممددرلع إيددمثد فددي اآلثددمر المترتبددر دنددم تبىددد لاوتعددمب المعرفددر

لالمممرعمت ومىت منملعر ل ،معر ب م المعتف، ،ل .

 .3درايدددة ( ،)OXFAM, 2017اعندددوابEvaluation End Line: Increase ":
productivity of small agricultural products through improved
”farmer training centers (ISAP) project
" تقييم نهائي لمشروع زيادة إنتاجية المنتجات الزراعية الصغيرة من خنل تحسني مراكنز
تدريب المزارعي ".

هددد ر الدرايددة إلددم ته،دد،س ممددرلع ر،ددم ل إىتمل،ددر المىتلددمت الرراد،ددر الةددغ،رل م د لدداو
اعددتل مت ال ارعددر معددم،،ر

تحعدد ،م اروددر ت د ر،ب الم درارد ،فددد أث،لب،ددمو للتحه،ددا هددنا ال د

مح د د ل ل د د ار الته،د دد،س لهد ددد المادمد ددرو لالوفد ددم لو لالفمدن،د ددرو لا عد ددت امرو لابثد ددر .لاعد ددتل مت
ال ارعددر طر،هددر المددى

اللةددفد بمبعددنلب المعددحد لمادمت د طب،عددر ال ارعددرو لتوددل ملتمددع

ال ارعد ددر م د د المعد ددتف ، ،لالمد ددروم المحن،د دد ،لأةد ددحمب المةد ددنحر فد ددد الملتمد ددع المحند ددد م د د

الممدرلع و لاعدتعمىت ال ارعدر بم عدتبمىر لالململددمت البؤر،در ودأ الات رد،عد،ر للمدع الب،مىدمت
ابلل،ر م د،ىر ال راعرو لتولىت د،ىر ال راعر م

لالد ار

 )464معتف ،تدس تلر،دع ا عدتبمىمت دند ،س

 )12ململدددر بؤر،ددر مع دسو وقددد ظهددرر نتددائج هددذه الدرايددة أ

الممددرلع متلافددا مددع

لطط لاعترات،ل،مت الىمدل لالتحدلو الر ارددد فدد أ ث،لب،دمو لأىمدطر الممدرلع ةدممت دندم أعدم
إ حت،ملددمت لأللل،ددمت الملتمددع المحنددد المادمددر)و لأ الممددرلع قد طددلر مد الهد رات التىم،م،ددر
لالفى،ددر لنمؤععددمت المحن،ددر فددد ته د ،س لد ممت ا رمددم حعددب الطنددبو لحعد م د اللةددلو إلددم

توىلللل،ددمت لمممرعددمت إ ارل لةددلبر التربددر المتوممنددر لاعددتل ام م الفمدن،ر)و لأم ددرت ال ارعددر

أ تعن،س م لات الممرلع وم فد اللقت المىمعدب مدع للدل بعد
تد ر،ب المدرارد،

التدأل،ر فدد تل ،د م ارودر

ل لدل ل اب لات الرراد،در الممدترال لنم ارودر ومىدت فدد بعد

ابح،دم ضدع،فر

الوف ددم ل) .لوم ددفت ال ارع ددر لل ددل مؤمد درات ر ،ددم ل إىتمل ،ددر المحمة دد،و لالث ددرلل الح،لاى ،ددر لنع ددنع

المحن،ر لالمحعىر دنم ح علا

ابثر)و لب،ىت ال راعر للل مؤمرات لإلعدت امر الممدرلع مد

لداو تحه،ددا ا وتفددم الددناتد للد ممت م ارودر تد ر،ب المدرارد،
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ا عددت امر)و وتوصددمر الدرايددة

الددى دددة توصدديار مددب همهددا :ضددرلرل لضددع إعددترات،لر لضددمم إعددت امر ملرلددمت الممددرلعو
لتلث،ا قةر ىلمل الممرلع لالعمو دنم ترل،ل م.
 .4درايددة ( ،)ADB, 2017اعن دوابPerformance Evaluation, Viet Nam: :
Central Region Water Resources Project
"تقييم ااداء :مشروع الموارد المائية

ااقميم ااويط

يتنام".

هد ر الدراية إلم ته،د،س أ ا مشروع الموارد المائية في األقليم األوسذ فذي فيامذا و مد ألدو
تحه،ددا ال د

اعددتل مت ال ارعددر معددم،،ر مح د ل ل د ار الته،دد،س لهددد المادمددرو لالوفددم لو لالفمدن،ددرو

لا عددت امرو لاعددتل مت ال ارعددر طر،هددر المددى

اللةددفد بم عددنلب المعددحد لمادمتد طب،عددر البحددثو

لتول ملتمع ال راعر م المعتف ، ،م الممرلع و لاعتعمىت ال ارعدر بملعدتبمىر ودأ ل رد،عد،ر للمدع

الب،مىمت ابلل،رو لتس تلر،ع ا عدتبمىمت دندم د،ىدر ال ارعدر دد هم  )150معدتف . ،وقدد ظهدرر نتدائج
هذه الدراية أ ته،،س أ ا الممرلع بموو ددمس ىدملئ و لأىد ماددسو لفعدموو لنل وفدم ل مرتفعدر و للود

إحتممل،ر ا عت امر ي،ر مرتفعر لنممرلع .وتوصدمر الدرايدة الدى ددة توصديار ومدب همهدا :ضدرلرل
تبىد م لاعتل اس التوىلللل،م فد قطمع الري الررادد دى تةم،س المممر،ع م ألو تع ،و إعدت امر

الممرلع لتلف،ر تومل،

الة،مىر دنم الم ى الطل،و.

 .5درايدة ( ،)IFRC,2017اعندوابEvaluation: Madagascar Food Security :
" ... Projectتقييم مشروع األم الغذائي في مدغشقر".

هد ر الدراية إلم ته،،س ممرلع ابم الغنادد فد للر م يمهر لنلدك مد لداو ق،دم
تحه،د ددا الممد ددرلع به اف د د لالوم د د

الممرلعو للتحه،ا هنا ال

د د د التح د د ،مت التد ددد لال د ددت الممد ددرلع لال د د رل

مد ى

المعد ددتفم ل م د د

اعتل مت ال راعر معم،،ر مح ل ل ار الته،،س لهد المادمرو لالوفم لو

لالفمدن،ددرو لا عددت امرو لابثددرو لالتغط،ددرو لالتىعدد،ا .لاعددتل مت ال ارعددر طر،هددر المددى

اللةددفد و

لتوددل ملتمددع ال ارعددر مد المعددتف ، ،لالمددروم المحن،دد ،مد العددنطمت المحن،ددر لاله،ددم ات الملتمع،ددر
المحن،ر فد مىطهر الممرلعو لاعتعمىت ال راعر بملمهمبات مدب الم ،وندر لالململددمت البؤر،در ودأ الات

رد،ع،ر للمع الب،مىمت ابلل،ر م د،ىدر ال ارعدرو ح،دث تدس إلد ار مهدمبات مدب م ،وندر مدع د،ىدر ارعدر

 )44مفر و لال ار  )10ململدمت بؤر،ر مع د،ىر ارعدر  .)200وقد ظهدرر نتدائج هدذه الدرايدة

أ أىم ددطر المم ددرلع تنب ددد إحت،مل ددمت الململد ددمت المع ددت فر لتتممم ددم م ددع ابهد د ا
لا قن،م،ر المادمر)و لأ الممرلع حها أه اف بموو إ،لمبد

اللطى ،ددر

الفمدن،ر)و لأم رت ال ارعدر أىد

تددس تحل،ددو المدلار إلددم ىتددمد منملعددر دنددم لم،ددع المعددتل،مت الوفددم ل) .لومددفت ال ارعددر للددل
ر،ددم ل أد د

الم درارد ،الددن ،ادتم د لا تهى،ددمت محعددىر لر اردددر ابرر لمراقبددر م،ددم الددري لةدد،مىر
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المددبور الممد،ددر الرراد،ددر ابثددر)و لب،ىددت ال ارعددر للددل مؤم درات عددت امر الممددرلع م د لدداو

تحه،ا التطل،ر لالتعنس لألعمل،ب ا ىتمل،ر الل  ،ل ب ،المعتف، ،

ا عت امر) .لأممرت ال راعر

الددم أ الممددرلع لددس ،غطددد لم،ددع الم درارد ،فددد المىطهددر للودد الفدددر المعددت فر ومىددت مددؤثرل
التغط،ددر) .لأ معددتل،مت التىعدد،ا ومىددت ل ،د ل للو د التى،عددا الفىددد ،حتددمج إلددم تطددل،ر أوثددر

التىع،ا) .وتوصمر الدرايدة الدى ددة توصديار التد كداب همهدا :ضدرلرل تعر،در ىمدمس الرةد

لالته،،س ال الند لنممرلع بمم ،ر ،م فرر التعنس لتطل،ر أ ا المممر،ع معتهباقو لالعمو دندم
أ تودل مد ل تىف،دن ممددرلع ابمد الغددنادد مد ثاثددر الدم لمد

عدىلات انا عددمئ التمل،دو بددنلك

لضددمم ا عددت امر الوممنددر بع د إىت ددم الممددرلع و لألةددت ال ارعددر أ،ض دمق لضددع ل،ددو إل د ار ات

الممددتر،مت مددع م اردددمل العدد،ما المح د

لتىف،ددن ابىمددطر لتلىددب التددأل،ر الددني يملب دمق مددم ،هددل

الممرلع دى مم ،تعنا ابمر ب دس المرارع ابعر،ر الةغ،رل.

 .6دراية ( ،)Nguyen, 2015اعنوابMonitoring and Evaluation “Support in :
the design of Public-Private agricultural risk management system
in Vietnam” Project
"تقييم ومتااعة مشدروع د دم تصدميم نظدام إدارة المخداطر الم ار يدة لمقطدا يب العدام والخداص
يتنام".

هددد ر الدرايددة ته،دد،س ممددرلع دددس تةددم،س ىمددمس إ ارل الملددمطر الرراد،ددر لنهطددمد ،العددمس
لاللمر فد ف،تىمس لمعرفر م ى تحه،ا أه ا

الممرلع ل ثدمر لتح ،د ابىمدطر الضدرلر،ر التدد

،تع ،اله،مس ب م فد حملر إل ار المر،د مد البحدلث لالممدمر،ع بمدأ هدن المعدألر فدد المعدتهبوو

للغم،مت تحه،ا هن ابه ا

اعتل س البمحث معم،،ر الته،،س التمل،درر المادمدرو لالوفدم لو لابثدرو

لا ع ددت امرو لتو ددل ملتم ددع ال ارع ددر مد د  11مؤعع ددر لمة ددر لحولم ،ددر نات مة ددنحر لداق ددر
بأىمددطر الممددرلعو لاعددتل س البمحددث أعددنلب الحةددر المددممو للمددع ب،مىددمت المبحددلث ،و لألددرى

البمحدث مهدمبات ودأ ال للمدع الب،مىدمت ابلل،در .وتوصدمر الدرايدة إلدم أ  ٪100مد ابمدلمر
الن ،ألر،ت مع س المهمبات لل لا أ وفم ل الممرلع مرض،ر و ل، ٪90عته ل أ الممدرلع ماددس و
ل، ٪80عته د ل أ الممددرلع ل د أثددر ل ،د و أمددم ف،مددم ،تعنددا بيعددت امر الممددرلع ف،عته د لا  ٪50أى د ل ،د

بعددبب دد ل أعددبمب مى ددم أ التددأم ،الر اردددد ىمددمس ل ،د فددد ف،تىددمسو و وصددر الدرايددة بر،ددم ل ا هتمددمس
بملمددروم المحن،دد ،لنممددرلع م د لدداو تلةدد،ر الملارىددمت لعمددو المددروم و لأ،ض دمق ا هتمددمس بأىمددطر

ا عتمددمرات دنددم المعددتلى المحنددد للمةددر المعددتف ، ،مد الممددرلعو ل ،ىبغددد تلر،ددع لثددمدا الممددرلع
لملرلمت بيىتممس لاو لقت الممرلع ب لق م المرحنر الى مد،ر فهط.
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 .7درايدة ( ،)Chapman and Farrow, 2014اعندوابFinal Evaluation “Laos :
Australia NGO Cooperation Agreement (LANGOCA) Program,
Australian aid program, Australian Government
" تقييم ارنامج التعاوب االيترال مع المنظمار ير الحكومية

الو".

هدد ر الدرايدة إلدم إلد ار ته،د،س لبرىدمم التعدمل ا عدترالد مدع المىممدمت ي،در الحولم،در
فد للر لل ح،ث هد

البرىدمم إ لدم الحد مد همممدر الفهد ار فدد للدر للو ل معدم،،ر الته،د،س

الرد،ع دد،ر لنبرى ددمم ه ددد الما م ددر و لالوف ددم ل و لالفمدن ،ددر و لا ع ددت امر و ابث ددرو لالمع ددملال ب دد،

اللىعدد . ،لتوددل ملتمددع ال ارعددر م د المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الم در،ور لنبرىددمم و لاعددتل مت

ال ارعددر المهددمبات لا عددتب،م وددأ لات رد،عدد،ر للمددع الب،مىددمتو لتبىددت ال ارعددر المددى

اللةددفد

لنلةلو لنىتمد و لتوصمر الدراية إلم أ المادمر لا عت امر ق حةنتم دندم لر ىعدبد قد ر

% 83و أمددم معددم،،ر الفمدن،ددر لالوفددم ل لابثددر لالمعددملل بدد ،اللىعدد ،فهد حةددو وددو مع،ددمر مى ددم
دنم لر ىعبد ق ر .%66

لف،مم ،ند ل لو رقس ، )8لضئ ال راعمت العمبهر لمعم،،ر الته،،س المعتل مر.
جدول رقم ( )8يوضح الدرايار اليااقة ومعايير التقييم الميتخدمة
س
1

الدراية
دهو )2015
)2015

2

رضلا

3

بريلث )2013
)2013

معايير الدراية
الع،ماو ا عت امرو الم لاتو الفمدن،رو الىتمد و التىف،نو قمبن،ر الىلملو التهر،ر التلم،عد.
المادمرو الوفم لو الفمدن،رو ابثرو ا عت امرو التلاةوو ا دتمم ،رو لالمممرور.
المادمرو الفعمل،رو الوفم لو ابثرو ا عت امر و التةمم،س الفى،رو لالمرلىر.

4

أبلرمضم

5

ال لل )2013

الوفم ل.

6

الثاث،ىد )2013

الفمدن،ر.

7

دنهس )2012

المادمرو الوفم لو الفمدن،رو ابثرو ا عت امر.

8

حمم )2010

المادمرو الوفم لو الفمدن،رو ابثرو ا عت امر.

9

ا،فم )2017

المادمرو الفمدن،رو الوفم لو ابثرو ا عت امر و ترل ،البتومرات.

 10فمرلا )2015

المادمرو الوفم لو الفمدن،رو ابثرو ا عت امر.

المادمرو الوفم لو الفعمل،رو ابثرو لا عت امر

 11دور لال ،ب )2012

الفمدن،ر.

 12العب ،ي )2009

المادمرو الوفم لو الفمدن،رو ابثرو ا عت امر.

CARE (2017) 13

الوفم لو المادمرو الفمدن،رو ا عت امر.

Yila (2017) 14

المادمرو التغط،رو الوفم لو الفمدن،رو ا عت امرو احتممل،ر ابثر.

OXFAM (2017) 15

المادمرو الوفم لو الفمدن،رو ا عت امرو ابثر.
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س

معايير الدراية

الدراية

ADB (2017) 16

المادمرو الوفم لو الفمدن،رو ا عت امر.

IFRC (2017) 17

المادمرو الوفم لو الفمدن،رو ا عت امرو ابثرو التغط،رو التىع،ا.

Nguyen (2015) 18

المادمرو الوفم لو ابثرو ا عت امر.
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 Chapmanالمادمرو الوفم لو الفمدن،رو ا عت امرو ابثرو المعملال ب ،اللىع،

and

)Farrow (2014
)المة رر بلاعطر البمحث بملدتمم دنم ال راعمت العمبهر(

رااعاً  :التعقيب مى الدرايار اليااقة:
ال ارعدمت العدمبهر لمرالعدر أهدس مدم لدم ف ،دم مد أهد ا

م لاو ددر

فيىىددم ىلنددر إلددم أ ال ارعددمت العددمبهر تىلدددت فددد ابه د ا

لىتدمد لتلةد،متو

لالطددرا لابعددمل،ب لالمعددم،،ر المعددتل مر

لتحه،ا أه اف مو لاىهعمت ال راعمت العمبهر م ح،ث أهد اف م إلدم قعدم ،رد،عد ،،و الهعدس ابلو هد

إلددم ارعددر لاقددع لمد ى تطب،ددا لاعددتل اس المىممددمت لمعددم،،ر الته،دد،س فددد دمن،ددمت ته،دد،س الممددمر،ع بمددوو
دمس لالتعر دنم ىهمط قلل لضع

هنا التطب،ا ل ى المىمممتو أمم الهعس اآللر فه ععم إلدم ته،د،س

المم ددمر،ع ىفعد د م مد د لددداو إع ددتل اس مع ددم،،ر محد د ل تاددددس المم ددمر،ع المع ددت فر لنته ،دد،س .لتمحدددلرت
ال راعمت العمبهر ب ،ابدلاس م 2017 -2009و لتطرقت هن ال ارعدمت إلدم الع ،د مد المعنلمدمت

التد ت س ملضلع ال راعر.
 -تىملل ددت بعد د

ال ارع ددمت المحن ،ددر الفنع ددط،ى،ر لاق ددع ته ،دد،س المم ددمر،ع مد د ح ،ددث مع ددم،،ر الته ،دد،س

المع ددتل مر مث ددو ارع ددر أب ددل رمض ددم و)2013و ل بري ددلثو)2013و ل حم ددم و )2010ح ،ددث
إعت فت ملتمع المىمممت ي،ر الحولم،ر بهطمع يرل لاعتل مت لفحر لاقدع ته،د،س الممدمر،ع

ل د ى هددن المىممددمت لمعددر معددم،،ر للددس تعددتل س مع،ددمر تددرل ،ا بتوددمرات المراد،ددر لمةددملئ
الفدددمت المعددت فر لتورارهددم لتلعدد،ع مو لهددنا ،تمددمب مددع ارعددر البمحددث فددد معددم،،ر المادمددر

لالفمدن،ددر لالوفددم ل لابثددر لا عددت امر فددد حدد ،أ

ارعددر البمحددث إعددت فت ملتمددع المىممددمت

ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرلو لتىمللت بع

ال راعمت المحن،در ته،د،س

ممدمر،ع محد ل ىفدنت فددد الضددفر الغرب،در أل قطددمع يدرل مد لدداو اعددتل اس دد ل معددم،،ر لته،دد،س

المممر،عو مثو راعر دهوو )2015التد إعدتل مت معدم،،ر العد،ماو لا عدت امرو لالمد لاتو
لالفمدن،رو لالىتمد و لالتىف،نو لقمبن،ر الىلملو لالتهر،ر التلم،عدو ح،ث إتفهت مع راعر البمحث

فهد ددط فد ددد إعد ددتل اس مع،د ددمري ا عد ددت امر لالفمدن،د ددر لالتنفد ددت مد ددع ارعد ددر البمحد ددث فد ددد الهطد ددمع
المعد ددت

و لود ددنلك ارعد ددر رض د دلا و )2015التد ددد إعد ددتل مت معد ددم،،ر المادمد ددرو لالوفد ددم لو

لالفمدن ،ددرو لابث ددرو لا ع ددت امرو لالتلاة ددوو لا دتمم  ،ددرو لالمم ددمرورو ح ،ددث اتفه ددت م ددع ارع ددر
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البمحث فد لمعر معم،،ر هد المادمرو لالوفم لو لالفمدن،رو لابثدرو لا عدت امرو ل ارعدر دنهدس
 )2012التددد إعددتل مت معددم،،ر المادمددرو لالوفددم لو لالفمدن،ددرو لابثددرو لا عددت امر فددد ته،دد،س

ب درام ا عتةددال فددد الضددفر الغرب،ددر معددت فر المؤععددمت المىفددنل لالمعددتف ، ،م د الب درام

وملتمع راعرو أمم راعر الثاث،،ىدو  )2013فه امتروت مع راعر البمحدث فهدط فدد مع،دمر
لاح د الفمدن،ددر لالتنفددت فددد الهطددمع المعددت

أ،ض دمقو أمددم ارعددر ال د للو )2013فه د تىمللددت

التع ددر دن ددم مع ددتلى وف ددم ل العمن ،ددمت ا ار ،ددر الت ددد ته ددلس ب ددم إ ارل المم ددمر،ع الرراد ،ددر ف ددد
مىمممت الملتمع الم ىد الرراد،رو لامتروت هن ال راعر مع راعر البمحث فد مع،دمر الوفدم ل
لالهطمع المعت

.

 تىمللت ال ارعدمت العرب،در ته،د،س ممدمر،ع ىفدنت فدد لو درب،در مد لداو إعدتل اس معدم،،ر ته،د،سمح د ل ل ددنا الغددر و فه د اعددتل مت ارعددر ا،فددم و )2017ىف د

معددم،،ر ارعددر البمحددث لته،دد،س

ممرلع تس تىف،ن فدد لم لر،در مةدر العرب،در لهدنا ،تفدا تمممدمق مدع ارعدر البمحدث فدد إعدتل اس
معددم،،ر الته،دد،س العددترو لبملىعددبر ل ارعددر فددمرلاو )2015ل العب،د يو )2009فهد إعددتل متم فهددط
لمعر معم،،ر هد المادمر لالفمدن،ر لالوفم ل لابثر لا عت امر فد ته،،س المممر،ع و أمم راعر
دوددر لالد ،بو )2012فهد إعددتل مت مع،ددمر الفعمل،ددر فهددط لالتددد بعىدلا مفعمل،ددر الممددرلدمت

الةغ،رل لالمتىمه،ر الةغر الممللر م الةى لا اللتممدد لنتىم،ر بمحمفمر المرق،رم.
 -روددرت ال ارعددمت ابلىب،ددر دنددم ته،دد،س الممددمر،ع لادتمد ت يملب،ت ددم طر،هددر المددى

اللةددفد فددد

تحه،ا أه اف مو لتولىت ملتمعمت ال راعر فد يملب،ت م مد المعدتف ، ،لطدلاقس تىف،دن الممدمر،ع
لتىلدددت ال ارعددمت ابلىب،ددر فددد إعددتل ام م لمعددم،،ر الته،دد،س مثددو ارعددر  )CARE, 2017و

ل راعر  )ADB, 2017ح،ث إعتل مت وو راعر أربعر معم،،ر لته،،س المممر،ع هد الوفم لو
لالمادمدرو لالفمدن،درو لا عدت امرو أمدم ارعدر  )Yila, 2017فهد إعدتل مت عدتر معدم،،ر هدد

المادم د ددرو لالوف د ددم لو لالفمدن ،د ددرو لا ع د ددت امرو لاحتممل ،د ددر ابث د ددرو لالتغط ،د ددر .لام د ددتروت ارع د ددر
)(OXFAM, 2017و ل ارعدر  )IFRC, 2017ل ارعدر

Chapman and Farrow,

 )2014فد معم،،ر الوفم لو لالفمدن،رو لا عت امرو لابثرو أمم راعر  )Nguyen,2015فهد

إعتل مت معم،،ر المادمرو لالوفم لو لابثرو لا عت امر.
لق لحم البمحدث أ هىدمك الدتا
العمبهرو بعض م إعدتل س المدى

فدد المىدمه لابعدمل،ب البحث،در المعدتل مر فدد ال ارعدمت

اللةدفد فهدط لالدبع

اآللدر اعدتل س المدى

اللةدفد التحن،نددو فدد

ح ،إعتل س لر مى م أعنلب المعدئ بملع،ىدرو لاللدر اآللدر طبدا مد لو المعدئ المدممو لنلدك حعدب

حلددس ملتمددع ال ارعددر .ومددم إلتنفددت ابه د ا

التددد عددعت إل ،ددم وددو ارعددر م د ال ارعددمت العددمبهر د د
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أه د ا

ال ارعددر الحمل،ددرو للحددم البمحددث أ،ض دمق أ يملب،ددر ال ارعددمت العددمبهر للمةددر ال ارعددمت العرب،ددر

لابلىب،ر لس تتطرا إلم راعر الفرلا فد إعتلمبمت المبحلث ،تبعمق لنمتغ،رات الملة،ر لالتىم،م،ر.

أوجه اإلستفادة من الدراسات السابقة:
 إحت ددلت ال ارع ددمت الع ددمبهر دن ددم معنلم ددمت م م ددر إع ددتفم مى ددم البمح ددث ف ددد ا ط ددمر الىم ددريل راعت .

 ا طدداع دنددم اب ب،ددمت المتعنهددر بملمىممددمت ي،ددر الحولم،ددر مد ح،ددث تعر،فمت ددم للةمدة د ملململت دمن م.

 ا عتفم ل م الطرا التد تىمللت ب م هن ال راعمت مىمقمر الىتمد لالتلة،مت. ا عتفم ل فد تطل،ر إعتبمىر ال راعر لمحملرهم الملتنفر.ما تميزت به الدراسة الحالية:
 ح اثر الملضلع م ح،ث تىملو ال راعر لملضلع لاقع تطب،ا معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،رالرراد،ددر المادمددر لالوفددم ل لالفمدن،ددر لا عددت امر لابثددر لتددرل ،ا بتوددمرات المراد،ددر لمةددملئ

الفدددمت المعددت فر لتورارهددم لتلعدد،ع م) فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد فددد المىممددمت ي،ددر

الحولم،ر العممنر فد الملمو الرراددو لهل ملضدلع لدس ،دتس تىمللد مد قبدو فدد فنعدط ،دممدر
لقطمع يرل لمةر دنم ح دنس البمحث).

 رو ددرت ال ارع ددر دن ددم د،ى ددر مع،ى ددر له ددد ا ارل العن ،ددم لمد د ار المم ددمر،ع ف ددد المىمم ددمت ي ،ددرالحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرل.
 اللددرلج بتلةدد،مت تل د س م د ار لمىعددهد الممددمر،ع لالهددمدم ،دنددم المىممددمت ي،ددر الحولم،ددرالعممنددر فددد الملددمو الر اردددد بمددم ،ددؤثر إ،لمب دمق دنددم تحه،ددا أه د اف مو لاىلددمر متطنبددمت التىم،ددر

ا قتةم ،ر لنملتمع المحند.

ممخص الفصل الثالث:
تىددملو البمحددث ململدددر م د ال ارعددمت العددمبهر التددد تىمللددت للاىددب هددنا البحددث بمددوو بمددوو
لردد أل وند م ح،ث تىملل م لنمعم،،ر المعتل مر فد ته،،س المممر،ع لالمتمثنر فدد المادمدر لالفمدن،در
لالوفم ل لابثر لا عت امر لترل ،ا بتومرات لتورارهم لتلع،ع مو ومم ةىف م إلم ثاثدر أقعدمس محن،درو

درب،رو ألىب،ر).

83

لفد لتمس الفةو دهب البمحث دنم ال راعمت العدمبهرو ح،دث ألضدئ أللد ا عدتفم ل مد هدن

ال راعمتو ومم ب ،م ى تم،ر هنا البحدث دد هدن ال ارعدمت .لأود أ هدن ال ارعدر ابللدم -دندم حد

دنم د  -للاقددع تطب،ددا معددم،،ر الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر الرراد،ددر فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد فددد

المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد.
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الفصل الرابع
الطريقة واإلجراءات
 المقدمة.
 أوالً :موهج الدراسة.
 ثانياً :م تمع وعيوة الدراسة.
 ثالثاً :أداة الدراسة.
 رابعاً :خطوات بواء اإلستبانة.
 خامساً :صدا اإلستبانة.
 سادساً :ثبات اإلستبانة.
 سابعاً :األساليب اإلحصائية المستخدمة.

الفصل الرااع

الطريقة واإلجراءار
ال مقدمة :
تعتبددر مى ل،ددر ال ارعددر لال ار ات ددم محددل اقر رد،ع دمق ،ددتس م د لال د إىلددمر اللمىددب التطب،هددد م د

ال ارعددرو لد د طر،ه ددم ،ددتس الحةددلو دنددم الب،مىددمت المطنلبددر ل د ار التحن،ددو ا حةددمدد لنتلةددو إلددم
الىتمد التد ،تس تفع،رهم فدد ضدل أ ب،دمت ال ارعدر المتعنهدر بملضدلع ال ارعدرو لبملتدملد تحهدا ابهد ا

التد تععم إلم تحه،ه م.
لبىددم دنددم نلددك تىددملو هددنا الفةددو لةددفمق لنمدى

المتبددع لملتمددع لد،ىددر ال ارعددرو لوددنلك أ ال

ال ارعددر المعددتل مر لطر،هددر إد د ا هم لو،ف،ددر بىمد ددم لتطل،رهددمو لم د ى ة د ق م لثبمت ددمو ل،ىت ددد الفةددو
بملمعمللمت ا حةمد،ر التد إعتل مت فد تحن،و الب،مىمت لاعتلار الىتمد و لف،مدم ،ندد لةد

ا ل ار ات.

ل دن

والً :منهج الد راية:
مد ألدو تحه،دا أهد ا
لال لة

ال ارعدر إعدتل س البمحدث المدى

اللةدفد التحن،ندد الدني ،حدملو مد

الممهرل ملضلع ال راعرو لتحن،و ب،مىمت مو لالعاقر ب ،مولىمت م لاآل ار التد تطدرل حلل دم

لالعمن،مت التد تتضمى م لاآلثمر التد تح ث م.

وقد ايتخدم الااحث مصدريب ياييب لممعمومار:
 .1المصدددادر الثانويدددةر ح ،ددث إتلد د البمح ددث ف ددد معملل ددر ا ط ددمر الىم ددري لن ارع ددر إل ددم مة ددم ر
الب،مىددمت الثمىل،ددر لالتددد تتمثددو فددد الوتددب لالم ارلددع العرب،ددر لابلىب،ددر نات العاقددرو لال د لر،مت

لالمه ددملت لالته ددمر،رو لاببح ددمث لال ارع ددمت الع ددمبهر الت ددد تىملل ددت ملض ددلع ال ارع ددرو لالبح ددث
لالمطملعر فد ملاقع ا ىترىت الملتنفر.

 .2المصددادر ااوليددةر لمعمللددر الللاىددب التحن،ن،ددر لملضددلع ال ارعددر لمعددت الب،مىددمت ابلل،ددر م د
لاو ا عتبمىر وأ ال لن راعر لالتد ةممت لة،ةمق ل نا الغر .

ثانياً :مجتمع و ينة الدراية:
تول ملتمع ال راعر م لم،ع المىممدمت ي،در الحولم،در العممندر فدد الملدمو الر ارددد بهطدمع

يدرلو لالتددد تمثندت بددم ارل العن،ددم لمد ار الممددمر،ع فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر لالبددملث دد هم )40
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حت ددم ت ددمر ،فب ار ،ددر  2017لنل ددك حع ددب تع ددل،و اللمع ،ددمت ب ددل اررل ال الن ،ددر – منح ددا رق ددس )2و لت ددس

اعتل اس أعنلب الحةر المممو عتطاع ار ملتمدع ال ارعدر لالتدد بنغدت  )80مفدر ل بلاقدع دضدل
إ ارل دن،م لم ،ر مممر،ع فد ودو مىممدرو ح،دث تدس تلر،دع إعدتبمىمت دد

المعتر ل  )74إعتبمىر بىعبر إعتر ا .)%92.5

)80و لقد بنغدت ا عدتبمىمت

ثالثاً :داة الدراية :
 .1خطوار اناء داة الدراية:
قمس البمحث بيد ا أ ال ال ارعدر لمعرفدر ملاقدع تطب،دا معدم،،ر الةدى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در
إ،فددم ) فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو الر اردددد

بهطمع يرلمو لاتبع اللطلات التمل،ر لبىم ا عتبمىرر

أ .ا طاع دنم ل،و ته،،س المممر،ع اللمر بملةى لا ال للد لنتىم،در الرراد،در إ،فدم ) و لأ،ضدمق
اب ب ا اري لال ارع ددمت الع ددمبهر نات الة ددنر بملض ددلع ال ارع ددرو لالع ددتفم ل مى ددم ف ددد بى ددم

ا عتبمىر لة،مير فهرات م.

ب .إعتممر البمحث د اق م أعمتنل اللممعمت الفنعط،ى،ر لالممرف ،فد تح  ،ملدملت ا عدتبمىر
لفهرات م.

ت .تح  ،الململت الرد،عر التد ممنت م ا عتبمىر.
ث .تح  ،الفهرات التد تهع تحت وو ملمو.

ج .تس تةم،س ا عتبمىر فد ةلرت م ابلل،ر.
ل .تس مرالعر لتىه،ئ ا عتبمىر م قبو الممرفم .
خ .ت د ددس د د ددر

ا ع د ددتبمىر دن د ددم  )11مد د د المحوم د دد ،مد د د ابو د ددم ،م ،،بمللممع د ددمت الفنع د ددط،ى،ر

لابلةمد ،،فد ملمو دمو المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الهطمع الررادد.
فهد درات ا ع ددتبمىر مد د ح ،ددث الح ددن

 .ف ددد ض ددل أ ار المحوم دد ،ت ددس تعد د ،و بعد د

لالتع ،وو لتعتهر ا عتبمىر فد ةلرت م الى مد،رو منحا رقس .)3

أل ا ض ددمفر

 .2وصف ااداة:
تس إد ا إعدتبمىر حلوملاقدع تطب،دا معدم،،ر الةدى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در إ،فدم ) فدد ته،د،س

ممددمر،ع ابمد الغددنادد فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو الر اردددد بهطددمع يدرلمو ح،ددث
تتول م قعم ،رد،ع ،،ر

87

القيددم ااول :لهددل دبددمرل دد الايانددار الشخصددية دد المعددتل،ب،

اللددى و العمددرو المؤهددو العنمدددو

عىلات اللبرل فد ملمو المممر،ع)و وايانار تتعم االمنظمة دمر المىممرو المحمفمدر التدد تهدع ف ،دم
الممض،ر).

المىممرو د المممر،ع المىفنل لاو العىلات اللم

القيم الثان  :لهل دبمرل د مجاالر الدرايةو ل،تول م  59فهرلو ملرع دنم  6ململتر

المجال ااولر المادمرو ل،تول م
المجال الثان ر الوفم لو ل،تول م

المجال الثالثر الفمدن،رو ل،تول م

المجال الرااعر ا عت امرو ل،تول م

المجال الخام ر ابثرو ل،تول م

 )10فهرات.

 )11فهرل.
 )8فهرات.
 )11فهرل.
 )11فهرل.

المجال الياد ر ترل ،ا بتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع مو ل،تول م
 )8فهرات.
 .3تصحيح ااداة:
تد د ددس إعد د ددتل اس مه،د د ددم

اعد د ددتلمبمت المبحد د ددلث ،لفه د د درات ا عد د ددتب،م

ل،ود د ددرت اللممعد د ددد له ،د د دم

حعب ل لو )9ر
ليكرر الخماي

جدول رقم ( :)9درجار مقيا
اإليتجااة

منخفضة جداً

منخفضة

متويطة

مرتفعة

مرتفعة جداً

الدرجة

1

2

3

4

5

رااعاً :صد

اإل يتاانة :

ةد ا ا عددتبمىر ،عىددد مأ ،هدد،

ا عددتب،م مددم لضددع له،مع د م اللرلددمليو2010و ر)105و

ومددم ،هة د بملة د ا ممددملو ا عتهةددم لوددو العىمةددر التددد ،لددب أ ت د لو فددد التحن،ددو م د ىمح،ددرو
للضلل فهرات م لمفر ات م م ىمح،ر ثمى،رو بح،ث تودل مف لمدر لودو مد ،عدتل م مم دب ،ات ل لدرل و

2001و ر .)179لق تس التأو م ة ا ا عتبمىر بطر،هت ،ر
 -1آراء المحكميب "الصد الظاهري":
،هةد بدرأي المحومد ،مهدل أ ،لتدمر البمحدث دد ق ا مد المحومد ،المتلةةد ،فدد ملدمو
المددمهرل أل الممددونر ملضددلع ال ارعددرم اللرلددمليو2010و ر )107ح،ددث تددس دددر ا عددتبمىر دنددم
ململدر م المحوم ،نلي اللبدرل لالملتةد ،بململضدلع ق،د البحدث لأعدمم المحومد ،بدملمنحا رقدس
)4و لق اعتلمب البمحث آل ار المحوم ،لقمس بيل ار مم ،نرس م حن

لتعد ،و فدد ضدل المهترحدمت

المه مرو لبنلك لرج العتب،م فد ةلرت الى مد،ر  -اىمر المنحا رقس .)3
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 -2صد المقيا :
 .اإل تيا الداخم :Internal Validity
،هة د بة د ا ا تعددما ال د الند م د ى اتعددما وددو فه درل م د فه درات ا عددتبمىر مددع الملددمو الددني

تىتمددد إل ،د هددن الفه درلو لق د قددمس البمحددث بحعددمب ا تعددما ال د الند لإلعددتبمىر لنلددك م د لدداو حعددمب
معممات ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ململت ا عتبمىر لال رلر الون،ر لنملمو ىفع .
،لضددئ ل د لو رقددس  )10معممددو ا رتبددمط بدد ،وددو فه درل م د فه درات ملددمو مالمادمددرم لال رلددر

الون،در لنملدموو لالدني ،بد ،أ معدممات ا رتبدمط المب،ىدر الدر دىد معدتلى معىل،در  α ≥ 0.05لبدنلك
،عتبر الملمو ةم قمق لمم لضع له،مع .
جدول رقم ( :)10معامل اإل رتااط ايب كل قرة مب قرار مجال "المالئمة" والدرجة الكمية لممجال

لالرتااط

معامل ايريوب

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

 .1تهلس المىممر بيل ار تح  ،لاحت،ملمت قبو تةم،س المممر،ع
.2

،لل د د ى د د تمد ددمرود مد ددع المعد ددتف ، ،المتد ددلقع ،فد ددد تةد ددم،س الممد ددمر،ع م د د ح،د ددث
الحت،ملمت

، .3تس مرادمل لل مت ىمر الل مت نات العاقر دى تةم،س المممر،ع
، .4تس تةم،س المممر،ع بمم ،ادس تحه،ا أه اف م
، .5تس تةم،س المممر،ع بح،ث تتمممم مع ابه ا

الرد،ع،ر لنمىممر

، .6تس تةم،س المممر،ع بح،ث تتمممم مع أللل،مت المملو
، .7تس تةم،س أه ا

المممر،ع بح،ث تتمممم مع اعترات،ل،مت الهطمع الررادد

، .8لل داقر لاضحر ب ،احت،ملمت المعتف ، ،التد تس تح  ،هم لب ،أه ا

 .9هىمك مرلىر لتع ،و المممر،ع أثىم التىف،ن ود تتو،
.10

المىممر

مع أي تغ،،رات محتمنر

،للد د اع ددتفم ل مد د المعرف ددر المتمح ددر مثددو لبد درل المم ددرلدمت المممثن ددر الل ددرى ف ددد
المىطهر) أثىم تةم،س لتىف،ن المممر،ع

* ا رتبمط او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05

،لضئ ل لو رقس  )11معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو مالوفم لم لال رلر الون،ر

لنملموو لالني ،ب ،أ معممات ا رتبمط المب،ىر الر دى معتلى معىل،ر  α ≥ 0.05لبنلك ،عتبر
الملمو ةم قمق لمم لضع له،مع .
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جدول رقم ( :)11معامل اإلرتباط بين كل فقرة من فقرات مجال "الكفاءة" والدرجة الكلية للمجال
لالرتااط

معامل ايريوب

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.1

،تس تح  ،ربح،ر المممر،ع المىفنل دنم معتلى المعتف،

.686

*0.000

.2

تهمر المىممر تونفر المممر،ع مع تونفر مممر،ع مممثنر

.488

*0.000

.572

*0.000

.440

*0.000

.604

*0.000
*0.000

ال ار،ر لوو معتف ،بملمهمرىر مع مممر،ع الرى مممثنر

.3

،تس ته ،ر التومل،

.4
.5

،تس تح  ،العلامو المعؤللر د وفم ل أ ا المممر،ع عنبمق أل ا،لمبمق

تتلفر ملار ممل،ر مادمر لتىف،ن أىمطر المممر،ع الملطط ل م

.6

تتلفر ملار بمر،ر مادمر لتىف،ن أىمطر المممر،ع الملطط ل م

.556

.7

تتلفر ملار لللعت،ر مادمر لتىف،ن أىمطر المممر،ع الملطط ل م

.697

*0.000

.8

تتىمعب ىفهمت المممر،ع مع الملارىر الملططر ل ن لنمممر،ع

.613

*0.000

.9

تمتنك المىممر ىممس مملد فعمو ،حوس ىفهمت المممر،ع لفهمق لنملارىر

.609

*0.000

، .10تس تحه،ا ملرلمت المممر،ع الملطط ل م ل ه ر لنملار المتمحر

.588

*0.000

، .11تس تحه،ا ىتمد ا،لمب،ر ي،ر ملطط ل م

.499

*0.000

* ا رتبمط او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05

،لضئ ل لو رقس  )12معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو مالفمدن،رم لال رلر

الون،ر لنملموو لالني ،ب ،أ معممات ا رتبمط المب،ىر الر دى معتلى معىل،ر  α ≥ 0.05لبنلك
،عتبر الملمو ةم قمق لمم لضع له،مع .

جدول رقم ( :)12معامل اإلرتااط ايب كل قرة مب قرار مجال "الفا مية" والدرجة الكمية لممجال
لالرتااط

معامل ايريوب

، .1تس ته،،س م ى تحه،ا أه ا

، .2تس ته،،س م ى تحه،ا أه ا
، .3تس لضع أه ا

المممر،ع لمولىمت م م الىمح،ر الوم،ر

المممر،ع لمولىمت م م الىمح،ر الىلد،ر

 .4تتلىب المىممر م لر ملمطر ي،ر متلقعر أثىم تىف،ن المممر،ع

 .5تهلس المىممر بتطل،ر لطط ب ،نر لنتغنب دنم الملمطر المتلقعر أثىم تىف،ن المممر،ع
.6

تعتم المىممر دنم لبرت م العمبهر لال رل

لنتغنب دنم الملمطر

المعتفم ل م المممر،ع المممب ر فد تطل،ر ب ادو

، .7تس التىع،ا مع الل مت نات العاقر بملمممر،ع ممم ،عمهس فد تحه،ا أه ا

المممر،ع

، .8رادم تأث،ر التغ،رات فد الع،ما العمس دنم تىف،ن المممر،ع لىتمدل م دى ته،،س المممر،ع

* ا رتبمط او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05
90

.536

*0.000

.642

*0.000

.631

لنمممر،ع مح ل رمى،مق لقمبنر لنه،م

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.677
.602

*0.000
*0.000
*0.000

.553

*0.000

.684

*0.000

.644

*0.000

،لضئ ل لو رقس  )13معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو ما عت امرم لال رلر

الون،ر لنملموو لالني ،ب ،أ معممات ا رتبمط المب،ىر الر دى معتلى معىل،ر  α ≥ 0.05لبنلك
،عتبر الملمو ةم قمق لمم لضع له،مع .
جدول رقم ( :)13معامل اإلرتااط ايب كل قرة مب قرار مجال "اإليتدامة" والدرجة الكمية لممجال

لالرتااط

معامل ايريوب

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.1

،رادم فد تةم،س المممر،ع اقترال أىمطر ل تحتمج لمة ر تمل،و معتمر

.550

*0.000

.2

،رادم فد تةم،س المممر،ع اقترال أىمطر تبىد ق رات الفدمت المعت فر

.403

*0.000

.685

*0.000

.365

*0.001

.625

*0.000

.6

،تس تح  ،م ى اعتم ارر،ر فلاد المممر،ع بع اىت مد م

.658

*0.000

.7

المىممر م ى اعت امر فلاد المممر،ع ممل،مق

.608

*0.000

.621

*0.000

.687

*0.000

.724

*0.000

.825

*0.000

.3
.4
.5

.8
.9

تعمهس المممر،ع فد بىم ق رات العممن،

ف ،م لتأه،ن س لنعمو فد مممر،ع

مممب ر
تطلر المىممر مراومت مع ململدمت متىلدر فد الملتمع لتىف،ن المممر،ع
،تس تح  ،م ى التراس أةحمب المةملئ نات العاقر ب دس ابىمطر الىملحر

الملتمرل بع اىت م المممر،ع
تح
تح

المىممر م ى اعت امر فلاد الممرلع ب،د،مق

تح

المىممر م ى تبىد المممر،ع ى /ت اب،ر تعرر ا ارل معت امر لنب،در

التغنب دنم الملمطر التد تتلملر دمر الممرلع)

ىتمد الممرلع قم رل دنم

لالملار الطب،ع،ر

، .10تس تح  ،م ى تطل،ر المممر،ع له رات المعتف ، ،دنم ا ارل الملمطر الب،د،ر
.11

،تس تح  ،م ى معمهمر المممر،ع فد بىم اله رل دنم الةمل م
ال ارل المعت امر لنملار الطب،ع،ر

ألو

* ا رتبمط او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05

،لضئ ل لو رقس  )14معممو ا رتبمط ب ،وو فهرل م فهرات ملمو مابثرم لال رلر الون،ر

لنملموو لالني ،ب ،أ معممات ا رتبمط المب،ىر الر دى معتلى معىل،ر  α ≥ 0.05لبنلك ،عتبر
الملمو ةم قمق لمم لضع له،مع .
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جدول رقم ( :)14معامل اإلرتااط ايب كل قرة مب قرار مجال "ااثر" والدرجة الكمية لممجال
لالرتااط

معامل ايريوب

().Sig

.548

*0.000

.701

*0.000

.3

،تس تح  ،م ى تحع لةلو المعتف ، ،الم أعلاا الم لات

.749

*0.000

.4

،تس تح  ،م ى تحع لةلو المعتف ، ،الم أعلاا الملرلمت

.601

*0.000

.566

*0.000

.6

،تس تح  ،م ى اىلمرات المممر،ع م ح،ث تمو ،الىعم

.555

*0.000

.7

،تس تح  ،م ى تطل،ر المممر،ع لم مرات لق رات الىعم

.569

*0.000

.8

،تس تح  ،م ى تحع اىتمل،ر الراضد لاللح ات الىتمل،ر الرراد،ر

.581

*0.000

.9

،تس تح  ،تغ،رات ابم الغنادد لألعر

.669

*0.000

، .10تس تح  ،تغ،ر اللضع التغنلي لألطفمو

.674

*0.000

، .11تس تح  ،معمهمر المممر،ع فد تطل،ر الهطمع المعت

.702

*0.000

.2

.5

،تس تح  ،م ى تحه،ا المممر،ع ابثر المتلقع دنم الفدمت المعت فر

القيمة االحتمالية

م
.1

الفقرة

،تس تح  ،م ى تغ،ر ترو،ب لمعتلى لو المعتف ، ،ىت،لر لنممرلع تىلع لر،م ل

مةم ر ال لو)

،تس تح  ،م ى تمو المعتف ، ،م الحةلو دنم فرر أفضو لنلةلو الم
المعنلممت المطنلبر لعبو مع،مت س

*اإرتباط دا إحصائيا ند مستوى داللة .α ≥ 0.05

،لضئ ل لو رقس  )15معممو ا رتبمط ب،

وو فهرل م

فهرات ملمو مترل،

ا بتومرات

المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع مم لال رلر الون،ر لنملموو لالني ،ب،

أ

معممات ا رتبمط المب،ىر الر دى معتلى معىل،ر  α ≥ 0.05لبنلك ،عتبر الملمو ةم قمق لمم لضع

له،مع .
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جدول رقم ( :)15معامل اإلرتااط ايب كل قرة مب قرار مجال "ترويج اإلاتكارار الم ار ية لمصالح الفئار
الميتهد ة وتكرارها وتوييعها" والدرجة الكمية لممجال

لالرتااط

معامل ايريوب

تهلس المىممر بتح  ،م ى ته ،س المممر،ع بىمطر ي،در تهن، ،در تهى،دمت ح ،ثدر) لنفددمت

.1

().Sig

م

القيمة االحتمالية

الفقرة

.673

*0.000

.2

،رادم ق،مس المممر،ع بىمر لتعم،س أىمطر ي،ر تهن، ،ر تهى،مت ح ،ثر) ب ،المعتف، ،

.791

*0.000

.4

،تس ىهو الم مرات المعرف،ر لالفى،ر اللمةر بملبتومرات ب ،المعتف ، ،لاو المممر،ع

.811

*0.000

،تس تلث،ا البتومرات الىملحر لىمرهم ب ،المعتف، ،

.798

المعت فر

،رادم ا المعتف، ، ،تنهل ت ر،بمت دنم اعتل اس تهى،مت ح ،ثر

.3

تهلس المىممر بته ،س لطرل البتومرات لاو تةم،س الممرلع

.5
.6

،تس تورار البتومرات لتلع،ع ىطمق م فد الملتمع المحند

.7

تهلس المىممر بيل ار ر،مرات تبم ل،ر ب ،المرارد ،لحنهمت دمو لىمر التلمرب المبتورل

.8

.823
.731
.857
.831

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

*ا رتبمط او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05

ب .الصد الانائ :Structure Validity
،عتبر الة ا البىمدد أح مهم،،

ة ا اب ال الني ،ه،

م ى تحها ابه ا

التد تر،د اب ال

اللةلو إل ،مو ل،ب ،م ى إرتبمط وو ملمو م ململت ال راعر بمل رلر الون،ر لفهرات ا عتبمىر.

،ب ،ل لو رقس  )16أ لم،ع معممات ا رتبمط فد لم،دع ملدملت ا عدتبمىر الدر إحةدمد،مق

دى معتلى معىل،ر  α ≥ 0.05لبنلك تعتبر لم،ع ململت ا عتبمىر ةم ق لمم لضعت له،مع .
جدول رقم ( :)16معامل اإلرتااط ايب درجة كل مجال مب مجاالر اإليتاانة والدرجة الكمية لإليتاانة
معامل ايريوب

القيمة االحتمالية
)(Sig.

المادمر.

.826

*0.000

الفمدن،ر.

.770

المجال

لالرتااط
.793

الوفم ل.

ا عت امر.

.840

ترل ،ا بتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.

.693

ابثر.

* ا رتبمط او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05

93

.795

*0.000
*0.000
*0.000
*0.000
*0.000

خامياً :ثاار اإل يتاانة : Reliability

،هةد بثبدمت ا عدتبمىر هدل أ ،عطدد ا عدتب،م ىفد

ل،هةد بد أ،ضدم إلدم أي رلدر ،عطددد المه،دم

الىتدمد إنا أد،د تطب،هد دد ل مدرات متتمل،درو

قد ار ات متهمربدر دىد وددو مدرل ،عدتل س ف ،دمو أل مدم هددد

رل ددر إتع ددمق لاىع ددلمم لاع ددتم ارر،ت دىد د تود درار إع ددتل ام ف ددد ألق ددمت ملتنف ددر اللرل ددمليو 2010و

ر.)97
لقد تحهددا البمحددث مد ثبددمت إعددتبمىر ال ارعددر مد لدداو معممددو ألفددم ورلىبددمخ Cronbach's
Alpha Coefficientو لومىت الىتمد ومم هد مب،ىر فد ل لو رقس .)17
جدول رقم ( :)17معامل لفا كرونااخ لقيا

ثاار االيتاانة
دد

المجال

الفقرار

كرونااخ

11

0.804

المادمر.

10

الفمدن،ر.

8

الوفم ل.

معامل لفا
0.774
0.767

ا عت امر.

11

0.846

ترل ،ا بتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.

8

0.916

ابثر.

جميع المجاالر معا

11
59

0.846
0.952

لاضددئ مد الىتددمد الملضددحر فددد لد لو رقددس  )17أ ق،مددر معممددو ألفددم ورلىبددمخ مرتفعددر لوددو

ملدمو ح،دث تتدرالل بد،

0.767و)0.916و ب،ىمدم بنغدت للم،دع فهدرات ا عدتبمىر )0.952و لهدنا ،عىددم

أ الثبمت مرتفع ل او إحةمد،م.

لبنلك تودل ا عدتبمىر فدد ةدلرت م الى مد،در ومدم هدد فدد المنحدا رقدس  .)3ل،ودل البمحدث قد

تأو م ة ا لثبمت إعتبمىر ال ارعدر ممدم ،لعند دندم ثهدر تممدر بةدحر ا عدتبمىر لةداح،ت م لتحن،دو

الىتمد لا لمبر د أعدنر ال راعر.

يادياً :ااياليب اإلحصائية الميتخدمة:

تس تفر،ث لتحن،و ا عتبمىر م لاو برىمم التحن،و ا حةمدد Statistical Package for

.(SPSS) the Social Sciences
 .1اختاار التوميع الطايع

: Normality Distribution Test

تددس اعددتل اس التبددمر وللملددلرل

)Kolmogorov-Smirnov Test )K-S

 -عددمرىل

لتبمر مم إنا ومىت الب،مىمت تتبع التلر،ع الطب،عد م د م و لومىت الىتمد ومم هد مب،ىر فد لد لو

رقس .)18
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جدول رقم ( :)18يوضح نتائج اختاار التوميع الطايع
قيمة

المجال

االختاار

المادمر.

0.666

الفمدن،ر.

1.122

0.775

الوفم ل.

ا عت امر.

0.785

ترل ،ا بتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.

0.982

ابثر.

جميع مجاالر االيتاانة

1.185
1.015

القيمة

االحتمالية
)(Sig.
0.766
0.585
0.161
0.569
0.121
0.290
0.255

لاضددئ مد الىتددمد الملضددحر فددد لد لو رقددس  )18أ اله،مددر الحتممل،ددر ) (Sig.للم،ددع ملددملت

ال ارعددر أوبددر مد معددتلى ال للددر  0.05لبددنلك فددي تلر،ددع الب،مىددمت ل ددن الملددملت ،تبددع التلر،ددع الطب،عددد
ح،ث تس اعتل اس اللتبمرات المعنم،ر لإللمبر د أعدنر ال راعر.
وقد تم ايتخدام اادوار اإلحصائية التالية:

 .1الىعب المدل،ر لالتو اررات )Frequencies & Percentagesر للة
المع،مري.

 .2المتلعط الحعمبد لاللر الىعبد لا ىح ار

د،ىر ال راعر.

 .3التبمر ألفم ورلىبمخ  )Cronbach's Alphaلمعرفر ثبمت فهرات ا عتبمىر.
 .4التبدمر وللملدلرل -عدمرىل

) Kolmogorov-Smirnov Test)K-Sلتبدمر مدم إنا ومىدت

الب،مىمت تتبع التلر،ع الطب،عد م د م .

 .5معممدو إرتبدمط ب،رعدل

 )Pearson Correlation Coefficientله،دم

اعتل م البمحث لحعمب ا تعما ال الند لالة ا البىمدد لإلعتبمىر.

رلدر ا رتبمط د و لقد

 .6التب ددمر  Tف ددد حمل ددر د،ى ددر لاحد د ل  )T-Testلمعرف ددر م ددم إنا ومى ددت متلع ددط رل ددر ا ع ددتلمبر قد د
لةنت إلم ال رلر المتلعطر لهد  3أس ار ت أل قنت د نلك .لله اعتل م البمحث لنتأو مد
للر المتلعط لوو فهرل م فهرات ا عتبمىر.

 .7التبددمر  Tفددد حملددر د،ىتدد،

 )Independent Samples T-Testلمعرفددر مددم إنا وددم هىددمك

فرلقمت نات للر إحةمد،ر ب ،ململدت ،م الب،مىمت المعتهنر.

 .8التبمر تحن،دو التبدم ،ابحدم ي)  )One Way Analysis of Variance - ANOVAلمعرفدر
م ددم إنا و ددم هى ددمك فرلق ددمت نات لل ددر إحة ددمد،ر ب دد ،ث دداث ململد ددمت أل أوث ددر مد د الب،مى ددمت.

لاعتل م البمحث لنفرلا التد تعرى لنمتغ،ر الني ،متمو دنم ثاث ململدمت فأوثر.

 .9التبمر  LSDلمهمرىر المتلعطمت البع ،ر.
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الفصل اخلامس
حتليل البيانات واجابة أسئلة
الدراسة ومناقشتها

 المقدمة.

 أوالً :الوصف اإلحصائي لعيوة الدراسة وفق البيانات الشخصية.
 ثانياً :الوصف اإلحصائي لعيوة الدراسة وفق بيانات تتعلق بالمو مة.
 ثالثاً :المحك المعتمد في الدراسة.
 رابعاً :أسئلة الدراسة.

المقدمة:
لاع ددتع ار

،تض ددم ه ددنا الفة ددو درضد دمق لتحن ،ددو الب،مى ددمتو لنل ددك مد د ل دداو ا لمب ددر دد د أع دددنر ال ارع ددر
أب ددرر ىت ددمد ا ع ددتبمىر لالت ددد ت ددس التلة ددو إل ،ددم مد د ل دداو تحن ،ددو فهرات ددمو لاللق ددل

دن ددم

الب،مىمت الملة،ر د المعتل،ب ،التد امتمنت دنم اللى و العمرو المؤهو العنمددو عدىلات اللبدرل
فد ملمو المممر،ع)و لب،مىمت تتعنا بملمىممر دمر المىممرو المحمفمر التد تهدع ف ،دم المىممدرو دد
المم ددمر،ع المىف ددنل ل دداو الع ددىلات اللمد د

الممض دد،ر)و ل ددنا ت ددس إلد د ار المعملل ددمت ا حة ددمد،ر لنب،مى ددمت

المتلمعر م إعتبمىر ال راعرو إن تس اعتل اس برىمم الدررس ا حةدمد،ر لن ارعدمت اللتممد،در )(SPSS
لنحةلو دنم ىتمد ال راعر التد تس درض م لتحن،ن م فد هنا الفةو.

والً :الوصف اإلحصائ

لعينة الدراية و

 .1توميع ينة الدراية حيب الجن :

الايانار الشخصية :

جدول رقم ( :)19توميع ينة الدراية حيب الجن
العدد

النياة المئوية %

الجن
نور

59

79.7

أىثم

15

20.3

المجموع

74

100.0

،تضددئ م د ل د لو رقددس  )19أ مددم ىعددبت  %79.7م د د،ىددر ال ارعددر نوددلرو ب،ىمددم %20.3

إىمث .ل،عرل البمحث نلك إلم طب،عر الملتمع الفنعط،ىد الني تت ىم ف ،ىعبر مممرور المرأل فد علا
العمو ل،ؤو نلك تهر،ر الل مر المروري لإلحةم الفنعط،ىد الةم ر فد فب ار،در 2017س لمعدئ الهدلى

العممنددر فددد قطددمع يدرل لنعددمس 2016س لأمددمر ف،د إلددم للددل فلددلل وب،درل بدد ،الددنولر لا ىددمث فددد ىعددبر

المم د ددمرور ف د ددد اله د ددلى العممن د ددر ب د دد ،ابفد د د ار و ح ،د ددث بنغ د ددت الىع د ددبر  %79.7لن د ددنولر مهمب د ددو %20.3

لإلىمث.)www.pcbs.gov.ps .

 .2توميع ينة الدراية حيب العمر:
جدول رقم ( :)20توزيع عينة الدراسة حسب العمر
العدد

النياة المئوية %

العمر
أقو م  30عىر

17

23.0

م  30إلم أقو م  40عىر

24

32.4

م  40إلم أقو م  50عىر

20

27.0

 50عىر فأوثر

13

17.6

74

100.0

المجموع
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،تضئ م ل لو رقس  )20أ مم ىعبت  %23.0م د،ىر ال راعر أدممرهس أقو م  30عىرو

 %32.4تترالل أدممرهس م  30إلم أقو م  40عىرو  %27.0تترالل أدمدمرهس مد  40إلدم أقدو مد

 50عىرو ب،ىمم  %17.6أدممرهس  50عىر فأوثر .ل،احم م نلك أ  %55.4م أف ار الع،ىر هس م

فدددر المددبمبو ويددرإ الااحددث أ هددن الىعددبر تحعددب ل ددن المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو
الر اردددد لنلددك م د لدداو إدتمم هددم لفدددر المددبمبو ح،ددث أ فدددر المددبمب تلمددع بدد ،الطمقددمت لاله د رات

ا ب اد،ر لب ،رلل التطل،ر لالتح ،ث معمق بيدتبمر أ الملار البمر،ر فد هنا الع قم رل دنم التحع،
لر،م ل وفم ل ا ىلمر.
 .3توميع ينة الدراية حيب المؤهل العمم :
جدول رقم ( :)21توميع ينة الدراية حيب المؤهل العمم
المؤهل العمم
بنلس فأقو
بومللر،ل
راعمت دن،م
المجموع

العدد

النياة المئوية %

19

25.7

42

56.8

13

17.6

74

100.0

،تضددئ م د ل د لو رقددس  )21أ مددم ىعددبت  %25.7م د د،ىددر ال ارعددر مددؤهن س العنمددد بنددلس

فأقوو  %56.8مدؤهن س العنمدد بودمللر،ل و ب،ىمدم  %17.6مدؤهن س العنمدد ارعدمت دن،دمو ل،احدم أ
ملمددلع  %74.4م د أف د ار الع،ىددر ،متنوددل

ل ارعددمت دن،ددم لهددنا  ،د و دنددم

رلددمت دنم،ددر بوددمللر،ل

المعددتلى العنم ددد الع دملد ال ددني ،متنود د الهددمدم ،دن ددم ا ارل العن ،ددم لالممددمر،ع ف ددد المىمم ددمتو ويعدددمو

الااحدث نلدك إلدم ر،ددم ل إهتمدمس لادتمدم هدن المىممددمت دندم حدممند المد م ات لالتددد تتمتدع بهد ر وددم
م اللبرات لالم مرات العنم،ر ممم ،عمد هم فد تبىد مفمه،س لأعمل،ب إ ار،ر ح ،ثر بمرلىر وب،رل.

 .4توميع ينة الدراية حيب ينوار الخارة

مجال المشاريع:

جدول رقم ( :)22توميع ينة الدراية حيب ينوار الخارة
ينوار الخارة

مجال المشاريع

مجال المشاريع

العدد

النياة المئوية %

أقو م  5عىلات

13

17.6

م  5إلم أقو م  10عىلات

27

36.5

م  10إلم أقو م  15عىر

16

21.6

 15عىر فأوثر

18

24.3

74

100.0

المجموع

98

،تضئ م ل لو رقس  )22أ مم ىعبت  %17.6م د،ىر ال راعر عىلات لبرت س أقو مد 5

عىلاتو  %36.5تترالل عىلات لبرت س م  5إلم أقو م  10عىلاتو  %21.6تترالل عىلات لبرت س
م د  10إلددم أقددو م د  15عددىرو ب،ىمددم  %24.3عددىلات لب درت س  15عددىر فددأوثرو ل،احددم م د نلددك أ

 %82.4مد د،ىددر ال ارعددر لد  ،س لبدرل فددد ملددمو الممددمر،ع مد  5عددىلات فددأوثر لهددنا ،د و دنددم تمتددع

المىممددمت بلب درات ومف،ددر ىلددمر الم ددمس لابدمددمو ممددم ،ددؤ ي إلددم إعددتم ارر،ر هددن المىممددمت لالحملددر
المنحر عتهطمب لبرات إ ار،ر لفى،در لتىف،دن الممدمر،ع للمةدر الممدمر،ع الفى،در وممدمر،ع البى،در التحت،در
لالمممر،ع الرراد،ر.

ثانياً :الوصف اإلحصائ

لعينة الدراية و

االمنظمة :

ايانار تتعم

 .1توميع ينة الدراية حيب مر المنظمة:
جدول رقم ( :)23توميع ينة الدراية حيب مر المنظمة
العدد

النياة المئوية %

مر المنظمة
أقو م  5عىلات

7

9.5

م  -5إلم أقو م  10عىلات

14

18.9

م  – 10إلم أقو م  15عىر

22

29.7

 15عىر فأوثر

31

41.9

74

100.0

المجموع

،تضئ م لد لو رقدس  )23أ مدم ىعدبت  %9.5مد المىممدمت أدممرهدم أقدو مد  5عدىلاتو
 %18.9تتدرالل أدممرهدم مد  -5إلدم أقدو مد  10عدىلاتو  %29.7تتدرالل أدممرهدم مد  – 10إلدم

أقددو م د  15عددىرو ب،ىمددم  %41.9أدممرهددم  15عددىر فددأوثرو ل،احددم م د الل د لو العددمبا أ ىعددبر
المىمممت التد مضم دنم دمرهدم  10عدىلات فدأوثر هدل%71.6و ممدم ،د لو دندم أ هدن المىممدمت

ق د قطعددت مددلطمق فددد اوتعددمب اللب درات العمن،ددر لالمعرف،ددر فددد الملددمو الددني تعمددو ف ،د و لهددنا ،عطددد

إىطبمع ل ،بللل إعتم ارر،ر لاعتهرار فد دمو المىمممت ي،ر الحولم،ر الرراد،ر للبرل مىمعبر ل  ،مو
ابمر الني ،ىعو

بموو ا،لمبد دنم قر ا لمبر دنم أعدنر ال راعر.
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 .2توميع ينة الدراية حيب المحا ظة الت تقع يها المنظمة:
جدول رقم ( :)24توميع ينة الدراية حيب المحا ظة الت تقع يها المنظمة
العدد

النياة المئوية %

المحا ظة الت تقع يها المنظمة
مممو يرل

12

16.2

يرل

21

28.4

اللعطم

11

14.9

لمى،لى

22

29.7

رفئ

8

10.8

74

100.0

المجموع

،تض ددئ مد د لد د لو رق ددس  )24أ م ددم ىع ددبت  %16.2مد د المىمم ددمت ته ددع ف ددد م ددممو يد درلو

 %28.4تهع فد يرلو  %14.9تهع فد اللعطمو  %29.7تهع فد لمى،لى و ب،ىمم  %10.8تهع فد

رفئو ،احم م الل لو العمبا أ محمفمر لمى،لى

تمتندك أوبدر دد مد المىممدمت ي،در الحولم،در

العممنددر فددد الملددمو الر اردددد ويعددمو الااحددث نلددك إلددم وبددر المعددمحر الرراد،ددر ل ددن المحمفمددرو ل،ن ،ددم
محمفمر يرل ل،رلع نلك إلم إدتبمرهم المرور المملد لا اري لمحمفممت قطمع يرل.
 .3توميع ينة الدراية حيب دد المشاريع المنفذة خالل الينوار الخم

الماضية:

جدول رقم ( :)25توميع ينة الدراية حيب دد المشاريع المنفذة خالل الينوار الخم
دد المشاريع المنفذة خالل الينوار الخم

الماضية

الماضية

العدد

النياة المئوية %

أقو م  5مممر،ع

18

24.3

م  10 -5مممر،ع

25

33.8

م  15 -11ممرلع

6

8.1

 16ممرلع فأوثر

25

33.8

74

100.0

المجموع

،تضددئ م د ل د لو رقددس  )25أ مددم ىعددبت  %24.3م د المىممددمت د د ممددمر،ع م المىفددنل أقددو م د 5
مممر،عو  %33.8د هم م  -5إلم  10مممر،عو ، %8.1ترالل د هم مد  15 -11ممدرلعو ب،ىمدم
 %33.8د هم  16ممرلع فأوثرو ل،تضئ أ
بتىف،ددن أوثددر م د لم د

ممددمر،ع لدداو اللم د

 %75.7م المىمممت ي،ر الحولم،ر الرراد،ر قممت

عددىلات الممضدد،ر لهددنا مؤمددر لم د ى ح،ل،ددر لر هددن

المىمممت فد المممرور ىحدل إيمثدر لتطدل،ر الهطدمع الر ارددد فدد قطدمع يدرلو ويعدمو الااحدث نلدك إلدم
ىتمد الحرلب المتوررل لالحةمر المفرل

تعت

دنم قطمع يرل ممم ألل حملر منحر لتىف،ن ممدمر،ع وث،درل

تحع ،معتل،مت ابم الغنادد فد قطمع يرل.
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الد راية(Ozen et al., 2012) :

ثالثاً :المحف المعتمد

رع ددر لالحو ددس دن ددم مع ددتلى ا ع ددتلمبرو إدتمد د البمح ددث دن ددم ترت ،ددب
لتفع دد،ر ىت ددمد ال ا

المتلعطمت الحعمب،ر دنم معتلى الململت لإلعتب،م لمعتلى الفهدرات فدد ودو ملدموو لقد
رعدرو لقد تدس تح ،د طدلو اللا،دم فدد مه،دم
رلدر الملافهدر حعدب المحدك المعتمد لن ا

حد

ل،ورت اللممعدد مد لداو حعدمب المد ى بد،

دندم أوبدر ق،مدر فدد المه،دم

 )4=1-5لمد ثدس تهعد،م

رلدمت المه،دم

لنحةدلو دندم طدلو اللن،در أي  )0.80=5/4لبعد نلدك تدس

إضمفر هن اله،مر إلم أقو ق،مر فد المه،م

ب ا،ر المه،م

لهد لاح ةح،ئ( لنلك لتح ،

الح ابدنم ل ن اللن،رو لهونا أةبئ طلو اللا،م ومم هل ملضئ فد الل لو التملد:
جدول رقم ( :)26يوضح المحف المعتمد

الدراية

المتويط الحياا

الومب النيا المقاال لم

درجة الموا قة

م 1.80 - 1

م %36- %20

مىلفضر ل اق

أوبر م 2.60 - 1.80

أوبر م %52 - %36

مىلفضر

أوبر م 4.20 – 3.40

أوبر م %84 -%68

مرتفعر

أوبر م 3.40 – 2.60
أوبر م

أوبر م

5 - 4.20

متلعطر

%68 -%52

مرتفعر ل اق

أوبر م %100-% 84

رااعاً :يئمة الد راية

اليؤال الدرئي

ااول :مدا واقدع تطايد معدايير الصدندو الددول لمتنميدة الم ار يدة (إيفداد( د تقيديم

مشاريع اامب الغذائ االمنظمار ير الحكومية العاممة

المجال الم ار

لإللمب ددر دد د ه ددنا العد دؤاو ت ددس اع ددتل اس المتلع ددط الحع ددمبد لا ىحد د ار

لالترت،ب لمعرفر رلر الملافهر .الىتمد ملضحر فد ل لو رقس .)27

اقطاع مة.

المع ،ددمري لال ددلر الىع ددبد

جدول رقم ( :)27المتويط الحياا واإل نحراف المعياري والومب النيا والترتيب لجميع قرار اإليتاانة
الاند

المتويط االنحراف

الحياا

المعياري

المادمر.

4.27

0.40

الفمدن،ر.

4.25

0.40

الوفم ل.

ا عت امر.
ابثر.

ت د ددرل ،ا بتو د ددمرات المراد ،د ددر
لمةد ددملئ الفدد ددمت المعد ددت فر

لتورارهم لتلع،ع م.

جميع قرار اإليتاانة

4.04
4.14
4.13

0.45
0.45
0.45

الومب

قيمة

85.45

27.381

0.000

85.10

27.059

0.000

النيا

80.81
82.74
82.51

االختاار

20.054
21.609
21.681

القيمة

االحتمالية
0.000
0.000
0.000

4.14

0.64

82.79

15.340

0.000

4.16

0.36

83.13

27.571

0.000
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الترتيب

درجة

الموا قة

1

مرتفعر ل اق

2

مرتفعر ل اق

6
4
5
3

مرتفعر
مرتفعر
مرتفعر
مرتفعر
مرتفعر

م ل لو رقس  )27تب ،أ المتلعط الحعمبد للم،ع فهرات ا عدتبمىر ،عدملي  4.16ال رلدر

الون،ر م  )5أي أ اللر الىعبد %83.13و لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعة م قبو أفد ار الع،ىدر
دنددم فهدرات ا عددتبمىر بمددوو دددمس .ل،تضددئ مد نلددك أ المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو
الررادد فد قطمع يرل تهلس بتطب،ا معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر الرراد،ر إ،فدم ) فدد ته،د،س ممدمر،ع

ابمد د الغ ددنادد لد د  ،م بىع ددبر %83.13و له ددن المع ددم،،ر متمثن ددر ف ددد المادم ددرو لالوف ددم لو لالفمدن ،ددرو
لا عت امرو لابثرو لترل ،البتومرات المراد،ر لمةدملئ الفددمت المعدت فر لتورارهدم لتلعد،ع م)و لللدل

تف ددملت ف ددد تطب ،ددا ملتم ددع ال ارع ددر لمع ددم،،ر الة ددى لا الد د للد لنتىم ،ددر الرراد ،ددرو ح ،ددث احت ددو مع ،ددمر

المادمددر المرتبددر ابللددم ويعددمو الااحددث نلددك إلددم ا راك العددملد لنمىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الرراد،ددر
بهم،ددر هددنا المع،ددمر م د ح،ددث إرتبمط د بملم ارحددو ابللددم فددد التلطدد،ط بي ممددرلع م د ح،ددث تح  ،د
إحت،ملدمت الفددمت المعدت فر لتةدم،س الممدمر،ع بمدم ،اددس هدن ا حت،ملدمت لأ تحه،دا مولىدمت مع،دمر
المادمر ،عطد مة اق،ر دمل،ر مع المعتف ، ،لالملتمدع المحندد لالممدلل ،أ،ضدمقو ب،ىمدم احتدو مع،دمر

الفمدن،ددر المرتبددر الثمى،ددر ويعددمو الااحددث نلددك إلددم حددرر المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو
الررادد بهطمع يرل لتىف،ن لتحه،ا أه ا

ابه ا

المممر،ع الملطط ل م لالتأو م إمومى،ر ق،م

مد ى تحه،دا

حعب اللطط المعبهرو ثس مع،مر ترل ،ا بتومرات فد المرتبر الثملثر ويرجع الااحث نلك إلم

إر ،ددم لدددد المىممددمت المتعددمرع إتلددم ته د ،س حنددلو ل  ،د ل لمىمعددبر لممددوات قمدمددر لطددرل إبتوددمرات
لاو تةم،س الممرلع لترل ،ا بتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م الدو

الملتمعددمت لمةددر أ هددن المىممددمت تعمددو فددد ب،دددر ي،ددر معددتهرلو ثددس مع،ددمر ا عددت امر فددد المرتبددر
الرابعددر ويعددمو الااحددث نلددك إلددم أ المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر تد رك أهم،ددر مع،ددمر ا عددت امر فددد ومفددر
م ارحدو الممددرلع لالددني ،عتبددر م،درل قل،ددر لهبددلو الممدمر،ع المهترحددر مد قبددو المىممددمت لنممددلل ،و ل ،ددتس

الممددلل ،ب ددنا المع،ددمر لم د ى تددلفر مؤم درات ق،ددم
تحرر المىمممت دنم تح  ،لق،م

تحهه د أثىددم تىف،ددن الممددمر،ع لبع د التىف،ددن أ،ض دمق ل

مد ى إعدت امر فلادد الممدمر،ع المىفدنل مد الىمح،در الممل،در لالب،د،در

لتعر،در إ ارل معددت امر لنب،ددر لالمدلار الطب،ع،درو ثددس مع،ددمر ابثدر لممعدمق ويرجددع الااحددث نلدك إلددم لدددد
المىمممت بأهم،ر تحه،ا أثمر ا،لمب،ر لنمممر،ع المىفنل لأ،ضمق لبرل المىمممت لق رت م دنم تح  ،م ى

اىلددمرات الممددمر،عو ب،ىمددم وددم مع،ددمر الوفددم ل فددد المرتبددر العم عددر لابل،درل ويعددمو الااحددث نلددك الددم

اهتمددمس المىممددمت ىحددل تح  ،د العلامددو المحههددر لوفددم ل الممددمر،عو بم ضددمفر إلددم محددمللت المىممددمت
لتحل،ددو الم د لات إلددم ملرلددمت بطر،هددر اقتةددم ،رو لنلددك م د لدداو تددلف،ر الم دلار البم در،ر لالممل،ددر
لالنللعددت،ر لتىف،ددن الممددمر،ع الملطددط ل ددمو ويددرإ الااحددث أ اللب درات المتراومددر ل ددن المىممددمت لالتددد
اوتعبت م مد لداو تىف،دن الع ،د مد الممدمر،ع لالممدمرور فدد الع ،د مد أىمدطر بىدم الهد رات لالتد ر،ب
لمةدر ف،مددم ،تعنددا فددد أىمددطر ته،دد،س الممددمر،ع لمتمبعت ددم لأ،ضدمق عددعد المىممددمت ىحددل تعهددب ملددملت
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اهتمدمس الممدلل ،لضدمم التمل،دو لالد دس مد الممدلل ،قد عدمهس هدنا وند فدد ر،دم ل إ راك للددد للبدرل

لاهتمدمس هدن المىممدمت ىحدل تطب،ددا معدم،،ر ته،د،س الممدمر،ع المتمثنددر فدد المادمدرو لالوفدم لو لالفمدن،ددرو
لا عت امرو لابثرو لترل ،ا بتومرات المراد،ر لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلع،ع م).

ويتفرع مب هذا اليؤال الرئي

يئمة ر ية:

 .1ما مدإ تطاي معيار المالئمة
المجال الم ار

العاممة

تقييم مشاريع اامب الغدذائ االمنظمدار يدر الحكوميدة

اقطاع مة؟

لإللمبددر د د هددنا الع دؤاو تددس اعددتل اس المتلعددط الحعددمبد لا ىح د ار

لالترت،ب لمعرفر رلر الملافهر .الىتمد ملضحر فد ل لو رقس .)28

المع،ددمري لالددلر الىعددبد

جدول رقم ( :)28المتويط الحياا واإل نحراف المعياري والومب النيا والترتيب لكل قرة مب قرار مجال
"المالئمة

م

الفقرة

ته د د د ددلس المىمم د د د ددر ب د د د دديل ار تح ،د د د د د
.1
لإلحت،ملمت قبو تةم،س المممر،ع
،للد ى د تمددمرود مددع المعددتف، ،

 .2المتلقع ،فد تةم،س المممر،ع مد
ح،ث ا حت،ملمت

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

،ددتس م ارد ددمل لل ددمت ىم ددر الل ددمت
نات العاقر دى تةم،س المممر،ع

 ،د ددتس تة د ددم،س المم د ددمر،ع بم د ددم ،اد د ددس
تحه،ا أه اف م

 ،ددتس تة ددم،س المم ددمر،ع بح ،ددث تتممم ددم
مع ابه ا الرد،ع،ر لنمىممر

 ،د د د ددتس تة د د د ددم،س المم د د د ددمر،ع بح ،د د د ددث
تتمممم مع أللل،مت المملو

،د ددتس تةد ددم،س أه د د ا الممد ددمر،ع بح،د ددث
تتمممد د د ددم مد د د ددع اعد د د ددترات،ل،مت الهطد د د ددمع
الررادد

،للد د د د د د داق د د د د ددر لاض د د د د ددحر ب د د د د دد،

احت،ملد د ددمت المعد د ددتف ، ،التد د ددد تد د ددس
تح  ،هم لب ،أه ا المىممر

هىد ددمك مرلىد ددر لتع د د ،و الممد ددمر،ع أثىد ددم
التىف،د ددن و د ددد تتو،د د د م د ددع أي تغ،،د د درات
محتمنر

،لل د اعددتفم ل م د المعرفددر المتمحددر
مثد ددو لب د درل الممد ددرلدمت المممثند ددر
.10
اللدرى فدد المىطهددر) أثىدم تةددم،س
لتىف،ن المممر،ع

جميع قرار المجال معاً

المتويط
الحياا

االنحراف
المعياري

الومب
النيا

قيمة
االختاار

القيمة
االحتمالية

الترتيب

درجة
الموا قة

4.54

0.60

90.81

22.046

0.000

1

مرتفعر ل اق

4.26

0.68

85.14

15.813

0.000

7

مرتفعر ل اق

4.24

0.64

84.86

16.789

0.000

8

مرتفعر ل اق

4.43

0.62

88.61

19.450

0.000

3

مرتفعر ل اق

4.50

0.60

90.00

21.416

0.000

2

مرتفعر ل اق

3.97

0.87

79.44

9.464

0.000

9

مرتفعر

4.27

0.67

85.41

16.353

0.000

6

مرتفعر ل اق

4.32
3.88

4.30
4.27

0.66
0.95

0.61
0.40
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86.49
77.57

85.95
85.45

17.149
7.952

18.196
27.381

0.000
0.000

0.000
0.000

4
10

5

مرتفعر ل اق
مرتفعر

مرتفعر ل اق
مرتفعر ل اق

م ل لو رقس ، )28مو إعتلار مم ،ندر
-

المتلعد ددط الحعد ددمبد لنفه د درل ابللد ددم لالتد ددد حد ددمرت دند ددم الترت،د ددب ابلو متهد ددلس المىممد ددر بد دديل ار تح  ،د د

لإلحت،مل د ددمت قب د ددو تة د ددم،س المم د ددمر،عم ،ع د ددملي  4.54ال رل د ددر الون ،د ددر مد د د  )5أي أ ال د ددلر الىع د ددبد
%90.81و لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعر ل اق م قبو أف ار الع،ىر دنم هن الفهرلو ويعدمو الااحدث

نلك إلم ا راك المرتفع ل ى ا ارل العن،م لم ار الممدمر،ع فدد المىممدمت ي،در الحولم،در الرراد،در بدأ

تح  ،إحت،ملمت الفدمت المعت فر قبو تةم،س المممر،ع هدد لطدلل أعمعد،ر لرد،عد،ر فدد بىدم مهترحدمت
الممدمر،ع لةد،ميت مو لأ إىلدمر هدن اللطدلل عد،ىت بملضدرلرل مهتدرل لممدرلع قدم ر دندم المىمفعدر فدد
م ،ا الحةلو دنم التمل،و.

-

المتلعط الحعمبد لنفهرل التمععر لالتد حمرت دنم الترت،ب ابل،در مهىدمك مرلىدر لتعد ،و الممدمر،ع
أثىدم التىف،ددن وددد تتو،د

مددع أي تغ،،درات محتمنددرم ،عددملي  3.88أي أ الددلر الىعددبد %77.57و

لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعر م قبو أفد ار الع،ىدر دندم هدن الفهدرلو ويعدمو الااحدث نلدك إلدم
لدددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الرراد،ددر بأهم،ددر للددل المرلىددر مومى،ددر تع د ،و الممددمر،ع حعددب

التغ،،د د درات المحتمن د ددر لمة د ددر ف د ددد الب،د د ددر الفنع د ددط،ى،ر لالت د ددد تتم ،د ددر بتع د ددمرع التغ،د د درات الع،مع د دد،ر
لا قتةم ،ر.

-

بمددوو دددمس ،مو د الهددلو بددأ المتلعددط الحعددمبد لملددمو م المادمددر م ،عددملي  4.27أي أ الددلر

الىعددبد %85.45و لهددنا ،عىددد أ هىددمك ملافهددر مرتفعددة جددداً م د قبددو أف د ار الع،ىددر ف،مددم ،لددر

تطب،ددا مع،ددمر المادمددر فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الرراد،ددر

بهطدمع يدرل و ليعدمو الااحدث نلدك إلدم ا راك الهدلي لنمىممدمت ي،در الحولم،در الرراد،در بهم،در
مع،دمر المادمدر لالدني ،درتبط بملم ارحدو ابللدم فدد التلطد،ط بي ممدرلع مد ح،دث تح ،د الفددمت
المعت فر لمحمللر اللةلو لالتعر دنم ا حت،ملمت الفعن،ر لنفدمت المعت فر لتةم،س المممر،ع

بمددم ،ادددس هددن ا حت،ملددمت مددع نلي العاقددرو أ،ض دمق لدددد المىممددمت بددأ تحه،ددا مولىددمت مع،ددمر

المادمددر ،عطددد قددلل داقددر ل مةد اق،ر دمل،ددر ل ددم مددع المعددتف ، ،لالممددلل ،أ،ضدمق .واتفقددر هددذه

النتيجددة مددع ارعددر أبددل رمضددم

 )2013ح،ددث أم ددرت ىتددمد تحن،ددو هددنا المحددلر بددأ معددتلى

الملافهر دنم تطب،ا المادمر ب رلر مرتفعر ل اقو ومم ،تفا مع راعر حمم  )2010التد أم رت

تأ ،،اق مرتفعمق م قبو أف ار ال راعر لتطب،ا مع،دمر المادمدر فدد ته،د،س الممدمر،ع فدد المىممدمت ي،در

الحولم ،ددر ف ددد قط ددمع يد درل لالت ددد أف ددم ت ح ددرر المىمم ددمت ي ،ددر الحولم ،ددر ف ددد قط ددمع يد درل ىح ددل
إعتل اس مع،مر المادمر فد ته،،س المممر،ع ل  ،م لنلك لتحه،ا متطنبدمت الممدلل ،فدد هدنا الةد
للمةدر أ المع،دمر ،هد،س المرحندر ابللدم فدد لرل ح،دمل الممدرلع لالتدد ،دتس ف ،دم التعدر

دندم

ا حت،ملمت الحه،ه،ر لنفدمت المعت فر لتح  ،الفدمت المعدت فر ب قدر مد ألدو لضدع تةدم،س ،نبدد
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هن ا حت،ملمتو لاتفهت أ،ضمق مع راعر رضلا

 )2015ب رلدر مرتفعدر لالتدد ب،ىدت أ دىةدر

المادمدر معددمهس هدمس فددد ىلدمل برىددمم متهل،در ابعدرلمو لأ،ضدمق مددع ارعدر بريددلث  )2013ب رلددر

مرتفعددر لالتددد أود ت أهم،ددر مع،ددمر المادمددر فددد ته،دد،س الممددمر،ع لأ تمل،ددو الممددمر،ع ،تددأثر بمع،ددمر
المادمددر بمددوو وب،ددرو لفددد عدد،ما ألددر تف ،د ىتددمد تطب،ددا مع،ددمر المادمددر فددد ارعددمت ته،،م،ددر
طبهت فد قطمدمت مح ل بأ معتلى اللتراس بتطب،ا مع،مر المادمر ،عتبدر مرتفعدمق و ارعدر دنهدس
)2012و ا،فددم )2017و فددمرلا )2015و CARE

)2017و )2017 Yilaو OXFAM

)2017و )2017 ADBو )2015 Nguyenو  )2014 Chapma and Farrowالت ددد
اع ددتل مت مع ،ددمر المادم ددر ف ددد ته ،دد،س الممد درلع للنة ددت إلد دم أ المم ددرلع و ددم ماد ددس لمد درتبط
بيحت،ملمت الفدمت المعت فر لبمبللل،مت المحن،ر لاللطى،ر أ،ضمقو ل،عرل البمحث هنا ابتفدما الدم
ال لر ابعمعد لمع،مر المادمر فد ته،،س المممر،عو لمةر أ تةم،س أي ممرلع ،لب أ ،درتبط

ل،تادس مع إحت،ملمت الفدمت المعت فر لالملتمع بموو دمس لابللل،مت العممر ل نا الملتمع.
 .2ما مدإ تطاي معيار الكفاءة
المجال الم ار

العاممة

تقيديم مشداريع اامدب الغدذائ االمنظمدار يدر الحكوميدة

اقطاع مة؟

لإللمبددر د د هددنا الع دؤاو تددس اعددتل اس المتلعددط الحعددمبد لا ىح د ار

لالترت،ب لمعرفر رلر الملافهر .الىتمد ملضحر فد ل لو رقس .)29

المع،ددمري لالددلر الىعددبد

جدول رقم ( :)29المتويط الحياا واإل نحراف المعياري والومب النيا والترتيب لكل قرة مب قرار مجال "الكفاءة"
م
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7

الفقرة
 ،د ددتس تح ،د د د ربح ،د ددر المم د ددمر،ع المىف د ددنل دن د ددم

معتلى المعتف،

تهد ددمر المىممد ددر تونفد ددر الممد ددمر،ع مد ددع تونفد ددر

مممر،ع مممثنر

،د ددتس ته د د ،ر التود ددمل،

ال ار،د ددر لود ددو معد ددتف،

بملمهمرىر مع مممر،ع الرى مممثنر

،ددتس تح  ،د العلامددو المعددؤللر د د وفددم ل أ ا

المممر،ع عنبمق أل ا،لمبمق

تت د ددلفر مد د دلار ممل ،د ددر مادمد د در لتىف ،د ددن أىم د ددطر

المممر،ع الملطط ل م

تتد ددلفر م د دلار بم د در،ر مادم د در لتىف،د ددن أىمد ددطر

المممر،ع الملطط ل م

تتد ددلفر م د دلار لللعد ددت،ر مادمرلتىف،د ددن أىمد ددطر

المتويط

االنحراف

الومب

قيمة

االختاار

االحتمالية

الحياا

المعياري

النيا

القيمة

الترتيب

درجة

الموا قة

3.90

0.80

78.08

9.630

0.000

8

مرتفعر

3.72

0.87

74.32

7.095

0.000

11

مرتفعر

3.78

0.94

75.68

7.171

0.000

10

مرتفعر

4.05

0.64

14.195 81.08

0.000

6

مرتفعر

3.92

0.90

78.38

8.755

0.000

7

مرتفعر

4.20

0.57

18.059 84.05

0.000

4

مرتفعر ل اق

4.05

0.83

10.838 81.10

0.000

5

مرتفعر
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م

الفقرة

االنحراف

المتويط

المعياري

الحياا

الومب

النيا

قيمة

االختاار

القيمة

االحتمالية

الترتيب

درجة

الموا قة

المممر،ع الملطط ل م
.8
.9
.10

تتىمعد د د ددب ىفهد د د ددمت الممد د د ددمر،ع مد د د ددع الملارىد د د ددر

الملططر ل ن لنمممر،ع

تمتنك المىممر ىممس مملد فعمو ،حودس ىفهدمت

المممر،ع لفهمق لنملارىر

،ددتس تحه،ددا ملرلددمت الممددمر،ع الملطددط ل ددم
ل ه ر لنملار المتمحر

، .11تس تحه،ا ىتمد ا،لمب،ر ي،ر ملطط ل م
جميع قرار المجال معاً

4.27

0.71

15.434 85.41

0.000

3

مرتفعر ل اق

4.36

0.77

14.908 87.22

0.000

2

مرتفعر ل اق

4.40

0.59

20.068 87.95

0.000

1

مرتفعر ل اق

3.82

0.84

76.39

8.232

0.000

9

مرتفعر

4.04

0.45

20.054 80.81

0.000

مرتفعر

م ل لو رقس ، )29مو إعتلار مم ،ندر
-

المتلعط الحعمبد لنفهرل العممرل لالتد حمرت دنم الترت،ب ابلو ميتم تحقيد مخرجدار المشداريع

المخطط لها دوب هدر لمموارد المتاحةم ،عملي  4.40ال رلر الون،ر م  )5أي أ اللر الىعبد
%87.95و لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعة جدداً مد قبدو أفد ار الع،ىدر دندم هدن الفهدرلو ويعدمو

الااحث نلك إلم اللدد المرتفع ل ى المىمممت ي،ر الحولم،ر الرراد،ر بأ إه ار المدلار المتمحدر
لتحه،ا ملرلمت الممدمر،ع ،حدرس أل ،ع،دا هدن المىممدمت مد الحةدلو دندم التمل،دو أل إعدتمرار

التمل،و م المملو ىفع لنممرلع المىفنو ل،رى البمحث أ المىمممت تمتنك الودلا ر لاللبدرل التدد
تموى م م تحه،ا ملرلمت المممر،ع الملطط ل م ل ه ر لنملار المتمحر.

-

المتلع ددط الحع ددمبد لنفهد درل الثمى ،ددر لالت ددد ح ددمرت دن ددم الترت ،ددب ابل ،ددر م تقدددارب المنظمدددة تكمفدددة
المشاريع مع تكمفدة مشداريع مماثمدةم ،عدملي  3.72أي أ الدلر الىعدبد  74.32و لهدنا ،عىدد

أ هىددمك ملافهددر مرتفعددة م د قبددو أف د ار الع،ىددر دنددم هددن الفه درلو ويعددمو الااحددث نلددك إلددم حددرر
المىمممت ي،ر الحولم،ر الرراد،ر لته ،س مممر،ع نات تومل،

لاقع،ر لمهىعر لنمملل ،لةدللق الدم

المفمضد ددنر بد دد ،الممد ددمر،ع دبد ددر ارعد ددر معد ددتل،مت التونفد ددر لالفمد د د ل لنممد ددمر،عو ل،د ددرى البمحد ددث أ

المىمممت تلري محمللت متوررل لنتىع،ا ف،مم ب،ى م م ألو مهمرىر ابىمطر لالمممر،ع م ح،ث

تونفت م مع ا حتفمم ب رلر م اللةلة،ر ف،مم ،تعنا بملب،مىمت الممل،ر.
-

بموو دمس ،مو الهلو بأ المتلعط الحعمبد لملمو مالوفم لم ،عملي

أي أ اللر الىعدبد

%و لهددنا ،عىددد أ هىددمك ملافهددر مرتفعددة م د قبددو أف د ار الع،ىددر دنددم فه درات هددنا الملددموو

ويعدمو الااحدث نلدك إلدم إهتمدمس المىممدمت المت ار،د ىحدل ارعدر تونفدر لربح،در الممدمر،ع دندم دد ل
معددتل،مت ع دلا دنددم معددتلى المعددتف ،أل المىممددرو لتح  ،د العلامددو المحههددر لوفددم ل الممددمر،عو
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بم ضددمفر إلددم إهتمددمس المىممددمت لتحل،ددو الم د لات إلددم ملرلددمت بطر،هددر اقتةددم ،رو لنلددك م د

لاو تلف،ر المدلار البمدر،ر لالممل،در لالنللعدت،ر لتىف،دن الممدمر،ع الملطدط ل دم فدد مدو ىمدمس مدملد
فعمو ،حوس الىفهمتو واتفقر هذه النتيجة مع ارعدر الد لل  )2013التدد ومدفت معدتل،مت مرتفعدر

لوفددم ل إ ارل الممددمر،ع فددد مىممددمت الملتمددع الم د ىد الرراد،ددر بهطددمع ي درل و ل ارعددر أبددل رمضددم

)2013و حمم  )2010النتد ،أمدمرتم الدم أ المىممدمت ي،در الحولم،در فدد قطدمع يدرل تعدتل س

مع ،ددمر الوف ددم ل ف ددد ته ،دد،س مم ددمر،ع م ب رل ددر مرتفع ددرو لاتفه ددت أ،ضد دمق م ددع ارع ددر بري ددلث )2013و
رضد دلا

 )2015الت ددد ب،ى ددت أهم ،ددر مع ،ددمر الوف ددم ل لأىد د مع ددمهس ه ددمس ف ددد ىل ددمل برى ددمم متهل ،ددر

ابعرلمو لاتفهت هن الىت،لر أ،ضمق مع راعمت ته،،م،ر لمممر،ع تس تىف،نهم و ارعدر دنهدس )2012و
ل ارعدر )2014 Chapma and FarrowوNguyen

)2015و )2017 CAREو Yila

)2017و )2017 OXFAMو )2017 ADBو الت د ددد اع د ددتل مت مع ،د ددمر الوف د ددم ل ف د ددد ته ،د دد،س

المم ددرلع لأف ددم ت أ المم ددرلع حه ددا وف ددم ل مرتفع ددر لمة ددر الوف ددم ل ا قتة ددم ،ر لوف ددم ل اع ددتل اس

الملار المتمحر لوفدم ل التىف،دنو ويعدمو الااحدث هدنا ابتفدما إلدم ودل إ ارل المىممدمت تعدعم لمدمق
لتحه،ددا مؤمدرات وفددم ل دمل،ددر فددد ا ارل الممددمر،ع دنددم دد ل معددتل،مت مى ددم التىف،ددني لا قتةددم ي

أ،ضمق لتحه،ا ابه ا

الملططر لاىلمر المر ،م الملرلمت ا ،لمب،در إ أمود و لأ،ضدمق لبدرات

إ ارل المىمممت تنعب ل اقر أعمع،مق فد تحه،ا دىةر الوفم ل فد تىف،ن المممر،ع.
 .3مددا مدددإ تطايدد معيددار الفا ميددة دد تقيدديم مشدداريع اامددب الغددذائ
الحكومية العاممة

المجال الم ار

اقطاع مة؟

لإللمبددر د د هددنا الع دؤاو تددس اعددتل اس المتلعددط الحعددمبد لا ىح د ار

لالترت،ب لمعرفر رلر الملافهر .الىتمد ملضحر فد ل لو رقس .)30

دد المنظمددار يددر

المع،ددمري لالددلر الىعددبد

جدول رقم ( :)30المتويط الحياا واإل نحراف المعياري والومب النيا والترتيب لكل قرة مب قرار مجال
"الفا مية"
م
.1
.2
.3
.4

المتويط االنحراف

الفقرة
 ،د ددتس ته ،د دد،س مد د د ى تحه ،د ددا أهد د د ا

المم د ددمر،ع

لمولىمت م م الىمح،ر الوم،ر
 ،د ددتس ته ،د دد،س مد د د ى تحه ،د ددا أهد د د ا

المم د ددمر،ع

لمولىمت م م الىمح،ر الىلد،ر
،د ددتس لضد ددع أه د د ا
لقمبنر لنه،م

لنممد ددمر،ع مح د د ل رمى ،د دمق

تتلىب المىممدر م دلر ملدمطر ي،در متلقعدر
أثىم تىف،ن المممر،ع

الحياا

المعياري

الومب

قيمة

االختاار

االحتمالية

النيا

القيمة

الترتيب

درجة

الموا قة

4.10

0.65

81.92

14.427

0.000

6

مرتفعر

4.08

0.66

81.62

14.154

0.000

7

مرتفعر

4.46

0.65

89.19

19.462

0.000

3

مرتفعر ل اق

4.15

0.66

82.97

15.074

0.000

5

مرتفعر
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م
.5
.6

.7
.8

المتويط االنحراف

الفقرة
ته ددلس المىمم ددر بتط ددل،ر لط ددط ب ،ن ددر لنتغن ددب
دنم الملمطر المتلقعر أثىم تىف،ن المممر،ع
تعتم المىممر دنم لبرت م العمبهر لالد رل
المعددتفم ل مد الممددمر،ع الممددمب ر فددد تطددل،ر
ب ادو لنتغنب دنم الملمطر
 ،د د ددتس التىع د د دد،ا م د د ددع الل د د ددمت نات العاق د د ددر
بملممد ددمر،ع ممد ددم ،عد ددمهس فد ددد تحه،د ددا أه د د ا
المممر،ع
 ،ارددم تدأث،ر التغ،درات فدد العد،ما العدمس دندم
تىف،ن المممر،ع لىتمدل م دى ته،،س المممر،ع
جميع قرار المجال معاً

الحياا

المعياري

4.01

0.71
0.60

4.51

الومب

قيمة

االختاار

االحتمالية

80.27

12.249

0.000

النيا

90.27

21.615

القيمة

0.000

الترتيب
8
2

درجة

الموا قة
مرتفعر
مرتفعر ل اق

4.53

0.55

90.54

23.689

0.000

1

مرتفعر ل اق

4.19

0.66

83.78

15.610

0.000

4

مرتفعر

4.25

0.40

85.10

27.059

0.000

مرتفعر ل اق

م ل لو رقس ، )30مو إعتلار مم ،ندر
-

المتلعط الحعمبد لنفهرل العمبعر لالتد حمرت دنم الترت،ب ابلو ميدتم التنيدي مدع الجهدار ذار
العالقة االمشاريع مما يياهم

أي أ الددلر الىعددبد

تحقي

هداف المشاريعم ،عملي

ال رلر الون،ر مد )5

%و لهددنا ،عىددد أ هىددمك ملافهددر مرتفعددة جددداً م د قبددو أف د ار الع،ىددر

دنددم هددن الفه درلو ويعددمو الااحددث نلددك إلددم ابثددر ال،لددمبد المرتفددع لتلل ،ددمت الل ددمت الحولم،ددر
لي،ر الحولم،ر لالمملل ،لنمىمممت ىحل ر،دم ل التىعد،ا مدع ومفدر الل دمت نات العاقدر بملممدمر،ع

لتلىددب إر لال،ددر العمددو لاعددت ا

ىف د

الفدددمت فددد اللقددت نات د ممددم ،عددمئ بر،ددم ل أد د ا الفدددمت

المعت فر لالمىمطا المعت فر م المممر،ع.

-

المتلعط الحعمبد لنفهرل اللممعر لالتد حمرت دنم الترت،ب ابل،ر م تقوم المنظمة اتطوير خطط
اديمة لمتغمب مى المخاطر المتوقعة ثناء تنفيذ المشداريع م ،عدملي

أي أ الدلر الىعدبد

%و لهددنا ،عىددد أ هىددمك ملافهددر مرتفعددة م د قبددو أف د ار الع،ىددر دنددم هددن الفه درلو ويعدددمو

الااحث نلك إلم وفم ل المىمممت فدد ا عدتع ا المعدبا لومفدر ا حتمدملت لالملدمطرو للدمهر،ت س
لملال ر التغ،رات دبر التلط،ط المعبا للضع اللطط اللمهرل لنتىف،ن.

-

بمددوو د ددمس ،مو د اله ددلو ب ددأ المتلعددط الحع ددمبد لملددمو مالفا ميدددةم ،ع ددملي

الىعبد

أي أ ال ددلر

%و لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعة جدداً مد قبدو أفد ار الع،ىدر دندم فهدرات هدنا

الملموو ويعمو الااحث نلك إلم أ المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فدد الملدمو الر ارددد بهطدمع
ي درل تحددرر دنددم تىف،ددن لتحه،ددا أه د ا
تحه،ا ابه ا

الممددمر،ع الملطددط ل ددم لالتأو د م د امومى،ددر ق،ددم

مد ى

حعب اللطط المعبهرو لتضع ضم أللل،مت م لضدع اللطدط الب ،ندر لنتعممدو مدع

المتغ،رات التد تلال تىف،ن المممر،عو لتعتف ،المىمممت م معدمحمت التىعد،ا مدع ابطد ار
108

نات

العاقر فد إطمر تحه،ا أه ا

الممدمر،عو واتفقدر هدذه النتيجدة مدع ارعدر أبدل رمضدم

)2013

التد ددد لنةد ددت إلد ددم أ ته،د دد،س ممد ددمر،ع الم د درأل التد ددد تىفد ددنهم المؤععد ددمت ي،د ددر الحولم،د ددر الىعد ددل،ر

لا لتممد،ددر فددد قطددمع ي درل بيعددتل اس مع،ددمر الفمدن،ددر ،ددتس ب رلددر مرتفعددر ل د اقو لاتفهددت أ،ض دمق مددع
راعر رضلا

 )2015التد ب،ىت أ الفمدن،ر هد أح دلامو ىلمل الممرلع الحرلر لأ برىمم

متهل،ددر ابع درلم حهددا فمدن،ددر ب رلددر مرتفعددرو لوددنلك ارعددر حمددم  )2010التددد أمددمرت إلددم أ

المىمم ددمت ي ،ددر الحولم ،ددر ف ددد قط ددمع يد درل ته دد،س المم ددمر،ع إدتم ددم اق دن ددم مع ،ددمر الفمدن ،ددر ب رل ددر

مرتفعرو لأ،ضمق راعر بريلث  )2013ب رلر مرتفعر لالتد لنةت الم أ تمل،و المممر،ع ،تأثر
بمع،ددمر الفمدن،ددرو لوددنلك ارعددر دهددو  )2015ح،ددث إعددتل مت مع،ددمر الفمدن،ددر فددد ته،دد،س ممددمر،ع
،ددب) فددد قطددمع ي درل لأو د ت ىلددمل الممددمر،ع م د ح،ددث فمدن،ت ددم فددد تحه،ددا ابه د ا و لوددنلك

ارعددر دنهددس )2012و ل ارعددر الثاث،ىددد )2013و دوددر لالد ،ب )2012و Chapma and

)2015 Farrowو )2017 CAREو )2017 OXFAMو )2017 ADBو )2017 Yila
التد أممرت إلم أ الممرلع حها فمدن،ت م لاو تىف،ن الممدرلع لفهدمق لنلد الو المهدررل لتحه،دا

الممددرلع لم،ددع ابه د ا

الملططددرو ويعدددمو الااحدددث هددنا ا تفددما إلددم وددل ا ارل العن،ددم لا ارل

المممر،ع فد المىمممت تد رك بدأ إىلدمر الممدمر،ع بهد اف م هدل المؤمدر ابلو لىلدمل أي ممدرلع
لبملتملد ىلمل المىممر لبملتملد اله رل دنم لنب التمل،وو لأ ق،دم

،ضم تحه،ا مع لت إىلمر

ارل المىمممت لالمممر،ع أ،ضمق.

لتتبدع هدنا المؤمدر بيعدتمرار

 .4مددا مدددإ تطاي د معيددار اإليددتدامة د تقيدديم مشدداريع اامددب الغددذائ
الحكومية العاممة

المجال الم ار

اقطاع مة؟

لإللمبددر د د هددنا الع دؤاو تددس إعددتل اس المتلعددط الحعددمبد لا ىح د ار

لالترت،ب لمعرفر رلر الملافهر .الىتمد ملضحر فد ل لو رقس .)31
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د المنظمددار يددر

المع،ددمري لالددلر الىعددبد

جدول رقم ( :)31المتويط الحياا واإل نحراف المعياري والومب النيا والترتيب لكل قرة مب قرار مجال
"اإليتدامة"

م
.1
.2
.3
.4

الفقرة
 ،ارد ددم ف ددد تة ددم،س المم ددمر،ع اقتد درال أىم ددطر ل

تحتمج لمة ر تمل،و معتمر

 ،ارددم فددد تةددم،س الممددمر،ع اقتدرال أىمددطر تبىددد

ق رات الفدمت المعت فر

تعددمهس الممددمر،ع ف ددد بىددم ق د رات العددممن ،ف ،ددم

لتأه،ن س لنعمو فد مممر،ع مممب ر

تطددلر المىممددر م دراومت مددع ململدددمت متىلدددر

فد الملتمع لتىف،ن المممر،ع

 .5العاقد ددر ب د د دس ابىمد ددطر الىملحد ددر الملتد ددمرل بع د د
اىت م المممر،ع

،ددتس تح  ،د م د ى اعددتم ارر،ر فلاد د الممددمر،ع بع د

اىت مد م

 .7تح المىممر م ى اعت امر فلاد المممر،ع ممل،مق
.8

.9
.10

االختاار

االحتمالية

الحياا

 ،ددتس تح ،د د مد د ى التد دراس أة ددحمب المة ددملئ نات

.6

المتويط

االنحراف

الومب

قيمة

تح المىممر م ى اعدت امر فلادد الممدرلع ب،د،دمق
ىتد د ددمد الممد د ددرلع قد د ددم رل دند د ددم التغند د ددب دند د ددم

الملمطر التد تتلملر دمر الممرلع)

تح د المىممددر م د ى تبىددد الممددمر،ع ى /ت د اب،ر

تعرر ا ارل معت امر لنب،در لالملار الطب،ع،ر

 ،د د ددتس تح  ،د د د م د د د ى تط د د ددل،ر المم د د ددمر،ع لهد د د د رات

المعتف ، ،دنم ا ارل الملمطر الب،د،ر

،تس تح  ،م ى معمهمر المممر،ع فد بىدم الهد رل

 .11دنم الةمل مد ألدو ال ارل المعدت امر لنمدلار
الطب،ع،ر

جميع قرار المجال معاً

المعياري

النيا

القيمة

الترتيب

درجة

الموا قة

3.99

0.87

79.73

9.778

0.000

11

مرتفعر

4.38

0.54

21.897 87.57

0.000

1

مرتفعر ل اق

4.32

0.60

18.787 86.30

0.000

2

مرتفعر ل اق

4.31

0.66

17.071 86.22

0.000

3

مرتفعر ل اق

4.03

0.79

11.136 80.54

0.000

9

مرتفعر

4.14

0.73

13.420 82.70

0.000

4

مرتفعر

4.00

0.80

10.542 80.00

0.000

10

مرتفعر

4.08

0.75

12.332 81.62

0.000

7

مرتفعر

4.05

0.72

12.603 81.08

0.000

8

مرتفعر

4.11

0.80

11.863 82.16

0.000

6

مرتفعر

4.12

0.76

12.735 82.43

0.000

4.14

0.45

21.609 82.74

0.000

5

مرتفعر
مرتفعر

م ل لو رقس ، )31مو إعتلار مم ،ندر

 المتلعددط الحعددمبد لنفه درل الثمى،ددر لالتددد حددمرت دنددم الترت،ددب ابلو مي ار ددى د تصددميم المشدداريعاقتراا نشطة تان قدرار الفئدار الميدتهد ةم ،عدملي

الىعبد

ال رلدر الون،در مد  )5أي أ الدلر

%و لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعة جدداً مد قبدو أفد ار الع،ىدر دندم هدن الفهدرلو

110

ويعمو الااحدث نلدك إلدم إهتمدمس المىممدمت ببىدم قد رات الفددمت المعدت فر مد ألدو ا دتمدم دندم
النات لاوتعمب الم مرات ابعمع،ر فد تىف،ن لمتمبعر ابىمطر المىفنل.

 المتلعدط الحعددمبد لنفهدرل ابللددم لالتدد حددمرت دندم الترت،ددب ابل،در مي ار ددى د تصددميم المشدداريعاقتراا نشطة ال تحتداج لمصددر تمويدل ميدتمرم ،عدملي

أي أ الدلر الىعدبد

%و

لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعة مد قبدو أفد ار الع،ىدر دندم هدن الفهدرلو ويعدمو الااحدث نلدك إلدم

حرر المىمممت لته ،س المممر،ع التد تتة

بم عت امر ممم ،عرر فرة م فد التمل،و.

 بمددوو دددمس ،مو د الهددلو بددأ المتلعددط الحعددمبد لملددمو مااليدددتدامةم ،عددمليالىعددبد

أي أ الددلر

%و لهددنا ،عىددد أ هىددمك ملافهددر مرتفعدددة م د قبددو أف د ار الع،ىددر دنددم فه درات ه ددنا

الملموو ويعمو الااحث نلك إلم أ المىمممت ي،در الحولم،در العممندر فدد الملدمو الر ارددد بهطدمع
يرل ت رك أهم،ر مع،مر ا عت امر فد ومفر مراحو الممرلع لالني ،عتبدر م،درل قل،در لهبدلو الممدمر،ع
المهترحددر م د قبددو المىممددمت لنممددلل ،و ل ،ددتس الممددلل ،ب ددنا المع،ددمر لم د ى تددلفر مؤم درات ق،ددم

تحهه أثىم تىف،ن المممر،ع لبع التىف،ن أ،ضأو ل،تمثو نلك فد تةم،س المممر،ع دبر اقترال أىمدطر
ل تحتددمج لمة د ر تمل،ددو معددتمر لتر ،د م د ق د رات الفدددمت المعددت فر لبىددم ق د رات العددممن ،ف دد
م دراومت مددع ململدددمت

المىممددمت مومى،ددر العمددو فددد ممددمر،ع مممثنددرو لق،ددمس المىممددمت بتأعدد،

نات داق ددر ف ددد الملتم ددع لتىف ،ددن المم ددمر،عو لأ،ضد دمق تح ددرر المىمم ددمت دن ددم تح ،د د لق ،ددم

مد د ى

إعددت امر فلاد د الممددمر،ع المىفددنل م د الىمح،ددر الممل،ددر لالب،د،ددر لتعر،ددر إ ارل معددت امر لنب،دددر لالم دلار

 )2013ب رلددر مرتفع در

الطب،ع،ددرو واتفقددر هددذه النتيجددة مددع ارعددر حمددم )2010و أبددل رمضددم

لالنت ،ب،ىتم أ المؤععمت ي،ر الحولم،ر تعتل س مع،مر العت امر فد ته،،س مممر،ع لنلك هتممس
المملل ،ب دنا المع،دمر لالدلدد بأهم،در ا عدت امر فدد ممدمر،ع م للمةدر فدد مرحندر تةدم،س أىمدطر

الممددمر،عو لاتفهددت الىتددمد مددع ارعددر دهددو  )2015لالتددد لنةددت الددم أ ته،دد،س إعددت امر ممددمر،ع
المىئ الةغ،رل ي،در المعدتر ل الممللدر ومىدت ب رلدر مرتفعدرو ل ارعدر رضدلا

 )2015التدد أفدم ت

أ ا عت امر معمهس ب رلر مرتفعر فد ىلمل برىمم متهل،ر ابعرلمو لودنلك ارعدر دنهدس )2012و
ل ارع ددر  )2017 IFRCفهد د ب،ى ددت أ ومف ددر الىم ددطر المىف ددنل ل دداو المم ددرلع أدط ددت مؤمد درات

ا،لمب،ددر مرتفعددر لقمبنددر لإلعددتمرار فددد المعددتهبو .ل ارعددر CARE

)2017 OXFAMو Farrow

and

)2017و )2017 Yilaو

 )2014 Chapmaالتد ددد أم ددمرت إل ددم أ احتممل،دددر

ا عددت امر لنممددرلع ومىددت مرتفعددر .ويعددمو الااحددث ه دنا ا تفددما إلددم أ المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر
الرراد،ددر تلاةددو البحددث لته د ،س ممددمر،ع تحمددو طددمبع ا عددت امر ل راك المىممددمت لمددرط الممددلل،

لتمل،ددو الممددمر،ع لالتددد تحمددو طددمبع ا عددت امر لم اردددمل تةددم،س ممددمر،ع تهتددرل أىمددطر ل تحتددمج

لمة ر تمل،و معتمر لاقترال أىمطر تبىدد قد رات الفددمت المعدت فر لضدمم بىدم قد رات العدممن،
111

ف ،م لتأه،ن س لنعمو فد مممر،ع مممب ر لتح  ،م ى إعدتم ارر،ر فلادد الممدمر،ع بعد إىت مد دم لالهد رل

دنم تح  ،م ى تطل،ر المممر،ع له رات المعتف ، ،دنم إ ارل الملمطر الب،د،ر ل بىم اله رل دندم

الةمل م ألو ا ارل المعت امر لنملار الطب،ع،ر.
 .5ما مدإ تطاي معيار ااثر
المجال الم ار

العاممة

تقييم مشاريع اامب الغدذائ

اقطاع مة؟

د المنظمدار يدر الحكوميدة

لإللمبددر د د هددنا الع دؤاو تددس اعددتل اس المتلعددط الحعددمبد لا ىح د ار

لالترت،ب لمعرفر رلر الملافهر .الىتمد ملضحر فد ل لو رقس .)32

المع،ددمري لالددلر الىعددبد

جدول رقم ( :)32المتويط الحياا واإل نحراف المعياري والومب النيا والترتيب لكل قرة مب قرار مجال "ااثر"
م
.1

.2

الفقرة
،د ددتس تح  ،د د م د د ى تحه،د ددا الممد ددمر،ع ابثد ددر

المتلقع دنم الفدمت المعت فر

،تس تح  ،م ى تغ،ر ترو،ب لمعدتلى لدو

المعددتف ، ،ىت،لددر لنممددرلع تىددلع لر،ددم ل

مةم ر ال لو)
.3
.4

.5

،دتس تح ،د مد ى تحعد لةدلو المعددتف، ،

الم أعلاا الم لات

،دتس تح ،د مد ى تحعد لةدلو المعددتف، ،

الم أعلاا الملرلمت

،د ددتس تح  ،د د م د د ى تمو د د المعد ددتف ، ،م د د

الحةدلو دنددم فددرر أفضددو لنلةددلو إلددم

المتويط

االنحراف

الومب

قيمة

القيمة

الحياا

المعياري

النيا

االختاار

االحتمالية

4.19

0.63

83.78

16.133

0.000

الترتيب
5

درجة
الموا قة
مرتفعر

4.09

0.62

81.89

15.113

0.000

7

مرتفعر

3.97

0.67

79.45

12.476

0.000

9

مرتفعر

3.89

0.63

77.84

12.145

0.000

10

مرتفعر

4.08

0.70

81.62

13.333

0.000

8

مرتفعر

4.34

0.75

86.76

15.441

0.000

2

مرتفعر ل اق

4.28

0.75

85.68

14.729

0.000

3

مرتفعر ل اق

4.35

0.69

87.03

16.821

0.000

1

مرتفعر ل اق

.9

،تس تح  ،تغ،رات ابم الغنادد لألعر

4.23

0.63

84.59

16.756

0.000

4

.10

،تس تح  ،تغ،ر اللضع التغنلي لألطفمو

3.81

0.97

76.22

7.156

0.000

11

مرتفعر ل اق
مرتفعر

4.14

0.76

82.70

12.775

0.000

6

مرتفعر

4.13

0.45

82.51

21.681

0.000

المعنلممت المطنلبر لعبو مع،مت س
.6
.7
.8

.11

،د ددتس تح  ،د د م د د ى اىلد ددمرات الممد ددمر،ع م د د

ح،ث تمو ،الىعم

،ددتس تح  ،د م د ى تطددل،ر الممددمر،ع لم ددمرات

لق رات الىعم

،ددتس تح  ،د م د ى تحع د اىتمل،ددر ال ارض ددد

لاللح ات الىتمل،ر الرراد،ر

 ،ددتس تح ،د د مع ددمهمر المم ددمر،ع ف ددد تط ددل،ر

الهطمع المعت

جميع قرار المجال معاً
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م ل لو رقس ، )32مو إعتلار مم ،ندر
-

المتلعط الحعمبد لنفهرل الثممىر لالتد حمرت دنم الترت،ب ابلو ميتم تحديد مددإ تحيدب انتاجيدة
االراض والوحدار االنتاجية الم ار يةم ،عملي

ال رلر الون،ر مد  )5أي أ الدلر الىعدبد

%و لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعة جداً م قبدو أفد ار الع،ىدر دندم هدن الفهدرلو ويعدمو

الااحث نلك إلم ا راك المرتفع ل ى ا ارل العن،م لم ار الممدمر،ع فدد المىممدمت ي،در الحولم،در
الرراد،در بددأ تح ،د مد ى تحعد إىتمل،در اب ارضددد لاللحد ات ا ىتمل،ددر الرراد،ددر هدد لطددلل هممددر
ف ددد ق ،ددم

مد د ى تحه ددا الف ددرا لالتغ ،،ددر ىت،ل ددر تىف ،ددن المم ددمر،ع و لأ إىل ددمر ه ددن اللط ددلل ع دد،ىت

بملضرلرل ب،مىمت لمعنلمدمت مف،د ل فدد ق،دم

المىمممت الرراد،ر.

-

ابثدر لنممدرلع للمةدر ممدمر،ع ابمد الغدنادد لد ى

المتلعددط الحعددمبد لنفه درل العمم درل لالتددد حددمرت دنددم الترت،ددب ابل،ددر ميدددتم تحديدددد تغيدددر الوضدددع

التغددذوي لألطفددال م،عددملي

أي أ الددلر الىعددبد

%و لهددنا ،عىددد أ هىددمك ملافهددر

مرتفعددة م د قبددو أف د ار الع،ىددر دنددم هددن الفه درلو ويعددمو الااحددث نلددك إلددم اهتمددمس المىممددمت لتتبددع
لاعتل اس مؤمرات نات للر لاضحر بثر تىف،ن مممر،ع ابم الغنادد و لتح  ،اللضدع التغدنلي

لألطفمو هل إح ى هن المؤمرات.
-

بموو دمس ،مو الهلو بدأ المتلعدط الحعدمبد لملدمو مااثدرم ،عدملي

أي أ الدلر الىعدبد

لهددنا ،عىددد أ هىددمك ملافهددر مرتفعددة م د قبددو أف د ار الع،ىددر دنددم فه درات هددنا الملددموو

ويعمو الااحث نلك إلم لدد المىمممت بأهم،ر تحه،ا أثمر ا،لمب،ر لنمممر،ع المىفنل لهنا ،تضم

تحه،ددا الممددمر،ع ابث ددر المتلقددع دنددم الفد ددمت المعددت فر مد د ىمح،ددر تىددلع لر ،ددم ل مةددم ر الد د لو
لتحعد لةدلو المعدتف ، ،الدم أعدلاا المد لات لالملرلدمتو لأ،ضدمق ،د و دندم لبدرل المىممددمت
لق رت م دنم تح  ،م ى إىلمرات المممر،ع مد ح،دث تمود ،لتطدل،ر الىعدم لتح ،د مد ى تحعد

إىتمل،ر ابراضد لاللح ات ا ىتمل،ر الرراد،ر ممدم ،عدمهس فدد تحه،دا الأهد ا

الرد،عد،ر لنممدمر،ع

ىح ددل تحه ،ددا تىم ،ددر لتحع دد ،ابمد د الغ ددنادد لنملتم ددعو واتفقدددر هدددذه النتيجدددة م ددع ارع ددر حم ددم

) (2010التددد أمددمرت إلددم أ المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر فددد قطددمع ي درل تهدد،س الممددمر،ع إدتمددم اق

دنددم مع،ددمر ابثددر ب رلددر مرتفعددر لالتددد أم ددرت الىتددمد أ المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر تمتنددك لبدرل
لقد رل دندم تح ،د تد لات لأىمدطر للد ممت تدتادس مدع ا حت،ملدمت الحه،ه،در لنفددمت المعدت فر

لبملتدملد تح ،د أثدر إ،لدمبد دن ،دمو لودنلك ارعدر أبدل رمضدم  )2013التدد لنةدت إلدم أ ته،د،س

مممر،ع المرأل التد تىفنهم المؤععمت ي،ر الحولم،ر الىعل،ر لا لتممد،ر فد قطمع يرل بيعدتل اس
مع،مر ابثر ،دتس ب رلدر مرتفعدرو لاتفهدت هدن الىت،لدر أ،ضدمق مدع ارعدر ا،فدم  )2017التدد أمدمرت

إلم أ الممرلع المىفن أدطم ىتدمد إ،لمب،در لاضدحر بلةدلر الثدرو لأ،ضدمق مدع ارعدر رضدلا
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 )2015التد أفم ت أ مع،مر ابثر معمهس ب رلر مرتفعر فد ىلمل برىمم متهل،ر ابعرلم لونلك
ارعدر Chapma and Farrow

)2014و )2017 CAREو )2017 Yilaو OXFAM

)2017و  )2015 Nguyenح،ث أممرت الىتمد إلدم ىلدمل الممدرلع مد ىمح،در الثدرو ويعدمو

الااحث هنا ا تفما إلم أ هن ال راعمت المدنولرل أددا لم،ع دم تؤود دندم أهم،در مع،دمر ابثدرو
لضرلرل تحه،ا المممر،ع لألثر الملطط ل لضرلرل ق،م
 .6ما مدإ تطاي معيار اإلاتكار والتكرار وتوييع النطا
المنظمار ير الحكومية العاممة

المجال الم ار

هنا ابثر.
تقييم مشاريع اامب الغذائ

اقطاع مة؟

لإللمب ددر دد د ه ددنا العد دؤاو ت ددس إع ددتل اس المتلع ددط الحع ددمبد لا ىحد د ار

لالترت،ب لمعرفر رلر الملافهر .الىتمد ملضحر فد ل لو رقس .)33

د

المع ،ددمري لال ددلر الىع ددبد

جدول رقم ( :)33المتويط الحياا واإل نحراف المعياري والومب النيا والترتيب لكل قرة مب قرار مجال "ترويج
اإلاتكارار الم ار ية لمصالح الفئار الميتهد ة وتكرارها وتوييعها"
الفقرة

م

ته ددلس المىمم ددر بتح ،د د مد د ى تهد د ،س المم ددمر،ع

 .1بىمدطر ي،ددر تهن، ،در تهى،ددمت ح ،ثدر) لنفدددمت
المعت فر

.2
.3
.4
.5
.6
.7

 ،ارد ددم ق ،ددمس المم ددمر،ع بىم ددر لتعم دد،س أىم ددطر
ي،ر تهن، ،ر تهى،مت ح ،ثر) ب ،المعتف، ،
 ،اردددم ا المعددتف، ، ،تنهددل ت د ر،بمت دنددم
اعتل اس تهى،مت ح ،ثر
،ددتس ىهددو الم ددمرات المعرف،ددر لالفى،ددر اللمةددر
بملبتومرات ب ،المعتف ، ،لاو المممر،ع
تهلس المىممر بتهد ،س لطدرل البتودمرات لداو
تةم،س الممرلع
 ،ددتس تلث ،ددا البتو ددمرات الىملح ددر لىم ددرهم ب دد،
المعتف، ،
،د ددتس تو د درار البتود ددمرات لتلعد دد،ع ىطمق د ددم فد ددد
الملتمع المحند
تهد ددلس المىممد ددر بد دديل ار ر،د ددمرات تبم ل،د ددر بد دد،

 .8المد د درارد ،لحنه د ددمت دم د ددو لىم د ددر التل د ددمرب
المبتورل

جميع قرار المجال معاً

المتويط

الحياا

االنحراف
المعياري

الومب

النيا

قيمة

االختاار

القيمة

االحتمالية

الترتيب

درجة

الموا قة

4.03

0.68

12.956 80.54

0.000

7

مرتفعر

4.01

0.90

80.27

9.699

0.000

8

مرتفعر

4.15

0.95

10.320 83.01

0.000

5

مرتفعر

4.18

0.75

13.542 83.51

0.000

4

مرتفعر

4.20

0.72

14.347 84.05

0.000

3

4.23

0.75

14.099 84.59

0.000

2

4.07

0.90

10.245 81.35

0.000

6

4.26

0.79

13.601 85.14

0.000

4.14

0.64

15.340 82.79

0.000
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 المتلعددط الحعددمبد لنفه درل الثممىددر لالتددد حددمرت دنددم الترت،ددب ابلو متقددوم المنظمددة اددرجراء ميددارارتاادلية ايب الممار يب وحمقار مل لنشر التجارب الماتكرة" ،عملي

أي أ اللر الىعبد

ال رلدر الون،در مد )5

%و لهنا ،عىد أ هىمك ملافهر مرتفعة جداً م قبو أف ار الع،ىر دنم

هن الفهرلو ويعمو الااحث نلك إلم تراوس لبرات المىمممت الرراد،ر ي،ر الحولم،ر مد ح،دث تىف،دن
المممر،ع الرراد،ر التد تتطنب ىهدو لىمدر تهى،دمت ل ،د ل بملىعدبر لنفددمت المعدت فر ودملمرارد ،مد

لدداو ت د ر،ب لتلد،ددر الم درارد ،لاعددتل اس أعددنلب الم د ار الحهن،ددر مددثاق لالتددد تع د ىملنل دمق لاعددع
التطب،ا لىمر لتطب،ا التلمرب المبتورل.

 المتلعددط الحعددمبد لنفه درل الثمى،ددر لالتددد حددمرت دنددم الترت،ددب ابل،ددر "ي ار ددى قيددام المشدداريع انشددروتعميم نشطة ير تقميدية (تقنيار حديثة) ايب الميتفيديب" ،عملي

أي أ اللر الىعدبد

%و لهددنا ،عىددد أ هىددمك ملافهددر مرتفعدددة م د قبددو أف د ار الع،ىددر دنددم هددن الفه درلو ويعدددمو

الااحث نلك إلم ععد المىمممت الرراد،ر ي،ر الحولم،ر المعتمر ىحل ته ،س تهى،مت ح ،ثر لىمرهم
ب دد ،الم ددرراد ،لمة ددر مم ددم ،ر،د د رة دد ،ه ددن المىمم ددمت ل،وع ددب م م،د درل تىمفع دد،ر لد د ى المم ددلل،
لالملتمع المحند أ،ضمق.

 بموو دمس ،مو الهلو بأ المتلعط الحعمبد لملمو مترويج اإلاتكدارار الم ار يدة لمصدالح الفئدارالميددتهد ة وتكرارهددا وتويدديعها" ،عددملي  4.14أي أ الددلر الىعددبد %82.79و لهددنا ،عىددد أ

هىمك ملافهر مرتفعة م قبو أف ار الع،ىدر دندم فهدرات هدنا الملدموو ويعدمو الااحدث نلدك إلدم إر ،دم

لدد المىمممت إتلم ته ،س حنلو ل  ،ل لمىمعبر لمموات ا ىتمج الر ارددد تتضدم تهن،دو التونفدر
لر،م ل الربح،در لتحه،دا ر،دم ل ا ىتدمج لا ىتمل،در لنلحد ات الرراد،در الملتنفدر فدد مدو مدرل

قطدمع

يرل الةعبر لالتد تتضم تىمقر المعمحمت الرراد،ر لت هلر لل ل الم،م لقندر المدلار و لتحدرر

المىمم ددمت ل دداو تة ددم،س المم ددرلع دن ددم ت ددرل ،ا بتو ددمرات المراد ،ددر لمة ددملئ الفد ددمت المع ددت فر
لتورارهددم لتلعدد،ع م الددو الملتمعددمت المعددت فر لالتددد تتضددم ته د ،س لىمددر لتعمدد،س ممددمر،ع ي،ددر

تهن، ،ر لت ر،بمت دنم إعتل اس تهى،دمت ح ،ثدر لنفددمت المعدت فر لالعمدو دندم إلد ار ر،دمرات تبم ل،در
ب ،المرارد ،لحنهمت دمو لىمر التلدمرب المبتودرل لالىملحدر مثدو ىمدمط المد ار الحهن،درو بدملريس

م د س للل راعمت عدمبهر حعدب دندس البمحدث تهد،

مد ى تطب،دا مع،دمر تدرل ،ا بتودمرات فدد

ته ،دد،س المم ددمر،ع إل ارع ددر ا،ف ددم  )2017الت ددد إع ددتل مت ه ددنا المع ،ددمر ف ددد ته ،دد،س مم ددرلع التىم ،ددر

الر،ف،ر فد يرب الىلبمر،ر فد مةر لالتد لنةت إلدم أ ىت،لدر ته،د،س هدنا المع،دمر ومىدت مرضد،ر
بمم ،حها أه ا

الممرلع.
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اليؤال الرئي

الثان  :هدل توجدد درو ذار داللدة إحصدائية ندد ميدتوإ داللدة ()α ≥ 0.05

ادديب متويددطار إيددتجااار الماحددوثيب حددول تطاي د معددايير الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة

(إيفاد(

تقييم مشاريع اامدب الغدذائ االمنظمدار يدر الحكوميدة تعدمإ إلدى متغيدرار اليدمار

الشخصية (الجن  ،العمر ،المؤهل العمم  ،وينوار الخارة).

لإللمبر د هنا العؤاو تس اعتل اس التبمر م Tلع،ىت ،معتهنت ،م لمعرفر مدم إنا ودم هىدمك فدرلا

نات للددر إحةددمد،ر لهددل التبددمر معنمددد ،ةددنئ لمهمرىددر متلعددطد ملمددلدت ،مد الب،مىددمت .وددنلك تددس

اعدتل اس التبدمر مالتبدم ،ابحدم يم لمعرفدر مدم إنا ودم هىدمك فدرلا نات للدر إحةدمد،ر لهدنا ا لتبددمر
معنمد ،ةنئ لمهمرىر  3متلعطمت أل أوثر.
ويتفرع مب هذا اليؤال الرئي

يئمة ر ية :

 .1هددل توجددد ددرو ذار داللددة إحصددائية نددد ميددتوإ داللددة ( )α ≥ 0.05ادديب متويددطار
إيددتجااار الماحددوثيب حددول تطايد معددايير الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة (إيفدداد( د
تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمار ير الحكومية تعمإ إلى الجن .

جدول رقم ( :)34نتائج اختاار"  - Tلعينتيب ميتقمتيب

درجار إيتجااار تطاي معايير الصندو الدول

لمتنمية الم ار ية االنياة لنوع الجن "

المادمر.

4.29

4.22

0.542

"0.590

الوفم ل.

4.06

3.97

0.701

"0.486

الفمدن،ر.

4.27

4.18

0.788

"0.433

ا عت امر.

4.16

4.03

1.060

"0.293

ابثر.

4.12

4.15

-0.251

"0.803

4.13

4.18

-0.296

"0.768

4.17

4.12

0.482

"0.631

المجال

ترل ،ا بتودمرات المراد،در لمةدملئ الفددمت المعدت فر
لتورارهم لتلع،ع م.
جميع المجاالر معاً

ذكر

().Sig

نثى

قيمة االختاار

القيمة االحتمالية

المتويطار

" ي،ر الر إحةمد،مق.

م د د الىتد ددمد الملضد ددحر فد ددد ل د د لو رقد ددس  )34تبد دد ،أ اله،مد ددر ا حتممل،د ددر ) (Sig.المهمبند ددر

لتبمرم  - Tلع،ىت ،معتهنت ،م أوبدر مد معدتلى ال للدر  0.05للم،دع الملدملت لالملدملت ملتمعدر

مع دمقو لبددنلك ،مو د اعددتىتمج أى د ال توجدددد دددرو نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت ته د ،رات د،ىددر
ال ارعددر حددلو هددن الملددملت تعددرى إلددم الجددن و ويرجددع ذلددف مددب وجهددة نظددر الااحددث إلددم أ عددعد
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المىممددمت ،تلل د ىحددل تحه،ددا أفضددو ىتددمد مموىددر لنممددمر،ع المىفددنل دبددر إدطددم ابللل،ددر لتلم ،د

الىمدر دد اللدى و

الولا ر التد تتمتع بمله رات لالم مرات التد تعمد فد إ ارل لته،،س المممر،ع بغ

بم ضدمفر إلددم للدل فددرر متومفدددر بد ،الددنولر لا ىدمث وتعددمب المعددمر لالم دمرات لته،دد،س الممددمر،ع

ل،لل د لح د ل ف ددس بدد ،د،ىددر ال ارعددر م د ا ارل العن،ددم لم د ار الممددمر،عو لمةددر لأ تطب،ددا لاىلددمر
اللقت متمحر لوا اللىع ،لل تلل أي ق،ل

أىمطر ته،،س المممر،ع تعتبر أىمطر تلةة،ر لفد ىف

لمممرعددر هددن ابىمددطر تبع دمق لنلددى و واتفقدددر هددذه النتيجدددة م دع ارعددر أبددل رمضددم

)2013و حمددم

 )2010لالنتدد ،لنةددتم إلددم أى د ل تلل د فددرلا نات للددر إحةددمد،ر فددد ار ملتمددع ال ارعددر تعددرى

لمتغ،ر اللى و ويعمو الااحث هنا ا تفما إلم تممب ملتمع لب،در ال راعر.

 .2هددل توجددد ددرو ذار داللددة إحصددائية نددد ميددتوإ داللددة ( )α ≥ 0.05ادديب متويددطار
إيددتجااار الماحددوثيب حددول تطايد معددايير الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة (إيفدداد( د
تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمار ير الحكومية تعمإ إلى العمر.

درجار إيتجااار تطاي معايير الصندو الدول لمتنمية

جدول رقم ( :)35نتائج اختاار" التاايب ااحادي"

الم ار ية االنياة لمعمر

قيمة االختاار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتويطار

المادمر.

4.31

4.29

4.19

4.32

0.429

"0.733

الوفم ل.

4.11

3.98

3.96

4.18

0.928

"0.432

الفمدن،ر.

4.38

4.20

4.15

4.36

1.414

"0.246

ا عت امر.

4.29

4.04

4.05

4.24

1.506

"0.221

ابثر.

4.23

4.03

4.01

4.33

2.058

"0.114

4.25

4.06

3.91

4.51

2.853

*0.043

4.25

4.10

4.04

4.32

2.222

"0.093

المجال

ت د ددرل ،ا بتو د ددمرات المراد ،د ددر لمة د ددملئ الفد د ددمت
المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.
جميع المجاالر معاً

قل مب
30
ينة

مب 30

مب 40

مب 40

مب 50

ينة

ينة

إلى قل

* الفرا ب ،المتلعطمت او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05

" ي،ر الر إحةمد،مق.
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إلى قل

مب 50
ينة

أكثر

جدول رقم ( :)36نتائج اختاار  LSDلمقارنة متويطار ئار العمر لمجال ترويج اإلاتكارار الم ار ية لمصالح
الفئار الميتهد ة وتكرارها وتوييعها

الفر ايب المتويطار
الفئار

قل مب  30ينة

مب  30إلى قل
مب  40ينة

مب  40إلى قل
مب  50ينة

 50ينة أكثر

قل مب  30ينة
مب  30إلى قل مب  40ينة

0.195

مب  40إلى قل مب  50ينة

0.344

0.149

 50ينة أكثر

-0.260

*-0.455

*الفرا ب ،المتلعط،

*-0.603

او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥0.05

م الىتمد الملضحر فد ل لو رقس  )35تب ،أ اله،مر ا حتممل،ر ) (Sig.المهمبندر لتبدمرم

التبددم ،ابحددم ي مأقددو م د معددتلى ال للددر  0.05لملددمو متددرويج اإلاتكددارار الم ار يددة لمصددالح الفئددار

الميدددتهد ة وتكرارهدددا وتويددديعهام لب ددنلك ،مود د اع ددتىتمج أىد د توجدددد دددرو نات لل ددر إحة ددمد،ر ب دد،
متلعطمت ته ،رات د،ىر ال راعر حلو هنا الملمو تعرى إلدم العمرو لنلدك لصدالح الدذيب

مدارهم 50

يدنة ددأكثر ح،ددث ،م در لد لو رقدس  )36ىتددمد التبدمر  LSDلمهمرىددر متلعدطمت فدددمت العمدر لملددمو
ت ددرل ،ا بتو ددمرات المراد ،ددر لمة ددملئ الفد ددمت المع ددت فر لتوراره ددم لتلع دد،ع م لل ددل ف ددرلا نات لل ددر
إحةمد،ر ب ،متلعطمت الدن ،أدمدمرهس  50عدىر فدأوثر لبد ،الدن ،أدمدمرهس تتدرالل مد

 30إلدم أقدو

م  40عىرو  40إلم أقو م  50عىر) لنلك لةملئ الن ،أدمدمرهس  50عدىر فدأوثرو ب،ىمدم تبد ،دد س
للل فرلا نات للر إحةمد،ر ب ،بدمقد الفددمت اللدرى .ويعدمو الااحدث نلدك إلدم أ هدن الفددر مد

د،ى ددر ال ارع ددر تتمت ددع بملىضد د ا اري للد د  ،م اللبد درل لال ددلدد المرتف ددع بأهم ،ددر تبى ددد المىمم ددمت لتهد د ،س
ا بتو ددمرات المراد ،ددر لمة ددملئ المع ددتف ، ،لتمت ددع ه ددن الفد ددر بملمع دددلل،ر إتل ددم ىم ددر لت ددرل ،لتلث ،ددا
الىلمحددمت الحمةددنر دنددم المعددتلى المحنددد مد ألددو ر،ددم ل إعددتل اس التهى،ددمت الح ،ثددر لالتددد تعددمهس فددد
تحعدد ،ا ىتددمجو أمددم بملىعددبر لبددمقد الملددملت لالملددملت ملتمعددر معددم فه د تبدد ،أ اله،مددر الحتممل،ددر

) (Sig.أوبر م معتلى ال للدر  0.05لبدنلك ،مود إعدتىتمج أىد ال توجدد درو نات للدر إحةدمد،ر

بد ،متلعددطمت تهد ،رات د،ىددر ال ارعددر حدلو هددن الملدملت لالملددملت ملتمعددر معدم تعددرى إلددم العمددرو

ويعمو الااحث نلك إلم أ المىمممت ي،ر الحولم،ر الرراد،در تعدتهطب نلي الهد رات لالم دمرات بغد

الىمدر دد العمددر للمةددر فددد تطب،ددا معددم،،ر الته،دد،س المادمددرو الوفددم لو الفمدن،ددرو ابعددت امرو ابثددر)

ح،ث أ هن المعم،،ر ابوثر إعتل اممق ب ،المىمممت ال لل،ر لالمحن،ر لبملتملد هىمك عد للر وتعدمب
م ددمرل تطب،ددا هددن المعددم،،ر بمددوو دددمس مد لدداو التد ر،ب لالمحموددمل لنفدددمت العمر،ددرو وهددذا يتف د مددع
راعر أبدل رمضدم

)2013و حمدم  )2010النتد ،أمدمرتم إلدم دد س للدل فدرلا نات للدر إحةدمد،ر
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تعددرى لمتغ،ددر العمددرو ويعددمو الااحددث هددنا ا تفددما إلددم م د ى إهتمددمس المىممددمت بتلح ،د المفددمه،س حددلو
معم،،ر الته،،س بمدوو ددمس ل،بدرر مد ى تمدمب الحد ل اللغراف،در لن ارعدر لالب،ددر ا ار،در لنمىممدمت ي،در

الحولم،ر التد تهلس بتىف،ن لته،،س المممر،ع.

 .3هددل توجددد ددرو ذار داللددة إحصددائية نددد ميددتوإ داللددة ( )α ≥ 0.05ادديب متويددطار
إيددتجااار الماحددوثيب حددول تطايد معددايير الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة (إيفدداد( د
تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمار ير الحكومية تعمإ إلى المؤهل العمم .

جدول رقم ( :)37نتائج اختاار "التاايب ااحادي"

درجار إيتجااار تطاي معايير الصندو الدول لمتنمية

الم ار ية االنياة لممؤهل العمم

قيمة االختاار

أقل

ميا

().Sig

المجال

داموم

اكالوريو

درايار

القيمة االحتمالية

المتويطار

المادمر.

4.38

4.26

4.15

1.300

0.279

الفمدن،ر.

4.45

4.21

4.13

3.300

*0.043

4.15

الوفم ل.

4.06

3.82

2.334

"0.104

ا عت امر.

4.30

4.11

3.98

2.215

"0.117

ابثر.

4.31

4.12

3.90

3.525

*0.035

تد ددرل ،ا بتود ددمرات المراد،د ددر لمةد ددملئ الفدد ددمت المعد ددت فر
لتورارهم لتلع،ع م.
جميع المجاالر معاً

4.36

4.07

4.05

1.483

"0.234

4.32

4.13

3.99

3.519

*0.035

* الفرا ب ،المتلعطمت او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05

" ي،ر الر إحةمد،مق.

جدول رقم ( :)38نتائج اختاار  LSDلمقارنة متويطار ئار المؤهل العمم لجميع المجاالر
الفئار

الفر ايب المتويطار
اكالوريو

داموم أقل

داموم أقل
اكالوريو

0.183

درايار ميا

*0.324

0.141

*الفرق بين المتوسطين دا إحصائيا ند مستوى داللة .α ≥0.05
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درايار ميا

م د د الىتد ددمد الملضد ددحر فد ددد ل د د لو رقد ددس  )37تبد دد ،أ اله،مد ددر الحتممل،د ددر ) (Sig.المهمبند ددر

لتبددمرم التبددم ،ابحددم ي م أوبددر م د معددتلى ال للددر  0.05لنملددملت مالمادمددرو الوفددم لو ا عددت امرو

ترل ،ا بتودمرات المراد،در لمةدملئ الفددمت المعدت فر لتورارهدم لتلعد،ع مم لبدنلك ،مود اعدتىتمج أىد ال
توجد رو نات للر إحةمد،ر ب ،متلعطمت ته ،رات د،ىدر ال ارعدر حدلو هدن الملدملت تعدرى إلدم

المؤهددو العنمدددو ويعددمو الااحددث نلددك إلددم أ الهددمدم ،دنددم إ ارل المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر الرراد،ددر
لا ارل المممر،ع فد هن المىمممت لدنم إلتا

مدؤهات س العنم،در ،وتعدبل معمدس الم دمرات لالهد رات

م لاو الممدمرور فدد الد لرات الت ر،ب،در لالتدد تدتس دبدر تىف،دن بدرام لممدمر،ع بىدم قد رات المؤععدمت

لابفد ار العددممن ،فددد هددنا المىممددمتو واتفقددر هددذه النتيجددة مددع ارعددر حمددم  )2010التددد ألر ت أ
دنددس إ ارل الممددمر،ع فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر ل  ،د ر فددد لممعددمت قطددمع ي درل دنددم أى د مددى

أوددم ،مد بددو ،ددتس اوتعددمب مد لدداو اللبدرل ل الد لرات الت ر،ب،ددر المتلةةددر التددد ،مود بي مددلر
،عمددو فددد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر ا لتحددما بمثددو هددن ال د لرات دنددم إلددتا
لاتفهت مع راعر أبل رمضم

المددؤهات العنم،ددرو

 )2013فدد دد س للدل فدرلا بد ،متلعدطمت المبحدلث ،تعدرى لنمؤهدو

العمنددد حددلو ملددملت المادمددرو لالوفددم لو لا عددت امر فهددطو ل،رلددع البمحددث هددنا ا تفددما إلددم تمددمب
اللةددمدر ا ار،ددر ل د ى د،ىددر ال ارعددر مددع ىمراد ددم فددد ارعددر حمددم  )2010ل ارعددر أبددل رمضددم

)2013و أمددم بملىعددبر لبددمقد الملددملت )الفعمل،ددر لابثددر( لالملددملت ملتمعددر معددم فهد تبدد ،أ اله،مددر

الحتممل،ددر ) (Sig.أقددو م د معددتلى ال للددر  0.05لبددنلك ،مو د اعددتىتمج أى د تلل د فددرلا نات للددر
إحةمد،ر ب ،متلعطمت ته ،رات د،ىر ال راعر حلو هن الململت لالملدملت ملتمعدر معدمق تعدرى إلدم
المؤهو العنمد لنلك لةدملئ الدن ،مدؤهن س العنمدد بندلس فأقدوو ل،م در لد لو رقدس  )38ىتدمد التبدمر

 LSDلمهمرىر متلعطمت فدمت المؤهو العنمد للم،دع الملدملت للدل فدرلا نات للدر إحةدمد،ر بد،
متلعطمت الن ،مؤهن س العنمد بنلس فأقو لب ،الن ،مؤهن س العنمد راعمت دن،م لنلك لةملئ الن،

م ددؤهن س العنم ددد ارع ددمت دن ،ددمو ب،ىم ددم تب دد ،دد د س لل ددل ف ددرلا نات لل ددر إحة ددمد،ر ب دد ،ب ددمقد الفد ددمت

ابلرىو ويعمو الااحث نلك إلم أ تحه،ا مع،مري الفعمل،ر لابثر لمممر،ع ابمد الغدنادد ،درتبط أوثدر
بمللبرل العمن،ر فد ملمو العمو الررادد لأ لدر اق مد هدن المىممدمت تمدونت بلاعدطر ململددمت مد

المددرراد ،الر،ددم  ،فددد مىددمطه س م د ألددو لنددب الممددمر،ع الرراد،ددر لتطددل،ر مى دمطه س الر،ف،ددرو لأ،ض دمق

الهددمدم ،دنددم المىممددمت الرراد،ددر ي،ددر الحولم،ددر لا ارل ممددمر،ع ابم د الغددنادد ف ،ددم ،تمتعددل بلب درل
متراوم ددر إ ار إىل ددمر ابهد د ا

لته،،م ددم لالتىع دد،ا م ددع الل ددمت نات العاق ددر لا ع ددتفم ل مد د المم ددمر،ع

الممددمب ر فددد تطددل،ر ب د ادو لنتغنددب دنددم الملددمطر لتلىددب م ددلر ملددمطر ي،ددر متلقعددر أثىددم تىف،ددن

المممر،ع.
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 .4هددل توجددد ددرو ذار داللددة إحصددائية نددد ميددتوإ داللددة ( )α ≥ 0.05ادديب متويددطار
إيددتجااار الماحددوثيب حددول تطايد معددايير الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة (إيفدداد( د

تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمدار يدر الحكوميدة تعدمإ إلدى يدنوار الخادرة د مجدال

المشاريع.

جدول رقم ( :)39نتائج اختاار" التاايب ااحادي"

درجار إيتجااار تطاي معايير الصندو الدول لمتنمية

الم ار ية االنياة لينوار الخارة

ابثر.

4.21

4.01

4.22

4.15

0.960

"0.417

4.14

4.04

4.29

4.16

0.528

"0.664

4.14

4.06

4.29

4.20

1.515

"0.218

المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.
جميع المجاالر معاً

 15ينة

ت د ددرل ،ا بتو د ددمرات المراد ،د ددر لمة د ددملئ الفد د ددمت

قل مب  5ينوار

ا عت امر.

4.05

4.06

4.26

4.21

0.966

"0.414

ينوار

الفمدن،ر.

4.32

4.13

4.40

4.27

1.740

"0.167

مب  -5قل مدب 10

الوفم ل.

3.94

3.97

4.17

4.10

1.011

"0.393

مددددب  -10قددددل مددددب

المادمر.

4.22

4.16

4.43

4.33

1.882

"0.141

المجال

 15ينة أكثر

قيمة االختاار

القيمة االحتمالية ().Sig

المتويطار

" ي،ر الر إحةمد،مق.

مد الىتددمد الملضددحر فددد لد لو رقددس  )39تبدد ،أ اله،مددر الحتممل،ددر ) (Sig.المهمبنددر للتبددمر

مالتبم ،ابحم يم أوبر م معتلى ال للر  0.05للم،ع الململت لالململت ملتمعر معم لبنلك ،مو

إعددتىتمج أى د ال توجدددد دددرو نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت ته د ،رات د،ىددر ال ارعددر حددلو هددن

الململت لالململت ملتمعر معم تعرى إلم ينوار الخارةو ويعمو الااحث نلك إلم أ معمس ممدمر،ع

ابم الغنادد التد ،تس تىف،نهم هد مممر،ع متممب ر لمتوررل إلم ح وب،ر لدنا ،عد و اوتعدمب اللبدرات
بموو وب،ر فد ملمو إ ارل لتىف،ن أىمطر هن المممر،ع ل ى المىمممتو واتفقر هذه النتيجة مع راعر

الد لل )2013و ل ارعددر أبددل رمضددم )2013و ل ارعددر حمددم  )2010التددد ب،ىددت دد س للددل فددرلا بدد،

متلعطمت د،ىر ال راعر حلو معم،،ر ته،،س المممر،ع تعرى لعىلات اللبدرل .ويعدمو الااحدث هدنا ا تفدما
إلم أ المىمممت ي،ر الحولم،ر تمتنك ىممس إ اري لمملدو لتعتهطب ددممن ،نل وفدم ل لم دمرل و ومدم

ل،لل ىممس إمرافد م قبو المىمممت دنم العممن ،و لته س هن المىمممت بدرام تطدل،ر لبىدم قد رات
ل سو لأ،ضمق تعتبر إ ارل لته،،س المممر،ع دمن،ر ممى لر لتتضم الم مرل لالتحف،ر لا م ار
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المؤععد.

اليؤال الرئي

الثالث :هل توجد رو ذار داللدة إحصدائية ندد ميدتوإ داللدة ( )α ≥ 0.05اديب

متويطار إيتجااار الماحوثيب حول تطاي معدايير الصدندو الددول لمتنميدة الم ار يدة (إيفداد( د

تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمار ير الحكومية تعمإ إلى متغيدرار المنظمدة ( مدر المنظمدة،

المحا ظة الت تقع يها المنظمة ،دد المشاريع المنفذة).

لإللمبر د هنا العؤاو تس إعتل اس إلتبمر مالتبم ،ابحم يم لمعرفر مم إنا وم هىمك فرلا نات

للر إحةمد،ر لهنا ا لتبمر معنمد ،ةنئ لمهمرىر  3متلعطمت أل أوثر.

ويتفرع مب هذا اليؤال الرئي

يئمة ر ية:

 .1هددل توجددد ددرو ذار داللددة إحصددائية نددد ميددتوإ داللددة ( )α ≥ 0.05ادديب متويددطار
إيددتجااار الماحددوثيب حددول تطايد معددايير الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة (إيفدداد( د
تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمار ير الحكومية تعمإ إلى مر المنظمة.

جدول رقم ( :)40نتائج اختاار" التاايب ااحادي"

درجار إيتجااار تطاي معايير الصندو الدول لمتنمية

الم ار ية االنياة لعمر المنظمة

قل مب  5ينوار

ينوار

مدب  -5قددل مددب 10

 15ينة

مد ددب  -10قد ددل مد ددب

 15ينة أكثر

قيمة االختاار

().Sig

المجال

القيمددددددددددة االحتماليددددددددددة

المتويطار

المادمر.

4.21

4.22

4.30

4.29

0.196

"0.899

الوفم ل.

4.16

3.89

3.94

4.15

1.780

"0.159

الفمدن،ر.

4.25

4.20

4.30

4.25

0.198

"0.897

ا عت امر.

4.19

4.18

4.13

4.11

0.127

"0.944

ابثر.

4.36

4.03

4.12

4.11

0.867

"0.462

4.41

3.94

4.24

4.10

1.097

"0.356

4.26

4.08

4.16

4.17

0.424

"0.737

ت د ددرل ،ا بتو د ددمرات المراد ،د ددر لمة د ددملئ الفد د ددمت
المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.
جميع المجاالر معاً
" ي،ر الر إحةمد،مق.

م الىتمد الملضحر فد ل لو رقس  )40تب ،أ اله،مر الحتممل،ر ) (Sig.المهمبنر للتبدمرم

التبم ،ابحم يم أوبر م معتلى ال للر  0.05للم،ع الململت لالململت ملتمعر معمق لبدنلك ،مود

إع ددتىتمج أىد د ل تللد د ف ددرلا نات لل ددر إحة ددمد،ر ب دد ،متلع ددطمت تهد د ،رات د،ى ددر ال ارع ددر ح ددلو ه ددن

الململت لالململت ملتمعر معم تعدرى إلدم مدر المنظمدةو ويعدمو الااحدث نلدك إلدم أ دمن،در ته،د،س
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الممددمر،ع أةددبحت تعددتحلن دنددم إهتمددمس الهددمدم ،دنددم المىممددمت لا ارل الممددمر،ع فددد هددن المىممددمت
دنم ملتن

أدممرهم لنلك بعبب الحملر المنحر لتنب،ر معم،،ر لمرلط الممدلل ،و واتفقر هذه النتيجة

مع راعر ال لل  )2013التد ب،ىت أ المىمممت الرراد،ر أةبئ لد  ،م اللبدرل العمن،در التدد تموى دم مد
إ ارل المممر،ع الرراد،در التدد تىفدنهم بمدم ف ،دم المىممدمت ح ،ثدر العمدرو لأ،ضدمق ارعدر العب،د ي )2009
أدممرهدمو لودنلك ارعدر أبدل رمضدم

ح،ث ألضحت أ المىمممت تهلس بدملته،،س دندم ملتند

)2013

التد لنةت إلم أ المملل، ،ه مل لنمؤععمت ي،ر الحولم،در المعدتف ،ل مد تمدل،ن س أ لات لىمدمنج
مح ل عتل ام م فد ته،،س المممر،ع لأ،ضمق ت رب س دنم و،ف،ر إعتل اس هن اب لات لالىممنجو ويعدمو

الااحدث هددنا ا تفددما إلدم أ المىممددمت ي،در الحولم،ددر تمتنددك ىمدمس إ اري لمددملد ،لضدع لددىف

الرقمبددر

الحولم،ددر لالمىممددمت تعددتل،ب لمعددم،،ر الته،دد،س لد ى الممددلل ،فددد ته،دد،س ممددمر،ع م المىفددنلو لتد رك هددن
المىمممت م ى أهم،ر الته،،س الفعمو ل ى المملل ،لنحةلو دنم تمل،و ل . ،

 .2هددل توجددد ددرو ذار داللددة إحصددائية نددد ميددتوإ داللددة ( )α ≥ 0.05ادديب متويددطار
إيددتجااار الماحددوثيب حددول تطايد معددايير الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة (إيفدداد( د

تقييم مشاريع اامب الغذائ االمنظمار يدر الحكوميدة تعدمإ إلدى المحا ظدة التد تقدع يهدا

المنظمة.

جدول رقم ( :)41نتائج اختاار" التاايب ااحادي"

درجار إيتجااار تطاي معايير الصندو الدول لمتنمية

الم ار ية االنياة لممحا ظة الت تقع يها المنظمة

الفمدن،ر.

4.28

4.19

4.40

4.14

4.52

1.941

"0.113

ا عت امر.

4.13

4.13

4.32

3.96

4.41

2.173

"0.081

ابثر.

4.05

3.98

4.36

4.10

4.36

2.158

"0.083

().Sig

الوفم ل.

3.96

4.00

4.19

3.92

4.40

2.309

"0.067

مة

االحتمالية

المادمر.

4.20

4.29

4.42

4.16

4.45

1.312

"0.274

المجال

شمال

مة

الويطى

خانيون

القيمة

رح

قيمة االختاار

المتويطار

ت د د د د د د ددرل ،ا بتو د د د د د د ددمرات
المراد،د د د د د د ددر لمةد د د د د د ددملئ
الفدد د د د د ددمت المعد د د د د ددت فر.

4.22

4.15

4.15

3.95

4.23

0.310

"0.870

لتورارهم لتلع،ع م.

جميع المجاالر معاً

4.13

4.12

4.06

4.28

" ي،ر الر إحةمد،مق.
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4.40

1.744

"0.150

م الىتمد الملضحر فد ل لو رقس  )41تب ،أ اله،مر الحتممل،ر ) (Sig.المهمبندر للتبدمرم

التبم ،ابحم ي م أوبر م معتلى ال للر  0.05للم،ع الململت لالململت ملتمعر معقم لبدنلك ،مود
اع ددتىتمج أىد د ال توجدددد دددرو نات لل ددر إحة ددمد،ر ب دد ،متلع ددطمت تهد د ،رات د،ى ددر ال ارع ددر ح ددلو ه ددن

الململت لالململت ملتمعر معم تعرى إلدم المحا ظة الت تقع يها المنظمةو ويعدمو الااحدث نلدك إلدم
التممب الوب،ر ب ،أ ا المىممدمت ي،در الحولم،در الرراد،در بهطدمع يدرلو واتفقدر هدذه النتيجدة مدع ارعدر

حمم  ) 2010ح،ث أممرت إلم د س للل فدرلا بد ،متلعدطمت تهد ،رات د،ىدر ال ارعدر حدلو ملدملت
المادمرو لالوفم لو ا عت امرو لابثر تعرى لعىلا المىممرو لأ،ضقم اتفهت مع راعر ال لل  )2013التدد
لنةددت إلددم دد س للددل فددرا بدد ،للددل المىممددر فددد محمفمددر يدرل أل رفددئ و فمبهم،ددر ترلددع لنطددمقس أل
ا ارل الني ،تللم إ ارل المممر،ع الرراد،ر ف ،مو فن،عت العبدرل بملمودم بدو بمد ،هلمدلا بدي ارل هدنا

ملن

الموددم و ل،عددرل البمحددث هددنا ا تفددما إلددم ع د للر ف ددس تطب،ددا معددم،،ر ته،دد،س الممددمر،ع ل د ى ا ارل العن،ددم

لم د ار الممددمر،ع بملمىممددمت ي،ددر الحولم،ددر لأ،ض دقم د د س للددل معددمحمت لاعددعر لإللت ددم دى د تطب،ددا
معم،،ر الته،،س فد محمفممت قطمع يرل.

 .3هددل توجددد ددرو ذار داللددة إحصددائية نددد ميددتوإ داللددة ( )α ≥ 0.05ادديب متويددطار
إيددتجااار الماحددوثيب حددول تطايد معددايير الصددندو الدددول لمتنميددة الم ار يددة (إيفدداد( د

تقيدديم مشدداريع اامددب الغددذائ االمنظمددار يددر الحكوميددة تعددمإ إلددى دددد المشدداريع المنفددذة

خالل الينوار الخم

الماضية.

جدول رقم ( :)42نتائج اختاار" التاايب ااحادي"

درجار إيتجااار تطاي معايير الصندو الدول لمتنمية

الم ار ية االنياة لعدد المشاريع المنفذة خالل الينوار الخم

قيمة االختاار

مشاريع

أكثر

().Sig

المجال

قل مب 5

5-10
مشاريع

11-15
مشروع

16
مشروع

القيمة االحتمالية

المتويطار

الماضية

المادمر.

4.12

4.22

4.45

4.39

2.220

"0.093

الفمدن،ر.

4.24

4.15

4.10

4.41

2.246

"0.091

الوفم ل.

ا عت امر.
ابثر.

ت د ددرل ،ا بتو د ددمرات المراد ،د ددر لمة د ددملئ الفد د ددمت
المعت فر لتورارهم لتلع،ع م.

جميع المجاالر معا

3.99
4.10
4.15

3.82
4.04
4.06

3.95
4.15
4.11

4.32
4.25
4.18

7.026
0.916
0.288

*0.000
"0.438
"0.834

4.30

3.98

4.25

4.16

0.995

"0.400

4.14

4.04

4.16

4.28

1.987

"0.124

* الفرا ب ،المتلعطمت او إحةمد،مق دى معتلى للر .α ≥ 0.05

" ي،ر الر إحةمد،مق.
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جدول رقم ( :)43نتائج اختاار  LSDلمقارنة متويطار ئار دد المشاريع المنفذة خالل الينوار الخم
الماضية لمجال الكفاءة

الفر ايب المتويطار

الفئار

قل مب  5مشاريع

5-10مشاريع

11-15مشروع  16مشروع أكثر

قل مب  5مشاريع
 5-10مشاريع

0.173

 11-15مشروع

0.034

-0.139

*-0.335

*-0.508

 16مشروع أكثر

*-0.369

* الفرا ب ،المتلعطمت او إحةمد،مق دى معتلى للر .α≥0.05

م الىتمد الملضحر فد ل لو رقس  )42تب ،أ اله،مر ا حتممل،ر ) (Sig.المهمبندر لتبدمر

مالتبم ،ابحم يم أقو م معتلى ال للر  0.05لملمو "الكفاءةم لبنلك ،مو اعتىتمج أى توجدد درو

نات للر إحةمد،ر ب ،متلعطمت ته ،رات د،ىر ال راعر حدلو هدنا الملدمو تعدرى إلدم ددد المشداريع

المنفددذة خددالل اليددنوار الخم د

الماضدديةو لنلددك لةددملئ المنظمددار الت د نفددذر  16مشددروع ددأكثرو

ل،م ددر ل د لو رقددس  )44ىتددمد التبددمر  LSDلمهمرىددر متلعددطمت فدددمت د د الممددمر،ع المىفددنل لدداو
العددىلات اللمد

الممضدد،ر لملددمو الوفددم لو ح،ددث تم ددر الىتددمد للددل فددرلا نات للددر إحةددمد،ر بدد،

متلعطمت الن ،ىفنلا  16ممرلع فأوثر لب ،الدن ،ىفدنلا أقدو مد  5ممدمر،عو 10 -5ممدمر،عو -11
15ممددرلع) لنلددك لةددملئ الددن ،ىفددنلا  16ممددرلع فددأوثرو ب،ىمددم تبدد ،د د س للددل فددرلا نات للددر

إحةددمد،ر بدد ،بددمقد الفدددمت اللددرى .ويعددمو الااحددث نلددك إلددم أ المىممددمت التددد ىفددنت  16ممددرلع
فأوثر تعتبر م المىمممت الوب،رل لالتد ل تمثو أينب،در فدد المىممدمت ي،در الحولم،در الرراد،در بهطدمع
يرلو لهن المىمممت تمتنك طلاقس أوثر د اق لم ربر لل  ،م اله رل دنم تىف،ن د أوبر م المممر،ع ل

وددنلك تتم،ددر بمله د رل دنددم الحةددلو دنددم التمل،ددو الددارس لممددمر،ع م لالددني ،وفددو ل ددم ا عددتمرارو أمددم
بملىع ددبر لب ددمقد المل ددملت لالمل ددملت ملتمع ددر معد دمق فهد د تب دد ،أ اله،م ددر الحتممل ،ددر ) (Sig.أوب ددر مد د

معددتلى ال للددر  0.05لبددنلك ،مو د اعددتىتمج أى د ال توجددد ددرو نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت
ته ،رات د،ىر ال ارعدر حدلو هدن الملدملت لالملدملت ملتمعدر معدمق تعدرى إلدم ددد المشداريع المنفدذة

خددالل اليددنوار الخم د
به،م

م ى تحها ابه ا

الماضددية .ويعددمو الااحددث نلددك إلددم أ أهم،ددر دمن،ددر ته،دد،س الممددمر،ع مرتبطددر
الملططدر لالحودس دندم الممدمر،ع -بغد

الىمدر دد ترت،دب هدنا الممدمر،ع

د ،مق -بملضلد،ر لإلىتهمو م م ارحدو العفل،در لالتلمد ،إلدم م ارحدو التأود لالمعرفدر الحه،هدر لنلةدلو
ىتدمد إ،لمب،در ون،در دندم معدتلى التىم،در الملتمع،ددرو لل ،مود ربدط هدن الىت،لدر مدع ال ارعدمت العددمبهر

ىم اقر ب لم،ع ال راعمت العمبهر التد أ رل م البمحث حلو معم،،ر ته،،س المممر،ع لس تتطرا إلم راعر
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الف ددرلا ف ددد اع ددتلمبمت المبح ددلث ،تبعد دمق لنمتغ ،ددر م ددددد المشددداريع المنفدددذة خدددالل اليدددنوار الخمددد
الماضية" بيعتثىم

ارعدر حمدم  )2010لالتدد اتفهدت مع دم الىت،لدر ح،دث ب،ىدت دد س للدل فدرلا بد،

متلع ددطمت تهد د ،رات الع،ى ددر ح ددلو مل ددملت المادم ددرو لالوف ددم لو لالفمدن ،ددرو لا ع ددت امرو لابث ددر تع ددرى

لمتغ،در دد الممدمر،ع و ويعدمو الااحدث هدنا ا تفدما إلدم أ الممدلل ،لد  ،س مدرلط معدبهر قبدو تمل،دو
المممر،ع متعنهر ب ل،مت الته،،سو لاهتممس ململ
الممرلع ابلو أل اللمم

إ ارل المىمممت ي،ر الحولم،ر بته،،س المممر،ع علا وم

أل اللمع ،م ألو معرفر الىتمد .
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 المقدمة

الفصل السادس
النتائج والتوصيات

 أوالً :الوتائج
 ثانياً :التوصيات
 ثالثاً :الدراسات المستقبلية المقترحة

الفصل الياد

النتائج والتوصيار
المقدمة:
بىم ق دنم المفمه،س لالللاىب المتع ل التد تىملل دم البمحدث فدد الطدمر الىمدري لأ ب،دمت البحدث
حلو لاقع تطب،ا معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر الرراد،ر إ،فم ( فد ته،،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد فدد

المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد بهطمع يرلو إضمفر الم مدم تدس لمعد مد ب،مىدمت

م د لدداو ا عددتبمىرو لبع د ىتددمد التحن،ددو الحةددمدد لملددملت ال ارعددرو لتفعدد،ر هددن الىتددمد لربط ددم
بمل راعمت العمبهرو لنةت ال راعر إلم ململدر م الىتمد لالتلة،مت ومم ،م ر فد هنا الفةو.

وال :النتائج
لنةت ال راعر إلم ململدر م الىتمد مةدىفر ودمآلتدر الىتدمد المتعنهدر بأعددنر ال ارعدرو لىتدمد

تحه،ا ابه ا .

النتائج المتعمقة اأيئمة الدراية:
 .1أم رت ىتمد ال راعر أ المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الر ارددد فدد قطدمع يدرل
تهددلس بتطب،ددا معدددايير الصدددندو الددددول لمتنميدددة الم ار يدددة (إيفددداد) فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د

الغددنادد لد د  ،م بىعددبر  ،%83.13له ددن المعددم،،ر متمثن ددر فددد المادم ددرو لالوفددم لو لالفمدن ،ددرو
لا عد د ددت امرو لابثد د ددرو لتد د ددرل ،ا بتود د ددمرات المراد،د د ددر لمةد د ددملئ الفدد د ددمت المعد د ددت فر لتورارهد د ددم
لتلع،ع م).

 .2ومفت ىتمد ال راعر أ المىمممت ي،در الحولم،در العممندر فدد الملدمو الر ارددد فدد قطدمع يدرل
تهلس بتطب،دا مع،دمر المالئمدة فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد لد  ،م بىعدبر  ،%85.45ح،دث
ب،ىددت الىتددمد أ المىممددمت تعددد أهم،ددر مع،ددمر المادمددر لالددني  ،درتبط بملم ارحددو ابللددم بي
ممرلع م ح،ث تح  ،الفدمت المعت فر لمحمللر اللةلو لالتعر دنم الحت،ملدمت الفعن،در

لنفدمت المعت فر لتةم،س المممر،ع بمم ،ادس هن الحت،ملمت مع نلي العاقر.

 .3ومفت ىتمد ال راعر أ المىمممت ي،در الحولم،در العممندر فدد الملدمو الر ارددد فدد قطدمع يدرل
تعتل س مع،مر الكفاءة فد ته،،س مممر،ع ابم الغنادد ل  ،م بىعبر  ،%80.81ح،ث لنةت
الىت ددمد أ المىمم ددمت ته ددلس ب ارع ددر تونف ددر لربح ،ددر المم ددمر،ع دن ددم دد د ل مع ددتل،مت عد دلا دن ددم

معتلى المعتف ،أل المىممرو لتح  ،العلامو المحههر لوفم ل المممر،ع.
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 .4أممرت ىتمد ال راعر أ المىمممت ي،ر الحولم،در العممندر فدد الملدمو الر ارددد فدد قطدمع يدرل
تهدلس بتطب،دا مع،ددمر الفا ميددة فدد ته،دد،س ممدمر،ع ابمد الغدنادد لد  ،م بىعدبر  ،%85.10ح،ددث
أم رت الىتمد أ المىممدمت تحدرر دندم تحه،دا أهد ا
م د ى تحه،ددا ابه د ا

الممدمر،ع لالتأود مد امومى،در ق،دم

و لتضددع ضددم أللل،مت ددم لضددع اللطددط الب ،نددر لنتعممددو مددع المتغ ،درات

التد تلال تىف،ن المممر،ع.

الرردددد فددد قطددمع يدرل
 .5ب،ىددت ىتددمد ال ارعددر أ المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو ا
تعتل س مع،مر اإليتدامة فد ته،،س مممر،ع ابم الغنادد ل  ،م بىعبر  ،%82.74ح،ث ب،ىدت
الىتمد أ مع،مر العت امر ،تس ف ،التعر دنم تةم،س المممر،ع دبر اقترال أىمطر ل تحتمج
لمة ر تمل،و معتمر لتر ،م ق رات الفدمت المعت فر لبىدم قد رات العدممن ،فدد المىممدمت
مومى،ددر العمددو فددد ممددمر،ع مممثنددرو لق،ددمس المىممددمت بتأعدد،

داقر فد الملتمع لتىف،ن المممر،ع.

م دراومت مددع ململدددمت نات

 .6تلةنت ىتمد ال راعر أ المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد فد قطدمع يدرل
تطبددا مع،ددمر ااثددددددر فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابمد الغددنادد لد  ،م بىعددبر %82.51و ح،ددث أمددمرت
الىتمد أ مع،دمر ابثدر ،دتس ف،د التعدر دندم ابثدر المتلقدع دندم الفددمت المعدت فر مد ىمح،در

تىلع لر،م ل مةم ر ال لو لتحع لةلو المعتف ، ،الم أعلاا الم لات لالملرلمت.

 .7أممرت ىتمد ال راعر أ المىمممت ي،ر الحولم،در العممندر فدد الملدمو الر ارددد فدد قطدمع يدرل
تعتل س مع،مر ترويج اإلاتكارار الم ار ية لمصالح الفئدار الميدتهد ة وتكرارهدا وتويديعها فدد
ته،،س مممر،ع ابم الغنادد ل  ،م بىعبر  ،%82.79ح،ث ألضحت الىتمد أ المىمممت ته س

حنددلو ل  ،د ل لممددوات ا ىتددمج الر اردددد تتضددم تهن،ددو التونفددر لر،ددم ل الربح،ددر لتحه،ددا ر،ددم ل

ا ىتددمج لا ىتمل،ددر لنلحد ات الرراد،ددر الملتنفددر فددد مددو مددرل

قطددمع يدرل الةددعبرو لتحددرر

المىمممت دنم طرل ا بتومرات لاو تةم،س الممدرلع لتدرل ،ا بتودمرات لتورارهدم لتلعد،ع م
الدو الملتمعدمت المعدت فر لالتددد تتضدم تهد ،س لتعمد،س ممددمر،ع ي،در تهن، ،در لتد ر،بمت دنددم

اعتل اس تهى،مت ح ،ثر لنفدمت المعت فر.

 .8ومددفت ىتددمد

ال ارعددر أى د ال توجددد فددرلا نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت ته د ،رات د،ىددر

ال راعر حلو تطب،ا معم،،ر الةى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در إ،فدم ) فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد

الغد ددنادد بملمىممد ددمت ي،د ددر الحولم،د ددر تعد ددرى لمتغيدددددر الجدددددن

لنلد ددك لود ددو ملد ددملت ال ارعد ددر

للنململت ملتمعر.

 .9أم ددرت ىت ددمد ال ارعددر أىد د توجدددد فددرلا نات لل ددر إحةددمد،ر ب دد ،متلعددطمت تهدد ،رات د،ى ددر

ال راعر حلو معيار ترويج اإلاتكارار الم ار ية لمصالح الفئار الميتهد ة وتكرارها وتويديعها
129

تعددرى إلددم متغيدددر العمدددرو لنلددك لةددملئ ال ددن ،أدمددمرهس  50عددىر فددأوثرو أمددم بملىعددبر لب ددمقد

المعدم،،ر فيىد ال توجددد فددرلا نات للدر إحةددمد،ر بد ،متلعددطمت تهد ،رات د،ىددر ال ارعدر حددلو
تنك الململت تعرى إلم متغير العمر.

 .10ألضددحت ىتددمد ال ارعددر أى د توجددد فددرلا نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت ته د ،رات د،ىددر
ال راعر حلو معياري الفا مية وااثر تعرى لمتغير المؤهل العمم و لنلك لةملئ الن ،مؤهن س
العنمددد بنددلس فأقدو .أمددم بملىعددبر لبددمقد المعددم،،ر فيىد ال توجددد فددرلا نات للددر إحةددمد،ر بدد،
متلعطمت ته ،رات د،ىر ال راعر حلو تنك الململت تعرى لمتغير المؤهل العمم .

 .11أمددمرت ىتددمد ال ارعددر أى د ال توجددد فددرلا نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت ته د ،رات د،ىددر
ال راعر حلو تطب،ا معم،،ر الةى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در إ،فدم ( فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد

الغددنادد بملمىممددمت ي،ددر الحولم،ددر تعددرى لمتغيددر يددنوار الخاددرة لنلددك لوددو ملددملت ال ارعددر
للنململت ملتمعر.

 .12ومددفت ىتددمد ال ارعددر أى د ال توجددد ددرو نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت ته د ،رات د،ىددر
ال راعر حلو تطب،ا معم،،ر الةى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در إ،فدم ) فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد

الغدنادد بملمىممددمت ي،ددر الحولم،در تعددرى لمتغيدر مددر المنظمددة لنلدك لوددو ملددملت ال ارعددر
للنململت ملتمعر.

 .13أم ددرت ىتددمد ال ارعددر أى د ال توجددد فددرلا نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت ته د ،رات د،ىددر
ال راعر حلو تطب،ا معم،،ر الةى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در إ،فدم ( فدد ته،د،س ممدمر،ع ابمد

الغنادد بملمىمممت ي،ر الحولم،ر تعدرى لمتغير المحا ظة الت تقع يهدا المنظمدة لنلدك لودو
ململت ال راعر للنململت ملتمعر.

 .14تلضددئ الىتددمد بأى د توجددد ددرو نات للددر إحةددمد،ر بدد ،متلعددطمت ته د ،رات د،ىددر ال ارعددر
حلو معيار الكفاءة تعرى إلم دد المشاريع المنفذة خالل الينوار الخم

الماضديةو لنلدك

لةملئ المىمممت التد ىفنت  16ممرلع فأوثرو أمم بملىعبر لبمقد المعم،،ر فيى ال توجد فرلا
نات للدر إحةددمد،ر بدد ،متلعدطمت تهد ،رات د،ىددر ال ارعدر حددلو تنددك الملددملت تعدرى لمتغيددر
دد المشاريع المنفذة خالل الينوار الخم

130

الماضية.

النتائج المتعمقة اتحقي ااهداف:
فوو ه

الل لو التملد ،لضئ الىتمد المتعنهر بمبه ا

فد ال راعر.

جدول رقم ( : )44نتائج تحقي
الرقم

ملضئ م ى تحهه لملمو تحهه

هداف الدراية

مدإ

الهدف

مجال تحققم

تحققم

التعر دنم لاقع تطب،ا معم،،ر الةى لا الد للد
لنتىم،د د ددر الرراد ،د د ددر المادم د د ددر لالوف د د ددم ل لالفعمل ،د د ددر
1

لا ع د ددت امر لابث د ددر لت د ددرل ،ا بتو د ددمرات المراد ،د ددر
لمةملئ الفدمت المعت فر لتورارهم لتلعد،ع م) فدد

م د لدداو تحن،ددو ملددملت ال ارعددر فه درات
تحق

ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد فددد المىممددمت ي،ددر

ا عتبمىر) .ومدم هدل ملضدئ فدد لد لو رقدس
)27و )28و

)29و

)30و

)31و

)32و .)33

الحولم،ر العممنر فد الملمو الررادد.

تح  ،الفرلا ب ،متلعطمت اعتلمبمت المبحلث،
حلو تطب،ا معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر
2

الرراد،ر إ،فم ) فد ته،،س مممر،ع ابم

الغنادد

فد المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو

ىت د ددمد التب د ددمر الع د د دؤاو الثدد ددمىدو ومدد ددم هد د ددل
تحق

الررادد لالتد تعرى لنمتغ،رات الملة،ر.

ملضد د د ددئ فد د د ددد ل د د د د لو رقد د د ددس )34و )35و
)36و )37و )38و .)39

ب،م الفرلا ب ،متلعطمت اعتلمبمت المبحلث،

حلو تطب،ا معم،،ر الةى لا ال للد لنتىم،ر

3

الرراد،ر إ،فم ) فد ته،،س مممر،ع ابم

الغنادد

فد المىمممت ي،ر الحولم،ر العممنر فد الملمو

تحق

ىت د ددمد التب د ددمر العد د دؤاو الثمل د ددثو وم د ددم ه د ددل
ملضئ فد ل لو رقس )40و )41و .)42

الررادد لالتد تعرى الم العممت التىم،م،ر
لنمىممر.

العمو دنم ته ،س تلة،مت دنم،در ،مود ا عدتفم ل
مى ددم فددد تطب،ددا معددم،،ر الةددى لا ال د للد لنتىم،ددر

4

الرراد،ددر إ،فددم ) فددد ته،دد،س ممددمر،ع ابم د الغددنادد
فدد المىممددمت ي،ددر الحولم،ددر العممنددر فددد الملددمو

تحق

الررادد.
المصدر :جرد اوايطة الااحث ااإل تماد مى نتائج الدراية الحالية
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التلةدد،مت التددد لضددع م البمحددث فددد ضددل
ىتمد البحث

ثانيا :التوصيار
بىم ق دنم الىتمد التد تلةنت إل ،م ال راعرو ،هترل البمحدث دد اق مد التلةد،مت ل ل،در تىف،دنهم
لالتد تتعنا بته،،س المممر،ع لتطب،ا معدم،،ر الةدى لا الد للد لنتىم،در الرراد،در فدد المىممدمت الرراد،در
ي،ر الحولم،ر بهطمع يرل و لالل لو رقس ، )45لضئ التلة،مت لاآلل،مت المهترحر لتطب،ه مر
جدول رقم ( )45توصيار الدراية وآليار تنفيذها
م
1

آلية التنفيذ

التوصية

ر،د د د ددم ل معد د د ددتل،مت التىعد د د دد،ا بد د د دد ،ل اررل الر اردد د د ددر  -تفع،د د ددو الممد د ددمرور فد د ددد ابطد د ددر التىعد د دد،ه،ر بد د دد،
لالمىمم د ددمت الرراد ،د ددر لب د دد ،المىمم د ددمت الرراد ،د ددر

المىمم د د د ددمت لل اررل الر ارد د د د ددر لتب د د د ددم و اللبد د د د درات

ىفعد د م بلة ددلر تلط دد،ط لتىف ،ددن مم ددمر،ع ابمد د

لالمعنلمدد د ددمت ف،م د د ددم ،تعندد د ددا بملمم د د ددمر،ع المىف د د ددنل

الغنادد للةلةقم مرحنر التلط،ط لضمم مادمر

المممر،ع مع لطط الهطمع الررادد.
2

المعتفم ل مى م.

لال رل

الترو،ر دنم مع،دمر المادمدر مد قبدو ا ارل العن،دم  -إىم د ددم لتط د ددل،ر النل د ددم المحن ،د ددر أل الملتمع ،د ددر

لا ارل المم د ددمر،ع ف د ددد المىمم د ددمت ي ،د ددر الحولم ،د ددر

الممثن ددر لنفد ددمت المع ددت فر لالملتمع ددمت المحن ،ددر

العممنر فد الهطمع الر ارددد لر،دم ل ادتمم هدم لندى

ح،د د د ددث ،ود د د ددل ل د د د ددم لر رد،عد د د ددد فد د د ددد تح  ،د د د د

التمد ددمرود مد ددع المعد ددتف ، ،المتد ددلقع ،فد ددد مرحند ددر

الحت،ملمت.

تةم،س المممر،ع ممم ،عو

تنب،ر احت،ملمت الفدمت  -تةددم،س لتهد ،س برىددمم تد ر،بد متلةددر لمد ار

المعددت فر بمددوو حه،هدددو لضددمم للددل المرلىددر

لمىع د ددهد المم د ددمر،ع ل ارعدد ددر لتة د ددم،س ملارى د ددمت

مع أي

المم د د ددمر،ع لتحن ،د د ددو التونف د د ددر لالفمدد د د د ل لألىم د د ددطر

الومف،ر لتع ،و المممر،ع أثىم التىف،ن لنتو،
تغ،،رات محتمنر لمةر فد مو طرل

ب،در قطمع

المهترحر.

يرل ي،ر المعتهرل.
3

ر،م ل ا هتممس بتطب،ا مع،مر الوفم ل دد طر،دا ر،دم ل  -ا عد د د ددتعمىر بمتلةةد د د دد ،فد د د ددد إ ارل الممد د د ددمر،ع
ال د ار مهمرىددر توددمل،

الممددمر،ع المهترحددر مددع ممددمر،ع

مممثنددر ل ارعددر التوددمل،

ا ار،ددر لوددو معددتف ،لتح ،د

لت ر،ب م ار الممدمر،ع حدلو و،ف،در ا ارل الوفدؤل
المته مر لنمممر،ع.

ربح،د د ددر الممد د ددمر،ع المىفد د ددنل دند د ددم معد د ددتلى المعد د ددتف - . ،تةددم،س لتهد ،س برىددمم تد ر،بد متلةددر لمد ار

4

لالترو،ر دنم تلف،ر ملار ممل،در مادمدر لتىف،دن أىمدطر

لمىع د ددهد المم د ددمر،ع ل ارعدد ددر لتة د ددم،س ملارى د ددمت

الممد ددمر،ع الملطد ددط ل د ددم لالعمد ددو دند ددم تحه،د ددا ىتد ددمد

المم د د ددمر،ع لتحن ،د د ددو التونف د د ددر لالفمدد د د د ل لألىم د د ددطر

ا،لمب،ر ي،ر ملطط ل م.

المهترحر.

ا هتمدمس بتعر،در إعدتل اس مع،دمر الفمدن،در دبدر تطددل،ر  -تطددل،ر ق د رات م د ار الممددمر،ع م د لدداو ته د ،س
لط ددط ب ،ن ددر لنتغن ددب دن ددم المل ددمطر المتلقع ددر أثى ددم

تىف،ددن المم ددمر،ع و لر،ددم ل تح  ،د مد د ى تحه،ددا أهد د ا
المممر،ع لمولىمت م م الىمح،ر الىلد،ر لالوم،ر.

برام ت ر،ب،ر حلو التلطد،ط لا ارل الممدمر،ع فدد
مو ابرممت.

 إعددتل اس ا طددمر المىطهددد لمتمبعددر لق،ددمأهد د ا
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الممد ددمر،ع بم ددم ،م ددمو ق ،ددم

تحهددا

الملرلد ددمت

م

آلية التنفيذ

التوصية
الىلد،ر لالوم،ر.

 بىددم لتةددم،س ىمددمس متمبعددر لنممددمر،ع بمددم ،مددموللل مؤمرات ا ىلمر للعمدو التحها.
5

الترو،ددر بمددوو أوبددر لتطب،ددا مع،ددمر ا عددت امر م د لدداو  -تةم،س لاعتل اس مؤمرات له،م
تح ،د د مد د ى م ارد ددمل إقتد درال المم ددمر،ع بىم ددطر ل تحت ددمج

لمة د د ر تمل،د ددو معد ددتمر ل تح  ،د د م د د ى إعد ددت امر فلاد د د

الممددمر،ع ممل ،دمق لب،د ،دمق ل دددس ابىمددطر الىملحددر الملتددمرل

إعت امر أىمطر

الممددمر،ع دنددم المعددتلى الفددر ي لاللمددمدد مدد

الىمح،ر الممل،ر لالب،د،ر أ،ضمق.

بع د إىت ددم الممددمر،ع لتح  ،د م د ى تبىددد الممددمر،ع ت د اب،ر
تعرر إ ارل معت امر لنب،در لالملار الطب،ع،ر.

6

ا هتممس بموو أوبر بمع،مر ابثر ح،ث ضرلرل ق،م

 -إلد د د د ار مع د د ددئ ل د د ددط ابع د د ددم

لل د د ددط ا ىت د د ددم

م د ى تحع د لةددلو المعددتف ، ،الددم ابع دلاا لم د ى

لنمعتف ، ،لنلك قبو لبع تىف،ن الممدمر،ع له،دم

تغ ،د د ددر ترو ،د د ددب لمع د د ددتلى ل د د ددو المع د د ددتف ، ،ىت،ل د د ددر

أثر المممر،ع دنم المعتف ، ،بموو لاقعد.

لنممرلعو ل ر،م ل تح  ،معمهمر المممر،ع فد تطل،ر  -ا ع ددتعمىر بلبد د ار ته ،دد،س م ددم بعد د التد د لو لد د ار
الهط د ددمع المع د ددت

لمد د د ى تحه ،د ددا المم د ددمر،ع ابث د ددر

المتلقع دنم الفدمت المعت فر.
7

فحد د د ددر م د د د د ى أثد د د ددر الممد د د ددمر،ع دند د د ددم الفدد د د ددمت
المعت فر لالهطمدمت المعت فر.

ر ،ددم ل حل ددس ا هتم ددمس بمع ،ددمر ت ددرل ،ا بتو ددمرات مد د

 -إ راج مؤم د درات أثىد ددم تةد ددم،س الممد ددمر،ع له،د ددم

لدداو ر،ددم ل تح  ،د م د ى ق،ددمس الممددمر،ع بىمددر لتو درار

م ى تدرل ،ا بتودمرات فدد الملتمدع المعدت

أىم ددطر ي ،ددر تهن ، ،ددر لم ددمرات معرف ،ددر لفى ،ددر لمة ددر

لده د الى د لات للر العمددو لنمتمبعددر مددع الفدددمت

بم بتود ددمرات بد دد ،المعد ددتف ، ،فد ددد الملتمد ددع المحند ددد

و

المعت فر.

لادط ددم المر،د د مد د ا هتم ددمس لنمم ددمر،ع نات الط ددمبع
المعت اس لالتد ته س التهى،مت الح ،ثر لتعمهس فد ىمدر
لتعمدد،س التلددمرب الىملحددر بدد ،المعددتف ، ،بمددم ،ل د س
تحه،ا ابم الغنادد المعت اس.

ثالثاً :الد رايار الميتقامية المقترحة :
،هترل البمحث فد ضل ال راعر لالىتمد التد تلةو إل ،م بيل ار

راعمت معتهبن،ر حلو اآلتدر

 .1ارعدر أثددر مممرعددمت المتمبعددر لالته،دد،س دنددم وفددم ل إ ارل الممددمر،ع فددد المىممددمت الرراد،ددر ي،ددر
الحولم،ر.

 .2راعر ا ارل بمبه ا

لداقت م بفعمل،ر المممر،ع فد المىمممت الرراد،ر ي،ر الحولم،ر.

 .3راعر مادمر المممر،ع الرراد،ر لداقت م بم عت امر فد المىمممت الرراد،ر ي،ر الحولم،ر.
133

المصادر والمراجع

والً :المصادر

 الهر الور،س

ثانياً :المراجع العراية:
 .الكتب

 أبل الىةرو م حت " .)2004تىم،ر اله رات البتومر،ر ل ى الفر لالمؤععرم .مةرر
ململدر الى،و العرب،ر.

 أبل الىةرو م حت  .)2007مإ ارل مىمممت الملتمع الم ىدر راعر فد اللمع،مت ابهن،ر
م مىملر التمو،

لالمراور لالمفمف،ر لالمعم لر لاله،م ل لالتطلع لالتمب،ك لاللل لم .ط.1

الهمهرلر إ،تراك لنىمر لالتلر،ع.

 أبل عمرلو ىرار .)2010م ا ارل الممرلدمتم .ط .1دمم ر ار الرا،ر.


برىلطدو ععم  .)2004مإ ارل الملار البمر،رم .دمم ر ار لادو لنطبمدر لالىمر.

 بنلطو حع
العرب،ر.

 .)2006إ ارل المممر،ع ل راعر ل لاهم القتةم ،ر .ب،رلتو لبىم ر ار الى ضر

 بنلطو حع ،ابراه،س ) .(2005المبم
ب،رلت .لبىم ر ار الى ضر العرب،ر.

 البىمو محم

لالتلمهمت الح ،ثر فد ا ارل المؤععمت .ط.1

 .)2008القتةم التحن،ند .م لو ح ،ث لتحن،و الممموو القتةم ،ر .مةرو

ا عدوى ر،رر ال ار اللممع،ر .ر.١٦٩

 اللرلمليو ر،م  .)2010الهلاد المى ل،ر لبىم ا عتب،م  .ط .2فنعط ،ر مطبعر أبىم
اللرال.

 حلمريو ه،ثس  .)2015مبم

ا ارل الممرلدمت .دمم ر ار ةفم لنىمر لالتلر،ع.

 حع و رال،ر  .)2001عنلك المؤععمت .مةرو ا عوى ر،رر ال ار اللممع،ر.

 الحم اىدو ملفا  .)2006مىمه البحث العنمد .ابر و دمم ر مؤععر اللراا لنىمر.
 ل،ر ال  ،و أحم
لالتلر،ع.



 .)2014م ا ارل المممر،ع المعمةرلم .ط.2دمم ر

ل  ،و أحم ،لع  .)2012 .مإ ارل المممر،عم.

لالتلر،ع.
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ار لادو لنىمر

.ط) .دمم ر ار ال،مرلري العنم،ر لنىمر

 الع ،و محم العر،تد  .)2010ممه مر فد القتةم ال ى عدم .ط .1العوى ر،رر ال ار
اللممع،ر.

 دب العاسو محم

 .)1998ابم الغنادد لنلط العربد .ط .1الول،تر الملن

لنثهمفر لالفىل لاآل اب .ر .72

و دب الرحم و لدب الحاو وم،

 دب ،اتو نلقم لد

لأ لات لأعمل،ب  .دمم ر ار الفور لنىمر لالتلر،ع.

اللطىد

 .)2001البحث العنمد -مف لم

 دند العالىر .محم دب ،ات.دب الور،س دلا  .)2000بحلث العمن،مت فد العنلس التلمر،ر.
ط .1ابر و دمم ر ار المعتهبو لنىمر لالتلر،ع .ر .370

 العندو دب العتمر  .)2009مإ ارل الممرلدمت العممرم .ط .1ابر و دمم ر ار المع،رل
لنىمر لالتلر،ع لالطبمدر.

 يملب العبم و لمحم ىلر برهم

 .)2013ما ارل المممر،عم .ط .2الهمهرلر المرور العرب،ر

المتح ل لنتعل،ا لالتلر ،ات بملتعمل مع لممعر اله

المفتلحر.

 فمر،م و همو  .)2000القتةم اللردد التحن،ند .م لو ح ،ث .ترلمر أحم دب الل،ر
لأحم أبلر،د  .الر،م

ر لممعدر المندك ععل  .رر .٢٠-١٩

 ف و ىةر حمل مرىم

 .)2009أثر الع،معمت القتةم ،ر فد ا ا المةمر

ط 5ابر و دمم ر ار ةفم لنىمر لالتلر،ع.

التلمر،ر.

 الورلدو مل .)2009 ،مالتلط،ط العترات،لدم .دمم ر ار المىمه لنىمر لالتلر،ع.

 المحمعىرو ابراه،س  .)2013ا ارل لته،،س ال ا ب ،الىمر،ر لالتطب،ا .الر و دمم ر ار
لر،ر لنىمر لالتلر،ع.

 محم العندو دب العتمر .)2009 .مإ ارل الممرلدمت العممرم .ط..1دمم و أبر ر ار
المع،رل لنىمر لالتلر،ع لالطبمدر .

 مؤ ،الفضوو لمحمل العب ،ي  .)2005مإ ارل المممر،عر مى
لنىمر لالتلر،ع.

ومدم .دمم و ابر ر اللراا

 عملسو مؤ .)2002 ،متىم،س المىمممتم .دمم ر دملس الوتب الح ،ث.
 ىلسو دبل
لالتلر،ع.

 .)2013مم لو الم ا ارل الممرلدمتم .ط .1دمم ر مؤععر اللراا لنىمر
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ب .الريائل والمجالر العممية:

 أبل الوم و المعتةس بمهلل  .)2015مألاق،مت الم ىر ل لرهم فد اب ا اللم،فد لنعممن ،فد
المىمممت ي،ر الحولم،ر بهطمع يرلم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) أوم ،م،ر ا ارل لالع،معر

لن راعمت العن،م د لممعر ابٌقةم.

 أبل رمضم و ل،نم  .)2013لاقع ته،،س المممر،ع الىعل،ر التد تىفنهم المؤععمت ي،ر
الحولم،ر فد قطمع يرل م لل

فنعط ،و يرلر اللممعر العام،ر.

ىمر مىعهد المممر،ع .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل).

 .)2013ملاقع التىع،ا ب ،مىمممت الملتمع الم ىد لأثر دنم التىم،ر

 أبل عنطم و أمر

الرراد،ر المعت امر فد قطمع يرل.م رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .أوم ،م،ر ا ارل لالع،معر

لن راعمت العن،م د لممعر ابٌقةم.

 أبل ممملرو إبراه،س فرج  .)2015مالتح ،مت التد تلال المىمممت ابهن،ر فد قطمع يرل
لعبو التغنب دن ،مم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .يرلر البرىمم الممترك ب ،أوم ،م،ر
ال ارل لالع،معر لن راعمت العن،م للممعر القةم "اله،م ل لال ارل".

 أبل ور،سو أ،م

 .)2013مداقر ىمس المعنلممت ا ار،ر فد تحع ،اب ا ا ارير راعر

م ،اى،ر بملتطب،ا دنم المىمممت ي،ر الحولم،ر بهطمع يرلم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل).

يرلر لممعر ابرهر.

 أمر وممو دبم و لدرل إبراه،س دممرل  04أوتلبر  .)2009ابم الغنادد لالتىم،ر الرراد،ر
المةر،ر فد ضل أهس المتغ،رات المعمةرل .لرقر بحث،ر مه مر فد مؤتمر ىحل لضع ع،معمت
ل  ،ل لنى ل

بملهطمع الررادد فد مةر .ر.3

 البح،ةد .دةمس  .)2009المعم،،ر ال لل،ر لاللطى،ر لإل ارل الممل،ر فد المىمممت ابهن،ر.
لرقر دمو مه مر للرمر العمو حلو تطل،ر ا ارل الممل،ر فد المىمممت ابهن،ر.

 البح،ةدو دةمس  .)2009مته،،س الىمس الممل،ر فد المىمممت الفنعط،ى،ر فد قطمع يرلر
راعر م ،اى،رم .مؤتمر لاقع المىمممت ابهن،رر فما لتح ،مت .فنعط ،و يرل.

 البنب،عدو أعممر  .)2012ملل ل الح،مل اللم،ف،ر لأثرهم دند اب ا اللم،فد لنعممن ،فد
المىمممت ي،ر الحولم،ر فد قطمع يرلم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .يرلر اللممعر

العام،ر.

 بىمةرو عع،

 .)2014م لر المىمممت ي،ر الحولم،ر فد تىم،ر الملتمع الةحراليم رعملر

مملعت،ر ي،ر مىملرل  .لممعر محم ل،ضر – بعورل .اللرادر
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 البىمو محم

 .)2011ته،،س الممرلدمت ابع

لا ارل .لممعر المنك دب العر،ر.

العنم،ر لالتطب،همت العمن،ر .ون،ر القتةم

 لالرو المبرلك ىلفمبرو  .)2014مالعىلا م .الملنر اللممعر .لممعر الرال،ر .ملن  .4د
 .16ر .125

 حع ،و محمل أحم لدب الحم ،و مم ر لمل

 .)2010مق،م

وفم ل أ ا المؤععمت

التعن،م،ر بمعتل اس تحن،و الب،مىمت التطل،هدم .ملنر تور،ت لنعنلس ال ار،ر لالقتةم ،ر.

العراار لممعر تور،تو ون،ر ال ارل لالقتةم  .الملن  .6الع  .17ر.175-160
 حمم  .رمم

 .)2010ته،،س المممر،ع فد المىمممت ي،ر الحولم،ر .رعملر مملعت،ر ي،ر

مىملرل) .قعس إ ارل ابدممو .ون،ر القتةم لالعنلس ا ار،ر .يرلر لممعر ابرهر.

 ال رلبدو راى،م  .)2008ملاقع ابم الغنادد العربد لتغ،رات المحتمنر فد ضل المتغ،رات
القتةم ،ر ال لل،ر.م ملنر لممعر مما لنعنلس القتةم ،ر لالهمىلى،ر .ملن  .24د

ر.287

.1

 ال للو أحم  .)2013ته،،س إ ارل المممر،ع الرراد،ر فد مىمممت الملتمع الم ىد بهطمع يرل.
رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .البرىمم

لالع،معرم ا ارل لاله،م لم .يرل.

الممترك ب،

لممعر ابقةم لأوم ،م،ر ا ارل

 ن،مبو دند  .)2008مابم الغنادد الناتد فد العرااو متم ،تحها؟ ابعبمب لالممموو
لالحنلوم .ملنر لممعر بمبو د العنلس ا ىعمى،ر .ملن  .15د  .4ر .85

.)2015م لر دلامو ىلمل الممرلع لمممرعمت المىمممت ي،ر الحولم،ر

 رضلا و احعم

فد ىلمل الممرلدمت م .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرلو يرل .اللممعر العام،ر.

 الرمحدو إ،اىر  .)2010مته،،س ىممس العن،س فد فنعط،

م

مىملر المىمممت ي،ر

الحولم،رر الع،ماو الممموو التح ،مت لالتلة،مت اللمةر بع،معر التعن،سم .راس اهللر مرور

إب اع المعنس.
 الردرو محم

،ىم،ر  /رب،ع ابلوو  .)2015مالتىم،ر فد الهطمع الررادد لالم الغنادد

العربدم .عنعنر لر،ر .الع
العربد لنتلط،ط.

الممدر لاللاح لالعمرل  .العىر الثملث دمر .الول،تر المع

 ممورو أعممرو للهبرو أحم و لدب العر،رو رلب )2017 .ممح ات لر المىمممت ابهن،ر
فم تىم،ر الملتمعمت الر،ف،ر فم محمفمر المى،م راعر حملر لمع،ر ابلرمم الل،ر،رم ملنر
العنلس الرراد،ر  -لممعر المى،م .د  48ر464-453
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 ةملئو ممهر

ىملنلم".
 .)2012ارتبمط التىم،ر الرراد،ر بم ار ل الع،مع،ر الحرل -مفنعط،
ق

رعملر مملعت،ري،ر مىملرل  .فنعط ،و ىمبن ر التلط،ط لالتىم،ر الع،مع،ر بون،ر ال راعمت

العن،م فد لممعر الىلمل اللطى،ر.

 الط راليو دب المىعس  .)2010م لر اعترات،ل،مت تىم،ر الملار البمر،ر فد تطل،ر اب ا

المؤععمتد فد المىمممت ي،ر الحولم،ر فد يرلم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .يرلر ون،ر

التلمرلو اللممعر ا عام،ر.

 دمب و دند  .)2011م لر التلط،ط لالرقمبر فد إ ارل المممر،ع بمعتل اس التحن،و المبودر

راعر حملر ممرلع بىم  40لح ل عوى،ر  LSPبت،مرتم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل).

تنمعم ر ون،ر العنلس القتةم ،ر لدنلس التع،،رو لممعر أبل بور بنهم. ،

 دبم

حع ،للا و لاررلقد دبم

دب

ملنر لممعر أهو الب،تو ر.219-201

 دب العتمرو رلم رم،

 .)2006مته،،س المممر،ع العممرم .اطمر ىمريم.

.)2012تهل،س اب ا المملد لمةر

الرم ،لأهم،ت فد ق،م

ملمطر الع،للر المةرف،ر .ملنر ون،ر بغ ا لنعنلس القتةم ،ر اللممعر .د  .35ر.120

 العب ،يو أمو  .)2009مأثر العلامو العترات،ل،ر فد تحع ،فمدن،ر ته،،س ال ا ال اري

لنمممر،عم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .ال ىممركر ون،ر ال ارل لالقتةم و ابوم ،م،ر
العرب،ر.

 د الر العلموو للل ،م اررل

،عمبر  .)2014م راعر لاقع الم الغنادد فد اللرادرم .ملنر

رؤى اقتةم ،ر .د  .7ةفحر .122

 در،بدو مر،س  .)2013م ثمر ع،معمت تحر،ر التلمرل ال لل،ر دنم تحه،ا ابم الغنادد
المعت اس فد ال لو الىمم،ر .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .عط ،ر لممعر فرحمت دبم و
ون،ر العنلس القتةم ،ر لالعنلس التلمر،ر لدنلس التع،،ر.

 دنهسو دند .)2012مته،،س برام اعتةال ابراضد فد الضفر الغرب،ر لعمس 2006-2005م
رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .ا رمم الررادد لالتىم،ر الر،ف،رو مع

لممعر اله

و فنعط. ،

التىم،ر المعت امر و

 دور و أ،م لال ،بو ه ى  )2012فعمل،ر الممرلدمت الةغ،رل لالمتىمه،ر الةغر الممللر
م

الةى لا اللتممدد لنتىم،ر بمحمفمر المرق،رمو ملنر القتةم

اللتممد،ر و لممعر المىةلرلو الع 3ر ةفحر 705
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الررادد لالعنلس

 دل،ضرو إ ،مب  .)2008مأثر الرضم اللم،فد دنم اللل التىم،مد ل ى العممن ،فد
المىمممت ابهن،ر فد محمفممت يرلم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .يرلر اللممعر

ا عام،ر.

 يرابو ررقر  .)2015مإمومل،ر ابم الغنادد المعت اس فد اللرادرر لاقع ل فما.م ملنر العنلس
القتةم ،ر لالتع،،ر لالعنلس التلمر،رم .ر .61-49

 دىبروهممس  ". )2016لر المعم،،ر ال لل،ر

ارل المممر،ع فد ر،م ل لل ل الممرلع فد

المؤععمت ابهن،ر العممنر فد قطمع يرلم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل ) .فنعط ،و يرلر

اللممعر العام،ر.
 يلمرو أمل

 .)2005مرل

ته،،س البرام فد مىمممت ي،ر الحولم،ر .رعملر مملعت،ر

ي،ر مىملرل) .راس اهللر لممعر ب،رر،ت.

 الغلوو ىب،و  .)2011مالعاقر ب ،تلم،

العممن ،لما مر ابف ار لمىمممت س فد المىمممت

ي،ر الحولم،ر العممنر فد قطمع يرلم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .يرلر لممعر ابرهر.

 فمرلاو ألم

 .)2015مته،،س ثمر تىف،ن المممر،ع الللار،ر لنتىم،ر الر،ف،ر المى ملر فد تحه،ا

التىم،ر الر،ف،ر المعت امر م راعر حملر ممرلع مىطهر ا،هلبم بن ،ر من،ر لل،ر لىمنرم رعملر
مملعت،ر ي،ر مىملرل) .لممعر فرحمت دبم

التلمر،ر لدنلس التع،،ر .اللرادر

 -عط،

 1و ون،ر العنلس ا قتةم ،ر لالعنلس

 قةلريو ر،س  .)2012مابم الغنادد لالتىم،ر المعت امرر حملر اللرادرم .رعملر مملعت،ر
ي،ر مىملرل) .دىمبرر لممعر بملد ملتمرو ون،ر العنلس القتةم ،ر لدنلس التع،،ر.

 الهضم و أى

 24 -23ىلفمبر  .)2014مممونر ابم الغنادد العربد لابطر العمن،ر

لحن م ادتمم ا دنم ابرقمس لالحهمدا الحمل،ر المىملرل د

)FAOم .المنتهم ال للد التمعع

حلو اعت امر الم الغنادد فد اللط العربد .لممعر حع،بر ب بلدند بملمن

ون،ر العنلس

القتةم ،ر لالتلمر،ر لدنلس التع،،ر.

 قىمليو درت  26-25عبتمبر .)2002مابم الغنادد العربدم .المؤتمر العممر لاقتةم ،،
الرراد . ،،الهمهرلر اللمع،ر المةر،ر لاقتةم الررادد .ر .4

 الولارو أحم

 .)2005مته،،س الممرلدمت الةىمد،رم .الول،تر المع

ملن  .4د .41

العربد لنتلط،ط.

 و،ىرو دب الحف،م  .)2013ممعمهمر الةىمدمت الغناد،ر فد تحه،ا ابم الغنادد فد

اللرادرم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .اللرادرر لممعر اللرادرو ون،ر العنلس القتةم ،ر
لالعنلس التلمر،ر لدنلس التع،،ر.
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 هننلو ا ،مب  .)2016متةلر مهترل لتطل،ر بىم اله رات المؤعع،ر فد مىمممت الملتمع
الم ىد بهطمع يرل .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .البرىمم الممترك ب ،لممعر ابقةم

لأوم ،م،ر ا ارل لالع،معرم ا ارل لاله،م لم .يرل.

 ملمع م الات المنتهم ال للد الثمىد حلو اب ا المتم،ر لنمىمممت الحولممت  /22ىلفمبر

 .)2011مىمل المؤععمت لالقتةم ،مت ب ،تحه،ا اب ا المملد لتح ،مت اب ا الب،ددم.

ط .2لرقر دمو مه مر للممعر لرقنر .اللرادر.

 محم أحم المه ا و لدمه معنس ابلنل،ب  .)2015مأثر لر المىمممت ال لل،ر لالع،معمت

الحولم،ر فد ابم الغنادد العربدم .راعمت العنلس ا ىعمى،ر لاللتممد،ر .ابر و المفرار
لممعر و الب،تو

ر.706

ب،ت الحومر لنعنلس الع،مع،ر .ملن  . 42د  .3ر -681

مع

 محم برااو ل حمرل يربد.

.ت)" .التلل مت الرد،ع،ر لعترات،ل،ر التىم،ر الرراد،ر

المعت امر العرب،ر لنعه  ،م  2005إلم. ."2025ط) .اللرادرر الم رعر العن،م لنتلمرل

 مررلاو ابتعمس  .)2006مفعمل،ر التطل،ر التىم،مد لا ارل التغ،،ر ل ى المؤععمت ي،ر
الحولم،ر الفنعط،ى،رم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرل) .يرلر اللممعر ا عام،ر.

 المم راليو أحم  .)2009مالتطلر ا اري لمؤععمت العمو ابهندم .مؤتمر لاقع المىمممت
ابهن،رر فما لتح ،مت .فنعط ،و يرل.

 معراج هلاريو لف،ةو م،م  .)2011مق،م
المنتهم ال للد ابلو لمع

اللممعد بغر ا،ر.

وفم ل البىلك ا عام،ر لالتهن، ،ر فد اللرادرم.

العنلس القتةم ،ر .التلمر،ر لدنلس التع،،ر .اللرادرر المرور

 مععل و هىم و  .)2015م لر المؤععمت ي،ر الحولم،ر فد تعن،ع لتعل،ا النلات
الفنعط،ى،ر لن رو الممىحر فد مو الع،ما العتعممريم .رعملر مملعت،ر ي،ر مىملرلو لممعر

ب،رر،تو فنعط. ،

 مىةلريو وممو  .)2006مالمىمممت ي،ر الحولم،ر ل لرهم يد دللمر الىممط الل،ري
لالتطلدد .ملنر اللى لوو ملنر دنلس إىعمى،ر .العىر الرابعر.د .30

 مى،رو ة ،ا الط،ب  .)2008 27-25م ق،س الحمم،ر الم ى،ر فد المىمه التعن،م،ر ابمى،رم.
ى لل دنم،ر .لممعر ىم،

العرب،ر لنعنلس المى،ر .ر .10- 9

 م،اليو أحم  .)2008مأهم،ر مىمممت الملتمع الم ىد فد التىم،رم .ابر ر لممعر مؤتر.
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ر .التقارير

 ابمس المتح ل للىر الع،معمت ا ىممد،ر  .)2013/3/18تهر،ر د ال لرل اللممعر دمرل.
الملل

القتةم ي لاللتممدد اللثمدا الرعم،ر .المنحا رقس .١٣

الغنادد فد فنعط ،م .اله

 بمعل و رلب،ىم  .)2009ملاقع ابم
التطب،ه،ر أر.) ،

ر مع

اببحمث

 البىك ال للد ) .(2008متهر،ر د التىم،ر فد العملسم.
 البىك ال للدو لمرور ب،عم لنبحلث لالىمم

 .)2006م لر لأ لار المىمممت ي،ر الحولم،ر

الفنعط،ى،ر فد قطمدمت الةحر لالتعن،س لالررادرم .الةفر الغرب،ر لقطمع يرل.

 لردتندو مل  31أوتلبر .)2011مأهم،ر الهطمع الررادد فد تحه،ا ابم الغنادد العربدم
.

 الل مر المروري لإلحةم
لإلحةم

 .)2014ب،م

ِقبو الل مر المروري

ةحفد ممترك م

الفنعط،ىد .لمىممر ابين،ر لالررادر .للوملر المس المتح ل

الالد ،لبرىمم الغنا العملمد  .ر.3

يمثر لتمغ،و

 الل مر المروري لإلحةم الفنعط،ىد  .)2010مالتع ا الرراددم .راس اهلل.

 الل مر المروري لحةم الفنعط،ىد  .)2017معلس المةطنحمت ا حةمد،ر المعتل مر
فد الل مر .راس اهلل  -فنعط. ،



ل،و مىمممت الملتمع الم ىد حلو الته،،س لالمتمبعرو  .)2013مؤععر ه،ىر بو ابلممى،ر.

 الرمحدو إ،اىر  .)2010مته،،س ىممس العن،س فد فنعط،

م

مىملر المىمممت ي،ر

الحولم،رر الع،ماو الممموو التح ،مت لالتلة،مت اللمةر بع،معر التعن،سم .راس اهللر مرور

إب اع المعنس.

 الردرو محم  .)2015مالتىم،ر فد الهطمع الررادد لالم الغنادد العربدم .عنعنر لر،ر.
الع الممدر لاللاح لالعمرل  .العىر الثملث دمر .الول،تر المع

العربد لنتلط،ط.

 الةى لا اللتممدد لنتىم،ر .)2011 .اللنف،ر الىمر،ر فد إ ارل المممر،ع لنلمع،مت
لالمؤععمت ابهن،ر .ط .1ال،م .

 يطم و رلب،ىم " .)2009لاقع ابم الغنادد فد فنعط ،م .اله
أر. ،

ر مع

اببحمث التطب،ه،ر /

 قمىل رقس  )1لعىر  2000بمم اللمع،مت الل،ر،ر لالهن،ر .ملنر اللقمدع الفنعط،ى،ر .د
 .32فنعط،
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 الولارو أحم

 .)2005مته،،س الممرلدمت الةىمد،رم .الول،تر المع

ملن  .4د .41

العربد لنتلط،ط.

 ولعتمى،تدو ل،م فراىع،عولو لممو دثممىرو لمل د،م و ف ا الحع،ىد  .)2011م راعر
معح،ر تحن،ن،ر لمىمممت الملتمع الم ىد فد ابراضد الفنعط،ى،ر المحتنر  -التهر،ر الى مددم.

فنعط ،ر موتب التحم اللربد فد الضفر الغرب،ر لقطمع يرل.
 مرور العمو التىملي /معمق لململدر ال  ،رلللل ،،الفنعط،ى،،
الغنادد الفنعط،ىد .يرل.

 .)2007المرم فد ابم

 مرور تطل،ر المؤععمت ابهن،ر الفنعط،ى،ر  .)2014 -2010ماللطر العترات،ل،ر.يرل.

 المم راليو أحم  .)2009مالتطلر ا اري لمؤععمت العمو ابهندم .مؤتمر لاقع المىمممت
ابهن،رر فما لتح ،مت .فنعط ،و يرل.

 مع

.13

 مع

أبحمث الع،معمت القتةم ،ر الفنعط،ىد مم )  .)2015ىمرل ابم الغنادد .الع
اببحمث التطب،ه،ر اله

اللاقع ل التح ،متم.

أر .)2015 ) ،مالىتمج لالتعل،ا الررادد الفنعط،ىد ب،

 ىضموو ةبري  .)2008متمل،و الهطمع الررادد الفنعط،ىدم .فنعط ،و راس اهللر مع

أبحمث

الع،معمت القتةم ،ر الفنعط،ىد مم ).

 ل اررل الررادر  .)2014اعترات،ل،ر الهطمع الررادد مةمل لتىم،ر. .ط) .راس اهلل.

 ل اررل الررادر الفنعط،ى،ر  .)2016ماعترات،ل،ر الهطمع الرراددم.
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املالحــــــق

 أوالً :تسهيل مهمة

 ثانياً :قائمة بأسماء المو مات غير الحكومية العاملة في الم ال
الزراعي بقطاا غزة
 ثالثاً :اإلستبانة بعد التحكيم
 رابعاً :قائمة بأسماء المحكمين

والً :ممح رقم ( :)1تيهيل مهمة
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ثانياً :ممح رقم ( )2قائمة اأيماء المنظمار ير الحكومية العاممة
اقطاع مة

الم ار

ايم الجمعية

الرقم
1

لمع،ر الثرلل الح،لاى،ر لالرراد،ر الل،ر،ر

2

اللمع،ر ابهن،ر لتطل،ر الىل،و لالتملر

3

اللمع،ر الرراد،ر التىمل،ر
لنتىم،ر الرراد،ر

4

لمع،ر ابى ل

5

لمع،ر المرارد ،الفنعط،ى ،،الل،ر،ر

6

لمع،ر أهملد الملاةد الل،ر،ر

7

لمع،ر مرور لراد لنررادر المعتمرل

8

لمع،ر المرارد ،الفنعط،ى،،

9

لمع،ر الىل،و الفنعط،ى ،لنتىم،ر لالتطل،ر

10

لمع،ر مراردد الب،لت الباعت،و،ر

11

لمع،ر العطر الغربد لتطل،ر الر،

12

اللمع،ر الر،ف،ر لنتطل،ر الررادد

13

لمع،ر ال لا لالىلر التىمل،ر الرراد،ر

14

لمع،ر اللعمس لنتىم،ر الملتمع،ر لالرراد،ر

15

لمع،ر رمرس الل،ر،ر

16

لمع،ر ر،فىم

17

لمع،ر ع،م لنتىم،ر لالتطل،ر

18

لمع،ر الربلات لنتىم،ر لالتطل،ر

19

لمع،ر التلد،ر لا رمم الررادد

20

لمع،ر المرور الفنعط،ىد لنررادر الح،ل،ر

21

لمع،ر مراردد محمفمر رفئ الل،ر،ر

22

لمع،ر البعمت ،الرراد،ر

23

لمع،ر إتحم المرارد ،الل،ر،ر
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لتىم،ر المرارع

المجال

24

لمع،ر الرهلر لاللضمر الل،ر،ر

25

لمع،ر مربد ال لال لالتىم،ر الر،ف،ر

26

لمع،ر المرارد ،الفنعط،ى' ،،

27

لمع،ر مىتلد الررادمت ابمى

28

لمع،ر أس الىةر الرراد،ر

29

لمع،ر يرل لنررادر لالب،در العممر

30

اللمع،ر ابهن،ر لحمم،ر ملرل الر،تل

31

لمع،ر التطل،ر الررادد لالب،دد
الفنعط،ىد

32

لمع،ر تىم،ر مراردد الر،

33

اللمع،ر الرراد،ر لنفهمعمت لال لال لابدا

34

لمع،ر الىحمل،

35

اتحم للم العمو الررادد

36

مرور العمو التىملي /معم

37

ململدر ال  ،رلللل ،،الفنعط،ى،،

38

لمع،ر التىم،ر الرراد،ر اليمثر الرراد،ر)

39

لمع،ر تىم،ر المرال الر،ف،ر

40

المرور الفنعط،ىد لنتىم،ر القتةم ،ر لاللتممد،ر
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ثالثاً :ممح رقم ( :)3اإليتاانة اعد التحكيم
جامعدددددددددددددددددددددة اامهددددددددددددددددددددددددر -دددددددددمة

مددددددددددددددادة الدددددددددرايددددددار العدددددددميددددددددددددددا

كميدددددددددة االقتصاد والعمدددددددددددددوم اإلداريددددة

قيدددددددددددددددددددددددم إدارة اا مدددددددددددددددددددددددددددددددددددددال

ااخ الفاضلر ااخر الفاضمة،،،

اليالم ميكم ورحمة اهلل واركاتم،،،
الموضوعر تعائة ايتاانة لاحث ماجيتير
فد إطمر اعتوممو متطنبمت الحةلو دنم رلر المملعت،ر فد ا ارل الدممو م لممعر الرهر-يرل
،هلس البمحث ب راعر " واقع تطاي
مشاريع االمب الغذائ

معايير الصندو

الدول

المنظمار ير الحكومية العاممة

لمتنمية الم ار ية)(IFAD
المجال الم ار

تقييم

اقطاع مة "و إ

حرةوس دنم ته ،س المعنلممت الومف،ر ب قر لملضلد،ر م لاو ا لمبر دند فهرات هن العتبمىر
م قبو مىممتوس ع،ؤ ي إلم ىلمل أفضو لن راعر لتطل،ر لعمن،ر ته،،س المممر،ع ل ى المىمممت ي،ر

الحولم،ر ممم ع،عل بملىفع لالل،ر لمم ف ،مةنحر المىمممت ي،ر الحولم،ر لالملتمع بين اهللو
مؤو  ،لوس بأ لم،ع الب،مىمت التد ع،تس الحةلو دن ،م م مىممتوس ع،رادم ف ،م العر،ر التممر
لعتعتل س بي ار

البحث العنمد فهط .مع العنس بأ

الصندو الدول لمتنمية الم ار ية ()IFADر مؤععر ممل،ر لل،ر للوملر متلةةر م لوملت ابمس المتح ل مورعر

لعتدةمو الفهر لالللع فد المىمطا الر،ف،ر م البن ا الىمم،ر .ل،ه س الةى لا قرلضم لمىحم لنبن ا الىمم،ر لتمل،و
برام لممرلدمت مبتورل فد حهو التىم،ر الرراد،ر لالر،ف،ر.
اامب الغذائ

(، :)Food Securityتحها دى مم ،تمتع الىم

ومفر فد لم،ع ابلقمت بفرر الحةلو المم ي

لاللتممدد لالقتةم ي دنم أين،ر ومف،ر لعن،مر لمغن،ر لالتد تنبد حملمت س التغنل،ر لتىمعب أنلاق س الغناد،ر م

ألو ح،مل ىمطر لةح،ر.

ممور ،لوس حع تعملىوس
البمحث :دهم يون
ام ار  :الدكتورر رامم مم ادير

الخطيب
الدكتورر محمد جودر ار
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والً :ايانار شخصية
الجن

ذكر

العمر

قل مب  30ينة

المؤهل العمم

ينوار

نثى

الخارة

مجال المشاريع

مب  30الى قل مب

مب  40الى قل مب50

 40ينة

ينة

داموم أقل

قل مب  5ينوار

مب  50ينة أكثر

اكالوريو

مب  - 5الى قل
مب  10ينوار

درايار ميا

 15ينة أكثر

مب  -10الى قل
مب  15ينة

ثانياً :ايانار تتعم االمنظمة
ايم المنظمة

(اختياري)

مر المنظمة

المحا ظة الت تقع
يها المنظمة

دد المشاريع المنفذة

خالل الينوار الخم

مب  - 5الى قل

مب  -10الى قل

شمال مة

مة

الويطى

قل مب  5مشاريع

 10-5مشاريع

 15-11مشروع

قل مب  5ينوار

مب  10ينوار

الماضية
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 15ينة أكثر

مب  15ينة

خانيون

رح

 16مشروع أكثر

ثالثاً :معايير الصندو الدول لمتنمية الم ار ية (ايفاد)

تقييم مشاريع اامب الغذائ :

يرجى وضع المة ( )xمام العاارة الت تراها مناياة:
درجة الموا قة
الرقم

الايددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددددداب

مرتفعة
جداً

مرتفعة

متويطة منخفضة

والً  :المالئمة ( م ى مادمر المممر،ع مع متطنبمت لاحت،ملمت المعتف ، ،لاعترات،ل،مت الهطمع الررادد )

.1
.2

تهلس المىممر بمل ار تح  ،لاحت،ملمت قبو تةم،س المممر،ع
،لل ى

تممرود مع المعتف ، ،المتلقع ،فد تةم،س المممر،ع

م ح،ث الحت،ملمت
.3

تةم،س

،تس مرادمل لل مت ىمر الل مت نات العاقر دى
المممر،ع

.4

،تس تةم،س المممر،ع بمم ،ادس تحه،ا أه اف م

.5

،تس تةم،س المممر،ع بح،ث تتمممم مع ابه ا

.6

،تس تةم،س المممر،ع بح،ث تتمممم مع أللل،مت المملو

.7

،تس تةم،س أه ا

الرد،ع،ر لنمىممر

المممر،ع بح،ث تتمممم مع اعترات،ل،مت

الهطمع الررادد
.8

،لل داقر لاضحر ب ،احت،ملمت المعتف ، ،التد تس تح  ،هم
لب ،أه ا

.9

المىممر

هىمك مرلىر لتع ،و المممر،ع أثىم التىف،ن ود تتو،

مع أي

تغ،،رات محتمنر
.10

،لل اعتفم ل م المعرفر المتمحر

مثو لبرل الممرلدمت المممثنر

اللرى فد المىطهر) أثىم تةم،س لتىف،ن المممر،ع
ثانياً  :الكفاءة م ى تحل،و الملار  /الم لات ابملاوو لاللبرلو لاللقتو إل ) إلم ىتمد بطر،هر اقتةم ،ر)
.1

،تس تح  ،ربح،ر المممر،ع المىفنل دنم معتلى المعتف،

.2

تهمر المىممر تونفر المممر،ع مع تونفر مممر،ع مممثنر

.3

،تس ته ،ر التومل،

.4

،تس تح  ،العلامو المعؤللر د

مممثنر
ا،لمبمق

ال ار،ر لوو معتف ،بملمهمرىر مع مممر،ع الرى
وفم ل أ ا المممر،ع عنبمق أل

.5

تتلفر ملار ممل،ر مادمر لتىف،ن أىمطر المممر،ع الملطط ل م

.6

تتلفر ملار بمر،ر مادمر لتىف،ن أىمطر المممر،ع الملطط ل م

.7

تتلفر ملار لللعت،ر مادمر لتىف،ن أىمطر المممر،ع الملطط ل م
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منخفضة
جداً

.8

تتىمعب ىفهمت المممر،ع مع الملارىر الملططر ل ن لنمممر،ع

.9

تمتنك المىممر ىممس مملد فعمو ،حوس ىفهمت المممر،ع لفهمق لنملارىر

.10

ه ر لنملار

،تس تحه،ا ملرلمت المممر،ع الملطط ل م ل

المتمحر
.11

،تس تحه،ا ىتمد ا،لمب،ر ي،ر ملطط ل م

ثالثاً :الفا مية ( الم ى الني أمو ف ،المممر،ع م تحه،ا أه اف م)

.1

،تس ته،،س م ى تحه،ا أه ا

المممر،ع لمولىمت م م

الىمح،ر

الوم،ر
.2

،تس ته،،س م ى تحه،ا أه ا

المممر،ع لمولىمت م م

الىمح،ر

الىلد،ر
.3

،تس لضع أه ا

.4

تتلىب المىممر م لر ملمطر ي،ر متلقعر أثىم تىف،ن المممر،ع

.5

تهلس المىممر بتطل،ر لطط ب ،نر لنتغنب دنم الملمطر المتلقعر

.6

لنمممر،ع مح ل رمى،مق لقمبنر لنه،م

أثىم تىف،ن المممر،ع

المىممر دنم لبرت م العمبهر لال رل

تعتم

المعتفم ل م

المممر،ع المممب ر فد تطل،ر ب ادو لنتغنب دنم الملمطر
.7

،تس التىع،ا مع الل مت نات العاقر بملمممر،ع ممم ،عمهس فد
تحه،ا أه ا

.8

المممر،ع

،رادم تأث،ر التغ،رات فد الع،ما العمس دنم تىف،ن المممر،ع

لىتمدل م دى ته،،س المممر،ع

رااعاً  :اإليتدامة م ى اعتمرار ت فا مىمفع المممر،ع لنمعتف ، ،بع اىت م هم)
.1

،رادم فد تةم،س المممر،ع اقترال أىمطر ل تحتمج لمة ر تمل،و

معتمر
.2

،رادم فد تةم،س المممر،ع اقترال أىمطر تبىد ق رات الفدمت

.3

تعمهس المممر،ع فد بىم ق رات العممن ،ف ،م لتأه،ن س لنعمو فد

المعت فر

مممر،ع مممب ر
.4

تطلر المىممر مراومت مع ململدمت متىلدر فد الملتمع لتىف،ن
المممر،ع

.5

،تس تح  ،م ى التراس أةحمب المةملئ نات العاقر ب دس

ابىمطر الىملحر الملتمرل بع اىت م المممر،ع

.6

،تس تح  ،م ى اعتم ارر،ر فلاد المممر،ع بع اىت مد م

.7

المىممر م ى اعت امر فلاد المممر،ع ممل،مق

تح
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.8

ىتمد الممرلع

تح

المىممر م ى اعت امر فلاد الممرلع ب،د،مق

تح

المىممر م ى تبىد المممر،ع ى /ت اب،ر تعرر ا ارل معت امر

قم رل دنم التغنب دنم الملمطر التد تتلملر دمر الممرلع)
.9

لنب،در لالملار الطب،ع،ر
دنم ا ارل

.10

،تس تح  ،م ى تطل،ر المممر،ع له رات المعتف، ،

.11

،تس تح  ،م ى معمهمر المممر،ع فد بىم اله رل دنم الةمل م

الملمطر الب،د،ر

ألو ال ارل المعت امر لنملار الطب،ع،ر
خامياً  :ااثر التغ،رات التد تط أر أل م المتلقع أ تط أر دنم المعتف ، ،علا أومىت إ،لمب،ر أس عنب،رو لمبممرل أل ي،ر
مبممرلو لمهةل ل أل ي،ر مهةل ل ىت،لر المممر،ع)

.1

،تس تح  ،م ى تحه،ا المممر،ع ابثر المتلقع دنم الفدمت
المعت فر

.2

،تس تح  ،م ى تغ،ر ترو،ب لمعتلى لو المعتف، ،

ىت،لر

لنممرلع تىلع لر،م ل مةم ر ال لو)
.3

،تس تح  ،م ى تحع لةلو المعتف ، ،الم أعلاا الم لات

.4

،تس تح  ،م ى تحع لةلو المعتف ، ،الم أعلاا الملرلمت

.5

،تس تح  ،م ى تمو المعتف ، ،م الحةلو دنم فرر أفضو

.6

،تس تح  ،م ى اىلمرات المممر،ع م ح،ث تمو ،الىعم

.7

،تس تح  ،م ى تطل،ر المممر،ع لم مرات لق رات الىعم

.8

لنلةلو الم المعنلممت المطنلبر لعبو مع،مت س

،تس تح  ،م ى تحع

اىتمل،ر الراضد لاللح ات الىتمل،ر

الرراد،ر
.9

،تس تح  ،تغ،رات ابم الغنادد لألعر

.10

،تس تح  ،تغ،ر اللضع التغنلي لألطفمو

.11

،تس تح  ،معمهمر المممر،ع فد تطل،ر الهطمع المعت

يادياً  :ترويج اإلاتكارار الم ار ية لمصالح الفئار الميتهد ة وتكرارها وتوييعها

مبتورل فد الح م اىع اس الم الغنادد لم ى تورار تنك الت لات أل احتمملت تورارهم

م ى معمهمر المممر،ع فد إ لمو ُى
لتلع،ع م م لمىب العنطمت الحولم،ر لالمىمممت ي،ر الحولم،ر لالهطمع اللمر .أ،ضمق هد دمن،ر تض،

ق،مر أل تحو ممونر

بطرا ل  ،ل لق تممو البتومرات ملمو التوىلللل،م مثو أىلاع المحمة،و أل عالت الح،لاىمت نات الغنر المرتفعر لالملمطر
ابقوو لتوىلللل،مت الري الملفِّرل لنم،م )

.1

تهلس المىممر بتح  ،م ى ته ،س المممر،ع بىمطر ي،ر تهن، ،ر
تهى،مت ح ،ثر) لنفدمت المعت فر

.2

،رادم ق،مس المممر،ع بىمر لتعم،س أىمطر ي،ر تهن، ،ر
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تهى،مت

ح ،ثر) ب ،المعتف، ،
.3

،رادم ا المعتف، ، ،تنهل ت ر،بمت دنم اعتل اس تهى،مت ح ،ثر

.4

،تس ىهو الم مرات المعرف،ر لالفى،ر اللمةر بملبتومرات ب،
المعتف ، ،لاو المممر،ع

.5

تهلس المىممر بته ،س لطرل البتومرات لاو تةم،س الممرلع

.6

،تس تلث،ا البتومرات الىملحر لىمرهم ب ،المعتف، ،

.7

،تس تورار البتومرات لتلع،ع ىطمق م فد الملتمع المحند

.8

تهلس المىممر بيل ار ر،مرات تبم ل،ر ب ،المرارد ،لحنهمت دمو

لىمر التلمرب المبتورل
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رااعاً :ممح رقم ( :)4قائمة اأيماء محكميب اإليتاانة
التخصص

جهة العمل

ر.م

إ ارل ابدممو

لممعر الرهر بغرل

2

 .لادو ثمبت

إ ارل ابدممو

لممعر الرهر بغرل

3

 .أحم ابل معبم

اقتةم ررادد

لممعر الرهر بغرل

4

 .لن،و ممضد

إ ارل ابدممو

العنطر اللطى،ر الفنعط،ى،ر

5

 .عن،مم الطاع

إ ارل ابدممو

ون،ر ال راعمت المتلعطر  -ابرهر

6

 .لع،س ال ب،و

إ ارل ابدممو

اللممعر العام،ر -يرل

7

 .عممد ابل الرل

إ ارل ابدممو

اللممعر العام،ر -يرل

8

.ىب،و ابل ممملر

اقتةم تىملي

م ،ر التلط،ط لالع،معمت – ل اررل الررادر

9

 .ىب،و النلل

إ ارل ابدممو

،لا الملمف ،العمس

10

 .محمل المىطد

إ ارل ابدممو

،لا الملمف ،العمس

راعمت تىم،ر

معتممر ع،معمت لتىم،ر مؤعع،ر -مؤععر ألوعفمس

1

اايم
أ .ى م،ر التنبمىد

 11أ.أحم الةلراىد
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