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 تم ترتيب أسماء المؤلفين حسب الترتيب األبجدي   



 

 شكروتقدير 

بو أالبيومي، سعدي  ةد. نادي ة،ريمان أبو حمإحمد،ختام أبو  ةلى فريق البحث المحلي، الدكتورإيرغب المؤلفون بالتقدم بالشكر 

 وكتابة التقارير الميدانية. والترجمة  الميداني،العمل إنجاز ود. محمد طبش لتفانيهم في  ،البكعواد، رياض دياب، د.فاتن 

وشارلوت موريس  ،(UCLAمعهد  )منكسنويمول ينماكسد. و وروبي،األتحاد من اال الهاروشيالى مريم  كركما ونتقدم بالش

 وزارة) –ندس ايهيذر ك (،ODIالبحارالتنمية وما وراء  )معهدد. نيقوال جونز  (، DFIDبريطانيا  -الدوليةالتنمية  وزارة)

 وستراثان، )جامعةالقدس(د. محمد شاهين  جتماعية(الالشؤون ا )وزارةأيمن صوالحة  (،DFIDبريطانيا  –الدوليةالتنمية 

 ير.رالتقلمالحظاتهم الثاقبة والتغذية الراجعة حول  (DFIDبريطانيا–الدوليةالتننمية  وزارةسبنس )

ومستشارة الديك،سيد داوود لوالوكيل المساعد ا المصري،جتماعية ماجدة الوتتقدم بالشكر والعرفان لمعالي وزيرة الشؤون ا

والتقدير موصول  ،جميع نواحي عملية البحثلتيسيرهم  البنك الدولي ومديرة مناهضة الفقر تهاني المدهون

لمراجعة وتنقيح  (رليللفرانسيس اي)يضاً ل  أالشكر والميداني.ين في غزة لتعاونهم خالل العمل يجتماعاالالباحثينونلموظفيل

 التقرير.

الذين قابلناهم  الرئيسين األشخاصن من البرنامج، وكذلك يالمستفيدين وغير المستفيد غزة،في  للمجتمع المحلينحن ممتنين 

 خاء للمساهمة في هذه الدراسة.سعطونا من وقتهم بأو

 

 

هذه الوثيقة مخرج من مشروع ممول من المملكة المتحدة من خالل وزارة التنمية الدولية . إن اآلراء والمعلومات المتضمنة في 

ليست بالضرورة معتمدة من وزارة التنمية الدولية وبالتالي ال تتحمل الوزارة المسؤولية تجاه هذه اآلراء اومسؤولية التقرير 

 اإلعتماد عليها .
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 الحق الم

  32           إلطار المفاهيمي اط مخط 1ملحق 

 39           المنهجية  2ملحق

الرئيسين( باستثناء مقابالت األشخاص )، مقابلتهمن تمت يالت النقدية الذتحويين وغير المستفيدين من برنامج الجدول بالمستفيد 9ملحق 

 39         حسب المتغيرات الهامة

الشؤون  وزارة- 2002أيلول لى إ2009) الت النقدية في شمال غزة ومحافظة رفح مناألسر المستفيدة من برنامج الحوا 9 ملحق

  39          .2002-جتماعيةاال

 39 (2002المركزي لإلحصاء الفلسطيني  )الجهازرفح وزة شمال غ مؤشرات مختارة في محافظة 9ملحق 

 39     التوصيات السياساتية والبرامجية إلكمال أمثلة عن الممارسات الجيدة  9ملحق 

ول البرنامج خالل دراسة تصورات المستفيدين والمجتمع ح من والتي ظهرت ،ختالقات الرئيسة بين غزة والضفة الغربيةاال 9ملحق 

 000        الت النقدية لوطني للحواالفلسطيني ا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 النصية الجداول واألشكال والمربعات 

 :الجداول

 12      لتهميشل : أمثلة لمصادر المخاطر ومستويات التعرض1 جدول

األشخاص مقابالت  ءالنقدية باستثنات يالحوتفي البرنامج الفلسطيني الوطني لل: توزيع المستفيدين وغير المستفيدين 2جدول 

 22         حسب متغيرات رئيسة  المسئولين

 21      في قطاع غزة  المحافظات الخمس: مستوى الفقر في  2جدول 

 22    (2212/ ليلو)أفي الضفة الغربية وغزة  ةلمستفيدلألسرا الت النقديةيحوت: ال2جدول 

  22    أمريكييون دوالر ل( بالم11-2221: الميزانية المقدرة من المساعدات )2جدول 

 22        ب مكان السكن وحالة اللجوءس: الفقر ح1جدول 

والمنظمات غير  73،التنمية في مجال كاءشرالو االجتماعية،دلة لوزارة الشؤون توصيات سياساتية وبرامجية مدعمة باأل:2جدول 

   ة حكوميال

 ألشكال ا

 12        سياق المخاطر لقهم  األبعاد المتعددة  :1شكل 

 20         قتصاد السياسي والهيكلي اال :2شكل 

 21         مستوى التأثيرات المحلي :2 شكل

 21       دوات في الدراسة بحسب النوع والعدد أل: توزيع ا2شكل 

 22        خارطة لقطاع غزة ومواقع الدراسة  :2شكل 

 النصيةربعات الم

 21       جتماعي / وكالة الغوث اال : برنامج شبكة األمان1مربع 

 23          سئلة البحثأ :2مربع 

  21     في رفح                          الجماعيهدم البيوت والتشريد والفقر  :2مربع 

 21    لى سوق العمل والفقر المدقع إوالوصول  ،: القيود األسرية على الحركة2مربع 

 22        : قانون األسرة وحضانة األطفال 2مربع 

  22         والطالق : قانون األسرة1مربع 



 
 

 
 

 11    النساءعيلهاتوظة التي ظواألسر غير المح ةالنقدي تتغيير ملكية التحويال :2مربع 

 21          : وحدات المستفيدين 1مربع 

 الُملخص التنفيذى:

 منهجية الدراسة
جتماعية تطبق على نحٍو وأن تدابير الحماية االوالتهميش،هناك أدلة متزايدة على أثر الحماية االجتماعية فى الحد من الفقر 

ستهداف الفئات الضعيفة اقتصادية الحادة، أو الفقر المزمن المستمر، خاصةً عند االاألزمات ضد واقيكمتزايد في الدول النامية، 

كأساس لشبكة جتماعية برامج الحماية االفي تطبيق ها تاريخ طويل ديالبلدان في منطقة الشرق األوسط لالمهمشة. إن العديد من 

جتماعية التي تديم الفقر، مثل عدم المساواة بين الجنسين، وعدم بعدم المساواة اال اقرار إلى حٍد ما، ولكن هناك جتماعيةا أمان

جتماعية جتماعية في معالجة العوامل االتلعبه الحماية اال الذيلدور لراع، والمساواة فى المواطنة، والتشرد نتيجة للصوجود 

 والسياسية المترابطة.

و ، ضيقة من األرض بين إسرائيل و مصرالتي هي شريحة لفريد والوضع اإلقتصادي، والفقر فى غزة إن المناخ السياسى ا

أتاح فرصاً، وكذلك األمر الذي –كثافة في العالم السكانية  في واحدة من أكثر المناطق (مليون شخص1.1 موطن ألكثر من )

، وعلى الجانب اإليجابي، تلتزم تهميشجتماعية الذي يتناول الطبيعة المتعددة األبعاد للفقر واللتنفيذ برنامج الحماية اال ،تحديات

نقسام الرغم من الصعوبات الناشئة عن اال الرفاهية، علىكحق للوصول إلى جتماعية، السلطة الفلسطينية بشدة بأجندة الحماية اال

كبار  يالسياسي الداخلي بين حكومتى الضفة الغربية وغزة، وسياسة الحصار اإلسرائيلي المفروض. واألهم من ذلك، تبن

المتزايدة :العزلة السياسية تشملن التحديات الرئيسة إالدروس المستفادة. فالتعلم من همية تعزيز البرنامج، وألالمسؤولين 

نقسام الناجمة عن فرض حواجز ال هوادة فيها في حركة الناس والبضائع، وطول أمد الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني، واال

قتصاد وقلة فرص العمل، ومحدودية التنسيق بين لى خنق االإ؛ أدى الرئيسينالداخلي بين الحزبين السياسيين الفلسطينيين 

جتماعية. وقد أدت كل هذه جتماعية واإلغاثة، وعدم وجود آليات المساءلة االمج الحماية االالجهات الفاعلة التى تمول برنا

خاصةَ في حتياجات اإلنسانية الُملحة رتفاع معدالت البطالة خاصة بين النساء والشباب، وزيادة االواالعوامل للحرمان الشديد، 

 العنف الحاد والحرب والتشرد.ظل وجود

، كأكبر برنامج 2211في الضفة الغربية، وفي غزة عام2212الت النقدية أطلق عاميحوتلفلسطيني للإن البرنامج الوطنى ا

جتماعية، ويهدف للحد من الت النقدية غير المشروطة في األراضي الفلسطينية المحتلة، ويُدار من قبل وزارة الشؤون االيحوتلل

ر الفقيرة للغاية. هذا البرنامج هو نتيجة لعملية الدمج التى حدثت فى الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة، مع التركيز على األُس

الممول عبر جتماعية ): برنامج اإلغاثة وشبكة أمان الخدمات االسابقاً  للبرنامجين الموجودين 2223كتوبرأ

من البنك الدولي(. ولقد تضمن برنامج اإلصالح الممولجتماعي )ومشروع إصالح شبكة األمان اال (TIM/PEGASEنظام

 أُسرة. 32.222لى أكثر من إ 22.222زيادة التغطية من إعتماد الفقر نهجاَ لإلستهداف و نتج عن ذلكتحوالً هاماً قائم على 

 21(، والتي تقيسPMTFإختبار الوسط الحسابي التقريبيالمستهدفة للبرنامج من خالل معادلة إختبار حسابية )يتم تحديداألُسر

متغيراً من جوانب اإلستهالك المختلفة. وأيضا هناك إعتبارات خاصة فى تحديد أهلية اإلستحقاق لبعض الفئات المهمشة 

، أوالمصابين بأمراض مزمنة وكبار السن. إن السياسة ةعاقاإل ذوياألشخاص والنساء، عيلهاتالضعيفة، بما في ذلك األُسر التي 

تعني أن األُسر الفقيرة للغاية في هذا البرنامج تكون مؤهلة للحصول على التأمين الصحي اعدات النقديةالمصاحبة لصرف المس

، والمساعدة الغذائية، وإعفاء أو تخفيض الرسوم الجامعية، وصرف مبلغ مقطوع من برنامج المساعدة الطارئة. يالمجان

لى قطاع غزة نتيجة الحصار اإلسرائيلى المستمر واإلنقسام السياسى الداخلي بين إباإلضافة إلى ذلك، ونظراً لصعوبة الوصول 

جتماعية في مركزيا من خالل وزارة الشؤون االج بالبرنام، تتم معالجة إدارة وصنع القرار حدسواءالفصائل الفلسطينية على 

جتماعية التي تديرها حماس في ع وزارة الشؤون االرام هللا، في حين يتم تنفيذ البرنامج في غزة، مع درجة معينة من التنسيق م

 لبرنامج.ا فيغزة قطاع  منعن بعد" إلى إدراج األُسر الفقيرة والفقراء للغاية  الحل"اإلدارةغزة. وقد سمح 



المجتمع ووجهة نظر استطالععلى  تركز-(DFIDالبريطانية )–التنمية الدولية وزارة بتكليف من  -تعتبر هذه الدراسة نوعية، 

جزء هالدراسة وهذ ،والتهميش الطبيعة المتعددة األبعاد للفقرعنالت النقدية، وخبرات المستفيدين يحوتوالمستفيدين من برنامج ال

من أجريت من مشروع بحث واسع النطاق في خمس دول)كينيا و موزامبيق واألراضي الفلسطينية المحتلة وأوغندا واليمن(، 

 ،لتباين فى المناخ السياسيلونظراً ،(، بالشراكة مع فرق البحوث الوطنية فى تلك البلدانODIللتنمية ) قبل معهد ما وراء البحار

يخص التقرير يخص قطاع غزة وهناك تقرير آخر  منفصلين: هذاتقريرين  المحتلة، هناكوكذلك الفقر في األراضي الفلسطينية 

 اتعلى نطاق وطني، تبنى فريقا البحث فى غزة والضفة سياسفذينلضفة الغربية. ومع ذلك، ونظراً ألن هذا البرنامج ا

قتضت اختالفات الرئيسة بين قطاع غزة والضفة الغربية كلما وتوصيات مشتركة للبرنامج، باإلضافة إلى تسليط الضوء على اال

 الضرورة.

(، مع التركيز على األُسر التي 123في قطاع غزة كل من األُسر المستفيدة وغير المستفيدة )المجموع  الدراسةشتملت عينة ا

الرجال ألغراض المقارنة. حيث عيلهايكما تم اختيار عدد أقل من األُسر التي ،النساء واألرامل، والمطلقات والمنفصالتعيلهات

وفقاً لبيانات خط الفقر تهميشاً أكثر  وهي،نقديةالت اليحوتستهدفة فى برنامج الالنساء هي الفئة الرئيسة المعيلهاتأن األُسر التي 

 عينة شريحة مقطعية منن (. تم بذل كل جهد ممكن لضمان أن يعكس المبحوثيرصد الفقرالوطني، )على نحو ما أكدته بيانات 

ال ينبغي إعتبار عينة البحث ممثلة ولكنستفادة من البرنامج(، المجتمع )على سبيل المثال، العمر، ونوع األُسرة، وفترة اال

النساء، اليمكن تعميم نتائج البحث على مجموعات عيلهاتونظراً ألن الدراسة ركزت أساساً على األُسر التي ،للمستوى الوطني

جتماعية المهمشة مجموعات االختالف بين مختلف ال، لفهم أوجه الشبه واالالجهدوهناك حاجة إلى مزيد من ،أُخرى من المجتمع

تصال مع وزارة الشؤون التنمية الدولية البريطانية، والتى تحظر اال وزارةقبل " من التواصلعدم اسياسة "وقد منعت ،والفقيرة

ونتيجة لذلك لم يتم إجراء مقابالت  ، بعد سيطرة حماس على قطاع غزة 2222جتماعية التي تديرها حماس منذ عام اال

جتماعيين التابعين لحكومة حماس، ولهذا فإنه لم يتم إدراج وجهات اال الباحثينجتماعية و كذلك وزارة الشؤون االفى راءللمد

 في هذه الدراسة. تلك الجهةنظر وآراء وخبرات 

كانت عينة البحث من األُسر المبحوثة من منطقتين من المناطق الحضرية وشبه الحضرية فى القطاع، بما في ذلك مخيمات 

 -العامنتشار الفقر الى مدى ع ختيار هذه المواقع بناءً ا)محافظة شمال غزة(. وقد تم  وبيت الهيارفح )محافظة رفح( ،الالجئين

عالوة على موقع هاتين  -أعلى نسبة من الفقر المدقع في القطاع في هاتين المحافظتين اختيار كلتا المنطقتين لوجودتم 

حيث تعرضت رفح وبيت الهيا للعمليات والتوغالت  ،مصر وإسرائيل على التواليالمحافظتين بالقرب من الحدود مع 

والمدمرة للغاية على نطاق واسع، والمصحوبة بالقتل واإلصابات، و بشكل خاص التشريد  ،العسكرية اإلسرائيلية المتكررة

 المفاجئ، وفقدان الممتلكات ومصادر كسب الرزق.

 الحوكمة بالبرنامجآليات 
الت النقدية، لم يالق  يحوتوطني للبرنامج الالعليه اإلصالحات األخيرة، وعلى وجه الخصوص  المبررالذي قامتواإن الهدف 

وهناك إدراك عام بأن البرنامج شهد ،()المستفيدين وغير المستفيدين المدروسينقبوالً وتقديراً كبيراً من قبل الغالبية العظمى من 

آلليات بعض التغييرات، وأنه يستهدف حاليا أفقر األُسر في غزة، ولكن الغالبية العظمى من أفراد العينة تفتقر إلى الفهم الجيد 

ستهداف إلى االلفئات محدودةستهدافاالإذ أن الغالبية العظمى من المشاركين ما زالوا إلى حٍد كبير يجهلون التحول من ،البرنامج

وبدال ،هفي والبقاء،التى تحدد األهلية للبرنامج(PMTF) معايير المعادلة الحسابية استخدام الذى يستند على معايير الفقر، وكذلك 

أو المرض اإلعاقةلفئات الضعيفة )مثل بوجود انطباع أنه يتم ربط معايير األهلية للبرنامج اتحت منهم من ذلك، فإن العديد 

عدم العدالة، اننتماء السياسي و المحسوبية و الواسطة وجتماعيين، و أيضاً لالاال الباحثينالمزمن، وكبر حجم األُسرة( و/ أوتقييم 

ستهداف ومعايير األهلية والبقاء في البرنامج، ال سيما حول عملية اال دارتستخدامها خالل المناقشات التى اكثر  كمصطلحات

طبقة، كظروف السكن وحجم األُسرة، وحاالت نقل ملكية الحواالت متغيرات المعادلة الحسابية المُ  ف أوزانوصعندما يتم 

 (.امعهالذكور الذين يعيشون  اأقاربهإلى  لى أعضاء األُسرة اآلخرين، وغالباً إ معيلة األسرةال من النقدية )على سبيل المث

، وإنشاء 2222نقسام السياسي والجغرافي بين رام هللا وغزة منذ عام نتيجةً لال ،إن إدارة البرنامج في غزة محفوفة بالتحديات



 
 

 
 

الموارد البشرية، وآليات التنسيق المشتركة بين خاصةبالعديد من المشاكل هناك و ، جتماعية موازية في غزةاوزارة شؤون 

 ستدامة المالية.االكذلك الفريقين، والرصد والتقييم، وتدفق المعلومات، 

نتيجة المفاجئ والمستمر  فراغ الوظيفياإلجتماعيين ضعيفة، ويرجع ذلك إلى اال القدرات الفنية للباحثينفإن ، وبشكل خاص

 وقلة نشاطاتركة حماس على غزة حسيطرةلموظفين المؤهلين من مناصبهم في أعقاب لوعلى نطاٍق واسع االنقسام السياسي 

، وزيادة حجم العمل مقارنة الميدانية البيانات متطلبات جمع"مع حماس. ونتيجة لزيادة اتصالالقدرات نتيجة لسياسة "ال  بناء

جتماعيين، الذين يلعبون دوراً رئيساً في تنفيذ االباحثينالقلة عدد وهمبعدد الموظفين، ومحدودية قدرة الموظفين وقلة عدد 

ستثمار في قدرات دد األبعاد. عالوة على ذلك، ضعف االمتعتهميش البرنامج، أدى إلى تقديم دعم محدود لألُسر في معالجة ال

 أنون أو يعتقدون بشكٍل خاطئ هالعديد من المستفيدين يشتب ،تجلى فيالموظفين وتبادل المعلومات وعلى مختلف المستويات

جتماعيين هم االالباحثينحيث أن الكثير يعتقد أن ،نتماء السياسي و/أو المحسوبية والواسطةلال محكومة معايير األهلية للبرنامج

وفي كثير من األحيان فإن ،يتلقونه ذيالمالي التحديد المبلغأصحاب القرار فى تحديد األهلية لبرنامج الحواالت النقدية، وكذلك 

على أساس معدل الفقر و على األساس الحقوقي  ستهداف المستفيديناجتماعيين غير قادرين على شرح كيفية االالباحثينا

القيام بدورهم بكفاءة  و يحاولون جادينستهداف كممارسة عملية، أو كيفية اال ، واألسس التي يقوم عليها البرنامج ،للمساعدة

ستثمار في قدرات الموارد البشرية هو أحد أوجه لذلكفإن ضعف اال،بين مصممي البرنامج والمستفيدين لجسر الهوة نسجاماو

وهذا ينبغي أن يشمل طرح كيفية إعادة على األقل بعض الموظفين الذين ،لويةالقصور الهامة للبرنامج، ويجب أن تعالج كأو

 كانوا يعملون قبل سيطرة حماس، والذين ال يزالون في بيوتهم.

 عاماً يعتبر تحدياً  -، والمنظمات غير الحكوميةومع الشركاء في مجال التنميةضمن وبين الحكومتين، الفعالةق إن آليات التنسي

والربط مع بعض الوزارات )مثل ، البرنامجبلحوكمة من جوانبا هي جوانب ضعيفة -جتماعية في كل مكاناال لبرامج الحماية

، على الرغم من وجود تعاون متزايد مع وكالة األمم المتحدة إلغاثة وتشغيل ما زال ضعيفاَ شؤون المرأة، والعدل، والعمل( 

. إن اإلرتباط مع مجموعة واسعة من المنظمات غير الحكومية لخدماتااإلزدواجية في لمنعالالجئين )األونروا(، في محاولة 

التعقيد فى التنسيق بين وزارة لى إإضافة ،ضعيفة جتماعية في القطاع هي أيضاً الوطنية والدولية التي تقدم اإلغاثة والخدمات اال

وهناك حاجة إلى ،إجراءات منهجية وثابتة التي ال تتبعوجتماعية فى غزة، جتماعية فى رام هللا ووزارة الشؤون االالشؤون اال

 بين الوزارتين.التنسيق ومزيد من العمل لتعزيز التعاون 

من هنا، فإن تطوير نظام السجل الوطني أو قاعدة بيانات يمثل أداة ممتازة لتسهيل التنسيق للحد من الفقر والفاقة عبر المؤسسات 

الحكومية على المستويين المركزي والمحلي، وأيضا مع المنظمات الغير الحكومية. إن إنشاء قاعدة بيانات فكرة حديثة العهد، 

لبيانات. كذلك فإن قاعدة البيانات وخصوصية ا، وسوف يتطلب عناية فائقة لقضايا الحماية القانونية وهذا الجهد لم يتحقق بعد

التنمية  في مجال شركاءالستباقي مع اجتماعية تتعاون على نحو إن وزارة الشؤون اال والتقييم.فرصة مهمة للرصد  تمثل أيضاَ 

ستراتيجية الرصد والتقييم الواضحة بما في ذلك افة من البرنامج، لكن في مجموعة من المبادرات لتقييم األثر على جوانب مختل

 بعد.تكريسهاالنهج التشاركي، لم يتم 

جتماعية فى ون االؤلية للشكاوى فى وزارة الشآتم إنشاء  بخصوص المساءلة، ما زال باإلمكان عمل ذلك بطريقة ما حيث أنه

غالبية المستفيدين إن وبطريقة منهجية.  ،لشكاوى في الوقت المناسبغزة، ولكن في كثير من األحيان لم يتم الرد على ا

بمشاكلهم أو الرد على إلهتمام ا قد حاول جاهداَ من أجلللتظلم أو يعتقدون أن وجودها غير مفيد، والكثير  نظاموجود  يتجاهلون

فإن ماعية فى رام هللا أو فى غزة. لذلك جتتصال بوزارة الشؤون االمعلومات متناقضة عند اال ىتساؤالتهم، و العديد منهم تلق

نطباع بأن آليات التظلم ترتبط االعديد منهم تحت  ظل ومرة أخرى،وفضل عدم تقديم شكوى ،ختار مجرد قبول الوضعاالبعض 

األُسرة تحديد أهلية في الغالب جتماعية في غزة، يتم عدم وجود لجان الحماية اال معنتماء السياسي و/ أو الواسطة. أيضا باال

نقسام السياسي بين السلطة الفلسطينية للبرنامج من خالل المعادلة الحسابية التي تُدار في رام هللا. ومع ذلك، وبالنظر إلى اال

جتماعية في رام هللا، إن وجدت، لمواصلة تحرى وتقييم أهلية وحماس، يبدو أن هناك إمكانية محدودة جداً لوزارة الشؤون اال

ستهداف، هناك ندرة في آليات المساءلة اإلجتماعية عدا عن قضية اال،فيدين من البرنامج في قطاع غزةالمتقدمين والمست



من خالله يستمع منفذي البرنامج ي (، الذجتماعيداء المجتمعى أو نهج التدقيق االبطاقة األ )على سبيل المثال والتغذية الراجعة

 تمع بشكل منتظم.وغيرهم من أفراد المج ،إلى وجهات نظر المستفيدين

أسرة  122،222ها في التنمية تُقر بأن هناك حواليؤهتمام كبير. فالسلطة الفلسطينية وشركااأيضاً اإلستدامة المالية هي موضع 

ماليا، ستوعبهميالفقيرة للغاية في كل من الضفة الغربية وقطاع غزة في حاجة ماسة إلى مساعدة، إال أن البرنامج 

فعالة اآلن إستراتيجية لغاية ال يوجد على أنه عالوة،نتظار في غزةفقيرة مؤهلة للبرنامج على قائمة االأسرة  1222وجودمع

ومحدودية فرص العمل المتاحة للفئات  ،لمستفيدين، األمر الذي يمثل تحدياً خاصة بالنظر إلى السياق السياسي السائدا لتخريج

 المهمشة في غزة على وجه الخصوص.

 وإستراتيجيات التكيف تهميشالفقر وال

الطبيعة المتعددة األبعاد للفقر على الهيكلي والسياسي، وكذلك أكدت  سياقبالستراتيجيات تكيف األُسرة اأثبتت البحوث شدة تأثُر 

إنتشار الفقر على نطاٍق واسع في جميع أنحاء إلىوهناك إشارات متكررة ،حتياجات اإلنسانية في غزةستمرار االا، وتهميشوال

قطاع غزة كنتيجة مباشرة للحصار اإلسرائيلى المستمر، والصراع المتكرر، والتشرد، وتدمير مصادر الرزق 

، تهميش. ولقد تم تحديد األُسر األكثر عرضة للاالسياقهذإلى حٍد بعيد مع رتبطا اففقدان الكرامة والشعور بالذل ،ووالممتلكات

أو ذوي إعاقةالعمل، وتلك التى لديها العديد من األطفال، وتلك التي تضم أفراد عن  تلك التي يكون فيها رب األُسرة عاطالً  وهي

طر خمع النساء تعيلها. وكمعظم سكان غزة، يرتبط تعرض األُسر التى النساءتعيلها مصابين بأمراض مزمنة، واألُسرة التى 

، وقلة الممتلكات، والمهارات، وإزدياد الضغوط قيدةالمجتماعية غير الرسمية اال آليات الحماية،الفقر إلى: محدودية فرص العمل

المجتمع تقاليدوجتماعي نوع االبال محكومة أيضاً النساء في غزة تعيلهاالتى  األُسرن إفباإلضافة إلى ذلك، ،جتماعيةالنفسية واال

اإلرادة في متالك اعامة التي تقيد إلى حٍد كبير قدرة النساء على الحركة بحرية، وقبول وظائف بأجر خارج المنزل، وبصفة 

 مسار حياتهن وحياة أطفالهن.ختيار ا

حتياجات األُسرة األساسية )في الواقع، العديد من استراتيجيات التكيف، لتلبية استخدام مجموعة من إ من تم مقابلتهمذكر

ستهالك األغذية، وبيع االنقدية لتسديد الديون أو جزء من الديون والقروض(، الحد من  التحويالتا ونالمستفيدين يستخدم

التوجه للمنظمات اإلسالمية أو غيرها من المنظمات غير الحكومية وستدانة، ممتلكاتهم الشخصية، وشراء المواد األساسية باال

جتماعية األخرى. المساعدات من أفراد األُسرة النووية، والممتدة، والشبكات اال وأيضاً ،للمساعدة خالل األوقات الصعبة طلباً 

نظرا لزيادة مستويات الفقر ومخاطر  ،في الماضي وثقةً استخداماً ومع ذلك، أضاف العديد من المشاركين أن هذا األمر كان أكثر 

والتى أثرت على غالبية األُسر في غزة، وبالتالي قدرة الشبكات اإلجتماعية على تقديم الدعم. وعلى الرغم من إرتفاع  ،الفقر

، وعلى هائأبناعليم على تمعنوية عاليةوضعت قيمة -الذكور والنساء على حٍد سواءيعيلهاالتي -حرمان، فإن األُسرمستويات ال

على الحصول على التعليم العالي، وفي كثير من األحيان يقوم اآلباء ن وقادروبناتهم على وجه الخصوص، هم ءأبناضمان أن 

 أبنائهم إلى الجامعة. لتحاقإلضمان  المحدودة أصالً، بتسخير موارد أُسرهم

لحصار لجتماعي الهائل الذى يواجهونه نتيجة ن من الذكور واإلناث عن العبء النفسي واالووبالتقصي، غالبا ما تحدث المشارك

واإلدمان على المخدرات كوسيلة للهروب من الواقع المرير، والتعامل مع مشاعر العجز ،ستمرار العنف والصراعاوالبطالة و

كمعيل اجتماعياً و عائلياً دوره المألوف ،فالرجال فى غزة، والذى كونه ذكرالشباب و زياد بينافى  ايبدو أنه التي اطواإلحب

األسباب الرئيسة لدفع الفتيان والشباب والبالغين الذكور على اإلنخراط من ز واليأس كانا حيث أن العو  ،يواجه تحديات متزايدة

بالقرب من مخلفات األبنية المهدومةالتي تحمل مخاطر هائلة على سالمتهم ورفاهيتهم، مثل جمع  ،في أنشطة كسب الرزق

في براثن الفقر،  سيدة تعيلهااألُسرة التي  تعيشو ،والعمل في" األنفاق" في رفح ،المناطق الحدودية العازلة في بيت الهيا

كونها فقيره في لوالثقافية المتدنية وفى ظل خيارات محدودة،  جتماعيةمعزولة للغاية، تكافح لتتكيف ضمن سياق مكانتها اال

 الفلسطيني. االسياقهذ



 
 

 
 

 ةالت النقديامع برنامج الحوالتجارب

عتباره عنصراً هاماً، ولكنه فى نفس االت النقدية بانتائج هذه الدراسة إلى أن المستفيدين ينظرون إلى برنامج الحو ظهرتأ

لهم ، يمثل سيدةعيلها خاصة األُسرة التي ت، تهميشاً فالبعض من األكثر ،للتكيفعامةقتصادية االوقت محدود كاستراتيجيات 

حتياجات في الوقت نفسه أشار جميع المستفيدين أيضاً إلى أن المبلغ النقدي ال يكفي لتغطية اال،والبرنامج شبكة أمان هامة جداً 

فإنهم لن يكونوا ،موارد إضافية للمساعدة الرسمية وغير الرسمية المنزلية األساسية، وخاصة في األُسر الكبيرة، وأنه بدون

الت النقدية مصدر دخل ان أن برنامج الحويفي حين يعتبر المستفيد،فقط النقدية الت اعتماد على برنامج الحوقادرين على اال

من التوزيع على أساس ربع  بدالً  ىشهربشكل النقدية  التالمستفيدين أفضلية  توزيع الحوامنتظم و موثوق، أعرب جميع 

 .األسرةدفق نقدى أكثر تكراراً إلى سنوي، وذلك حتى يتمكنوا من تحسين إدارة سداد ديونهم، وضمان ت

اآلثار اإليجابية على المستوي الفردي واألُسرة والمجتمع، حيث تكرر ذكر  فىلقد أسهمت بعض عناصر البرامج بشكل واضح 

الت النقدية للمطلقات، يحوتفعلى المستوى الفردي، يُلبى برنامج ال ،مستويات حال وقف البرنامجالتداعيات الكارثية على جميع ال

ن اقتصادي أكبر، والشعور باألماستقالل امنحه ن  ويساعد على والنساء األرامل والمنفصالت اإلحتياجات األساسية ألُسرهُن،

شراء من . وعلى مستوى األُسرة، فقد ساعد في صقل وترشيد أنماط اإلستهالك على نحو سلس، ومكنهم ةالنفسي الحالةتعزيزو

لبعض اإلستثمار في رأس المال البشري، ال  الخدمات األساسية، وسمح أيضاً الحصول على اإلحتياجات المنزلية األساسية و

بعد جتماعية مثل حفالت الزفاف والزيارات المناسبات االجتماعي)مثل المشاركة في سيما التعليم العالي، ورأس المال اال

 (.اإلنجاب

رتبطت بعدم وجود والتياالتبعية، نوعاً من خلق على شتملت ااآلثار السلبية على مستوى الفرد واألُسرة، أما بخصوص 

نتيجة  ،تجاه المستفيدينالتوترات ومشاعر الحسد كذلك وعلى مستوى األُسرة والمجتمع، ،فعالة للمستفيدينتخرجستراتيجية ا

في حين أن ،إلى المجتمع وولدت بعض مستويات التوتر والسخط متدت أيضاً اهذه المشاعر ،لحصولهم على مصدر دخل جديد

المستفيدين وأفراد ين هذه المشاعر لم ترَق إلى درجة العنف العلني، إال أنها تحتاج إلى عالج من خالل تحسين التواصل ب

جتماعي جتماعي وتمزق النسيج االاالالترابطخاصة في ضوء ضعف  -المجتمع حول طريقة عمل البرنامج وآليات اإلستهداف

 .في غزةوالذى تعاني منه المجتمعات 

 السياسة وتوصيات البرامج
والتغييرات ، في ستة مجاالت، وتنقسم إلى "المكاسب السريعة" مستندة إلى األدلة وتوصياتاتتقديم سياس إلىيخلص التقرير 

والطويلة األجل التي يمكن أن تعزز بشكل كبير آثار البرنامج المحتملة، ليس فقط في مواجهة الفرد واألُسرة للفقر ، القصيرة

 اإلسنادالدراسة المزيد من وتقدم هذه ،بين الدولة والمواطن ةوالعالقفي تعزيز التماسك اإلجتماعي،  ولكن أيضاً ،والتهميش

جتماعية والسياسية من المشاركة اال واستبعادهمبأنه بدون معالجة للتفاوت والتهميش الواسع لفئات معينة  ةالقائللوجهة النظر

 .بعيد المنال ،يبقي الحد من الفقر بشكل ذي مغزى و مستدامالكاملة، 

 اإلستهداف .0

 من خالل  ستهدافنهج االتظافرفي ظل ندرة الموارد، بما في ذلك راج إتخاذ خطوات للحد من أخطاء اإلد

المسجلة إلى األُسر المؤهلة وتسهيل وصول البرنامج  )تقييم الباحث االجتماعي(، النوعيةالمعاينة مع  المعادلة

 نتظار.إلعلى قائمة ا

   ضمان أن هناك ضوابط كافيةجتماعية، ولكن في نفس الوقت لحماية االاإنشاء لجان مشتركة بين مؤسسات 

 وذلك لتقليل فرص المحسوبية. ومتوازنة

 قلق.ما يصاحبه من وذلك للحد من الحرمان الحاد و ،تسهيل و اإلسراع فى إجراءات التوثيقضمان سالسة و 

 سم السيدة ربة األسرة.االتأكد من صرف الحواالت النقدية ب 



  الموضوعي ياقالسمناسبة مراجعة المعادلة الحسابية لضمان أنها. 

 لتنفيذ وتطوير قاعدة البيانات وعمليات التحقق  ،جتماعيةكادر جامعي بيانات من وزارة الشؤون االضمان وجود

حالة إلى اإلتسهيل  على الباحثجتماعيين، خاصة قدرة االللباحثينعتيادي وهذا يكمل الدور اال،من المستهدفين

 للمحتاجين لذلك. جتماعيالنفسي واال الدعمالخدمات األخرى، بما في ذلك 

 كمية وتكرار الحوالة النقدية .2

  المعيشة.غالءربط الحواالت النقدية بمؤشرات 

 .صرف الحواالت النقدية كل شهرين لضمان سالسة اإلنفاق واإلستهالك 

  امكانية تخصيص موارد إضافية أخرى ضمن معايير الموازنة من موارد اجتماعية أخرى ال األخذ بعين اإلعتبار

 تهدف الفقراء بشكل نشط ومباشر.تس

 بناء القدرات .3
جتماعيين للتعامل مع اال الباحثينلتدريب ودعم  ،دارة عن بعد" ال بد من بذل جهود إضافيةالوضع في غزة معقد "اال ألن

 المستفيدين المحتملين:هموتواجهالتحديات الخاصة التي تواجه

  ستعانة جتماعيين في غزة، والنظر في إمكانية االاالللباحثينالتغلب على تعقيدات التمويل وتوفير التدريب

 تدريب خارجية كطرف ثالث.جهةب

   ومعالجة  ،جتماعييناال الباحثينالنظر في تطبيق إجراءات إدارية مثل إنشاء نظام الزمالة لزيادة الدعم بين

 مشاعر العزلة.

  جتماعيين، االلباحثين لوالتطوير المهني  ،حوافز وإجراءات وأنظمة رصد، من أجل تحسين الكفاءةنظام وضع

 .لديهم معالجة المظالم وتعزيز الدافعية نظامو

  جتماعية لتعزيز فى وكالة الغوث الدولية ووزارة الشؤون االجتماعيين اال الباحثينإنشاء وتطوير الروابط بين

الخبرات، والمهارات وبناء  رأس العمل، والتدريب أو التوجيه(، وتبادل ىالتعلم )أيضا من خالل التدريب عل

 القدرات.

  لتآزر عبر المؤسسات.لزيادة اكفرصة  ، وأيضاً عن البرنامج ستثمار في برنامج توعيةاال 

 المواطن يرفع وع .4

 ستثمار في جهود لتوعية المستفيدين من البرنامج، والمجتمع لتعزيز تدفق المعلومات والمساءلة، فضالً عن عالقة اال

 المواطن بالدولة.

 كتظاظ والطوابير يادة عدد فروع البنوك في غزة والتي تمكن المستفيدين من صرف حواالتهم النقدية، للحد من االز

 الطويلة.

 البرنامج. ىإستخدام البنك كمصدر لتفاعل المجتمع المحلي ومنفذ 

 معلومات البرنامج وقصص النجاح عن طريق اإلذاعة ووسائل اإلعالم المطبوعة.بث ونشر 



 
 

 
 

 البرنامج وكمةح .5

 ستهداف )مراجعة جتماعية فى رام هللا وغزة، وخاصة حول االتعزيز التنسيق والتواصل بين وزارتى الشؤون اال

(، ونظام لالستهداف الشروط المسبقة التى أُضيفت فى اآلونة األخيرة للتقدم للبرنامج وكذلك المعادلة الحسابية

م من الموظفين، ونقاش كيفية إعادة على األقل بعض الموظفين من جتماعيين وغيرهاال للباحثينالترقيات والمكافآت 

 .إستنكفت عن العمل بسبب اإلنقسام السياسى الداخلىالقوى العاملة التي 

  ومشاركة المواطنين في عمليات الرصد والتقييم  ،وضع إطار حوكمة للبرنامج، بما في ذلك زيادة الالمركزية

 والمساءلة اإلجتماعية.

 ءات تظلم المواطن وقنوات التغذية الراجعة.تعزيز إجرا 

  الدينية، من  من المؤسسات تعزيز التنسيق عبر المؤسسات الحكومية، والمنظمات غير الحكومية ومقدمي الخدمات

 الخدمات والبرامج التكميلية. تحديدوخالل نظام السجل الوطني 

   غير الحكومية الدولية، وخاصة فيما يتعلق بالرصد  والمنظمات في المؤسسات التنمويةشركاء التعزيز التنسيق بين

 والتقييم وتبادل المعلومات والتعلم.

 جتماعيةللمساعدة اال مصممة خصيصا  مالئمة تطوير رزم  .6

   جتماعية أوسع، يتضمن ربطه استراتيجية حماية اإطار ترسيخ آلية التخرج من البرنامجضمنالتأكيد أن يتم مستقبال

جتماعية )على سبيل المثال، تحويل ونقل الممتلكات، اإلعفاءات من الرسوم(، مساعدات االبأشكال تكميلية من ال

 جتماعية.والضمان اإلجتماعي والخدمات اال

   من الخدمات،العامة والخاصة، والمنظمات غير الحكومية لتحديد أوجه كل محافظة فيهو متاح  بتحديد ماالشروع

 .تلك الفجواتعن الثغرات الحرجة، ووضع خطة عمل محددة التكاليف لمعالجة  فضالً  ،المحتملةالتآزر 

   معالجة فيلتعزيز مساهمة البرنامج التحول االجتماعي وفق معايير وأدوار وتوقعات خاصة بالنوع االجتماعيتشجيع

 .جتماعيلنوع االابنقاط الضعف المتعلقة 

   من  تدريجياً  تخرجواللدعم المستفيدين لزيادة دخلهم  ،تماعيةجداخل وزارة الشؤون االلللعمإنشاء وحدات مشورة

 البرنامج.

 جتماعية مصممة خصيصا لألشخاص ذوي اإلعاقة، وأولئك الذين يعانون أمراضاً اوتنفيذ مساعدات وخدمات تطوير

 مزمنة.

   حيث يمكن للمستفيدين  ،المحليتطوير وتعزيز خدمات الدعم النفسي واإلجتماعي، بما في ذلك مراكز المجتمع

 .فيما بينهم اإللتقاء والمناقشة

  بذاتهم إحساس المواطنين عزيزلتجتماعية وذلك توفير فرص للقيام بعمل تطوعي لدعم أنشطة وزارة الشؤون اال

 .وامكانية تشغيلهم على المدى البعيد وهويتهم

 

 

 



 

 

 

 

 

 مقدمة  -1

، 1332في البلدان النامية منذ اواخر تهميش لمستويات الفقر العالية والاعية استجابة سياساتية هامة مجتالحماية االحت أصب

الحد من الفقر  ة علىييجاباإلآثارهادلة متزايدة تثبت أتوفر لوتكتسب زخماً كبيراً بين الحكومات والجهات المانحة نتيجة 

قتصادية االواقيمن األزماتكجتماعية في البلدان النامية ت الحماية االوقد ظهرت تدخال. (2211 ،رنولد وآخرونأ)والتهميش 

 للخطر.والمعرضة  مهمشةخاصة بين الفئات ال، استمرار الفقر المزمن أو ،دةاالح

سالمية الخيرية اإلاألحكام ،بزغت من جتماعيةتاريخ طويل في الحماية االفريقيا ألدى العديد من دول الشرق األوسط وشمال 

وفرت الحكومات . (2211، جتماعية القائمة على األشكال غير الرسمية )ماركوس وآخرون الحماية االلى جنب مع إجنباً 

دول البلدان في فقر أا قامت مكالوطنية بعد االستقالل ضمان اجتماعي، مساعدات غذائية، و من ثم مساعدات اجتماعية، 

وفي بعض ، جتماعيةتم تنفيذ وتطبيق الصناديق االورن الماضي، لقامنالمنطقة بتنفيذ برامج التكيف في الثمانيات والتسعينات 

جتماعية غير الرسمية خاصة في ظل تآكل متزايد ألشكال الحماية اال ،حدة الفقر للتخفيف من،الحاالت برامج التحويالت النقدية

والفقراء  ،المشردين داخلياً وفي موازاة ذلك فإن مساعدة الالجئين و،وتفكك اجتماعي واسع النطاق ،سياق تآكل اقتصاديضمن

 للمصطلح تبعا  وخاصة ، وفقاً لذلكو، برامج مساعدات غذائيةيجاد إ ىالدى ،أمن الغذائيالذين يواجهون الجوع وانعدام األ
الحد من  من وسائلجتماعية تشكل عنصراً هاماً الحماية االصبحت أفقد  ،0222أواخر أزمة  و المال(والوقود و  )الغذاءىالعالم

 (.2212 ،الفقر في العديد من البلدان )جونز وأخرون 

لتمكين األسر من ضمان والمصممة ،شبكة األمان قصيرة المدى مطعلى ن البرامجواسات يفقد ركزت معظم الس، ومع ذلك 

 اعية جتمللحماية االنه في األونة األخيرة كانت هناك دعوات أإال ، أهمية هذابالرغم من و،الحصول على الدخل و اإلستهالك

، وكان هناك انتباهاً محدوداً ألهمية عدم األعراضفقط عالجوليسواألسباب الهيكلية للفقر ،لتجاوزومعالجة األسباب طويلة المدى

ة في المواطنة والتشريد نتيجة للصراع اوعدم المساو ،ة بين الجنسيناجتماعية التي تديم الفقر، مثل عدم المساوالمساواة اال

السياسية  –جتماعية دات االدجتماعية في معالجة المهالحماية اال هتلعبوالدور الذي من الممكن ان ، (2211، خرونوآ،)ديفيرو

 .(2211التنمية الدولية،  وزارة) يوتعزيز التماسك االجتماع

المجتمع حول وجهات نظرلى لى المساهمة في هذه المناقشات من خالل التركيز عالنوعية التشاركية إوتسعى هذه الدراسة 

التي تشمالألبعاد وراضي الفلسطينية المحتلة والتجارب األوسع للمستفيدين من البرنامجالت النقدية في األاوحبرنامج ال

إلى راضي الفلسطينية المحتلة تاريخ يعودالت النقدية في األيحوتبرامج اللو،  والسياسيةجتماعية النفسية واالقتصادية واال

تحاد بدعم من اإلرئيسين  نبين برنامجيالدمجولكن البرنامج بشكله الحالي هو نتيجة لعملية  التسعينات من القرن الماضي، 

مستمرة ال الوقت المناسب،نظراً لإلصالحاتالدراسة في  وقد جاءت هذه، 2212في العام التوالي  لىوروبي والبنك الدولي عاأل

التى طرأت على  فعالية التغييرات معرفةبمهتمون  ، حيث أنهمالتنمية في مجال شركاءالحكومة والورغبة، البرنامج على



 
 

 
 

 من المؤسسات المعنية، التفكير البرامجي الحالي سياساتالدراسة نتائج  نين تغأل مومن المؤ،البرنامج حتى هذه اللحظة

 جتماعي . / القطاع االالجديدة جتماعية وخاصة في دعم خطة عمل الحماية اال

دول ) كينيا ، موزمبيق ، األراضي الفلسطينية المحتلة ،  خمسسع نفذ في اوجزء من مشروع بحثي نوعي هو وهذا التقرير 

التنمية الدولية وزارة وبتكليف من  ،مع الفرق الوطنيةشراكة بال،(ODI)للتنميةمعهد ما وراء البحار، واليمن( من قبل وغندا أ

للتباين المتزايد في السياقات السياسية و الفقر و هناك تقريران نظراً ضي الفلسطينيةالمحتلة،في حالة األرا. (DFID)البريطانية 

برنامج  ألننظراً و، عن الضفة الغربيةالجزءالثانيو،الجزء (هذا قطاع غزة )  نمنتائج البحث األولية  :  األول، التهميش

مشتركة هناك قواسم ألن و ،وينفذ في المنطقتين السلطة الوطنية الفلسطينية هوبرنامج وطنى لكل أراضيالحواالت النقدية 

فإن ، ووفقاً لذلك ، اإلحتالل اإلسرائيلىالصراع المستمر و من مشتركةال وطنىة والتاريخىةالظروف الث حي ،وهامةواضحة 

من  ،توصيات سياساتية وبرامجية مشتركةونحن قمنا وبشكل متعمد بوضع ،كبير لى حدٍ إابهة شقسام عدة في التقريرين متأهناك 

كلما إقتضت ختالفات الرئيسة الواقعين / السياقين مع تسليط الضوء على االالموقعين أجل تعزيز التنسيق والتآزر والتعلم عبر 

 .الضرورة

راضي ألالمناطق في افقر أثنتين من اراسة، فقد تم تنفيذ الدراسة في لضمان جدوى الدوالوقت  ضيقوفي ضوء قلة الموارد و

نظر أ( )نئوالجو غير أن والجئ) ءانسالتعيلها على األسر التي الدراسة ، وركزت بيت الهيا ورفح(الفلسطينية المحتلة )في 

 طالع على تفاصيل السياق ومناهج البحث ومواقع الدراسة .لال(  2، 2جزاء ألا

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 نظرة عامة على اإلطار المفاهمي  2

نمائية هداف اإلألوا 2212نمائية الدولية بعد عام ة حول األهداف اإليالحفي سياق األزمة المالية العالمية وفي ضوء المناقشات ال

يضاً في أبل ، المتزايدةالفقر والتهميش  جتماعية وبشكل متزايد ألهميتها ليس فقط في معالجة مستوياتظر للحماية االين، يةلفألل

 .(2212 ،خرونآواللجنة االقتصادية ألفريقيا جزء ال يتجزأ منها )والذي يشكل االجتماعي واالندماج جتماعية دالة االلعتعزيز ا

 اتمن قبل الحكوم عادةً  موجهةقييمات الكمية تعلى ال ،كبير حدٍ لى إجتماعية الالحماية اثر أبشأن  ةوتسنتد األدلة المتوفر

ومع ذلك فقد كشفت مراجعة . ( 2211التنمية الدولية البريطانية، وزارةالنتائج )التركيز على ب،التنميةالمعنيين بشركاء الو

وخاصة فيما يتعلق  ،لى البحث التشاركيإجتماعية المستندة دبيات التي قمنا بها قلة األدلة حول تأثير برامج الحماية االاأل

وجهات ا عن جل القيام بدراستنأومن ،جتماعية المهمشةالعلى تنوع الفئات امتعددة واآلثار ال ،سرة والمجتمعداخل األ التفاعلب

لتقييم مدى معالجة  اً ميمفاهي اً طارإوسط، نقدم ألفريقية والشرق األالت النقدية في شبه الصحراء ايوحتامج النالمواطنين لبرنظر

على  ،حيث يتم التركيزجتماعيةاللتحقيق العدالة اهمشة لفئات المجتمعية الملنقدية، الت اليوحتوخاصة ال ،جتماعيةالالحماية ا

 :ل  معمق الفهم ى ذلكالبما ف، طار مسار العدالة االجتماعيةإ –العناصر المختلفة للحماية االجتماعية 

 .المتعددة هوالتهميش وجوانبالفقر طبيعة  *

 .همية المؤشرات الهيكلية واالقتصاد السياسي على المستوى الوطنيأ *

 .البرنامج على المستوى المحلي القوى التي تساهم في *

 تهميشبعاد للمخاطر والألددة اتعالطبيعة م  2.0

سر تواجه األ،حيث (1نظر الشكل رقم أ)الموضوعي بعاد ولها عالقة بالسياق معقدة، متعددة األتهميش ن طبيعة الفقر والإ

والضغوطات  ،بما في ذلك الصدمات،والجزئي ،والمتوسط ،ة مجموعة من المخاطر المترابطة للغاية على المستوى الكليقيرالف

بدقة تجارب نفهم ن أمر حيوي نه ألأذإ. (1نظر الجدول رقم أ) والصحيةالبيئية و،السياسيةو،جتماعيةالاو ،تصاديةقالا

لخالص من لجتماعية فاعلة تدعم سبالً احماية برامج من أجل تصميم وتنفيذ ،تهميشمجموعات مجتمعية مختلفة في الفقر وال

 جتماعية.الر والمساهمة في نتائج العدالة االفق

يتم لم ولكن  ،ر المزمنققتصادية والفالااألزماتمع  –لى حد كبير إو -برمجة الحماية المجتمعية حتى يومنا هذا  عاملتلقد ت

و أية قالعر –واألقليات االثنية جتماعي، اللنوع اساس اأة على اصلة في عدم المساوآالسياسية المتوعية اجتمالنتباه للمخاطر اإلا

 كسديفيرو ، (2222س ويلر وويت تاباس، 2212، بولس و آخرون 2222مولي ينكس ،2223، )هولمز وجونز حالة اللجوء 

 جتماعيةن والعدالة االينصاف والتمكمج التي تحاكي االالية والبريوحجتماعية التعلى الحماية االأكدا 2222ر، ويل –سباتس 

ويمكن ، جتماعيةالالحماية ا لىإر بها نظفي الطريقة التي ي اً محوري اً مفاهمياً إطارالتي شكلت  حتياجات الماديةالالى إ ضافةإلاب

بما في ذلك حمالت  ،ةيليكمتخالل ربطها بالتدخالت الو من أ،من خالل تصميم البرامج وتنفيذهاتعزيز هذا التحول مباشرة 



 
 

 
 

ز ينفاذ التشريعات ضد التميإجتماعية مثل تمرير والالعدالة ا جراءاتإو و/أالسلوك تصال لتغييرالوق وجهود االتوعية بالحق

 .(2211، )جونز وآخرون 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

التهميش احي نكل م تغطيكيف ظهر يُ ي المجتمع ي /سرألاي /الفرد :االجتماعيةن المربع حول المستوياتأمالحظة اليرجى  *

 لتهميش لفهم سياق المخاطر وادقيقةفي كل هذه المستويات التفاعالت ن أوكيف ، بيئي (ال ،صحيال،قتصادياال،جتماعيال)ا

 جتماعية.اللحماية اعلى ا التأثير المحتمل حدثن تأالتي من شأنها 

 . هميش مصادر المخاطر ومستويات التل: أمثلة  0الجدول رقم 

 جزئي وسطي  يكل 

رتفاع جتماعي نتيجة الالتوعك اال .األزمة المالية العالمية ةقتصاديا

ة اعدم المساوو مستويات البطالة

سرة في الحصول على داخل األ

ضي انتاجية مثل األراألصول اإل

 والحقوق والواجبات 

من الوظيفي للعمال ذوي انعدام األ

وآخرون رزافيالمهارات المنخفضة )

،2212). 

التوترات داخل األسرة نظرا للشح 

نخراط في االقتصادي واال

بالمخاطر تيجيات تكيف محفوفة ااستر

 .(2212 ،)هاربروآخرون

 .ي والهجرةفراغالتغيير الديم ةسياسيةواجتماعي

 .الصراع العنيف

تآكل رأس المال اإلجتماعي 

واألشكال غير الرسمية للحماية 

عالة المرتفع / ن األسرة )معدل اإليتكو

داخل األسرة، تفكك  اةعدم المساو

 الصدمات والضغوطات

 يالجزئ –يالوسط –يالكل

دات    والفرص يهدتالمخاطر  وال  

المجتمع  –ةاالسر –الفرد   

 سلبي 
 إيجابي 

 صحي

 اجتماعي اقتصادي

 بيئي

: األبعاد المتعددة لفهم سياق المخاطر 1شكل 

 والتهميش



الكبير  ءالعبخاصة واإلجتماعية  

كبار السن الذين  علىيقع يالذ

قات اليعتمدون بشكل كبير على الع

منظمة العمل االجتماعية للرفاه )

 (2211، الدولية

األسرة، العنف األسري( وبأثر حاد 

ما غالباً على ذوي اإلعاقة الذين 

على الرعاية والدعم كثر اعتماداً أايكونو

 (2222، األسري )ماريوت وغودينج

 .التغير المناخي ةبيئي

 .التدهور البيئي

يمكن للهجرة المتعلقة بالمناخ ان 

 ،اقتصادية، اجتماعية اً تضع ضغوط

وذات عالقة بالبنية التحتية على 

 سبايتسويلرالمجتمعات المضيفة )

 . (2222 ، ووايت

تفاقم الهشاشة اإلقتصادية لألسرة 

نتيجة إلنخفاض المحاصيل الزراعية 

) سبتس و الضغط على المجتماعات 

التعرض و(2222 ، ووايت ويلز –

، للكوارث الطبيعية)فاتجتون وآخرون 

2222) . 

شيخوخة السكان من تزيد صحية

مراض المزمنة انتشار األ

واإلعاقات المرتبطة بكبر 

 .السن

 للتركيبة الهرمية التسلسليةيمكن 

ن تحد من أداخل المجتمعات 

الرعاية لى إوصول الفئات المهمشة 

 .العامةالصحية ومعلومات الصحة 

، معيللالدىنتاجية إلالقدرة افقدان 

تكاليف الرعاية المستمرة منالموارد 

 .والوقت

 المحددات الهيكلية  2.2

ع يانظر النقاش أدناه( ولجم –)الصالدة والرفاه المتعدد األبعاد ةالمرجوتتأثر قابلية وصول الحماية اإلجتماعية الى نتائجها 

في  2نظر الشكل أجموعة من العوامل  الهيكلية على المستوى الوطني والمستوى الدولي )مب ، الفئات المهمشة في أي مجمتع

 اسات والبرامج الممكنة في سياق بلد معين.ي( والتي توفر المحددات ألنواع الس 22صفحة 

. الفضاء المالي المتاحأساس من خالل شكل وب، على عدة مستويات، قتصاد المنتج على فرص الحماية االجتماعية:يؤثر االأوالً 

من التخرجواسترتيجيات  ، مدرة للدخل ،ن مكونات سوق العمل هي متغير هامال سيما فيما يتعلق بالربط مع فرص مكملةإ

من و،الدولة والقطاع الخاصمن ألسر ل)المزيج الخاص بكل بلد من مقدمي الخدمات  االقتصادية لعب الرعايةت: البرنامج. ثانياً 

، جتماعية )مولينوحماية االالألشكال الرغبة وكذلك جدوى ، في تشكيل الطلبهاماً جور وغير المأجور( دوراً أالعمل الم

مجموع القوانين الرسمية وغير الرسمية والقواعد واألعراف والممارسات التي –جتماعية :لدى المؤسسات االاً (. ثالث2223

توفر مختلف األطر والقواعد ، وأخيراً . (2212، مية )جونز وآخروننج التأيضاً تأثير كبير على نتائ –جتماعي تشكل السلوك اال

 ،المعايير األساسية مندنى أان حد مجتماعية وذلك لضجتماعية والحماية االواضحة تجاه المساعدة االلتزامات إالقانونية الدولية 

 ه الفئات األكثر تهميشاً في المجتمع.الرف

 . تأثيرات اإلقتصاد السياسي 2.3

والتغير  اتاسيالس تكون بطبيعتها سياسية، وقد تهميشن الفقر والأحيث  ،يضاً مهمةأقتصاد السياسي الوطني اال تفاعالتن إ

قتصادي ستفادة من النمو االلال قلةأليحتما، وبإفقراً و، وتهديداً تهميشاً فضل للفئات األكثر أالسياسي الطريق لمخرجات تنمية 

جتماعية على اإلعتبارات ع القرار حول الحماية االصنفقد ركز  ،وعلى أي حال . (121 : 2222 ،يكي وبراكينج ه)

قتصاديون ويرى اال .(2222، للسياق واالستدامة )هيكيكثر أمناسبة الطرق التي لها دوافع سياسة والقتصادية بدالً من اال

 ،بين الدولة واألطراف الفاعلة في المجتمع فاوض ماتن نتائج ومخرجات السياسات والبرامج التنموية هي عملية أالسياسيون 

إن إطارنا يشمل المؤسسات ، فوبالتالي .(2223وكفيتسكي ، يكين المؤسسات الرسمية وغير الرسمية )هبيوالتفاعالت ما 

 :جتماعية على النحو التاليالع القرار حيال الحماية اصنالمصالح واألفكار التي تشكل البرمجة وو ،السياسية

 المؤسسات 

وس تنييجتماعية )بارو توسيع نطاق المساعدة االأإلدخال  ةالتمويل والموارد األخرى هي حيويعلى جمع ن قدرة الدولة إوالً: أ

ويالت حفي تقديرها للقدرة على تحمل تكاليف الت،(2211وزارة التنمية الدولية البريطانية ) تشير . (2211، زوانينوزاراو

ويالت النقدية، يكون االتفاق عادة ضمن موازنة لمجموعة واسعة من حالحكومة االستثمار في التنه عندما تقرر أالنقدية على 



 
 

 
 

كبر للدولة( أاسية مثل شرعية يوالمكاسب السماأل)مثالً القيمة مقابل النه عكس األحكام المتعلقة بالمزايا المقارتو، القطاعات

 وسعأهداف اقتصادية واجتماعية ألتحقيق 

جتماعية في معظم الدول منخفضة الدخل في تنفيذ برامج الحماية االءللبدقدرة المؤسساتية المحدودة تحدياً كبيراً : تمثل الاً ثاني

وكذلك متابعة وتقييم  ،حددةً تقييم وتنفيذ سياسات ميتم حتى ،والمخاطر تهميشمسح الفقروالبئ،بدوفي جميع المراحل

 ( .2221 ، توس وهولمناألثر)باريي

ن استراتيجيات الحد من الفقر قد فضلت الالمركزية كوسيلة أركزية الصورة في سياقات عديدة، وفي حين لالما عقَّدتوقد 

 كانت الوظائفالعمليةالناحية من نه ألة، غير ءيق الفجوة بين المواطنين والحكومة المركزية المحلية وتعزيز المسايلتض

بحاث الفقر أزكراألحكام البرامجية ذات الصلة )موب،زيالمناهضة للتميعلم محدود بالتشريعات بو ،لى المؤسسات الضعيفةإتفوض

)هولمز وجونز،سيصدر  جتماعي تصميم البرنامج وفرص تقوية التعاقد االتدريجياً ن يقوض أ(.ويمكن لهذا 2221، المزمن

 قريباً(.

جتماعية، ولكن هناك تباين واسع في المتابعة الالمتابعة والتقييم المتين جزء ال يتجزأ من تقييم أثر برامج الحماية اإن خيراً، أ

السيما فيما يتعلق  ،يات كبيرة نظراً لمحدودية توفر البيانات المفصلةديضاً تحأهنالك،والتقييم في مختلف البلدان والمناطق

 (.2222 ، ومولينو2211، ل المنزل واألسرة وداخل المجتمع )هولمز وجونزخابالتفاعالت د

 االهتمامات/ المصالح 

 في إطارنا على ثالث منها:  طسلنطراف عدة، أيشارك في سياسات وبرمجة الحماية االجتماعية 

( هي التقسيم لدوائر)، والحكوميةمؤسسات متنافسة بين الللى المصالح اإ: هنالك شواهد في بلدان عدة تشير الحكومات الوطنية

 ضمنجتماعية الحماية اال برامجوغالباً تكون ،  (2212، كر وهولمزنزا –سمة مشتركة بين برامج الحماية االجتماعية )هاغن 

 .المالية والتخطيطوزارتى  مثل الوزارات الرئيسية في التعاون مع محدودية مع، جتماعيةالتنمية اال الوزارة المسؤولة عن برامج

 . جتماعيةالحماية االوالتنمية  في مجال شركاءالالمتبعة من قبل  الوسائلفي  ة: كثيراً ما تنعكس توترات مشابهشركاء التنمية

في مجال شركاء الن أاألمم المتحدة والمؤسسات الدولية غير الحكومية على النهج القائم على الحقوق، نرى  هيئاتبينما تؤكد 

 ة مقابل المال.يمالقنتائج المساعداتو وعلى نحو متزايد على ،التنمية يؤكدون

مر في أوكيف يتم التواصل حول هذه المصالح هو  ،المجتمع المدني في تعزيز الحماية االجتماعيةن مصالح إ: المجتمع المدني

والتي غالباً تدعمها -، وتحركهم وتعبأتهم حول مصالحهم همشةللعزلة التي تعاني منها المجموعات الم همية، ونظراً غاية األ

 فإن، ومع ذلك.  (2212، جتماعي )كبيربناء التعاقداال هو شرط مسبق لمشاركتهم في –المنظمات غير الحكومية الوسيطة 

وهناك قصص نجاح قليلة ، منظمات المجتمع المدني وكأنهم شركاء صغار ،تعاملميةنالتفي مجال شركاء المعظم الحكومات و

 (.2: 2211 ،فيرو)دجتماعية على المستوى الوطني عن التعبئة الفعالة حول الحماية اال

 األفكار 

 .ة صنع القرارييضاً األفكار التي تدفع عملأبل تشمل ، اسي على قدرة المؤسسات والمصالحيقتصاد السأثيرات االال تقتصر ت

تهميش ن النظم الوطنية المتابينه تعكس مجموعة واسعة من األفكار حول الأجتماعية، حيث بالتأكيد هو الحال مع الحماية اال اهذ

ي لويشير هيك . جتماعية ودور الدولة حيال المواطنينالغرض من الحماية اال نة وراءها، وكذلكموالفقر واألسباب الكا

 ،كثر ضعفاً وتهديداً وخاصة األ ،مواطنيهاليساعد في كشف المحددات لدعم الدولة والمواطن الدولةبين عقد الن مفهوم ،أ(2223)

القانون الدولي حول الحماية  فيضع قوي ن هناك وأ، وبالرغم من ومع ذلك، وكذلك حقوق وواجبات المواطنين تجاه الدولة

فريقيا أفيها الهند،  في بلدان قليلة )بماكحق مشروعإاليتم اإلعتراف به لم نه وليومنا هذ إالأحق من حقوق اإلنسان، كجتماعية اال

حتياجات باالسياسة تعترف  لىإللرفاه"  طمية كنشانن هناك مسافة للتحول من " التأومن الواضح . وروغواي(الجنوبية واأل

 ، هولمز وجونز، سيصدر قريباً(.2212)برنامج األمم المتحدة، التنموية األساسية كحق للمواطنين 



حيث  ،يضاً حاسمةأالتنمية الدولية هي في مجاالت شركاء الجتماعية التي طورت من قبل اسات االيطر السسس النظرية ألن األإ

هيئة   األمم المتحدة منظمة العمل الدولية، واليونسيف و ،وترى كل من، والنشاطاتوجهات لى تحوالت في التإها غالباً تؤدي نأ

 ، بين الجنسين وتمكين المرأة ( الحماية االجتماعية من منظور حقوقي ةمم المتحدة للمساواأل هيئة)ة التمكين النساء والمساو

نها األداة أعلى )المناعة النفسية( لى الصالدة إمع النظر  "ة المخاطر االجتماعيةربنك الدولي من منظور "ادالليه اإنظر يبينما 

جتماعية في تلعبه الحماية اال يمكن أنالذي  ركثر على الدوقتصادية أمنظمة التعاون والتنمية االتركز تنمية.  واألساسية في ال

 .(2211والتنمية االقتصادية، )منظمة التعاون تماعي وخاصة في السياقات المتأثرة بالصراعاتجتعزيز التماسك اال

 : االقتصاد السياسي والهيكلي2الشكل رقم 
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 والنتائج / المخرجات على المستوى المحلي  ثراأل 2.4

لتصبح برمجة الحماية  والمجتمع األوسع – يواألسر يالفرد –يجب الربط مباشرة ما بين األثر على المستوى المحلي 

من إنه ل، فالمترتبة عليه والمخاطر تهميش. ونظراً لألثر التراكمي وعبر األجيال للقابلة إلعادة التشكيلومسؤولجتماعية اال

 ,(2222 ،ألفراد واألسر )مورةحياة افي سياق دور ،لنتائج والمخرجاتلالنظر إمعانهمية األ

ثر من خاللها ؤيساعدنا على تأطير المسارات التي ت، جتماعيةالاكعملية ونتاج لتحقيق العدالة  –ن يفكير كبير  عن التمكإن ت

بعاد متداخلة ةأفراد الممكنين خيارات حياتية استراتيجية في ثالثن يأخذ األأجتماعية على حياة الناس، ويمكن برامج الحماية اال

 و التالي:ح( على الن2221، ( )كبير)خيارات تعكس الوجود والعمل

 ختيار.تعزيز القدرة على اال لىقات( التي تعمل عالجتماعية )بما في ذلك العاقتصادية وبشرية واموارد الموارد: *

بالتأكيد والقوة مع" ،ة بالداخل"نالكامةالقو: القدرة على تحديد الغايات الشخصية والعمل عليها وتتضمن "مؤسسةال *

 . القرار الفردي والجماعيعلى قيمة اتخاذ 

أطر تو .نجازات قيمة "للوجود والعمل"إتشكالن قدرات: القدرة لدى األشخاص لتحقيق  معاً  مؤسسةالموارد وال *

شعورهم و (هدافهمأخرين لتحقيق لى أي مدى يمكن للناس التواصل مع اآلإسياق عالقات الرفاه ) ينجازات فاإل

 .  (2211، نريات التي يحققونها( )جونز وسمالغلى اعالتي يلصقها الناس  نيلمعابالرفاه)ا

 ،كة األمان وتبحث في تمكين األفرادبتتجاوز نهج شن يجب أ، على برامج الحماية اإلجتماعيةولتحقيق العدالة االجتماعية 

أن يكون ينبغي  ،وبهذا. ةعداألسرة وبين فئات المجتمع وعلى مستويات فراد أبين المساواةومساعدتهم على الحد من عدم 

الدقيقة ات أخذ بالحسبان الفروقيوأن  ،األسرةتفاعالت على علم بخصوصيات ، تصميم البرنامج بما فيه اإلستهداف ونظم التنفيذ

متعددة المخاطر الو،التهميشمعايير وتفاعالت جتماعية، والتوترات القائمة بين وداخل المجموعات اال ،في العالقات المجتمعية

 .(2221:21الفقر المزمن،بحاث أدراج )مركز لضمان اإل عند الضرورة



 مستوى التأثيرات المحلي  (3الشكل رقم )

 

. وكما سيوضح (1كما هو موضح في الملحق عدة أقسام)لى إه مفي معرض وصفنا لعملية تطوير اإلطار المفاهيمي، قمنا بتقسي 

وسياق  خلفيهبقسام مختلفه من التقرير، مثالً، سيغطي القسم الخاص أستدرج مكونات اإلطار المفاهيمي المتعددة في ، في التقرير

ن أوحيث  . ويالت النقديةحهيأ األرضية لمناقشة برنامج التتث تيسع بحوقتصاد السياسي األاألبعاد الهيكيلية وقضايا اال، البلد

 والتنفيذ، بينما تعالج النتائج على الحوكمةبيئة ،ولةءالبرنامج والمسا حوكمةالالبرامج ال تعمل في فراغ، فسيعالج النقاش حول 

واهتمامنا األخير هو نتائج العدالة  . المحلي ثيرات على المستوىأالت ،والتفاعالت المجتمعية ،واألسرى ،الفردي المستوى

 النساء. عيلهافي هذه الحالة األسر التي ت –والجماعة للفئة المهمشة قيد الدراسة  ،جتماعية على مستوى الفرداال
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السياق والظهور التاريخي للحماية اإلجتماعية في  -3

 قطاع غزة 

 خلفية سياسية وتاريخية 3.4

مليون نسمة في واحدة من أكثر المناطق  1.1يقطنها ، األرض الواقعة بين اسرائيل ومصر منقطاع غزة شريحة ضيقة ن إ

ة غزة نمديو،دير البلحو،خان يونسولى الشمال وهي: رفح، إلى خمس محافظات من الجنوب إوينقسم القطاع ،إكتظاظاً في العالم

سبع واللد في لجاورة مثل يافا وبئر اممن مدن  1321الجئون شردوا قصراً في العام  (%11)سكان غزة ومعظم  ،وشمال غزة 

سرائيل إوكنتيجة إلنشاء 1321 عام  االسرائيلي في –عقاب الصراع العربي أ
2
. 
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والذي اوصى بتقسيم  0399في تشرين أول  010بعد أشهر قليلة من قرار الهيئة العامة لألمم المتحدة رقم  0391انشأت دولة إسرائيل في ايار  

 –يلي رائفلسطين الواقعة تحت اإلنتداب الى دولة يهودية ودولة عربية ، وقد اشعل رفض الدولة اإلسرائيلية من قبل القيادات العربية اول صراع اس

 (IDONC, 2008)فلسطيني التجئوا الى األردن ، ولبنان وسوريا والضفة الغربية وقطاع غزة  990.000الى  900.000عربي ادى الى تشريد ما بين 



أيام من القتال بين حماس ومنظمة التحرير الفلسطينية )فتح(  خمسةبعد 
3

نشأت أ، سيطرت حماس على غزة و2222في عام 

صبحت األراضي الفلسطينية المحتلة مقسمة سياسياً بين أمر واقع بما في ذلك الوزارات والمحاكم والشرطة، وأأهياكل لحكومة 

وحكومة  ،رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية تسيطر على الضفة الغربيةمن  عينهحكومة تدعمها فتح وم –حكومتين متنافستين 

 حماس تسيطر على قطاع غزة.

نتج عنها فرض حصار  ،والسياسيةية ازدياد في العزلة االقتصاد من 2222وقد عاني قطاع غزة منذ بداية االنتفاضة الثانية عام 

2221حري من قبل إسرائيل في العام بجوي وورضي أ
4
فرض يو. حماس على قطاع غزةةسيطردت حدة الحصار بعد ازدا، و 

الق الشامل للمعابر وأليام عديدة. اإلغلى غزة وبما فيه إبضائع والخدمات من ولمشددة على حركة األشخاص، وا الحصار قيوداً 

خرى لتخفيف القيود، فإن الحصار ما زال قائماً أجراءات إكجزء من  2212وبالرغم من الرفع الجزئي للقيود عن الواردات في 

زمة كرامة أمثل "ين الحصار ألى إمم المتحدة مع منظمات أخرى شارت األأياة كل سكان القطاع. وقد ححيث يؤثر على 

، اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب –مم المتحدة وانتهاك صريح للقانون اإلنساني الدولي )األ ،عقاب جماعي""و ،نسانية"إ

2223.) 

 ،اقطصابات واسعة النإكهجوم عسكري نتج عنه دمار و 2221ول أفي كانون  الرصاص المصبوبعملية بسرائيل قامت إ

ار ما حصن الأنرى -ربع سنواتأوبعد -اليوم  . صالً ألى زيادة تدهور الوضع المتدهور إدى أمما ، وعلى مستوى غير مسبوق

والمعدات  ،واألدوية ،الوقودوغيرها من المستوردات مثل  –سمنت والحديد فيها األ ات البناء المطلوبة بماودأزال قائماً على 

فريق والمتطلبات المعيشية )انظر ،والبنية التحتية، عادة البناء، وتشغيل واستدامة الخدمات األساسيةإدد جهود هحيث ت ،والغذاء

 (.2012 األمم المتحدة القُطري،

 ، الفقر والبطالة االقتصاديالركود  3.2

% )من 22وصل الى حيث تدهور اقتصادي انعكس في تفشي الفقر في غزة  ،2222لقد صاحب الحصار الذي فرض عام 

% من 11سنوياً أي دوالر  1.112(، ووصل معدل دخل الفرد في غزة الى 2211 ،ب البنك الدوليسحب 2221% في 22

 (.2012متحدة القُطري،فريق األمم ال) 1332مستوى دخل الفرد في العام 

 ،لى القطاعإوالبضائع من و ،عاً في البطالة نتيجة للقيود المفروضة على الحركةاارتف، وقد شهدت غزة وحتى قبل الحصار

وكانت نسبة العاملين ، مصدراً هاماً للدخل والعمالة ،الذي كان للكثيرين ،لى سوق العمل اإلسرائيليإوفقدان القدرة للوصول 

وقد عانت غزة من ازدياد حاد في . (2211،البنك الدولي ) 2222ر منذ فوص، 1331% في العام 12سرائيل إين في يالغز

 .(2212ري، فريق األمم المتحدة القُطواضمحالل القطاع الخاص ) ،بسبب الحصار 2211% في العام 23لى إالبطالة وصل 

لى إ 2212ووصلت نسبة البطالة للنساء في الربع األول من  وعرضة. ،األكثر تهميشاً م والنساء ه ،ن الشبابأوتجدر اإلشارة 

فريق عام) 22-22 بين تتراوح أعمارهملمن % 21لى إدنى المشاركات في سوق العمل في العالم، ووصلت أ% وهي من 22

 (.2012 األمم المتحدة القُطري،

نشاء قاعدة اقتصادية إضعفت أالتي  ،اإلسرائيليةلى السياسات إالمشاركة المتدنية للنساء في سوق العمل فقط ىتعزن أال يمكن 

د من أشكال حوالتي ت ،جتماعيالساس النوع اأتباط المشاركة المتدنية مع قيود قائمة على رالى إيضاً أنما إو، وسوق عمل فاعل

قطاع الوفي  ،امتداد لدور المرأه في البيت هو ولة مابوتمثل األعمال والوظائف المق، األعمال التي قد تتخذها اإلناث

وبالفعل فإن عمل النساء في هذه المجاالت والقطاع يصل ، يخاصة في مجاالت التعليم والصحة والخدمات اإلجتماعيةالخدمات

وبالمقارنةفإن  .  (2211بين الجنسين ، والمساواة  هيئة األمم المتحدة لتمكين النساءللنساء )  ةالعمال% من مجموع 32لى إ

 واألمن.والبناء والمواصالت  ،والتجارة ،في الزراعةالذكور تتركز ةعمال
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 .0339العمود الفقري لمنظمة التحرير الفلسطينيةعلى السلطة الوطنية الفلسطينية منذ انشائها في عام  –وتهيمن فتح  
9

، ازدات حدة التوتر بين جيش الدفاع اإلسرائيلي والعسكر في غزة ، وتم اختظاف الجندي اإلسرائيلي جلعاد شاليط ، نتج عنه 2009في حزيران  

 عملية أمطار الصيف وفرض قيود مشددة على حركة األشخاص والبضائع والخدمات من والى غزة .



 
 

 
 

عتماد الكبير على الدعم باال–اقتصادي ذات معنى حياء إعادة إوعملية  ،ي على قيود الحركةدستمر غزة في غياب تخفيف جتوس

شكال أ األقل من علىواحدشكل % من سكان قطاع غزة على 21اعتماد  2223وسجل عام ،"ي وعلى "اقتصاد األنفاقجراالخ

، المشتركة المؤسسات )المؤسسات في التقرير المشترك بين  (%12)حيث سجلت النسبة  ،(2211 ،المساعدة )البنك الدولي

وقد وفرت ، نفاق التي شيدت منذ الحصار في منطقة رفح تحت الحدود ما بين غزة ومصر األزاد الطلب بسبب وقد . (2212

صبحت أو، بما فيها المحروقات، ومواد البناء والمستهلكات ،البضائع والسلع غير المتوفرةللسكان مجموعة واسعة من نفاق األ

منظمة العمل  ،2212، هوفديناك)% 12ب  2223نفاق في وقد قدرت وارادات غزة من خالل األ،شريان الحياة للناس المحليين

 . (2211الدولية ،

 ساءالنتعيلهاالتي تواجه األسر التي  عوامل التهميش 3.3

معروف تقليدياً بدعم وحماية  –بالغذكر  ال يوجد فيهااألسر التي  ، أيساء في غزةنالتعيلهاتركز هذه الدراسة على األسر التي  

قدر الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني نسبة األسر .واألسرة. ومن الصعب تقدير النسبة الدقيقة لهذه األسر باألخص في غزة

% )البنك 2وزارة الشؤون اإلجتماعية ( بينما يقدرها البنك الدولي ب )% 3ب  أراضي السلطة الفلسطينية النساء فيتعيلهاالتي 

 (.2211الدولي 

شكل آخر بو أالفلسطيني  –بسبب الصراع اإلسرائيلي  المعيل الذكر إماالناتج عن موت  ترملالنساء عن التعيلهاتنتج األسر التي 

يبادر ،حيث ختيارهاافى الغالب غير طوعية وليس ب سرةبطريقةأُ  معيلة األنثى حيث تصبح.الطالقو أشكال العنف والمرض أمن 

تحول دون  التي  ثقافيةال –جتماعية االالية والمقانونية والعوائق بسبب الحيان و اإلنفصال في معظم األ،أالرجال الى الطالق

ن ألى إوتشير نتائج هذه الدراسة  القصوى. وبذلك تطالب النساء في غزة بالطالق فقط في الحاالت ،المبادرة من قبل النساء

لى إفي الجزء السابع، فباإلضافة مبين وكما هو ،النساء من الالجئين وغير الالجئين هي األكثر عرضه للفقرتعيلهااألسر التي 

جتماعي، واألعراف والتوقعات رتباط مع تصورات حول النوع االاالهم هو ضعفل ةالهامحد العناصر أية، فإن يالعوامل الهيكل

و ،أضافية منتجةإعمال منزلية أنخراط في ، واالمرة أخرى جواذات جذور عميقة تحد من قدرة المرأة على الحركة و الز

الفقر في العديد من  لىإالنساء  تعيلهاض األسر التي رعتلى إوقد تمت اإلشارة ، طفالهنأمعيشتهن ومعيشة  ةطريقختيار اإ

. ويعرف برنامج (2211، المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة ألممهيئة ا، جتماعيةالدراسات )وزارة الشؤون اال

، النساء كمجموعة من األسر التي  ينعدم فيها األمن الغذائي في غزةتعيلهاة المحتلة األسر التي نيراضي الفلسطيفي األالمسح ، 

 بحسبو .(2212، ة وراء انعدام األمن الغذائي ) األمم المتحدة نسباب الكامفي التقرير لأل مقمن غياب التحليل المعبالرغم 

فإن مستويات الفقر لدى األسر التي ترأسها  ، (المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة ألممهيئة ا)لليونيفم دراسة حديثة

جتماعي المتوفرة في األراضي الفلسطينية هي السبب الرئيس الستهدافها من قبل آليات الرفاه اال ،النساء في المجتمع الفلسطيني

ظهرت اللقاءات أوقد ،ويالت النقديةحالنساء في البرنامج الوطني للت تعيلهال جيد لألسر التي يوبالفعل هنالك تمث ،المحتلة

 32.222كثر من ألى إوصل يصلها البرنامج تي ن مجمل األسر الأرام هللا  في  جتماعيةفي وزارة الشؤون اال ئولينالمسمع

يضاً معكوس في المناطق أهذا ، % في قطاع غزة 22ضفة الغربية ال% في 22النساء : ةتعيلها سرأ(  21.222)حوالي نصفهم 

ويالت النقدية في محافظة شمال غزة، هنالك حمستفيد من البرنامج الوطني للت 3.312من مجمل ، فها الدراسة فيجريت أالتي 

زارة والنساء ) تعيلهاسرة أ 2.221اسرة مستفيدة في رفح ، هناك  2.221من مجمل فوبشكل مماثل  ،النساءتعيلهاسرة أ 2.323

 .( 2212جتماعية ، الشؤون اال

 جتماعية والمساعدات اإلنسانية في غزةالحماية اال 3.4

ستجابة اوبرامج شبكات األمان ك ،ويالت النقديةحوالت ،عدات اإلنسانية وبالتحديد على األغذيةشهدت غزة ازدياداً في المسا

. جنبي من خالل القنوات الحكومية وغير الحكوميةأوبتمويل  ،2222وارتفاع مستويات الفقر في عام  ،قتصاديةلألزمة اال

فقد وسعت السلطة الفلسطينية من نسبة تغطية المساعدات  ،-قتصادية وفي ضوء األزمة اال-وبحسب تقرير حديث للبنك الدولي 

% 1م للسكان من تهبزيادة تغطي ،بالتحديد اإلنسانية منها، ووقامت منظمات غير حكومية أخرى، %21-% 12جتماعية من اال

ذين % من السكان في غزة ال12غطت المساعدات الحكومية وغير الحكومية  وبذلك، (2211% )البنك الدولي ،12لى إ

وساهمت في خفض معدالت الفقر ، زمةوعملت كشبكة أمان حاسمة في وجه األ، يعيشون تحت خط الفقر الرسمي



نه تم تقدير أنسانية، غير صرف على المساعدات اإللوبالرغم من صعوبة التقدير الدقيق ل. )المرجع السابق( 2223و2222بين

تعد  ،%1وبجموع  ههج% من الناتج القومي من كل 2ية والدولية ب نسانية من قبل الجهات الوطنالصرف على المساعدات اإل

 .(2211، وزارة الشؤون اإلجتماعية،2211،نسبة عالية جداً بالمقارنات الدولية )البنك الدولي 

 الجهات الحكومية 

جتماعية التي من خاللها جتماعية في الضفة الغربية وغزة هي وزارة الشؤون االساسية التي ترعى مجال الحماية االالجهة األ

جسام حكومية أخرى توفر أهنالك . ويالت النقدية غير المشروطةحوبالتحديد الت ،جتماعيةتوفر السلطة الوطنية المساعدات اال

وتقوم  ، راتب شهري صرف سرهم بما فيهألسجناء السابقين ولتوفر وزارة األسرى الدعم ، مثالً  ،جتماعيةالمساعدات اال

بتوفير مساعدات نقدية شهرية وخدمات أخرى بما فيها اإلعفاء من الرسوم الجامعية الجرحىوالشهداء  تالمؤسسة دعم عائ

، و الذين استشهدوا بسبب الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني )وزارة الشؤون اإلجتماعية،أوالتأمين الصحي لعائالت المصابين

 .ئلة في غزة مدعومة حالياً من المؤسسةعا 22.222، هناك نحو المسئولينحد أوبحسب  . (2211و 2212

،وتوفر لجان الزكاة
5
 ،وزكاة لألسر الفقيرة ،الدعم على شكل خيري ،التي تشرف عليها وزارة األوقاف والشؤون الدينية 

ومنذ أن سيطرت حماس . بما فيه الدعم النقدي المنتظم لألرامل واأليتام ،والفئات المعرضة للفقر في الضفة الغربية وفي غزة

صبحت وزارة األوقاف في غزة تعمل بإستقاللية وبدون تنسيق مع وزارة األوقاف في الضفة أ، 2222على قطاع غزة في 

 . (a 2212، الغربية )وزارة الشؤون اإلجتماعية

 جتماعيةاإلغاثة والحماية االمجال ين في يالحكومالالعبين غير 

وروبي ، تحاد األجتماعية وتشمل: االقة بالجانب اإلنسانيخدمات اإلغاثة والحماية االالمجموعة واسعة من الجهات ذات الع توفر

مم المتحدة اإلنمائي، برنامج الغذاء العالمي، ووكالة الغوث لتشغيل برنامج األ :البنك الدولي، ومنظمات األمم المتحدة مثلو

ومؤسسات  ،مجموعة واسعة من المؤسسات الدولية والوطنية والمنظمات غير الحكومية المحليةوكذلك ن، الالجئيين الفلسطيني

مؤسسة اإلسكان ، )في رفح، جميعة الهالل األحمر في قطاع غزة SOSنقاذ الطفل، قرية إالمجتمع المحلي بما فيها: مؤسسة 

 بريطانيا واإلغاثة اإلسالمية العالمية.–، اوكسفام (الدولية

جتماعية من حيث الخدمات التي بعد وزارة الشؤون اال اإلنسانيةمقدم لخدمات اإلغاثة غوث /األونروا: هي ثاني أكبر وكالة ال

ن المسجلين مع يجئي% من سكان غزة هم من الال12ن أساسي في غزة آخذين باإلعتبار أوهي العب  ،توفرها ومدى التغطية

 .أدناه(نظر المربع ا( )2212 ،األونروا )األونروا

 جتماعي / وكالة الغوث: برنامج شبكة األمان اال0المربع 

 

الذين يعيشيون في الخمس مناطق  ،الفلسطينيينلالجئيين  اجتماعية وإغاثيةعاماً جهود حماية  12تتصدر وكالة الغوث ومنذ 

دائم لالجئيين الفلسطينيين، عملت  التي تعمل بها وكالة الغوث: قطاع غزة، الضفة الغربية، األردن، لبنان، سوريا. وبغياب حل

زدياد مستمر. ويوفر برنامج شبكة اعداد من الالجئيين في أللتوفير الدعم ،وكالة الغوث وعلى مدار عقود بشكل شبه حكومي

غذاء، حزمة من المساعدات للشرائح األكثر فقراً بين الالجئيين وتشمل: المساعدة النقدية، الفي وكالة الغوث جتماعية األمان اال

مع البرنامج  هشرح عن البرنامج وارتباطل 1.2الخدمات الصحية، تأهيل المسكن، التدريب المهني وغيرها )انظر الجزء 

ويالت النقدية حسب نموذج معادلة اختبارية تستخدم مجموعة من حويتم انتقاء المستفيدين من الت .ويالت النقدية(حالوطني للت

ين بوتوفر المساعدة النقدية ألسر الالجئيين شديدي الفقر لسد الفجوة ما  ،ستهالكلتحديد أنماط االالسمات في األسرة وممتلكاتها 

عائلة  21.222وبحسب موظف رسمي من وكالة الغوث، هناك  ،ستهالك المقدر من خالل المعادلة وخط الفقر الشديدمستوى اال

 الجئة في غزة تستفيد من برنامج وكالة الغوث.

 

 

                                                           
5

 قادر لصالح الفقراء، وتحسب سنوياً لصالح الفقراء وكنسبة من مدخرات الفرد.الزكاة جاءت في القرآن الكريم كدفعة مفروضة من قبل كل فرد 



 
 

 
 

والحماية الطارئة والوقاية من التدهور  ،حتياجات السكانية من المساعداتالمساعدات اإلنسانية دوراً أساسياً في معالجة االتلعب 

حتياجات اإلنسانية في غزة والضفة اإلستمرار في اال. إن وتدهور في األمن الغذائي للذين هم أكثر عرضه للمخاطر ،المعيشي

قطاع غزة  أغلقت وحاصرتلى األزمة السياسية التي إو ،األجل طويل الفلسطيني –يلي الصراع اإلسرائبمرتبط الغربية 

اطات شوعلى أي حال فإن الجهود المبذولة لربط الن، حتياجات مزمنة وليست بقصيرة المدىفإن طبيعة هذه االي، وبالتال ،تحديداً 

أن فمنذ  ،هذا السياقي فعة جشارات مشإولكن توجد  ،مهملة حديثة كانت ولفترة ،اإلنسانية مع أهداف ونظم التطور بعيدة المدى

كخطة لعامين  2212للعام  المسح اإلنساني نه تم تقسيمأنرى ، 2222األول لألراضي الفلسطينية المحتلة عام المسح نشر

 األمم فريق) ستجابةولزيادة القدرة على تنبؤ اإل ،مساهماتهموتدخالتهم بتخطيط أفضل للمؤسسات اإلنسانية والممولين ل"لتسمح 

خطة التنسيق مع والمساهمة مع مجهودات الجهات التنموية  على الحالية لسنةركز مسح ايو(2012:46 ,ريالقطُ  المتحدة

مرجع الوتدخالت التنمية ) وإعادة التأهيل لرسم خط أوضح بين برامج الطوارئ،، 2212-2211صالح والتطوير الفلسطينية اإل

السنة  مسح نأغير  لى تجنب الفجوات والتداخل واإلزدواجية بين خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية،إنتباه . مثالً: تم االالسابق(

طارئة النية نساحتياجات اإليركز فقط على المناطق التي بها اال ،الحالية وخطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية تمثل إطار ضيق

 .غزة ما هو الحال بالنسبةلمثل  حادةالو

ثة ساسيون في اإلغاأسالمية، بما فيها مؤسسات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية هم العبون المؤسسات الخيرية اإل

ولفترات  ،واأليتام ،واألرامل ،اإلعاقة ذويمثل للمخاطر دعم الفقراء والفئات المعرضة توالتي  ،جتماعيةوالحماية اال

تصال" المعتمدة من قبل العديد سة "عدم االاوسي 11/3حداث أمكافحة اإلرهاب بعد  أثر تشريع، خيرةوفي السنوات األ،طويلة

التي  مستويات التمويل وعمليات العديد من المؤسسات اإلسالمية لىسلباً ع، نشاء حكومة حماس في غزةإمن الممولين ضد 

الدعم لمجموعات وأفراد مصنفة  شكل من أشكالي أخطر تشريع مكافحة اإلرهاب توفير يو . ي غزةصبحت تحت المجهرفأ

كثر خوفاً من العواقب الجادة التي تشمل تجميد الحسابات البنكية، أيد من الممولين دصبح العأث يبح، رهابيةإنها أعلى 

بحيث اضطرت  ،لمجموعات الممولة ... وقد واجهت العديد من المؤسسات انخفاضاً في تمويلهماوأواعتقال األفراد  ،والعمليات

تستمر المنظمات الخيرية في كونها العب ، الرغم من هذابو .(2211، عمالها )بنتوليانو وآخرونأقفلى وإبعض المؤسسات 

 النساء.تعيلهاهم األسر التي فيساسي في غزة، وكما هو مفصل أدناه، فهي تشكل مصدراً هاماً لمساعدة الكثيرين بمن أ

 رسمية جتماعية غير الجهات الحماية اال

 ،والجيران حماية اجتماعية هامة وغير رسمية للفقراء ،واألصدقاء ،الممتدةو،توفر الشبكات العائلية مثل األسر النووية

ويالت النقدية، والغذاء والتبرعات حعلى شكل الت –وتعتمد طبيعة ومستوى الدعم  . النساءتعيلهاوبالخصوص األسر التي 

 ،عات رسوم الجامعات ... الخ، على العالقات القائمة ما بين األسر والجيران واألصدقاءواأللبسة، ودف ض المنزليةاواألغر

 لشبكة في تقديم الدعم.لتلكا وعلى القدرة الفعلية

على توفير االجتماعيةهذه الشبكات  ةقدر اليوبالت ،رتفاع مستويات الفقر ومخاطر الفقر على معظم األسر في غزةاثر أوقد 

 يضاً الجزء السابع لمناقشة معمقة(.أ، انظر 2212الدعم )ماونتفيلد ،

 النقدية في غزة ويالت حالتبرنامج  3.5

حتالل اإلسرائيلي االبداية مع  1312لى عام إجتماعية في األراضي الفلسطينية المحتلة في برامج الحماية اال ءيرجع تاريخ البد

للضفة الغربية وغزة
6

 ماإلسرائيلية من العا المدنية تحت مظلة اإلدارةالمهمشين لفقراء ولجتماعية ر دعم الحماية االيوفم توت، 

دار من قبل يجتماعية برامج الحماية اال ايداً منعدداً متزصبح أ، 1332 قيام السلطة الفلسطينية عام ومنذ، 1332ولغاية  1312

برنامج الحاالت  –ويالت النقدية حبرنامجين أساسيين للت بما فيها جتماعيةالسلطة الوطنية الفلسطينية ووزارة الشؤون اال

جتماعي الممول من البنك الدولي مان االوبرنامج شبكة األ، 2222منذ   TIM/PEGASEمن قبل آلية الصعبة  جتماعية اال

هذه البرامج الحكومية وغير الحكومية تدار بطريقة مشرذمة تعيق  وكانت ،(2212، )البنك الدولي  2222في  طلقوالذي أ
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بين إسرائيل وسوريا واألردن ومصر ، وبعد قتال  0399لقد دفعت الجهود الرامية إلنشاء دولة فلسطينية مستقلة الى حرب األيام الست في حزيران  

ء والضفة الغربية وقطاع غزة ، وبدأ اإلحتالل اإلسرائيلي للضفة والقطاع بتنفيذ مجموعة قصير ، احتلت اسرائيل مرتفعات الجوالن وشبه جزيرة سينا
 من القيود اإلدارية على حركة الناس والبضائع تستمر ليومنا هذا .



مج اوكان لغياب نظام سجل وطني موحد عبر البر ،وبالتالي الحد من تأثيرها على خفض الفقر ،التنسيق الفعال والتماسك

داف وصنع القرار )البنك ستهثر على دقة االأجتماعية والمؤسسات األخرى جتماعي في وزارة الشؤون االاإلنسانية والدعم اال

 . ب( 2211جتماعية ، وزارة الشؤون اال2212الدولي 

وكان ،لةءوالمسا الحوكمةومختلفة نتج عنها تحديات جمة ذات عالقة بالشفافية معايير دفعور استهداف ين معاياطبق البرنامج

وغزة بالنسبة لمخصصاته التمويلية  جتماعية الصعبة أكبر برنامج تحويالت نقدي في الضفة الغربيةبرنامج الحاالت اال

ولوية للفئات ألعطى اأونظام تصنيف  ،جتماعييناالالباحثينمن قبل  زيارات البيوتوتم به تقدير األهلية من خالل ، وتغطيته

جتماعي فهو برنامج مان االصالح شبكة األإما برنامج ،أالمهمشة مثل األطفال المهددون، والنساء وكبار السن وذوي اإلعاقة

ستهداف في البرنامج على معادلة حسابية اختبارية واعتمد اال،ستهالك األسرياعتبارات موضوعية لتقدير اال مواستخد ،صغرأ

ن ألى إشار البعض أ(. وقد 2212، جتماعية، البنك الدولي وتلك المصنفة كفقيرة )وزارة الشؤون اال ،خط الفقرتتحلتحديد األسر 

التقدير غير لى والتي اعتمدت ع ،ستهدافجتماعية الصعبة األساسية كانت غياب الشفافية في آلية االج الحاالت االمشكلة برنام

 في انتقاء المستفيدين.ةوالمحابامام المفاضلة أجتماعي مما فتح المجال الا الباحثموضوعي من قبل ال

 منلي نصف المستفيدين احو أنفي الضفة الغربية وغزة  للبرنامج ندماجظهرت دراسة للبنك الدولي اختبرت الفقر واالأوقد 

% 22ولم يحصل  ،غنياءويالت لألح% من الت22و ،من غير الفقراء 2222في عام  جتماعية في غزةالدعم وزارة الشؤون ا

 ،ساسيينذوي العالقة األمتزايداً من  قراراً إوكان هناك . (2211، جتماعي )البنك الدوليمن الفقراء على أي نوع من الدعم اال

تحاد األوروبي والبنك اال: التنمية مثلفي مجال ن يالدوليشركاء الو ،جتماعيةوبالتحديد السلطة الوطنية ووزارة الشؤون اال

ومنذ التدهور  ،جتماعية في الحد من الفقر وخاصة في غزةاعدات االسلما اهتلعببأنه وبالرغم من الدور الهام الذي  –الدولي 

ستهداف والتغطية والتنسيق، وكان هذا المحرك ك مجال لزيادة الفعالية من خالل تحسين االاهنن إال أ، 2222قتصادي في اال

المدعومة من  2212-2211سندت خطة اإلصالح والتنمية الفلسطينية أوقد  ،جتماعية حديثاً األساسي إلصالح قطاع الحماية اال

عن ةمسؤولجتماعية لتكون لى وزارة الشؤون االإالصالحيات ، ( 1.1انظر الجزء صندوق دعم الخطة من مجموعة الممولين ) 

 .جتماعية صالح قطاع الحماية االإقيادة 

صالح الذي تقوده إلساسية في طريق اأخطوة االجتماعية(ستراتيجية قطاع الحماية ا)–جتماعية وتعتبر استراتيجية الحماية اال

لى تنمية بشرية إ تؤديالفلسطيني  نهي"حياة كريمة للمواطفستراتيجية عة لالفادالةالرؤيأما  ،جتماعيةوزارة الشؤون اال

جتماعية من مسؤولية ومهام السلطة الوطنية تجاه المواطنين )وزارة حيث تكون الحماية اال،مستدامة في دولة فلسطينية مستقلة"

( رعاية وتمكين 2ن، )يمن الفقر بين الفلسطيني( الحد 1ستراتيجية )اليات اغاتشمل و، ) b:12 2212ة جتماعيالشؤون اال

جتماعي ال( تشكيل واعتماد الضمان ا2وي اإلعاقة وكبار السن واألطفال وغيرهم(، )ذوالمجموعات المهمشة )بما فيهم  فقراءال

قطاع  ة والمؤسسية والتنسيق لتحقيق أهدافيت التشريعائير البي( تطو2) ، خلدانظام ضمان اجتماعي مت ىوالمحافظة عل

 جتماعية. الحماية اال

أكبر برنامج  وثاني،جتماعيةستراتيجة قطاع الحماية االويالت النقدية هو المكون األساسي الحالبرنامج الوطني الفلسطيني للت

 % من الناتج المحلي1ويشكل البرنامج  ،جتماعية من حيث التغطية والتمويلاجتماعي تشرف عليه وتديره وزارة الشؤون اال

لى الحد من الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة إيهدف البرنامج .  (2211جتماعية، ، وزارة الشؤون اال2212ك الدولي ،لبن)ا

، ويتم تدعيم التمويل النقدي بحزمة دعم تشمل الدعم رالفق ةمن خالل توفير الدعم المالي المنتظم لألسر الفلسطينية الفقيرة وشديد

 2212وبدأ البرنامج في حزيران ،ة والمساعدات الغذائيةيل على الخدمات التعليمية والصحوحصو العيني على شكل ال،أالمالي

صالح شبكة إجتماعية الصعبة وبرنامج ن تم دمج كل من برنامج الحاالت االأفي غزة بعد  2211وحزيران ، في الضفة الغربية

جتماعية في برنامج مركزي، النقدي في وزارة الشؤون االويل حفي الت ينساسياأل نجتماعي بهدف "توحيد البرنامجياألمان اال

والذي بدوره سيقود تحويالت نقدية أخرى وتحريك كل الموارد لمعالجة أفضل ، ةوذات صل ةلءمسايخضع للشفاف، منصف، و

 : ا في رام هللاجتماعية التي تمت مقابلتهالشؤون اال ة(، وبكلمات وزيرa2212 ، جتماعية)وزارة الشؤون اال" للفقر في فلسطين



 
 

 
 

ن الهدف األساسي للتوحيد هو مساعدة األسر الفلسطينية شديدة الفقر من خالل تحويالت نقدية عادلة وشفافة تسمح إ" 

 لألسر بالعيش بكرامة".

عاله، أجتماعية التي ذكرت والذي تم اعتماده في استراتيجية الحماية اال ،جتماعية القائم على الحقوفي ضوء نهج الحماية اال

هم المواطنين للتحويالت النقدية "كحق للمواطنين الفلسطينيين" حيث أن "ني يفقد عرفت الوزيرة البرنامج الوطني الفلسط

 . مسؤولية السلطة الوطنية الفلسطينية "

لتأكيد على عادة ا، وإبدأ تنفيذ البرنامج من خالل ربط غزة مع قاعدة المعلومات الشبكية )التي تغطي الضفة الغربية وغزة(

 طيغ(. وي2212سر جديدة )البنك الدولي ، أتوسيع التغطية من خالل ضم وختبارية، تصنيف األسر بحسب المعادلة الحسابية اال

 ني للتحويالت النقدية.يعمل البرنامج الوطني الفلسط نشرحاً تفصيلياً ع 1.2 الجزء

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 المنهجيه  -4

 هداف البحث، المحاور واألسئلة أ4.1 

 

 شملت األهداف الرئيسة للبحث:

عضاء المجتمع )غير المستفيدين( من البرنامج أوغيرهم من  ،استكشاف آراء وتجارب وتوجهات المستفيدين *

 عكس في السياسات والبرمجة.ننها تأمنالفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية للتأكد 

 التعرف على تجارب وتوجهات المنفذين. *

لبرامج التحويالت التشاركيمثلة عن أفضل الممارسات حول اشراك المستفيدين والمجتمعات في المتابعة والتقييم أتوفير *

 النقدية.

 جمع المعلومات التشاركي والتحليل النوعي.بما يخص بناء قدرات الباحثين في الوطن  *

في استكشاف توجهات المستفيدين من برامج التحويالت  استرشاد بهداة تم االأويوفر اإلطار المفاهيمي )انظرالجزء الثاني( 

اإلعتبار قضايا عين ب أخذناوبذلك ، جتماعية في فراغال تنفذ برامج الحماية اال،حيت جتماعيةنتائج العدالة اال سياقالنقدية في 

ذا أهمية كمدخل لفهم الطبيعة له نوكا ،الواقع العملي اها عالقة المواطن بالدولة لتأطير هذيقتصاد السياسي األوسع بما فاال



وتعتبر األفراد واألسرة ،على المستوى المحليوأثره  البرنامج والتعرف على من يقود ،والتهميشمتعددة األبعاد للمخاطر ال

جتماعية والوصمة( وتفاعلها مع عوامل مؤثرة على تحقيق نتائج العدالة اال ،قصاءجتماعي، واالوالمجتمع )بما فيها التماسك اال

 .قابلة إلعادة التشكيلجتماعية االنساء، على شكل فردي وجماعي، في مركز نظريتنا للتغيير لحماية تعيلهالألسر التي 

. ويعرض المربع مجموعاتمناألسئلةحولوجهاتالنظرحواللبرمجةحتىاآلن،وإمكانياتالبرمجةفيالمستقبلوشملت محاور البحث 

 الثاني األسئلة بشكل تفصيلي.

 سئلة البحث أ(: 2) المربع

 

 اآلن حتى البرمجة النظرحول وجهات-0
 عضاء المجتمع؟أما هي اآلثار اإليجابية والسلبية لبرامج التحويالت النقدية من وجهة نظر المستفيدين /  *
 وما هي فوائد المشاركه في برامج التحويالت النقدية؟االجتماعي ثمن الما هو  *
 ؟المرجوة/غير المرجوة البرنامجآثار آما هي  *

  لى الخدمات.إالوصول 
 .نتائج ذات عالقة برأس المال البشري 
 .اسماع الصوت والتمكين 
 .استخدام الوقت 
  هاستفادة منواالالفرص المدرة للدخل لى إالوصول. 
  ة للبرنامج على المجتمع ر المضاعفاثواآل والتوزيع االجتماعيةاألثر داخل األسرة، وعلى المكانة

 .المستهدف
تصورات المستفيدين ومنفذي البرنامج عن قضايا ذات عالقة بتصميم وعمليات البرنامج/ طرق التنفيذ )النقد، الدفع ما هي 

 بواسطة بطاقة الهاتف ... الخ (؟
 رأيهم حسب  *

  ؟يستهدف البرنامج المستفيدين بالطريقة الصحيحةهل 
 هل كانت آليات تحديد المستفيدين مالئمة؟ 
  وتوقيت وتواتر توزيع الفوائد مالئمة؟هل كانت عمليات آليات 
 هل مقدار التحويل مالئماً؟ 
  لي المستفيدين المقصودين؟إهل وصلت التحويالت 
 والتعرف على  ،جتماعيةقتصادية واالستفادة من أي نشاطات مكملة في التقليل من المخاطر االهل تمت اال

 ؟العافيةالمخاطر وتعزيز الصالدة و
 بالبرنامجلةءما رأيك بعمليات المسا *

 هل تم تنفيذ البرنامج بشكل عادل؟ 
 ؟ىهل كانت هناك فرصاً إلسماع الشكاو 

 والمرض ... الخ على نتائج برامج التحويالت النقدية. ،واإلعاقة ،والعرق ،جتماعيكيف يؤثر العمر والنوع اال
 ذا كانت اإلجابة إفتية؟ هل تؤثر برامج التحويالت النقدية بشكل مختلف على الرجال، والنساء، والفتيات وال

 بنعم فكيف ولماذا؟.
  لى إستناد تجاه المستفيدين باال بأحكام مسبقة من طاقم وزارة الشؤون االجتماعيةهل يتأثر تقديم الخدمات

 جتماعية؟العرق والطبقة اال
  ؟ بالبرنامجعلى التوجهات وتقديم الخدمات الواسطة والمحسوبيةما هو أثر 

 جتماعي على المستوى المجتمعي.نقدية على التماسك االما هو أثر التحويالت ال *
   جتماعي؟ وسلبي على التماسك االأيجابي إهل كان للتحويالت النقدية أي أثر 
  جتماعية التقليدية داخل المجتمع؟بتقوية أو إضعاف آليات الحماية االالتحويالت النقدية هل قامت 
 فقياً )بين أعضاء في مجتمعات أخرى( أ–جتماعي اال ما أثر التحويالت النقدية على تشكيل رأس المال

 وعمودياً )خاصة مع السلطات ومقدمي الخدمات(؟



 
 

 
 

  جتماعي وفهم الحقوق وبما يخص التعاقد اال ،ثر التحويالت النقدية على عالقة المواطن بالدولةأما
 ... الخ؟والواجبات 

 . آراء حول احتمالية البرمجة المستقبلية -2
 توجهات / تجارب المستفيدين في تصميم وتنفيذ ومتابعة وتقييم برامج التحويالت  كيف يمكن تضمين

 النقدية؟
 كيف يمكن تمكين المستفيدين / المجتمعات ليساهموا في تصميم ومتابعة وتقييم برامج التحويالت النقدية؟ 
 وتغيير السلوكيات  ،تلتحسين كفاءة تقديم التحويل النقدي والخدماتضمينها يمكن التي الحوافز  ما هي نظم

 السلبية المحتملة؟ 
 

 

 دوات البحث والعينة أ  2.4

الثانوية مجموعة البيانات الكمية للبرنامج الفلسطيني وشملت البيانات  ،الثانويةاألولية وجمع نهج هذه الدراسة ما بين البيانات 

 ،المراجعة المعمقة لألدبيات باللغتين العربية واإلنجليزيةمن خالل جمعت التي  ،والبيانات النوعية ،الوطني للتحويالت النقدية

جتماعي والحماية وغير المنشورة عن المخاطر والنوع اال ،وغيرها من الدراسات المنشورة ة،ولوثائق الحكومة السياساتي

 والتمويل النقدي في األراضي الفلسطينية المحتلة وخاصة غزة. ،جتماعيةاال

تباع ا، وقد تم تنفيذ العمل الميداني ب2212وأيلول  بآسابيع بين ةأمن خالل عمل ميداني لمدة خمس تم جمع البيانات األولية

 الخطوات التالية:

: خان 2212آب سبوعين في أخالل فترة بداية البحث ولمدة في موقعين نفذ  "تحديد االحتياجات التشاركي"تمرين  *

عضاء المجتمع حول ألى استنباط معلومات من إويهدف التمرين ،يونس في جنوب قطاع غزة والمسلخ في الشمال

العمل بولتحسين فهم الباحثيين المحليين للسياق / الواقع قبل البدأ  ،جب استكشافها في البحثيومحاور  ،قضايا رئيسة

 البحث.في تطوير أدوات وأجندة  ساهموالذي  ،للوضع اً أولي اً وفرت نتائج التمرين تقدير . وقدالميداني

ب وأيلول في مركزين حضريين، بيت الهيا في شمال غزة )محافظة غزة آتم جمع البيانات األولية لهذا البحث بين  *

 2دوات البحث النوعي )انظر الشكل أستخدام مجموعة واسعة من اافظة رفح( وبح، ورفح في الجنوب )م(الشمالية

 .(أدناه

، واثنان مع غير للتحويالت النقدية ج الفلسطيني الوطنيمن البرنانقاش بؤرية: عشرة مع المستفيدين م ةمجموع 12 *

عام وكذلك أصغر من  22أكبر من من هن  النساء )تشملتعيلهامجموعات من المستفيدين من أسر وثمان  المستفيدين،

ع رجال ، اثنتان ماتمع نساء متزوج مجموعةالنساء ال تستفيد من البرنامج، تعيلها (، مجموعة واحده من أسر 22

 ن )واحدة مع المستفيدين وواحدة مع غير المستفدين من البرنامج(.يمتزوج

النساء من المستفيدين من البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية  تعيلهامع أسر  12لقاء معمق كالتالي:  22 *

و لقاءان معمقان مع شابين النساء، تعيلهامن أسر فتاتين مع لقاءان معمقانعام(،  22أكبر وأصغر من  ن)يشمل من ه

مع لقاءانمعمقان ، جممن البرنااتالمستفيدمن غير أسرهن تعيالسيدتين مع من أسر تعيلها النساء، و لقاءان معمقان 

 مستفيدين من البرنامج.من المع رجال  لقاءات معمقةوثالث  ،جممستفيدات من البرناتينمن المتزوجسيدتين

ومقابالت مع ة،متكررتاريخ حياة )وتشمل الحاالت الدراسية زيارات حاالت دراسة 2ومعمقة حالة  حاالت دراسة 2 *

الجيران واألقارب( مع مستفيدين وغير مستفيدين من البرنامج الوطني للتحويالت النقدية بما فيها المستفيدين الجدد 

 والقدامى.

 ة(، وواحد1تمويل النقدي في بنك فلسطين عدد )(، توزيع ال2مالحظات شملت: توزيع المساعدات الغذائية عدد ) 1 *

الباحثون فيها العاملين في وزارة الشؤون  ومالحظتين صاحبَ ، جتماعية في رفحفي مكتب وزارة الشؤون اال

 .منزليةجتماعية خالل زيارات اال

لتحويالت النقدية: وغير المستفدين من البرنامج الفلسطيني الوطني ل ،أدوات مجتمعية مع مجموعات من المستفيدين 1 *

وسبل التهميش، تمرينين في التحليل المؤسسي، واثنين في تحليل ةوالمجتمعي ةجتماعياالرسم الخرائطتمرينين في 

 التاريخي.تحليل الزمنالتكيف، وتمرين في 



في غزة مع مجموعة واسعة من  1على المستوى الوطني والمناطقي و 12ئيسين ، منها رأشخاص مقابلة مع  11 *

(، وممثلو ةالمرأجتماعية ووزارة ن في وزارة الشؤون االوالحكومية )مثالً: مسؤول هيئاتالعاملين بما فيهم ال

وروبي(، تحاد األ(، مؤسسات األمم المتحدة، الممولون )البنك الدولي واالCHFالمنظمات غير الحكومية ) مثل 

 المجتمع وغيرهم. وقياديالمجتمع المدني واألكاديميون والمؤسسات النسوية والخيرية و

للحصول على معلومات معمقة، ومن بما فيها النهج التشاركي ويمكن اعتبار عدد اللقاءات وتنوع اآلليات المذكورة أعاله كافياً 

كافياً  المستجيبينويعتبر عدد   ،ةالنقدي تويالحوعن تصورات المجتمع األوسع عن برنامج الت ،مصادر مختلفة عن المستفيدين

وبخالف البيانات الكمية التي تتوخى الحصول على أكبر كم من اإلجابات للخروج باستنتاجات ذات ، أيضاً حيث أنه

وبهذا  ،أو عند ظهور اإلختالفات ،ةجابات متشابهإستكشاف اإحصائية، فإن البيانات النوعية تحقق الغرض عندما تبدأ بةدالل

 ويل النقدي في هذه المواقع .حوالتجارب حول التوجهات النظرلتغطية  ةكافيتكون األعداد المذكورة أعاله 

 ، توزيع األدوات في الدراسة بحسب النوع والعدد.4شكل رقم 

 

)انظر الجزء الخامس لنقاش  التهميشلفقر الشديد واإنتشارمعدل بيت الهيا ورفح، باالعتماد على  –تم انتقاء موقعي الدراسة 

محددة  إسترشاد بمعاييرالمستفيدين وغير مستفيدين من البرنامج وبا تبشكل عشوائي وشملةالدراس ةعينوقد تم انتقاء ،معمق(

وغيرها. وقد تم انتقاء المستفيدين من  ةالنقدي تالتحويالمن ، مكان السكن، مدة اإلستفادة حالة المواطنةمثل: العمر، الجنس، 

 .والتي وفرت لفريق البحث من قبل الوزارة ،جتماعية في رام هللاقاعدة بيانات المستفيدين لدى وزارة الشؤون اال

: توزيع المستفيدين وغير المستفيدين في البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية )باستثناء 2الجدول 

 الرئيسين ( وحسب متغيرات رئيسية.األشخاص مقابالت 

 النسبة المئوية % المعدل اإلجمالي  المتغيرات 

من المستفيدين من  المستجيبينعدد 

 البرنامج 

 21.3 12 بيت الهيا 

 21.1 12 رفح

 22.2 22 نقاش المجموعات البؤرية  ةاألداالتوزيع بحسب 

12 

23 

18 

4 4 

6 

2 2 2 2 2 

0

5

10

15

20

25



 
 

 
 

 11.1 22 مقابالت معينة

 12.1 22 مجتمعية  تدواأ

 2.1 2 تاريخ الحياة 

 2.1 2 المعمقةالحاالت الدراسية 

 النساءتعيلهاسر أأ
 12.1 11 نعم 

 22.2 21 ال

 قريب لسيدة تعيل أسرة )ابن أو بنت(
 12.3 12 نعم

 22.1 22 ال 

 العمرية ةالفئ

 21.2 22 عام  22قل من أ

 22.3 21 عام 22-21قل أ

 22.2 23 عام  22كثر من أ

 جتماعي النوع اال
 22.2 22 ذكر

 21.2 33 أنثى

 مستوى التعليم 

 12.1 12 أمي 

 12.1 22 بتدائيا

 22.1 22 إعدادي 

 22.1 22 ثانوي 

 22.2 21 خريج جامعي 

 جتماعية الحالة اال

 21 22 متزوج 

 12.2 12 ةمطلق /

 22 12 ةأرمل /

 2.3 2 ةغير متزوج/

 الجئ 
 21.3 12 الجئ

 21.1 12 غير الجئ

 مستفيد / غير مستفيد من البرنامج
 23.1 122 مستفيد 

 22.3 22 غير مستفيد

 البرنامج  االستفادة منمدة 

 22.2 22 أقل من عام 

 22.2 22 أعوام  2-2

 22.2 22 أعوام 1-12

 12.1 12 إعوام  12أكثر من 
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 الدراسة  قصور 4.0

وال يقصد من   .النساء تعيلهامن األسر التي ةممتلةعيناعتمدت المنهجية التي استخدمت في هذه الدراسة على إجراء لقاءات مع 

قبل  حيث أنها جزء من المنهج الذي صمم سابقاً من ،و ممثلة لقطاع غزة،أالمنطقةن تكون ممثلة للمستفيدين في أهذه الدراسه 

مهماً من  اً ولكنها تعكس عدد ،الموقعينالنساء في تعيلهااألسر التي النتائج وبالتالي ال تمثل ،ODIمعهد التنمية لما وراء البحار

كمخرج متعدد مصادر المعلومات أو وتأتي النتائج  ،القضايا بما فيها تلك التي يواجهها المنفذون والالعبون األساسيون

اسة وقد واجهت هذه الدر ،المتعدد ستهداف واسع للمستهدفين والمناطق الجغرافية والمنهجيات المستخدمة والتحليلالاالستهداف

عدم القدرة على ، بعض القيود الخاصة بسبب البيئة العملية بما يخص عمل األجانب في غزة والذي ذكر أعاله، وبالتالي

 جتماعية في غزة. الحصول على الصورة الكاملة آلراء وتصورات منفذي برنامج وزارة الشؤون اال



وزارة الشؤون  والتواصل معتصال مع حكومة األمر الواقع التنمية الدولية اال لوزارةتصال" سياسة "عدم اال منعتوقد 

آراء وتصورات هذه الدراسة ال تشمل  ،وبالتالي، بعد سيطرت حماس على القطاع 2222عام ت ئأنشجتماعية في غزة والتي اال

 جتماعيين المرتبطين مع حماس.االالباحثينوأفكار وتجارب 

ومسؤولي  ،ومدراء الدوائر ،جتماعييناال الباحثينمن  مع مجموعة الرئيسيناألشخاص فقد تمت لقاءات  ،وعلى أي حال

وممن يعملون في ، التي كانت تديرها السلطة  الفلسطينية قبل تشكيل حكومة حماس ،جتماعيةالمناطق في وزارة الشؤون اال

جتماعية في غزة اإلشارة شؤون االلى المقابالت مع موظفي وزارة الإويقصد من التنويه ،جتماعية في غزةوزارة الشؤون اال

 .األشخاص الرئيسينليه أعاله حول المقابالت مع إلى ما تم التطرق إ

 النشروتصال والتواصل اال 4.3

 ،وعلى مستويات مختلفة بما فيها المجتمعي والوطني في مدينة غزة ورام هللا ،سيتم توزيع نتائج هذه الدراسة بأشكال متعددة

وعلى المستويات  -كانت مالئمة  ماحيث -والقصص الرقمية  األفالمومنها الصور  مرئيةوسيتم عرض مواد ،ودولياً.. في لندن

سليط الضوء توسيتم تحضير ملخص عن األراضي الفلسطينية المحتلة يتضمن هذا التقرير، وتقرير الضفة الغربية و،المتعددة 

رشادات حول مشاركة إوكذلك التوصيات البرامجية والسياستية. وسيتم تطوير  ،ختالفات وأوجه الشبه في السياقيينعلى اال

دول )كينيا، موزمبيق، األراضي خمسلى النتائج من إستناد باال ةالنقدي توالتقييم في برامج التحويال ةالمتابعالمستفيدين في 

لى حزم أدوات متوفرة عن متابعة إستناد االالفلسطينية المحتلة، أوغندا، اليمن(، وهي محور هذا المشروع البحثي، وكذلك 

 وتقييم البرامج وغيرها من الوثائق ذات الصلة.

 بناء القدرات  4.3

بالعمل الميداني بتدريب فريق ءالبدباحث الرئيس وقبل الوقد قام ،كان بناء قدرات الفريق جزء ال يتجزأ من مكونات هذه الدراسة

لى التدريب الذي حصل عليه الباحث الرئيس في ورشة إستناد دوات البحث باالأ البحث المحلي حول منهج البحث، واستخدام

ن يقوم أ. وكان مخططاً 2212في نيروبي في آب ،ODIنظمها معهد التنمية ما وراء البحار، ربعة أيامأتدريب المدربين ولمدة 

للباحث  عتبارات أمنية، لم يتسنَ االطاقم، ولكن وبسبب  بالرئيس بمشاركة الباحث الرئيس المحلي في تدري يالباحث الدول

بتوفير اإلشراف ، وبدعم من الباحث الرئيس الدولي ،حث الرئيس المحلياقام الب ،وعلى مدار الدراسة .الدولي السفر الى غزة

ن بتقديم عرض عن البحث قام أحد الباحثيين المحليي، لى منهجية هذه الدراسةإواإلرشاد والدعم للفريق المحلي. وباالستناد 

 .2212ول أوائل تشرين أالتشاركي في مؤتمر عقد في جامعة األزهر في غزة في 

 اإلعتبارات األخالقية  4.4

 لألسسالدولي  األخالق مبادئوتم أتباع  ،تم التأكيد على المحافظة على حقوق المشاركين في البحث وفي كل مراحل البحث

رسمية  ةرسال(، وتم الحصول على الطبية العالميةالجمعية  أقرتهالذي و)والمعروفة بمدونة هلسنكي  1322خالقيه لعام األ

في العمل الميداني، تم توفير شرحاً مفصالً عن أهداف الدراسة ءالبدغزة. وقبل بهلنسكي  لجنةجراء الدراسة من على إبالموافقة 

لى الموافقة الشفوية للقيام بنقاشات العمل الميداني، تم إومخرجاتها والتأكيد على السرية لكل المشاركين في الدراسة. باإلضافة 

 والتصوير. الصوتييضا أخذ الموافقة المكتوبة ألخذ المالحظات والتسجيل أ

 لشرح مفصل عن المنهجية بما في ذلك العمل الميداني وعملية التحليل. 2ق رقم أنظر الملح

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 مواقع الدراسة وصف ل  5

بناء على  ، أدناه ( 2غزة ومدينة رفح في محافظة رفح )أنظر الشكل شمال بيت الهيا في محافظة  –لقد تم انتقاء موقعي البحث 

 مخاطر محددة .أيضاً وجود معدل حدوث الفقر الشديد و

 خارطة لقطاع غزة ومواقع الدراسه  5الشكل 



 

الخمس في قطاع غزة، ولكن هناك اختالفات محافظات الفي معدل الفقر بين ةكبيرأدناه، ال نرى اختالفات  2وكما يشير الجدول 

التوالي( ) برنامج األمم المتحدة % على 22% و22بيت الهيا ورفح أعلى نسبة من الفقر الشديد )، توجد في : مثالً ةداللذات 

ورفح ، في المناطق الحدودية )بيت الهيا في الشمال على الحدود مع إسرائيل، يقع الموقعان لذلك ( . إضافة 2223،  اإلنمائي

النطاق. واسعة  ةمتكررات حتياجسرائيلية وإإان لعمليات توهاتان المنطقتان معرضت، في الجنوب على الحدود مع مصر(

ولها تبعات هامة على  الممتلكات ومصادر الرزق تزداد حدة فى المنطقتين،، فإن الموت واإلصابات والتشريد وخسارة وبذلك

 يواجهونه.الذيقتصادي االالتهميشواألسر  يةرفاه

 الخمس في قطاع غزة.المحافظات مستوى الفقر في  – 3الجدول 

 رفح خان يونس دير البلح غزة شمال غزة 

 %21 %21 %21 %22 %22 شديدة الفقر

 %21 %21 %21 %23 %21 تحت خط الفقر 



 
 

 
 

 %21 %21 %22 %22 %22 فوق خط الفقر 

 .2112، المصدر برنامج األمم المتحدة اإلنمائي
 .لبيانات اضافية عن رفح وشمال غزة 2و  2أنظر الملحق 

 رفح  5.0

 والمعيشة التهميش السكان، 

% من 12.2نسمة ) 222.222افظة رفح حويبلغ عدد سكان م ،بين غزة ومصرجنوب على الحدود القصى أتقع رفح في 

% بطاله 22% مع 22(. معدل البطالة في محافظة رفح 2212، مجموع السكان غزة( )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني

 .(المرجع السابق)%( 12ين  )يوأغلبية السكان في رفح هم من الالجئ ،بين اإلناث )المرجع السابق(

تصل الكثافة قد حيث ، فرداً في كل كيلومتر مربع أي كثافة سكانية عالية جداُ وباإلخص في مخيم رفح 2.111همجموعهناك ما 

أعلى النسب في العالم )الجهاز المركزي لإلحصاء هي من نسمة في الكيلومتر المربع الواحد ، و 12.222السكانية الى 

 (.2212 ، لطينيسالف

، كثافة سكانية في غزة )األونروابأعلى وهو ثاني أكثر مخيم ، سكان رفح في المخيم في وسط المحافظةيقطن أكثر من نصف 

ن المتمركزين في منطقتين: مخيم الالجئين في رفح بفي رفح هم من الالجئ تهميشللن معظم السكان المعرضين إ.(2212

في هذه  المستجيبينشار العديد من أكتظاظ وسوء األحوال المعيشية، فقد لى االإوالمناطق السكانية في تل السطان. باإلضافة 

وكما هو مبين في  .2222-1332للمخاطر بسبب العمليات التدميرية المتكرره بين  تينن هاتيين المنطقتين معرضأالدراسة 

أثر هذه العمليات قائم  وما زال، تسببت في تشريد واسع النطاقوالف البيوت آ دمرت كلياً ، فإن هذه الهجمات قد 1.1الجزء 

ن هذه األحداث أهنالك شعور  فأدناه ،  2كما هو مبين في المربع ، ن يعالجوا تجربتهم في التشردأللكثيرين  ولم يتسنَ . ليومنا هذا

 تعميق الفقر في المنطقة.لماً اكانت دافعاً ه

 في رفح  الجماعي. هدم البيوت والتشريد والفقر 3المربع 

 
حداث في العام بحزن عميق األو السيدةعاماً تسكن في مخيم رفح لالجئين، استذكرت  21عمرها أرملةمع ةالحيافي مقابلة تاريخ 

ن أنتهت، وكان حياتي أضافت " شعرت أو ،عندما قامت الجرافات اإلسرائيلية بهدم منزلها الذي كان قد شيد قبل عامين 2222

والً وموت زوجها قبل أيضاً وضع فقرها الحالي مع تجربة التشريد أوقد ربطت . بيتي"  لىإحن أقتلنا، ما زلت قد الحادث 

 سنتين ثانياً.

 

 

تاريخياً، كانت الموارد األساسية للمعيشة في رفح هي الوظائف في القطاع الخدماتي خاصة في الدوائر الحكومية واألونروا، 

نشاء اقتصاد إنفاق فوائد اقتصادية ضخمة منذ األ ووقد جنى مالك ،والصيدوكذلك في قطاع الزراعة بما فيها تربية الماشية 

 نظمة" )مأصحاب الماليينالعمل الدولية على أنهم "طبقة جديدة من  نظمة، وعرفهم تقرير حديث لم2222نفاق في العام األ

)باألخص الذكور والشباب الصغار (. وبالرغم من عدم توفر معلومات دقيقة، فقد قدر عدد األشخاص 2212: 2العمل الدولية، 

. وكما هو مبين في (2211أوتشا  –( )هيئة األمم المتحدة 2.222و 2.222نفاق ما بين )والفتية( الذين يكسبون رزقهم من األ

ويواجه العمال المهددات اليومية التي تشكل مخاطر  ،، فإن العمل في األنفاق شديد الخطورة حيث الموت واإلصابات1.2الجزء 

 دية على حياتهم.ج

 المساعدات اإلجتماعية ومزود

للكثيرين ، جتماعية في رفحتوفران المساعدات اال هيئتانجتماعية هما أهم ونروا ووزارة الشؤون االن األأ المستجيبونلقد أشار 

 غريباً جتماعية في المرتبة الثانية. وهذا ليس ، بينما تقع وزارة الشؤون االةالشدلخدمات في أوقات ل مقدم هي أهماألونروا فإن 



ن على المساعدات شبه الحكومية التي توفرها وومعتمد ،أن غالبية سكان رفح هم من الالجئين المسجلين في األونروا

التجمعات خاصة في ، مم المتحدة اإلنمائيوبرنامج األ المشاريع التي مولتها األونرواهناك عدد من وعام.  12،ألكثر من الوكالة

وقد تم أيضاً ذكر ، لذكور والشباب الصغار في المنطقةامة لدخل اكمصادر ه، السكانية في السالم والبرازيل وتل السلطان

فاتن التي توفر قروض صغيرة للفقراء، واإلغاثة اإلسالمية العالمية  مؤسسة، مثلساسيين للدعم أكموفرين المؤسسات المحلية 

بما فيها  يةوهناك مؤسسات غير حكومية ومؤسسات مجتمع كمقدم رئيس للمساعدات،،لصغيرةالتي تدعم تطويراألعمال ا

 وعدد من مؤسسات التأهيل.SOS األطفال وقرية ،جمعية يبناو، مؤسسة الصالح

 بيت الهيا 5.2

 المعيشة.التهديدات والسكان، 

تقع بيت الهيا في محافظة شمال غزة في الجانب الشمالي الغربي من قطاع غزة على الحدود مع إسرائيل، ويبلغ عدد سكان 

نسمة )الجهاز المركزي  22.222بينما يقطن في بلدة بيت الهيا ، % من مجموع سكان غزة(11نسمة ) 222.121المحافظة 

%، وكما في رفح وفي القطاع ككل، فإن البطالة بين 21.2ظة شمال غزة وتبلغ نسبة البطالة في محاف. (2212، الفلسطيني

%( من مجموع السكان 13قل )أفإن نسبة الالجئين ، وبالمقارنة مع رفح .( )المصدر السابق(22.1اإلناث أعلى بكثير )

شخص لكل كيلو  2.211 معدلما الكثافة السكانية فهي أعلى في محافظة شمال غزة من محافظة رفح، وب  أ(. 2212 ،)األونروا

 (.2212متر مربع )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،

بخالف رفح، ال يتمركز الفقراء في مناطق معينة ولكنهم منتشرون في مناطقسكنية متعددة. وتم ربط هذا النمط من اإلسكان 

 سارة الوظائف في سوق العمل اإلسرائيلي.وتعميق للفقر الذي تعاني منه األسر في بيت الهيا نتيجة لخ ،بإرتفاع البطالة

اح والفراولة فنتاجها للحمضيات والتإب كانت تشتهر المنطقةنظراً ألنو ،الزراعة هي المورد األساس للمعيشةكانت تاريخياً، 

عمل العديد من الشباب من بيت الهيا كعمال بأجر يومي في إسرائيل في مجالي  ،لى الخارجإر د  صالتي كانت تُ  ،والزهور

وقد رافق دخول بسبب ارتفاع األجور في إسرائيل مقارنة مع غزة. ، بما فيها المستوطنات اإلسرائيلية ،الزراعة واإلنشاءات

لى قطاع غزة إعلى حركة الناس والبضائع من و ازدياد في القيود اإلسرائيلية المشددةنتيجة لى سوق العمل إالعمال على مراحل 

، بدأ 2222وإغالقها تماماً في وجه العمالة من غزة في  ،لى السوق اإلسرائيليةإزدياد صعوبة الوصول اوب،2222 عام منذ

ت في قتصاد المحلي وسوق العمل تسببعلى االخطيرةلهذه القيود تبعات  تقتصاد المحلي. وكانهؤالء العمال بالدخول في اال

و في قطاع ،أوقد وجد عدد قليل من العمال عمالً في القطاع الخاص ،وتقليص فرص العمل المتاحةالبطالة  معدالت ارتفاع

 .عملالزراعة في غزة حيث بقي عدد كبير بدون 

اق واسع النطوبتدمير ، 2223في كانون ثاني  الرصاص المصبوبكونها قريبة من الحدود اإلسرائيلية بعملية تأثرت بيت الهيا 

قام به  2223عام في مسح  صخل ،وعلى سبيل المثال،للمصانع وورش العمل، والمزارع، واألراضي الزراعية والبيوت

على نسب من الموت والتشريد لى أنأإ، عقاب العملية العسكرية اإلسرائيليةأأسرة في  1122برنامج األمم المتحدة اإلنمائي بين 

في محافظة شمال غزة )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي،  تحصل، و من القصف المدفعيأصاص ودمار البيوت السكنية من الر

ة، المتكررجتياحات اإلسرائيلية األرضية والجوية تسببت االحيث ، الرصاص المصبوب(. قبل وخالل وبعد عملية 2223

حيث أصبحت العديد من  ل ممنهج،سبل العيش بشكضعاف إلى إ، لى األراضي الزراعية المجاورةإوصعوبة وصول الناس 

 األسر تعاني من الفقر الشديد.

 جتماعية االالمساعدة مزودو

وخالل تمرين للمسح المؤسسي نفذ مع أسر ،جتماعية في بيت الهيا كأهم موفر للمساعدة في المنطقةبرزت وزارة الشؤون اال

حيث وضع عليها ةقيمن الخدمات الصحية هي أكثر المساعدات أالنساء، فقد أعربت النساء المتزوجات وغير المتزوجات تعيلها

لى القيمة إه شير هذت، (  1.1كما هو مبين في الجزء ) ،جتماعيةوزارة الشؤون االتلك المخصصة لالبعض أهمية أكبر من 

لديهم ألفراد من العائلة في السن واللواتي يقدمن الرعاية الكبيراتخاصة النساء للمساعدة الصحية، األهمية التي توليها النساء 

وغيرها من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات  ،مزمنة. وهناك عدد من المؤسسات الخيرية مثل مؤسسة الصالحأمراض



 
 

 
 

تم ذكرها خالل نقاشات العمل الفراولة قد وجمعية،تطوير المرأة الريفيةجمعية بيت الهيا ، جمعية تطوير المحلية بما فيها

: التحويالت النقدية، والمساعدة الغذائية وغيرها من الدعم العيني، في توفير العديد من الخدمات منها الميداني كالعب هام

 . والخدمات الصحية والدعم الزراعي، العملوفرص 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 البرنامج حوكمةولمحة عن آليات  6

 ةالنقدي تويالحالتآليات برنامج   6.0

تديره وزارة الشؤون  ،جتماعيةللتحويالت النقدية أهم برامج السلطة الوطنية في الحماية اال يعتبر المشروع الفلسطيني الوطني

وقد تم تطبيق البرنامج في  ،أعاله( 2التي شكلت حديثاً )انظر الجزء  ،جتماعيةجتماعية تحت مظلة استراتيجية الحماية االاال

نتج ، مان(برنامج شبكة األنقدية )برنامج الحاالت شديدة الفقر وال برنامجي التحويالتدمجبعد ،الضفة الغربية أوالً ومن ثم غزة



ستهداف المبني لى االإالمحدد لفئات معينة ستهداف من االهامل وشمل هذا تحو  ،النظام الوطني للتحويالت النقديةصالح إعنها 

 عدة بيانات المستفيدين.و قاأوخلق نظام سجل وطني موحد ، لفقر، وتوسيع هائل في التغطيةمؤشرات ومعايير اعلى 

 ختيار ستهداف واالمعايير اال
الهدف األساس للبرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية هو التقليل من الفقر في الضفة الغربية وغزة، بالتركيز على 

 جتماعية: األسر شديدة الفقر، وبحسب كلمات أحد المسؤوليين في وزارة الشؤون اال

وضع الفقر  ويؤخذ، فقر الفقراءأوالفكرة الهامة هي استهداف ، الفلسطيني للتحويالت النقدية الفقر"يعالج البرنامج 

 جتماعية مساعدة كل األسرة".وزارة الشؤون االغبترحيث للعائلة ككل بالحسبان وليس فقط فئات محددة مثل األرامل واأليتام، 

ة المستفيدختبار األسر افي خفض الفقر ب ،الوطني للتحويالت النقديةستهداف الهدف العام للبرنامج الفلسطيني ويعكس نهج اال

ولى أن تقدم طلباً للبرنامج كخطوة أكل متقدم بالطلب للبرنامج، وعلى األسرة  يةستهالك وتقدر رفاهتبعاً لمعادلة تعتمد على اال

استمارة )نماذج االستهدافة ئتعبمن خالل 
7

بل مدخلي البيانات في السجل الموحد من ق   (. تدخل بعدها معلومات األسر المؤهلة

نحداري المتعدد المبني على ستهالك الكلي من خالل التحليل االحتسابها على أساس عالقة االافي كل من الضفة الغربية وغزة و

التي نحدار على أساس المؤشرات ني نموذج االستهالك.وقد بُ من االعديدةمتغيراً تقيس نواحي  21المعادلة التي تتضمن 

 ،في مسح الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني لميزانية األسرة )وزارة الشؤون اإلجتماعية 2222استخدمت عام 

2211،a2212.) 

 ،اجتماعي يتحقق من المعلومات التي توفرتباحثمن قبل  ،خالل المعادلة في مرحلة تقديم الطلبحسبويتم زيارة األسر المؤهلة 

يتم لى قاعدة المعلومات الموحدة حيث إويتم بعدها ادخال المعلومات ،لة )بحسب نموذج التحقق(ستخدام مجموعة من األسئاوب

و شفوية في مكاتب أن ترفع شكوى مكتوبة أويمكن لألسرالغير مؤهلة ،ويتم تسجيل األسر المؤهلة ،المعادلة للمرة الثانيةاعطائها

لنقاش معمق عن  3)انظر الجزء ، ستهالك في األسرةحالة االقياس جراء إعادة إطلب تجتماعية في غزة وزارة الشؤون اال

 .(قنوات التظلم

عند انطالق المشروع في تم نه إلىأ جتماعية في رام هللافي وزارة الشؤون اال الباحثون االجتماعيونوكذلك المسؤولونشار أوقد 

وقد أقر ،تم استبعادها بسبب المعادلةةمؤهلسر أوأن استالم عدد واسع من الشكاوي من المستفيدين تم الضفة الغربية، 

مثالً:    في المعادلة الحسابية،ذات العالقة بالفقر لمتغيرات االستهالك ن هذا االستبعاد جاء نتيجة لغياب الوزن الكافي المسؤولونأ

نساء  تعيلهااألسر التي  تهميش :للمخاطر / الالتعرض" إضافة  2212وتم في عام   ،النساءتعيلهااإلعاقة في األسرة، واألسر التي 

 (.2212المعادلة)البنك الدولي ، لالحتساب في كبار السن أو ،واإلعاقة واألمراض المزمنة 

لبرنامج لستمرار الدعم للمستفدين من برنامج الحاالت شديدة الفقر السابق )الذين انضموا اضافة هذا التصنيف للسماح بإوتم 

(، والذين لم 2211وعلى شكل مؤقت ليخرجوا من البرنامج في حزيران،  2212ي عام الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية ف

لذين يقعون في هذا التصنيف ن اأدناه، أوكما هو مبين ، وحصلوا على نقاط فوق معدل خط الفقر الشديد،حسب المعادلةيتأهلوا 

 ادناه(. 2)انظر الجدول عائلة  1.232صرف زهرية اللون في غزة وعددهم قسيمة يحملون 

 ن قبل النظر في أي طلبي، شرطين جديد2212جتماعية في غزة في نيسان دخلت وزارة الشؤون االقدأباإلضافة إلى ذلك ف

( كبر 2النساء، المرض، اإلعاقة، كبار السن واأليتام و)تعيلها( وجود "ظروف خاصة" في األسرة، بما فيها األسر التي 1: )هما

، جتماعيةعلى األقل فرداً واحداً في الجامعة وبدون أي دخل )وزارة ال شؤون االوجود مع  أفراد( 1حجم األسرة )أكثر من 

c2212.) 

، يتم فحص األسرة من قبل لجنة حوالة نقديةول أسرة جديدة وحصولها على أوقبل الشروع في تسجيل أي من حيث المبدأ، 

التحويالت النقدية، ودورهم األساسي هو تكميلي لعملية  وهذه اللجان جزء من تصميم برنامج،بالمنطقةجتماعية اإلعانة اال

جتماعية التي قتصادية واالاال عوامل التهميشمعت عن أن المعلومات التي جُ من المعادلة، والتأكد  القائم علىستهداف اال

ئلية الخاصة ونقاط التوترات العا اإلطاللة علىوتوفير  ،الممتلكات واألصولحيازةتواجهها العائلة صحيحة )مثالً، تأكيد 
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ستهداف. ويمكن يمكن لألسر المؤهلة أن تقدم الطلب مباشرة إلى مكاتب وزارة الشؤون االجتماعية في غزة من خالل تعبئة وإمضاء نموذج اال 

 للباحث اجتماعي أن يقوم بتعبئة النموذج للمتقدم بالطلب بينما يقوم األخير بالتوقيع عليه.



 
 

 
 

كجزء من انطالق المشروع في الضفة الغربية اللجانالضعف .. الخ ( . وقد شكلت هذه 
8

 األشخاص الرئيسينن لقاءات أ، غير 

خاصة أو عملية صنع قرار ممنهجة  قواعدمنتظمة، وعدم اتباعهم الجتماعاتهم غير اإلى لى ضعف عمل هذه اللجان، وإتشير 

 في المناطقجتماعية ن تشكل لجان اإلعانة االأ، كان من المفروض المسؤولينوبحسب ،وجماعية عند فحصهم للطلبات الجديدة

نقسام السياسي ما بين غزة ورام هللا منع من ن االأ، غير 2211في غزة كجزء من تنفيذ برنامج التحويالت في منتصف 

 وبالتالي لم يتم تشكيل هذه اللجان في غزة. ،اتفاق حول تشكيل وطبيعة العضوية متعددة األحزاب في هذه الهياكللى إالوصول 

نقسام السياسي المستمر بين رام هللا جتماعية في غزة، يتم تحديد األسر من خالل المعادلة، وبسبب االوبغياب لجان الحماية اال

ستهالك مواصلة التحقق حول وضع االبجتماعية في رام هللا  قوم وزارة الشؤون االن تأحتمالية ضعيفة جداً في وغزة، فاال

 لمقدمي الطلبات والمستفيدين في غزة.

 عادة الفحص.إفي البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية و  االلتحاق

ن أوقبل أن يحصلوا على الدفعة األولى، يطلب من األسر المؤهلة ،أشهر ةيتم اتخاذ القرار بخصوص المستفيدين الجدد كل ثالث

من  االعانة)وحيث ما تنطبق(: نموذج وبطاقة  ةو هيالداعمالعديد من الوثائق بجتماعية مكاتب وزارة الشؤون االتزود

-1ل في المدارس لألطفال تسجيالفراد األسرة، شهادات أاالونروا، تقارير طبية، صور عن بطاقة الهوية، وشهادات الميالد لكل 

 (.2212عام، شهادات الطالق، والبطاله وغيرها )وزارة الشؤون اإلجتماعية ، 11

عادة تقديم الوثائق الداعمة . إعادة فحص حالة استهالك األسرة )انظر أدناه(، يطلب من المستفدين إ، عندما يتم إلى ذلكضافة إ

نتظار وقات االأوالزياراتلى وقت طويل حيث يتطلب العديد من إمكلف ويحتاج ن هذا اإلجراء متعب وأويرى غالبية المستفيدين 

في الطوابير لعدد من المؤسسات )مثالً: المحاكم للحصول على شهادات الطالق، المدارس والجامعات للحصول على وثائق 

وأشار المستفيدون أنه وبتنسيق أفضل الوثائق. ب لتزويدهمجتماعية لى وزارة الشؤون االإالذهاب يتم التسجيل وهكذا(، وبعدها 

ن تحصل على الوثائق المطلوبة مباشرة وبالتالي أجتماعية وغيرها من المؤسسات والوزارات، تستطيع بين وزارة الشؤون اال

ر، الدعم للمستفيدين كل ثالث أشه صرفنتهاء آخر مرحلة من التسجيل بنجاح، يتم اتوفر الوقت والتكلفة على المستفيدين. وبعد 

عتماد على وباال ،جتماعياالالباحثلدى المستفيد بعد عام من خالل زيارة ميدانية يقوم بها  ستهالكاالعادة فحص حالة إويتم 

عادة إ، يتم أسوأن وضع استهالك األسرة أذا وجدت المعادلة المستخدمة إ(. 2212نموذج التحقق )وزارة الشؤون اإلجتماعية ،

 زيادتها. نه النقدية وتتماعاحتساب اإل

و أوظيفة جديدة الحصول على ، بسبب ن وضع األسرة تحسن، مثالً أمعت ذا وجدت المعادلة وبناء على المعلومات التي جُ إما أ

جتماعية وشفوية في وزارة الشؤون االأن ترفع شكوى مكتوبة أويمكن لألسرة  ،يقافهإو أبناء منزل، فيتم حينها تخفيض المبلغ 

نه تم تشكيل هذه اللجنة من قبل وزارة الشؤون أ األشخاص الرئيسينوأفاد ،التظلم بمراجعة الحالة حيث تقوم لجنة ،في غزة

اجتماعيين. وإذا وجدت لجنة التظلم في غزة  باحثينوجتماعية في غزة وبعضوية موظفين من المستوى اإلداري في الوزارة اال

جتماعية في رام هللا تصال بوزارة الشؤون االالنصيحة للعائلة لاليقاف الدعم لألسرة، تقوم الوزارة في غزة بتقديم إأنه يجب 

 للتظلم النهائي. وكما هو مبين في الجزء التاسع أدناه، هناك ضعف في عمل اللجنة وغياب للنهج المنتظم في التعامل مع حاالت

جتماعية، هناك لوزارة الشؤون اال، )أنظر الجزء التاسع لنقاش معمق عن قنوات التظلم(. وبحسب البيانات الحديثة الشكاوى

يقاف الدعم المقدم لهم من برنامج التحويالت النقدية، منذ إمستفيد من رفح تم  222مستفيد من محافظة شمال غزة و  222

 (.2212 ،جتماعيةنحاء غزة )وزارة الشؤون االأمستفيد من جميع  1.112وبمجموع  ،2211ول أتشرين 

وخفض مبلغ التحويل فقط للمستفيدين الذين تم تسجيلهم مع انطالق برنامج أاحتمالية لقطع  ، هناكاألشخاص الرئيسينوبحسب 

حيث  ،لى أي تغيير في مبلغ التحويل النقديإن من برنامج حاالت الفقر الشديد السابق وال يخضع المستفيد،والتحويالت النقدية

وحتى  ،شهرأ ة$( كل ثالث132شيكل جديد ) 222لغ وقدره جتماعية، وبمبيستمر دعمهم بشكل مؤقت من قبل وزارة الشؤون اال

 يتم اتخاذ قرار بهذا الشأن.

ضافية على المستفيدين من إن وزارة المالية تجري فحوصات أجتماعية في غزة في وزارة الشؤون اال المسؤولينأفاد أحد 

 ةن المستفيد موظف لدى السلطأذا وجد إللدعم. ويقاف فوري إالبرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية، قد ينتج عنها 

صول لم يفصح أأو لديه ، سر الشهداء والمصابين(أو يحصل على شكل آخر من اإلعانات الحكومية )مثالً من أوبراتب منتظم 
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سعة يترأس لجان اإلعانه االجتماعية في مناطق الضفة الغربية مدير عام كل مديرية تابعة لوزارة الشؤون االجتماعية في المنطقة. العضوية وا  

النطاق وتشمل أعضاء من مؤسسات متعددة بما فيها: الحكومية، المنظمات غير الحكومية، المعلمون، العاملون الصحيون وغيرهم من أعضاء 
 جتمع.الم



مستفيد في  122يقاف الدعم عن إ، 2211ول أيقاف الدعم. وتم منذ تشرين إب توصيةعنها في مرحلة تقديم الطلب، فيتم عندها ال

 نحاء غزة(.أمستفيد في جميع  121مستفيد من رفح نتيجة لفحص وزارة المالية )وبمجموع  32محافظة شمال غزة و

 .ةالنقدي تمبلغ التحويال
 212لى إ 132شيكل ) 1122و 222يتراوح مبلغ المنحة النقدية من خالل البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية ما بين 

ستهالك ، أي الفرق ما بين االلألسرة% من فجوة الفقر 22ساس تغطية أأشهر يتم احتسابها على  ةمريكي( كل ثالثأدوالر 

ستهالك الكلي من خالل المعادلة( وخط الفقر الشديدالتقديري لألسرة )عالمة اال
9

ةالمعيش، ولكن، وبسبب غالء 
10

، يغطي 

حد المسؤولين من وزارة الشؤون االجتماعية في غزة، تصنف األسرة أ% فقط وبسحب 22.% 22قل من أالتحويل النقدي 

ذا حصلت على نتيجة ما بين خط إقل من خط الفقر الشديد، وتصنف كفقيرة أذا حصلت على نتيجة استهالك كلي إكشديدة الفقر 

، 2212شؤون االجتماعية، على من خط الفقر )وزارة الأذا حصلت على نتيجة إالفقر الشديد وخط الفقر، وتصنف كغير فقيرة 

 والبنك الدولي(.

ستهالك لتحديد الفقر بناء على مستوى اال، كنقطة انطالق، ، تأخذ المعادلة الحسابيةاألهليةوولتحديد مبلغ التحويل النقدي 

حسبان عدد ويمكن تعديل المبلغ ليأخذ بال،2222حصاء الفلسطنيي لعام المتغيرات في مسح ميزانية األسرة للجهاز المركزي لال

سرة وبدون بالفرد التاسع في األبدءاً ، وبخفض نسبي للمبلغ اإلضافي 2فراد األسرة وحتى سقف محدد كما هو مبين في الجدول أ

نه يوفر بعض الراحة.  ومعدل ما ألمعالجة فجوة الفقر في األسر الكبيرة مع كافٍ وهذا غير  ،سرةفرد في األ 12أي زيادة بعد 

بينما المعدل  ،أفراد ةكثر من ستأفراد األسرة أ( دوالر وبمعدل عدد 222.12شيكل ) 1212غزة هو  تحصل عليه األسرة في

قل من أربع أفراد في أدور امريكي( وأيضاً وبمعدل  22.22شيكل ) 311قل في الضفةالغربية حيث تحصل األسرة على أ

 األسرة الواحدة.

 نظام الدفع
دة ستفااألسرة تم تسميته وقبوله كمستفيد في البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية اللى ممثل عن تدفع الحواالت النقديةإ

(2212،فراد األسرة )وزارة الشؤون االجتماعيةأكل 
11
. 

 التوزيعيتمبينما ،ن فلسطين(وتصدر دعوة عامة في التلفزيون الوطني )تلفزي- أشهر تقريباً  ةكل ثالث –عندما يتوفر النقد للتوزيع 

بسبب نقص في السيولة. مثالً استحقت الدفعة األولى من  اً ن يكون هناك تأخيرأيمكن إال أنه أشهر وبشكل منتظم،  ةكل ثالث

في آذار، ولكنها وزعت في أواخر نيسان )البنك  2212دفعات البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية وللربع األول من 

لى شهر، وقد إلى تأخر في الدفعات قد يصل إوكما هو مبين في الجزء السابع، أشار العديد من المستفيدين  ،(2212الدولي، 

شهر يشعر ةأن التأخير في الدفعات وغياب تاريخ محدد للدفع كل ثالثإالأنتظام اإلعانة النقدية، اأشار البعض أنه وبالرغم من 

 المستفيدين بالضغوطات المالية.

دخال نظام الدفع في الحسابات البنكية، يستمر توزيع التحويالت النقدية للمستفيدين في إحيث تم حديثاً  ،الغربيةوبخالف الضفة 

ومن وزارة الشؤون االجتماعية. وبالتحديد، يحمل ،أالدفع التي يمكن الحصول عليها مباشرة من البنكقسيمة غزة عن طريق 

من بنك فلسطين  ةلى نقد مباشرإصرفهاويمكنهم  ،لدفع البيضاءاقسيمة تحاد األوروبي ن من دعم االوالمستفيد
12

أو أي بنك   

صفراء وزهرية على التوالي قسيمة والسلطة الفلسطينية فيحملون أما المستفيدون الذين يتلقون الدعم من البنك الدولي، أ، خرآ

و أي بنك آخر. ولم يذكر أي من أين جتماعية، ويمكن تحويلها من بنك فلسطعليها من مكاتب وزارة الشؤون االيحصلون 

فإن الغالبية   ، 1.2خر. وكما هو مبين في الجزء آو أي بنك أن لديهم حساب بنكي لدى بنك فلسطين أ المستجيبينالمستفدين 

عدد قليل فادأوقد ،وتغطية احتياجات الصرف األساسية ،لى أخذ مبلغ التحويل لتغطية ديونهمإالعظمى من المستفدين يتطلعون 

و على الرغم .نيقمن بتخصيصبعض المالمنالحواالت النقديةلشراءالمالبسألطفالهأنهن على وجه الخصوص،النساءتعيلهامن األسر التي 
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دوال امريكي( )البنك الدولي  903شيكل ) 2299وألسرة مكونه من بالغين اثنين وثالثة أطفال ب،  2000وكمرجع، لقد حدد خط الفقر الشديد للعام  

,b,2002.) 
10
كل ثالثة أشهر، أما في $( 292شيكل ) 0.000تحت برنامج حاالت الفقر الشديد، كان المبلغ محدداً وموحداً لجميع المستفتيدين وبمبلغ وقدره  

 $(.939-099شيكل ) 0900إلى  900برنامج شبكة األمان أصبح المستفيدون يحصلون على مبلغ يتراوح بين 
11

لب إلى يعرف الدليل السريع عن سياسة وإجراءات البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية الذي تنفذه وزارة الشؤون االجتماعية، مقدم الط

(. ويعرف المستفيد ِب " 2000: 9" كفرد من أفراد األسرة الذي يعبئ ويستكمل الطلب عن كل أفراد األسرة )وزارة الشؤون اإلجتماعية، البرنامج 

 األسرة أو من يمثلها وتم قبوله كمستفيد. وقبل أن يتم قبول المستفيد، يشار إليه /إليها بالمتقدم /ة بالطلب )المرجع السابق(.
12
 % من الحاالت في غزة.30خاص الرئيسين في بنك فلسطين، يقوم البنك بالتعامل مع بحسب أحد األش 



 
 

 
 

وخاصة من بيت الهيا التي تقع على الحدود مع  المستجيبينعدد قليل من إال أن ن المسافات في غزة قصيرة بشكل عام، من أ

 الوصول للبنك.ةسهولعن  المستجيبينشار غالبية أمن بعد البنك عن مكان سكنهم، بينما اشتكى اسرائيل، 

ويل النقدي تحدخال نظام الإو ،جتماعية في رام هللا وغزة، لفتح حسابات بنكية للمستفيدينهناك مفاوضات جارية بين الشؤون اال

لم يذكر ،والدفعبقسيمة لغاء العمل إالتالي لى الحسابات البنكية كما هو الحال في الضفة الغربية، وبإمباشرة 

 و السقف الزمني المتوقع لحدوثه.أفي هذه الدراسة متى سيحصل هذا التغيير  المسؤولون الذين تمت مقابلتهمالمستجيبون

 تغطية البرنامج الفلسطيني للتحويالت النقدية 
والنصف اآلخر  22.212سرة مستفيدة، ما يقارب نصفهم في الضفة الغربية أ 32.222يصل البرنامج حالياً ألكثر من 

، بلغ عدد األسر المستفيدة في بداية توحيد نظام التحويالت النقدية حوالي 2( في غزة. وكما هو مبين في الجدول رقم 21.221)

سرة مستفيدة أ 22.222
13

في نسبة المستفيدين وزيادة في يعكس توسعه في التغطية اوهذ(، a 2212جتماعية،)وزارة الشؤون اال

كانت نسبة المستفيدين في غزة قبل أنه جتماعية في رام هللا ، في وزارة الشؤون اال األشخاص الرئيسينحد أغزة، وبحسب 

 % حالياً.22% بينما هي 22-22توحيد البرنامج 

في وزارة الشؤون  األشخاص الرئيسينوبحسب ،البرنامج وعلى أي حال، يبقى عدد كبير من األسر الفقيرة جداً خارج

 فقر مدقع ومعظمهم في غزة.حالة عائلة حالياً تعيش في  122.222جتماعية، هناك اال

 2102: التحويالت النقدية للمستفيدين في الضفة الغربية وغزة  أيلول /4جدول 

 الممول

 النسبة المجموع الضفة الغربية غزة

عدد 

 األسر
 األسرنسبة  المبلغ بالشكيل عدد األسر المبلغ بالشكيل عدد األسر بالشيكلالمبلغ 

 نسبة المبلغ

 من االجمالي

 %21.23 %11.22 22.213.211 12.221 22.222.212 22.111 22.211.121 21.122 وروبي االتحاد األ

 %1.21 %2.22 1.122.233 2.223 1.121.132 1.132 22.12.122 2.222 البنك الدولي 

 .%22.2 %23.22 22.212.121 21.221 12.212.211 21.221 1.232.122 1.232 السلطة الفلسطنية 

 %122.22 %122.22 122.222.222 32.111 22.221.122 22.212 12.222.211 21.221 المجموع 

 2212جتماعية، المرجع وزارة الشؤون اال

ن غالبية المستفيدين من البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية أجتماعية من وزارة الشؤون اال األشخاص الرئيسينقدر 

وهذا ينسجم مع نتائج مسحاً حديثاً للبنك الدولي  ،مصنفة كفقيرة جداً في الضفة الغربية وقطاع غزة ،سرةأ( 21.222)حوالي 

% من مستفيدي غزة هم من شديدي 12 الفقر وجتماعية هم شديدن غالبية المستفيدين في وزارة الشؤون االألى إالذي أشار 

 (.2212على للفقر في غزة )البنك الدولي / أ% في الضفة الغربية مما يعكس معدل 21الفقر، مقارنه ب 

ن توفر التمويل شيء أحيث  ،األسرة من خالل الخطوات المذكورة أعاله غير كاف للحصول على المعونة النقدية أهليةإن 

على قائمة  والذين تأهلوا تبعاً للمعادله الحسابيةلى البرنامج إبطلبات الجدد ترفع بيانات عدد قليل من المتقدمين ،وساسيأ

، وتحديد األولوية لألسر شديدة الفقرالتي حصلت على أدنى العالمات بناء على المعادلة اإلنتظار للحصول على المساعدة

أسرة جديدة ) في غزة والضفة الغربية ( في الربع األول من  1.233همجموعاالحسابية، وعلى سبيل المثال، تم إضافة م

تم قد ، غير أنه وبسبب معوقات الميزانية وزيادة عدد األسر المؤهلة في غزة والضفة الغربية ف(ب2212)البنك الدولي،2212

نتظار، درجوا على الئحة االأفي موقعي الدراسة أسرة  2222ن أوتشير البيانات الحديثة  ،نتظارسمائهم على الئحة االأوضع 

حد أ. وبحسب (a2212أسرة في محافظة شمال غزة ) وزارة الشؤون اإلجتماعية ، 2222أسرة في رفح و  1222منهم 

ن وجود الئحة ،حيث أنتظارأسرة في غزة على الئحة اال 12.222هناك ما مجموعه جتماعية مسؤولي وزارة الشؤون اال

ن أيجب استراتيجية قطاع الحماية اإلجتماعية،  مشروع / فلسفةضمن روحهم سر المؤهلة وشديدة الفقروالذين انتظار من األ

ن ألة خاصة ءفي التوزيع والمسا ةسئلة عن العدالأحق لهم كمواطنين في فلسطين ) أنظر أعاله ( ، يثير كيحصلوا على الدعم "

أشهر ثالثةمعونة كل لى أعاله ( يستمرون في الحصول ع 2انظر الجدول مستفيد سابق من برنامج الحاالت الصعبة )  1.232

 بحسب المعادلة الحسابية  أو أنهم فوق خط الفقر الشديد. ال يستحقوانهم أحتى لو ، $(132شيكل ) 222وقدرها 

                                                           
13

 ( الشهر أوالسنة a2002ال يذكر مرجع )وزارة الصحة



 البرامج التكميلية 
من البرامج  ةمجموعمن  على االستحقاقاتمن البرنامج  نيفتح البرنامج الوطني للتحويالت النقدية المجال لحصول المستفيدي

يشرف عليها برنامج الغذاء العالمي تحت برنامجه " تقديم المساعدة الغذائية ،التي تهدف إلى تحقيق الرفاهية للمستفيدين التكميلية

ونروا ، تقوم األ2211في العام نطالق البرنامج الفلسطيني للتحويالت النقدية في غزة العائالت الفقيرة جداً ". ومع ادعم 

وتحصل األسر المستفيدة من برنامج ة،للتقليل من اإلزدواجي ،جتماعية بالتنسيق حول اإلعانات الغذائيةووزارة الشؤون اال

لى حصص غذائية من برنامج الغذاء عالوزارة وممن هم أيضاً الجئين مستفيدين من برنامج  ،جتماعيةوزارة الشؤون اال

 . التعاوني مؤسسةاإلسكانبريطانيا أو  –وكسفام أآخرون مثل ةمعون وديمزوالعالمي 

المنفصل عن  ةالطارئمن برنامج المعونات ة،طارئويمكن للمستفيدين من البرنامج الفلسطيني الوطني التقدم بطلب لمعونه 

، فإن حصل حريق في بيت  المسؤولينجتماعية. وبحسب شرح أحد ولكنه يدار من قبل وزارة الشؤون اال ،البرنامج الوطني

يرسل التقرير ثم ،ومقارنة التقدير مع ما قدره الدفاع المدني ،جتماعي لتقدير الخسارةباحثاحد المستفيدين، فيمكنه طلب زيارة أ

. اتو الفرشالطارئة النقدية وغير النقدية مثل البطانيات ةجتماعية في رام هللا كوثيقة داعمه للمعونلى وزارة الشؤون االإبعدها 

جتماعية من وزارة الشؤون االةرسالحيث يحصل المستفيدون على  ،ويستحق المستفيدون أيضاً التأمين الصحي الحكومي

ت الرعاية تغطي كل أفراد األسرة، وتوفر لهم خدما،والتي بدورها تصدر بطاقة للتأمين الصحي ،لى وزارة الصحةإلتقديمها

للحصول على الخدمات األهليةوزارة الشؤون االجتماعية هي  الجهة التي تحدد ،إن الصحية في الضفة الغربية وقطاع غزة

 2212دارة وتمويل وتنفيذ الخدمات الصحية تبقى من مسؤولية وزارة الصحة ) وزارة الشؤون اإلجتماعية ،إن أغير  ،الصحية

من البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية ) والمستفيدين أنفسهم ( ، وممن ةمستفيدالويمكن ألطفال األسر ،( 2211و

وبخالف التنسيق القائم مع وزارة ،ن يحصلوا على إعفاء أو تخفيض في الرسوم الجامعيةأيرغبون في اإللتحاق في الجامعة، 

اإلعفاء بناء على عدد  ةقيمت في غزة. وتحدد الجامعة جتماعية والجامعاالصحة، ال يوجد تنسيق رسمي بين وزارة الشؤون اال

 جتماعية.من المعايير بما فيها الحصول على معونات من وزارة الشؤون اال

 مصادر التمويل 
السلطة الفلسطينية في البرنامج الفلسطيني الوطني  ةمساهمن نسبة أ، ةغزجتماعية في من وزارة الشؤون االمسؤولين بحسب 

.  (PEGASE)تحاد األوروبي من خالل آليات بيجاسي % حيث يوفر باقي التمويل من اال 21.2النقدية هي للتحويالت 
14
 .

لى حد كبير على الدعم الدولي، وهذا ليس بالمفاجئ بسبب المستويات العالية من الضبابية السياسية ةإالسلطوتعتمد مساهمة 

، حصلت على معظم ميزانيتها بما فيها الرواتب 1332السلطة الفلسطينية عام ت ئنشأن أمنذ  ،وصعوبة الوضع المالي

أدناه(  1.2الجزء  المصادر المحلية )أنظر أيضاً  من خالل جتماعية من خالل الممولين وليساالةوالمعونومخصصات التقاعد 

نخفض في السنوات السلطة الفلسطينية ن التمويل العربي لأوحيث  ،(2211جتماعية، ، وزارة الشؤون اال2211)البنك الدولي ،

فإن المصادر الرئيسة لدعم الميزانية المباشرة للسلطة الفلسطينية تشمل: ، ادناه( 2والجدول  1.2.2خيرة ) أنظر الجزء األ

تحاد األوروبي، والبنك الدولي، وصندوق الدعم لخطة اإلصالح والتطوير الفلسطينية ومن العديد من الممولين العرب، اال

ويدار هذا الصندوق والذي تساهم به المملكة المتحدة  ،الممولين
15
ويوفر دعم لميزانية  ، 2221من قبل البنك الدولي منذ  

دعماً لقطاع الحماية و 2212لى إ 2211السلطة الفلسطينية لتنفيذ خطة اإلصالح والتطوير الفلسطينية لألعوام 

جتماعية الحماية االويشكل دعم الصحة والتعليم وشبكات ،جتماعيةاال
16
 ةاألربععمدة األحد أأعاله  2.2التي وردت في الجزء  

جتماعية لتشرف على لى وزارة الشؤون االإسناد الصالحيات إوفي هذا اإلطار، تم  ،في خطة اإلصالح والتطوير الفلسطينية

 قدية.وإطالق البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت الن ،جتماعيةصالح قطاع الحمايه االإ
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من قبل االتحاد األوروبي لتحويل المعونات إلى السلطة الفلسطينية لدعم عدد واسع من النشاطات في  2009بيجاس، آلية فرنسية طبقت في عام  

ع قطاعات ذات األولوية في خطة اإلصالح والتطوير الفلسطينية. ولمعلومات أوفى عن بيجاس، أنظر:  األرب

http://eeas.europa.eu/occupied_palestinian territory/tim/pegase_en.pdf 
15
لكة لون األساسيون لصندوق دعم خطة اإلصالح والتطوير الفلسطينية هم استراليا، كندا ، فنلندا ، فرنسا ، الكويت ، النرويج ، بولندا والممالمم 

 المتحدة .
 
16

ي : ، األعمدة الثالث األخرى في خطة اإلصالح والتطوير الفلسطينية ه .http://www.unctopt.org/en/agencies/wbank.htmlأنظر    

 تحسين الحوكمة ودعم اإلصالح المالي ، دعم تطوير القطاع اإلقتصادي والقطاع الخاص ، ودعم تطوير البنى التحتية .
 
 

http://eeas.europa.eu/occupied_palestinian%20territory/tim/pegase_en.pdf
http://eeas.europa.eu/occupied_palestinian%20territory/tim/pegase_en.pdf


 
 

 
 

 بالمليوندوالر( 00-2112: الميزانية المقدرة من المساعدات )5جدول رقم 
 3144 3141 3112 3114 المصدر 

 211 222 212 222 ن العرب والممول

 211 212 221 121 تحاد األوروبي اال

 112 211 12 222 صندوق ال -خطة اإلصالح الفلسطينية  -البنك الدولي

 -- 22 22 22 منحة سياسة التطوير  –البنك الدولي 

 11 221 221 211 آخرون

 112 1.122 1.223 1.212 المجموع 

 .  2012a:3،المصدر: البنك الدولي 

 البرنامج  حوكمة 6.2
جتماعية موازية في غزة أثراً انشاء وزارة شؤون إو، 2222نقسام السياسي والجغرافي بين رام هللا وغزة منذ عام لقد كان لال

تصال مع وزارة تصال" من االوقد حالت "سياسة عدم اال ،دارة البرنامج الفلسطيني للتحويالت النقديةإوحوكمةكبيراً على 

ع القرار صنوضح عن طبيعة ومدى التعاون، وأوبالتالي الحصول على فهم ، الشؤون اإلجتماعية التي تديرها حماس في غزة

جتماعية جريت مع العاملين في وزارة الشؤون االأمن المقابالت التي  يستنتجو ،جتماعيةين وزارتين للشؤون االوالعالقات ب

في رام  ةً لبرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية تعالج مركزيفي اع القرار صندارة وإالتي تديرها السلطة الفلسطينية ان 

 بينما يتم تنفيذ البرنامج في غزة. ،هللا

فقد  –السياسية الداخلية نقسامات لى غزة نتيجة للحصار واالإوصعوبة الوصول  ،حيث التوترات السياسية –وفي الواقع الحالي 

ة في وتوسيع التغطية منذ انطالق البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدي ،سمحت "اإلدارة عن بعد" في استمرار الدعم

دارة البرنامج إن هناك عدد من التحديات التي تواجه أن ينظر لهذا كنجاح وإنجاز بالرغم من أويجب  ،2211غزة في حزيران 

 .والتقييم وتدفق المعلوماتةالمتابعفيما يتعلق بالموارد البشرية والتنسيق، وآليات  خاصةوفي غزة 

 قدرات الموارد البشرية 
، ونتيجة للصراع الداخلي المستمر بين الحركات السياسية الفلسطينية ، 2222حماس على قطاع غزة في عام ةسيطرفي أعقاب 

جتماعية في بيوتهم، واستمروا في السلطة الفلسطينية في جميع المؤسسات الحكومية بما فيها وزارة الشؤون االوموظفبقي 

نسحاب الكبير للموظفين من أماكن عملهم سلباً على ثر هذا االأوقد  ،رواتبهم من السلطة الفلسطينية في رام هللاعلى الحصول 

النقدية  ةن المعونأالمستجيبونجتماعية حيث ذكر وقد تأثرت خدمات وزارة الشؤون اال ،توفر الخدمات في كل المجاالت في غزة

 حماس.ةسيطرجتماعية توقفت ألشهر بعد من خالل وزارة الشؤون اال

من حدثه انسحاب مئات من العاملين أالفراغ المفاجئ الذي لملءوالخدمات األساسية والبنية التحتية، ولضمان استمرار تقديم 

العمل، بدأت حماس بتوظيف طاقم عمل جديد لتستبدل بسرعة الوزراء، واإلداريون وغيرهم من العاملين التابعين للسطلة 

نسبياً على عمل ةالسريعحماس ةسيطرلين البقاء في بيوتهم، ر قرار السلطة الفلسطينية بالتزام العاموقد يس   ،الفلسطينية

ن تنتهي األزمة في فترة قصيرة، ولكنها أ آملة فيالقرار  هذااتخذت  السلطة بأن ، المسؤولينحد أعرب أوكما  ،المؤسسات

الماضية، وكما تم توضيحه من قبل أحد  ةالخمسسنوات الحماس على المؤسسات الحكومية في ةوبسيطر ،ليومنا هذا تستمرا

جتماعية في غزة من الفئات الحالية في وزارة الشؤون اال ةالعاملجتماعية، تتشكل القوى في وزارة الشؤون اال المسؤولين

لبقاء على وطلبت منهم السلطة الفلسطينية ا 2222/ه تم التعاقد معهم من قبل البنك الدولي في عام  اً موظف 22. :التالية  ةالثالث

/ه  اً موظف 122هم من السلطة الفلسطينية، اتحصلون على مرتبيعملون وي، وما زالوا 2222رأس عملهم بعد األزمة في عام 

 .2222على مرتباتهم من السلطة منذ  ونويحصل ،طلب منهم البقاء في بيوتهمة/اً موظف 222، 2222وظفتهم حكومة حماس عام 

بناء على رفض  ،جتماعيةوما بعدها لمسؤولي الوزارات وموظفيها في وزارة الشؤون اال، 2222تمت عملية التوظيف في عام 

وفي غالبية الحاالت ة،المختلفحماس الجدد في الوزارات والمؤسسات المدراء المعيننين من قبلالموظفين المؤهلين العمل مع 

 ،جتماعية يستمرون في البقاء في منازلهملشؤون االموظف في وزارة ا 222يستمر الوضع ليومنا هذا، وكما ذكر سابقاً فهناك 

جتماعية في ومن القضايا الرئيسة ذات العالقة بالموارد البشرية في وزارة  الشؤون اال ،ويحصلون على مرتباتهم من السلطة

كما ، الحاالتفي سياق توسيع التغطية وزيادة عدد  2222جتماعيين وغيرهم منذ االالباحثين–غزة هو انخفاض عدد الموظفين 

. وهنالك مسألة 2211وبعد انطالق البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية في حزيران ، ذكر سابقاً في الجزء أعاله

عداد القوى أيمكن ربط استمرار انخفاض ،وجتماعييناال الباحثينوبالتحديد  ،أخرى تتعلق في قدرة ومهنية الموظفين الحاليين



تصال مع جتماعية )ووزارات أخرى( بغياب فرص بناء القدرات بسبب سياسة عدم االوزارة الشؤون اال العاملة المؤهلة في

فإن تشريعات مكافحة اإلرهاب تشمل ضوابط مشددة على توفير التدريب، وبناء القدرات وتوفير  ،وكما ذكر أعاله ،حماس

 ."اإلرهابية"المصنفة المشورة المتخصصه أو الدعم المخصص لألفراد او المجموعات

جتماعيين في إدارة السلطة الفلسطينية السابقة كانوا اال الباحثينون الموظفين ،أوالمجتمع المسؤولينهنالك تصور عند معظم 

ستخالص بتوفر ، فقد تم ربط هذا االالمستجيبينوبحسب ،2222مؤهلين بشكل أفضل ومهنية أعلى من الذين وظفوا بعد 

ن الذين حصلوا على يأكبر في ظل إدارة السلطة الفلسطينية. غالبية الموظف ةجستي وقوى عاملالتدريب المنتظم والدعم اللو

ليه أعاله، يلتزمون البقاء في بيوتهم، أما التدريب الوحيد الذي حصل إتدريبات في ظل إدارة السلطة الفلسطينية، وكما هو مشار 

دارة عملية إوبالتحديد حول  ،أيام قبل إطالق البرنامج ةلمدة ثالثجتماعيون في غزة كان على شكل ورشة عمل االالباحثونعليه 

 ستهداف خالل الزيارات المنزلية.ونماذج اال ،تقديم الطلبات

التدريب وبناء القدرات، ليس فقط بما على  الشؤون االجتماعيةن في وزارة وجتماعياال الباحثونن يحصل هناك حاجة ماسه أل

يضاً حول مواضيع ومجاالت عدة لتطوير مهارتهم وتقوية قدراتهم المهنية. وهذا ما إولكن  ،ةيخص برنامج التحويالت النقدي

في  مقابلتهمتم  نجتماعيون الذياال الباحثونجتماعية. وقد أشار وزارة الشؤون اال ووموظف األشخاص الرئيسينأشار اليه أغلبية 

جتماعي، تكنولوجيا جتماعية، تمكين المجتمع، النوع االاإلعانة اال:التدريب في الحصول علىلى رغبتهم إهذه الدراسة 

تونس ولبنان لإلستفادة من الخبرات  :مثل ،المعلومات، اللغة اإلنجليزية وغيرها .. كما تم ذكر تبادل البرامج مع الدول العربية

داء، ستثمار في متابعة اآلاللى قلة االشؤون االجتماعيةإخالل اللقاءات مع ممثلين من وزارة  المسؤولونشار وأخارج غزة. 

ن أجتماعيين وإلا الباحثينوأنه ال توجد آلية في غزة لتقييم أداء  ،برنامجالجتماعيين في االللباحثينودعم التطوير المهني 

بدأل من اعتمادها على آلية ممنهجه لتقييم األداء والمهارات واحتياجات  ،الترقيات والمكافآت تقرمركزياً وعن بعد في رام هللا

 قحتراوتجنب اال ،جتماعيين للتعامل مع مستويات الضغط العاليةاال الباحثينيضاً آليات دعم أالتطور على األرض ... وتغيب 

ة أو يجتماعياال ثينلباحاالوظيفي بين القوى العامله في غزة ، فبالرغم من أن هناك اجتماعات ما بين  ن والمشرفين عليهم مر 

هتمامات والتطور المهني وجهاً لوجه حول اال شللنقاوليس هناك فرصه  ،مرتين في الشهر، غير أنها تركز على المهام

 وتعزيز التحفيز وغيرها. ىوالشكاو

 اإلستدامه الماليه 
ويشكل هذا تحدياً لبرنامج التحويالت النقدية في ،البرنامجالمستفيدين من  لتخريج ةال توجد حتى يومنا هذا استراتيجية حيوي

ومن  ،وخصوصاً غي غزة، وفرص العمل المحدودة للفئات المهمشة ة،سياق الوضع السياسي في األراضي الفلسطينية المحتل

العالي والتكاليف العالية  دامة مستوى التغطيةستو إ،ألى األبدإن يتم تقديم العون من خالل برنامج التحويالت النقدية أالمستبعد 

، المانحينعتماد الكبيرللسلطة الفلسطينية على تمويل في ظل اال ،اإلستدامه المالية للبرنامج غير مؤكدة ،إنلتوفير الدعم النقدي

 إنخفاض مستويات التمويل في السنوات القليلة الماضية.مع مالحظة ،بما فيه تمويل برنامج التحويالت النقدية

نتفاضة الثانية، المالية الحادة التي عانت منها السلطة الفلسطينية خالل اال ةلألزم ةستجاباالموازنة بشكل ملحوظ كارتفع دعم 

% من معدل الناتج المحلي. 21لى العامإووصل دعمالقطاع  ،2221و 2221% ما بين 222وقد ارتفع دعم الممولين ب 

وبينما ذهب بعض الدعم  .% من معدل الناتج المحلي22وبما يساوي  ،واستفادت الحكومة من الكم األكبر من هذه التحويالت

جتماعي )البنك الدولي، وخدمات القطاع اال ،والبنية التحتية ،ن معظمه خصص للمساعدات اإلنسانيةأغير  ،للبناء المؤسسي

2211.) 

 1.1في الجزء  2وكما يبين الجدول ،"وقد عرف البنك الدولي اعتماد السلطة الفلسطينية على الدعم الخارجي "بغير المستدام

( نتيجة المناخ العالمي الذي تأثر بضوابط c2212)البنك الدولي،  2221أعاله، فقد بدأ مستوى المساعدات باإلنخفاض منذ 

 تحاد األوروبي.واألزمة المالية الحالية لدى ممولين رئيسين خاصة اال 2211مكافحة اإلرهاب ما بعد 

 آليات المتابعة والتقييم 
وقد أظهرت نقاشات العمل ،ستدامه السياسيةوذات أهمية ألداء البرنامج واالالحوكمةتشكل قدرات المتابعة والتقييم بعدأ آخر في 

 ضعف المتابعة والتقييم في إدارة برنامج التحويالت النقدية. المسؤولين الميداني مع المستفيدين و

وال توجد خطط لتنفيذ المتابعة  ،استراتيجية للمتابعة والتقييم ضمن تصميم البرنامج الفلسطيني للتحويالت النقديةال توجد حالياً 

 لى منفذي البرنامج .إمثالً: التدقيق المجتمعي الذي يتضمن تغذية راجعة منظمة من المجتمع  ةوالتقييم بالمشارك



 
 

 
 

والذين يشكلون جزءاً من تقييم  ،عاله(أستهداف حول اال 1.1ره في جزء جتماعية )المذكواال ةن يكون للجان الحمايأيمكن و

عاله، أاللجان لم تتشكل في غزة حتى يومنا هذا.  بالرغم مما جاء  هفي متابعة وتقييم البرنامج، ولكن هذ اً التحويالت النقدية دور

جتماعية في رام هللا لتطوير زارة الشؤون االوجود انفتاح في و ،التنميةفي مجال شركاء الأظهرت اللقاءات مع المسؤولين و

وكما هو مبين في عدد من دراسات تقدير األثرالنوعي لبرنامج التحويالت النقدية في كل من الضفة الغربية ، المتابعة والتقييم

المهددة )انظر البنك الدولي، أنهى البنك الدولي حديثاً مسحاً لمدى فاعلية استهداف معادلة تحديد شديدي الفقر واألسر قد ،فوغزة

تحاد األوروبي بمسح نوعي لتأثير التحويالت على رفاهية األفراد واألسر. وستنفذ اليونيسف دراسة متعددة ( ، ويقوم اال2212

والمجتمع، بالتركيز على األثر على األسر التي ة، واألسرالطرق حول أثر برنامج التحويالت النقدية وعلى مستوى الفرد، 

 النساء .هاتعيل

فادة األكبر من ستوترحب بالتعلم وبطرق تحسين وتطوير البرنامج واإل ،جتماعية في هذه التقييماتوتنشط وزارة الشؤون اال

 .ةالشحيحالمصادر 

 التنسيق بين المؤسسات 
لمعالجة مسألة اإلزدواجية ونروا التنمية والمؤسسات الدولية، هناك تعاون متزايد مع األفي مجال شركاء البالنسبة للتنسيق بين 

هم أيضاً مستفيدين من برنامج التحويالت النقدية في وزارة الشؤون  من و ،في الدعم الغذائي لالجئيين المسجلين لدى األونروا

وبشكل مشابه لوزارة الشؤون  ،ن هناك مجاالً أكبر لتقوية التنسيق ومشاركة المعلومات والتعلمأجتماعية، وهناك شعور عام اال

في الجزء  1جتماعي في غزة ) انظر المربع صالح لبرنامجها في الدعم االإعملية  2212ونروا عام طلقت األأجتماعية، اال

جتماعية مع التركيز على األسر لى نهج مبني على الفقر في المساعدة االإستهداف المطلق من اال وتحول برنامجها ،الثالث (

نه أونروا في غزة وقد أشار أحد مسؤولي األ ،ادلة الحسابية كآلية رئيسة في االستهدافالالجئة شديدة الفقر، كما أدخلت المع

جتماعية لعدة مرات لتحديد ونروا مع لجان من وزارة الشؤون االالتقت لجان من األ، خالل المرحلة األولى من برنامج اإلصالح

وتشبه المعادلة المستخدمة في البرنامج الفلسطيني الوطني  ،ةمثالً المتغيرات التي ستشمل في المعادل –ستهداف مناقشة آليات اال

ونروا، باستثناء بعض المتغيرات التي تقدر حالة الرفاه لدى لى حد كبير المعادلة المستخدمة في برنامج األإللتحويالت النقدية 

المعادلة واستكشاف التآزر بين  وقد توقفت النقاشات بين اآلونروا ووزارة الشؤون اإلجتماعية لمراجعة وتحديث ،الالجئين

 ن انتهت مرحلة تأسيس البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية.أوقضايا أخرى ذات العالقة بالتنسيق، بعد  ،البرنامجين

% من المستفيدين على تحويالتهم النقدية، وتنسق 32جتماعية مع بنك فلسطين في غزة حيث يحصل وتنسق وزارة الشؤون اال

جتماعية وأظهرت النقاشات مع موظفين في بنك فلسطين ضعف التنسيق ما بين وزارة الشؤون اال ،أيضاً مع البنوك األخرى

وقات توزيع التحويالت والتي تؤثر على أوالبنك بما يخص السياسات ذات العالقة ببرنامج التحويالت النقدية، واإلجراءات، و

جتماعية أرسلت وزارة الشؤون اال :يام التوزيع. مثالً أق للجاهزية لضغط العمل خالل قدرة الموظفين للتخطيط والتحضير المسب

المعمول بها، المصرفية جراءات البنك إحول توزيع النقد تتطلب تغييرات في  ةرشادات وإجراءات محددإفي بعض الحاالت 

فاقم التوتر والفوضى في يوم توزيع التمويل لى صعوبة في التنفيذ في الوقت المحدد وتإوبوقت قصير قبل التنفيذ، مما أدى 

 النقدي.

وقد أشار بعض  ،جتماعيةاغاثية وإيضاُ لتنسيق فاعل مع العديد من المنظمات غير الحكومية التي توفر معونات أوهناك غياب 

النقدية للمؤسسات جتماعية تطلب قوائم محدثة ومنتظمة عن المستفيدين من برنامج التحويالت ن وزارة الشؤون االالمسؤولينأ

: هذا المسؤولينحد أجتماعية، وقال لكترونية لوزارة الشؤون االمعلومات االاللى قاعدة إالوصول على قدرة الحد أبينما لم يذكر 

 سيطرة". بل إنهاليس تنسيق، 

 المعلومات وتداول تدفق 
ذا إ. وهذا ليس بالمفاجئ يدةعدعلى مستويات  ةبالمعلومات مغيب ةن المشاركأأظهرت نتائج العمل الميداني ضعف هذا المجال و

في غزة، وصعوبة الشؤون االجتماعيةجتماعية في رام هللا ووزارة ما بين وزارة الشؤون اال ةاإلعتبار العالقة المتوترفي خذنا أ

 تدفق المعلومات وآليات التنسيق بين الوزارتين.

ماعية موازية في غزة، تم وضع آلية تنسيق يقوم من خاللها عدد جتبعد شلل لبضعة أشهر في أعقاب تأسيس وزارة للشؤون اال

ين واإلداريين )والذين ما زالوا يحصلون على مرتباتهم من السلطة يالتقنمن محدود من موظفين سابقين في السلطة الفلسطينية 

وال يتسم هذا التنسيق بإجراء  ،غزة جتماعية في رام هللا والوزارة فياتصال ما بين وزارة الشؤون االكجهةالفلسطينية(، بالعمل 

نه قام أجتماعية من وزارة الشؤون اال المسؤولينحد أشار أوعلى سبيل المثال،    ،وهو في الغالب حسب الحاجة ،ات منتظمة

ى رام لإلى السفر إلى العمل، واضطره هذا إعادة بعض من القوى العاملة السابقة إمكانية إتصال ما بين الوزيرين للبحث في باال



لى إلى غزة،قدم قائمة الموظفين التي تم إعدادها مع الوزارة في رام هللا إهللا للحصول على الموافقة على األسماء، وبعد رجوعه 

لى العمل، ولم تقبل الوزارة في رام هللا هذا إمراجعة القائمة لتحديد من سيسمح له بالعودة بحيث قامت األخيرة  ،الوزارة في غزة

 وتوقفت المفاوضات حول الموضوع. ،تدخل من قبل الوزارة في غزةاإلجراء وال

ن وجتماعياالالباحثون جتماعيين في غزة، وال يحصل االالباحثينالى إشكالية في تدفق المعلومات من الوزارة في رام هللا إهناك 

، ليس  2دناه في الجزء أوكما هو مبين  ،التغيراتفي كميةالحواالت النقديةأواألهلية للبرنامجفي غزة على معلومات واضحة ألسباب 

وال معلومات مفصلة عن األسباب الكامنة  ،و أوزان المتغيراتأجتماعيين فكرة عن كيفية عمل المعادلة الحسابية االالباحثينالدى 

 ات أو تقديم الطلب.و المتقدمين بالطلبات للبرنامج عن نتائج التغييرأخبار المستفيدين إعلى   وهم مجرد قادرينوراء التغييرات،

جتماعيين والمستفيدين والمتقدمين بالطلبات، فقد أدى ضعف االالباحثين ويخلق غياب المعلومات ضغطاً كبيراً وإحباطاً لدى 

، وأهداف وعمليات وآليات استهداف البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية ) أنظر الدمجالفهم أو الوعي عن عملية 

نتماء السياسي وفي سياق مسيس، حيث يمكن لال  ،ى جو من اإلرباك والشك عند المستفيدين ومجاالً للتشكيكلإ(، 2الجزء 

ألن يعزوا  التغيرات  سفإن هذا الواقع يدفع النا، و الوظيفةأن تساهم في قدرة الشخص على الحصول على الدعم أوالواسطة 

حتى ولو أنه في الحقيقة وبسبب  ،جتماعيين في صنع القراراالالباحثيننتماء السياسي أو الواسطة والتدخل من قبل لى االإ

 .محدود لتدخل من هذا النوع ، فإن المجال عتماد الكبير على المعادلةاال

ال توجد قناة  تمكن المستفيدين من ،حيث جتماعيةلى وزارة الشؤون االإهناك ضعف أيضا في تدفق المعلومات من المستفيدين 

والتظلم الحالية غير فاعلة،  ىالشكاووتعتبر قنوات  ،مستويات األعلى في إتخاذ القراراتاللى إهتماماتهم اتهم وايصال احتياجا

ركز العديد من المستفيدين على رغبتهم في فرص للتحدث عن أفكارهم وآرائهم حول البرنامج ، 3وكما هو مبين  في الجزء 

أقل النساء تعيلهالنساء في إحدى لقاءات المجموعات البؤرية  مع األسر التي وقد نوهت إحدى ا ،وعن سبل تقويته والمضي قدماً 

ن عدداً من المؤسسات الخيرية اإلسالمية في المنطقة أوجدت حديثاً  مكاناً تقوم به األرامل أعام في رفح، كيف  22 من

النساء عن رغبتها في إيجاد تعيلهاالتي وبشكل مشابه، أعربت العديد من األسر  ،جتماع والمشاركة بالمعلومات والتجاربباال

النساء حين تعيلهايجاد الدعم، وهذا بالتحديد ما طلبته األسر التي إمكان أو ملتقى ليسمح لها أن تجتمع والمشاركة بالتجارب و

منتظمة تحت جتماعيات الواقترحت بعض األسر اال ،سألن عن ماذا يرونه كمكمل للبرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية

 ،وبترتيب من الوزارة حيث يمكنهن التفاعل مع بعضهن البعض ومناقشة المشاكل والحلول،جتماعيةمظلة وزارة الشؤون اال

 عام في رفح كالتالي:  22أقل من النساء تعيلهاوقد عقبت إحدى النساء خالل لقاء مجموعة بؤرية مع أسر مستفيدة 

نتكلم عن اهتماماتنا وأوضاعنا ولكن ال  ،جتماعية واألونروا والبنك"نجتمع مع بعضنا فقط في وزارة الشؤون اال 

وسيكون من المفيد لو وجدت هذه األماكن وبها أشخاص  ،صواتنا ونتكلم عالياً أماكن نستطيع فيها أن نسمع أتوجد 

 ليه". إنحتاج  وفي مقدورهم إتخاذ القرار وتوفير ما ،يمكنهم مساعدتنا
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 تعريفات وتجارب الفقر  1.0

عندما تم ، على سبيل المثال ،الفقر في كل من رفح وبيت الهيا مع الحرمان المادي وباألخص الدخلعن تم ربط تصورات 

ساسية في أدخل ونقود كمؤشراتأو ، عمللى من ليس لديه إبالغالب تشير  ةاإلجابكانت  ؟الموقعينطرح سؤال من هو الفقير في 

كونها تعيش تحت طائلة الدين وبدون ممتلكات، وتستهلك ةالفقيرلى األسر ةإاإلشاروتمت أيضاً  ،الفقر على مستوى األسرة

 .فواتيرهموال يستطيعون دفع الرسوم أو تسديد  ،أو المستعملةالبضائع ذات النوعيه المتدنية، ويلبس أطفالها المالبس البالية 

لى نقاط الضعف والمخاطر التي تواجه األفراد، كانت إعندما تم التطرق ، ولكن ركزت هذه النقاشات على المستوى األسري

جتماعية أساسية في المجتمع الفلسطيني. اوتعكس أهمية العائلة كوحدة  ،ككلةاألسرتطرح هذه النقاط من منطلق أثرها على 

المالي العبءلى إمن ذوي اإلعاقة أو المرض المزمن فقرهم أسرهم في فراد الذين لديهم أالمستجيبونعلى سبيل المثال، عزى 

يات وتغطية مصاريف المستشفة الالزمجراء رعايتهم ألفراد األسرة بما فيه شراء األدوية واألدوات  ،الكبير الذي يتحملونه

 والمصاريف الطبية األخرى، والسفر للحصول على الرعاية الصحية وخدمات متخصصة أخرى.

وأشار العديد من  ،ظهر أثرالفقر بسبب غياب الدخل المزمن على تفاعالت المجتمع خالل العديد من النقاشات في الميدان

على الدعم والتماسك ، نقسامات الداخلية، واالوالعنف المتكرر ،مدالفقر في سياق احتالل طويل األ أثركيف  المستجيبين

وهو مصدر  ،جتماعياال التفككلى زيادة في  "إ 2212وبشكل مشابه، تشير نتائج تقرير للبنك الدولي عام  ،جتماعي في غزةاال

والممتلكات، ) وفي الضفة الغربية ( نتيجة لإلحتالل، وخسارة األرواح  ،أساسي للدعم المادي والمعنوي خاصة للنساء في غزة

 ( . 2212:21جتماعي والعام" . ) البنك الدولي نهيار النظام األخالقي واالاوالتي بمجملها خلفت شعوراً ب، والقيود على الحركة

جتماعي غير الرسمي والتقليدي من خالل األقارب ن الدعم المادي والمعنوي واالأ-النساء تعيلهاتحديداً األسر التي -فادت أو

من رفح"  اً عام 22وأفادت امرأة تحت سن  ،وتم ربط هذه العملية مع الفقر المدقع ،نخفض بشكل كبيراوالجيران واألصدقاء، قد 

ماعية بين العديد جتدناه، تمت مالحظة انخفاض في  العالقات االأجتماعي بسبب الفقر "، وكما هو مبين لقد انخفض التماسك اال

جتماعية الرجال بسبب الفقر، وكذلك عدم القدرة على تحقيق التوقعات االيعيلهاوأيضاً األسر التي  ،النساءتعيلهامن األسر التي 

 يا أو الوجبات الغذائية للضيوف.امثالً، توفير الهد

وتدهور في  ،بين الفلسطينيينتصدع العالقةفي لى تسبب اإلنقسامات السياسية الداخلية إلى الفقر، كانت هناك إشارات إإضافة 

لى تصاعد العنف ما بين فتح وحماس إشارة منها إوقالت امرأة في أحد التمارين المجتمعية في بيت الهيا،  ،جتماعيالنسيج اال

 ،حركة فتحلى إالنيران على بعضهم البعض ألن أحدهم ينتمي األخوة. " لقد فتح 2222خيرة على غزة في عام األةسيطرقبل 

 لى حماس".إواآلخر 

 التهميش الجغرافي والبيئي

وتقع بيت الهيا ورفح في أقصى الشمال  ،تهميشن الموقع الجغرافي لموقعي الدراسة هو مصدر أ المستجيبينأفاد عدد من 

في رفح في بدايات  ةسرائيلية مكثفإهناك عمليات  توكان ،وعلى الحدود مع إسرائيل ومصر ،وأقصى الجنوب من قطاع غزة

 عندماعلى سبيل المثال،  2222يار من عام آ. في اً وتشريد اً نتفاضة الفلسطينية الثانية، خلفت دماراً هائالً وموتواال، 2222

بين رفح والحدود، نتج  ةمنزل وخلق منطقة عازل 1.222لي اتسبب في تدمير حو ، مماأطلق اإلسرائيليون عملية قوس قزح

 .(2222)هيومن رايت وتش، شخص   1.122عنها تشريد 

اليوم من آثار هذه األحداث والتشريد التي أوصلتهم الى الفقر . وقد ربطت إحدى النساء حالة فقرها الحالي مع الكثيرون  ويعاني

 تجربة التشرد التي عانت منها قبل عشر سنوات .

في تغطية  ةواجه دائماً مشكلأ،وأعيش في منزل مستأجر منذ ذلك الحين 2222" تم تدمير منزلي في عام 

أشهر، من الصعب العيش هكذا "  )ربة أسره ،  يةلى ثمانإعلى تغيير السكن كل سبع ،فأجد نفسي مجبرةً المنزلأجرة

 عام من رفح(. 22أقل من 



واألرضية اإلسرائيلية، وقد تاثرت المنطقة  ،كما ذكر سابقاً، موقع بيت الهيا على الحدود مع إسرائيل يعرضها للهجمات الجوية

غير وتبقى تتأثر المناطق الريفية حول بيت الهيا  ، حيث2223بشكل كبير خالل علمية الرصاص المصبوب في كانون ثاني 

الذي  صبحت المناطق المحاذية لجدار األمنأ، 2222نتفاضة الثانية عام ومنذ بداية اال ،آمنة بسبب قربها من المنطقة العازلة

وبرنامج الغذاء  األمم المتحدة –اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتببسبب القيود على الحركة )صعباً شيدته إسرائيل حول قطاع غزة 

رض األ مساحة منمتر عرض( على  222-122أو منطقة حركة مقيدة من ) ة،ضافة منطقة عازلإ( . وقد تم 2212العالمي ، 

وتمت توسعتها بشكل ، ولم يتم تحديد المنطقة العازلة بشكل واضح ،الحركة بدواعي أمنيةالجدار داخل غزة حيث قيدت  بجانب

 ،راضي غزة بما فيها أراض حول بيت الهياأذات قيمة عالية من  راضٍ أونتج عن هذا التوسع خسارة  ،كبير على مر السنين

 الشؤون تنسيق مكتبمساحة قطاع غزة ) % من12كم مربع أي  12ليها بحوالي إوتقدر اليوم المناطق الممنوع الوصول 

رة ، طعطاالن في قرية أمن بيت الهيا  المستجيبونفاد أ، وبرنامج الغذاء العالمي ( .  وبالفعل، األمم المتحدة –اإلنسانية

الذي يمشط الجيش اإلسرائيلي قبل طالق النيران من إبسبب  والمنطقة خطرة،وقرية أم  النصر البدوية كثافة سكانية أقلالسيفاو

 فقراء جداً بسبب قربهم من إسرائيل. هم بإختصار ويطلق النار على أي شخص يقترب منها،  ،المنطقة

المجاري المفتوحة، والبعوض أحواض لى مخاطر بيئية محددة في بيت الهيا وبالتحديد: إتم خالل النقاشات الميدانية التطرق 

 حيث نتج عن غياب، ة، فهي األكثر عرضةمنس 2.222والتي يقطن بها حوال م النصر البدوية أأما قرية ،واألوساخ بشكل عام

نهار حوض ب ،إ2222آذار وفي  ،صيانةمحطة معالجة مياه الصرف الصحى خلق بحيراتصرف صحيغير صحيةمحيطة بالقرية

 من وتدمير ما يقاربمتر مكعب من المجاري التي غمرت القرية، وتسبب بمقتل ثالث نساء وطفلين، وجرح العديد،  22.222

 (.2223ومؤسسة انقاذ الطفل ،  ، 2223شخص )ماكأليستر ،  1222منزل وتشريد  112

 التهميش االقتصادي

من رفح وبيت الهيا، ويتماشى هذا مع البيانات الثانوية  المستجيبينلم تكن هناك اختالفات كبيرة في مستويات الفقر بين  

ن األسر التي أغير -الفقرإنتشاروبالرغم من -في المنطقتيين أنه  المستجيبونوأشار  ،المتوفرة )انظر الجزء الخامس أعاله(

كثر أهم بطالةو،أمراض مزمنةأشخاص مصابين بأو  ،وأفراد من ذوي اإلعاقة ،أطفال كبيرعدد التي بها تعيلها النساء، واألسر 

 عرضة للفقر.

 البطالة 

لى الفقر في إقيمة عالية على سوق العمل عند النظر  المستجيبون، وضع (2211بالتماشي مع نتائج دراسة للبنك الدولي )

حتالل والبطالة كنتاج مباشر لال ،في غزة والضفة الغربية بشكل عام، وركزوا بالتحديد على غياب فرص العمل المنتج ،سرهمأ

كال نت محاصر، ال توجد مصانع أو وظائف" في أو" ،وتم ذكر التالي "الكل فقراء هنا وفي فلسطين" ،اإلسرائيلي والحصار

وقد ،ضعاف ممنهج للحياة الزراعيةإلى إوما رافق ذلك من غياب األمن في بيت الهيا، تسبب توسيع المنطقة العازلة و،الموقعين

لجعلنا في بيت الهيا " لقد عمد اإلسرائيليون الى تدمير الزراعة يتمرينتاريخ الخط الزمنخالل –اً عام 23 –أعربت إحدى النساء 

 " .  فقراء

حبها مشاعر ا" تصةالكرام فقدانلى الحرمان المادي، فإن الفقرمرتبط مع "إ ةضافإفي الموقعين أنه  المستجيبونوركز 

أنسانية" )تم ذكرها في الجزء الثالث  فق مع وصف الحصار " بأزمة كرامةتاإلحباط، وهذا ما تم استشعاره خالل المناقشات، وي

 ( .2223، األمم المتحدة –اإلنسانية الشؤون تنسيق مكتب)

في سوق العمل والفقر في غزة، حيث  التبعيات السلبيةفي الموقعين، هناك عالقة واضحة ما بين  المستجيبونوكما يعتقد غالبية 

وقد وصلت نسبة  ،األسر بأفراد تعمل منأكثر عرضة للفقر -ألسرة يعيالوباألخص من -تكون األسر التي تعاني من البطالة 

% لألسر التي يعمل بها رب األسرة )البنك الدولي، 22% مقارنة ب   11 بها رب األسرة الفقر لدى العائالت التي ال يعمل

 النساء.تعيلهاالتي  وبالتالي ال تعكس نسبة الفقر لدى األسر ،جتماعيحسب النوع االةمقسمهذه األرقام غير ، (2211



 
 

 
 

 حجم األسرة 

 الرجاليعيلهاوالتي  ،تم أيضاً خالل نقاشات العمل الميداني الربط ما بين حجم األسرة الكبير ووجود أسر بأكثر من عشر أفراد

وفي   - ن وجود عدد كبير من األطفال الذين يعتمدون على األسرةأوأشارت العديد من هذه األسر ،، وهذا أمر شائعالنساءأو 

حد المشاركين خالل أوقد أشار  ،هو سبب رئيس في عدم القدرة على التكيف-ظل ارتفاع غالء المعيشة وصعوبة فرص العمل 

 افعل؟" ذاوالدي في الجامعة، ماأوأحد  ،  أفراد مكونة من عشرةنقاش مجموعة بؤرية في بيت الهيا " لدي عائلة 

ن معدل أحيث  ،وهذا أكثر وضوحاً في غزة منه في الضفة الغربية ،األسرة والفقر العالقة بين حجم لىوتؤكد البيانات الثانوية ع

وبحسب وزارة الشؤون .  ( 2211في الضفة الغربية )البنك الدولي،   (2.1)سره على من حجم األ(أ1.2)حجم األسرة في غزة 

أفراد )وزارة  2-2فقط في األسر من ( % 11)مقارنة ب  (%21.2)طفال أو أكثر ةأجتماعية فإن نسبة الفقر في األسر بعشراال

 (.2212الشؤون اإلجتماعية 

 الالجئين  اتالسكن في مخيم

ن غير الالجئونأقل للدعم، وبالمقابل يتصور أفضل وبحاجة أبأن الالجئين في وضع  ،هناك تصور عام بين غير الالجئين

ل والالجئين أغنياء خاصة بسبب قدرتهم األوسع للوص ن غيرأشعر الالجئون وموقعي الدراسة،  فيالالجئين هم بأفضل حال 

ويمكنهم التكيف في  ،فضلأن الالجئين محميين بشكل أالالجئين وبالمقابل يتصور غير ،الى الممتلكات وبالتحديد األراضي

ؤون ومؤسسات الدعم األخرى بما فيها وزارة الش، ونروابسبب المعونات التي يحصلون عليها من األة وقات الصعباأل

 جتماعية.اال

بحسب بيانات حديثة ،وقد تكون بالفعل ذات عالقة بتوفر الدعم لالجئين، بما يخص حالة الالجئين األفضل الدقةهناك شيء من 

(. 2212ونروا، % من غير الالجئين( )األ12من الالجئين في غزة ليس لديهم أمن غذائي مقارنة مع ( %12)ونروا، )فإن لأل

من ( %21) مقارنة مع (%22)على من شديدي الفقر من غير الالجئينأأدناه، هناك نسبة  2يضاً وكما هو مبين في الشكل أ

وجود عتبار نه عموماً وعند األخذ باالألى إيضاً أوتشير عدد من الدرسات  ،(2223الالجئين )برنامج األمم المتحدة اإلنمائي، 

، البنك الدولي ،  2223ال يوجد اختالف بين المجموعتين )برنامج االمم المتحدة اإلنمائي متغيرات أخرى مثل التعليم والعمل، ف

وقد ترك العديد من الالجئين في العقود السابقة المخيمات وسكنوا خارجها، وكثيرون يسكنون في المراكز الحضرية  ،( 2212

(.  2212)الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني ،  ( %22)الناشئة، ويقدر اليوم عدد الالجئين الذين يعيشون في المخيمات ب 

على في أهو مكان السكن وليس كون الشخص الجئ أو غير الجئ مع معدالت فقر  ،ما يحدد نسب الفقر العالية بين المجموعات

تواجدون في ير من شديدي الفق (%21)،  2ا هو مبين في الشكل ممخيمات الالجئين مقارنة مع المناطق الحضرية والريفية، وك

 مخيمات الالجئين.

 : الفقر بحسب مكان السكن وحالة اللجوء 6الجدول 
 حالة اللجوء السكنمكان  

 غير الجئ الجئ مخيم لالجئين القرية المدينه 

 %90 %99 %90 %99 %99 شديد الفقر 

 %29 %23 %90 %90 %21 تحت خط الفقر 

 %99 %99 %23 %99 %99 فوق خط الفقر 

 .2003، األونروا المصدر:

 النساء تعيلها: األسر التي التهميش االقتصادي واالجتماعي

جتماعي واألعراف المجتمعية النوع االبيضاً أوالمطلقات في غزة مرتبطة  ،والمنفصالت ،ن المخاطر التي تواجهها األراملإ

اختيار مسار حياتهم  ،واإلنخراط في نشاطات منتجه خارج المنزل، وبشكل عام ،التي تحد من قدرة النساء على الحركة بحرية

ويرى نموذج األسرة الفلسطيني التقليدي الرجال على أنهم المعيلين األساسيين لألسرة ومصدر حمايتها،  ،طفالهنأوحياة 

جتماعي وقد وثقت بعض الدراسات معوقات النوع اال ،لنساء كربات بيوت يعتمدن على اآلخرين وهن مقدمات للرعايةينظرلو

والتوقعات المتجذرة حول دور النساء في المجتمع الفلسطينيالتي تعيق من عمل المرأة ومشاركتها في سوق العمل ) هيئة األمم 



القة بالنوع خرى من المعوقات ذات العأوهناك طبقه  ،( 2212والبنك الدولي ،  2211،المتحدة لتمكين المرأة والمساوه 

 لى النشاطات المنتجة خارج المنزل.إالتي تعيق وصول النساء ، جتماعياال

جتماعية لى مسألة " الوصمة االإوتمت اإلشارة خالل العمل الميداني  ،جتماعيةشد العقوبات االألى إتتعرض النساء المطلقات 

" للنساء ولكن ليس معيبلتهن مع اعتبار الطالق "كشيء ليهن كأنهن سبب مشكإ، واللواتي ينظر ""التي تحيط بالنساء المطلقات

 ،و الطالق،أزواجهنألى إخذ القرار برجوعهن أويعيشن في صراع حتى  ،يضاً من الوصمةأوتعاني المنفصالت ،كذلك للرجال

قل من الوصمة بسبب أوتعاني األرامل  ،خوتهنأبائهن أو آفي بيت -وبشكل مؤقت -األثناء، تعيش المنفصالت عادة ههذوفي 

تقوم ، يضاً أولهذا السبب  ،عجتملممسؤولية امن ن هأنوةلى إعانإاألحكام اإلسالمية التي تعتبر األرامل واأليتام فئات بحاجة 

وبشكل عام يتوقع من النساء  ،المنظمات الخيرية اإلسالمية باستهداف األرامل واأليتام في برامجها بما فيها المعونات النقدية

ا خارج منازلهن بشك ويمكن ربطه نهاتلى نشاطإوينظر  ،تهن في البيتاوقأمعظم  ينيمضمل والمنفصالت والمطلقات ان األرا

مة ءمالة المطرزة أكثر ءو العباأ، ولبس الحلي أو األلوان الفاتحة التجميلوتم اعتبار وضع مساحيق  ،الئقةمع سلوكيات غير 

 وبشكل اقل لألرامل والمطلقات.و النساء المتزوجات ألغير المتزوجات 

 ،اً عام 22-22حدى النساء ما بين إشارت ألى هذه األعراف والمعوقات، وقد إالنساء تعيلهات العديد من األسر التي هونو

في بيوتنا! هذه ثقافة ال تصدق. يتوقع من  أن نسجن" نحن تحت أعين المجتمع، يراقبنا الناس عندما نتحرك، يريدوننا 

  ن توقف كل شيء. لدينا الحق في أن نعيش حياة طبيعية!"أالترمل أو اإلنفصال المرأه عند 

، أنهن غير قادرات على العمل بسبب اً عام 22النساء والنساء المتزوجات( أكبر من تعيلهاذكرت بعض النساء )من األسر التي 

وقد تحدثن عن قدرتهن باإلشتراك في اً،عام 22النساء تحت تعيلهاولكن هناك رغبة بالعمل لدى غالبية األسر التي  ،المرض

البقالة، األعمال الصغيرة، صناعات األغذية البيتية ووظائف محالتوتمنين توفر فرص عمل أكثر )مثالً في  ،نشاطات منتجة

عملية ومن ناحية  ،ولضمان دعم مستقر ألطفالهن ،قل اعتماداً على المساعدات الخارجيةأحتى يصبحن ، بأجر في القطاع العام(

قتصاد الرسمي، وعدد قليل منهن منخرطات في نشاطات غير رسمية مدرة في االتعمل ي من النساء التي تمت مقابلتهن ألم تكن 

 نتاج األغذية البيتية والعمل في المحالت المحلية.وإ،للدخل مثل الخياطة 

 ،واللواتي يجذبن الرجال بنظر المجتمع خاصة الصغار منهن ،ن القيود على حرية حركة األرامل والمنفصالت والمطلقاتإ

أمر بالغ األهمية في والدة الزوج أو والدة الزوجوإن دعم )أو تدخل( األقارب أو ، يجاد عمل خارج البيتإتعيق قدرتهن على 

تعكس أدناه  2في المربع ائدسم أن حكاية أوبالرغم من  ،واإلنخراط في نشاطات خارج البيتالعمل قدرتهن على البحث عن 

في المرأة سرة في مشاركة نها أيضاً تعكس أهمية موافقة أفراد األأغير  ،مدى السيطرة الكبيرة من قبل األقارب على حركتها

 سوق العمل.

 سوق العمل والفقر المدقع.ى القيود األسرية على الحركة والوصول ال 4المربع 

معظم سكان الشارع الذي تعيش  ،سنوات في بيت مكون من غرفتين 12عام مع ابنها وعمره  22المطلقة وعمرها سائدتعيش أم 

حيث يسيطرون بشكل كبير على حركتها، ويقومون  ،فيه في بيت الهيا من األقارب المقربين بما فيه إخوتها األربع المتزوجين

 ،إخوانها عاطلون عن العمل،لى البيت حتى عندما تقوم بزيارات ألقارب يعيشون بالقرب منهاإعنها وإجبارها بالعودة بالسؤال 

وبذات الوقت ال يسمحون لها بالبحث عن عمل ،ولديهم عدد من األطفال، وال يقدمون الدعم المادي لهاةمؤقتأو يقومون بأعمال 

 خارج المنزل.

 ،در ممكنر قبالتي تكافح ليكفيها المال التي تحصل عليه ألكسائدساسي في دعم أم برنامج التحويالت النقدية هو المصدر األ

وتشعر بالفجوة بين المبلغ ، لى البيتإعندما تحصل على التحويل النقدي تبدأ بعمل حساباتها طيلة الطريق من البنك 

وتأكل ، )القمح المطحون والبهارات( والخبزةالدقاليومية من ةالعائلوتتشكل العديد من وجبات  ،واإلحتياجات التي عليها تغطيتها

ن يبقى أوطفلها من فقر الدم وتفضل سائدوتعاني أم  ،يص ويشبع، وتشجع طفلها على أكل الخبز أيضاً الكثير من الخبز ألنه رخ

ن تبعث إالأو توقفت دفعات برنامج التحويالت النقدية، فلن يترك لها خيار أذا ساءت حالتهم المادية إابنها في المدرسة، ولكن 

 ابنها للعمل في مزرعة قريبة.ب



 
 

 
 

وتعيش  ،ستقالليةاغير المتزوجات( من العيش لوحدهن وب تالنساء )والفتياتعيلها ألسر التي جتماعي اعراف النوع االأتعيق 

ووالدة  والد الزوجو مع أو األخ أالنساء واللواتي تمت مقابلتهن في هذه الدراسة في بيت الوالد تعيلهامعظم األسر التي 

لى مجموعة واسعة من الضغوطات األسرية إتعرض النساء وأطفالهن ةالمتكافئوفي هذا السياق، فإن عالقات القوى غير ،الزوج

النساء عن حلمها تعيلهاعربت العديد من األسر التي أن اًأولم يكن مفاجئ ،التي تحد من قدرتهن على صنع القرار ،قتصاديةواال

 ستقاللية والراحة".عاماً من بيت الهيا "ال أشعر باال 22مطلقة عمرها سيدة وبكلمات ،في العيش لوحدها 

"أنا وابنتي وأخي، كلنا نعيش في نفس الغرفة، ونوافق على كل ما  :وقالت أرملة تسكن في بيت أخيها المكون من غرفة واحدة

 كان مخالفاً لرأيه". ن  إيقوله ونخاف من أن نقول رأينا 

جتماعية بل أيضاً المشاكل اال ،غياب الزوج قتصادية في"ال تزداد فقط المشاكل اال :عاماً  22أرملة من رفح وعمرها ت وأضاف

ن بناتي يفقدن أأشعر "، نحن سنأخذ القرار الصحيح:)األسرية(  مثال: عندما يتقدم أحد لخطبة بناتي، يتدخل األعمام ويقولون لي 

 ال نعرف كيف نصلح األمر".،بل األعماممن ق   المتقدمين ابفرص الزواج بسب رفض الخط  

 حوال الشخصية الفلسطينيجتماعي في قانون األاالالتمييز بحسب النوع 

مثل: الميراث، الزواج، عديدةو قانون األسرة يؤثر على نواحٍ ،أن درجة التمييز العالية في قانون األحوال الشخصية الفلسطينيإ

النساء تعيلها التي األسر ض وتعر ،جتماعية المبني على النوع االاوالطالق وحضانة األطفال، ويساهم في استمرار عدم المساو

 يضاً نتاج عدم قدرتهن الحصول على استحقاقاتهن.أوالذي هو  ،لى الفقرإ

لى األب، وتعطى الحضانة لألم تبعاً إو صنع القرار فيما يتعلق باألطفال في حاالت الطالق أعلى سبيل المثال، تعطي الحضانة 

ذا إال إلى األب أو عائلته إسنة، وبعدها تنتقل الحضانة  11حتى لعمر الطفل وجنسه: لألوالد الذكور حتى سن التاسعة واإلناث 

على تجديد الفترة، وتخسر المرأة حضانة أطفالها في حالة زواجها )هيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة  الزوج السابق وافق

بتهديدهن  قاموازواجهن أن أالدراسة كيف هذه في (. أشارت العديد من النساء المطلقات التي تمت مقابلتهن 2211ة ، اوالمساو

وفي العديد من الحاالت تنازلن عن ،في أخذ حضانة األطفال كطريقة إلجبارهن عن التنازل عن مخصصات األطفال

 أدناه. 2وبالتالي خضعن لمستويات عالية من الضغط النفسي كما هو مبين في المربع ،حقوقهن

  : قانون األسرة وحضانة األطفال5المربع 

ولدت ابنتها بمرض  ،لقد توفيت ابنتها بعد بضعة أشهر من طالقها ،تعيش في بيت الهيا اً عام 22امرأة مطلقة عمرها سائدم أ

كانت أم سعد في المستشفى مع ابنتها لمدة شهرين عندما وصلتها مكالمة  ،لى عالج خارج غزةإخلقي في القلب وكانت بحاجة 

لى امرأة أخرى لديها قطعة أرض وبعض إ"لم يعد يحتمل هذه الحاله وأنه تعرف  :وكما وصفتها قال لها ،من زوجها السابق

لى بيت إخذ ابنهم أن زوجها السابق ترك البيت وأم سعد الى البيت، اكتشفت أوعندما عادت  ،المال وهو ينوي الزواج منها"

علمت المحكمة أ، وعندما قة()النف لمحكمة لتطلب مخصصاتهالى اإلدها امع وسائدم أذهبت  ،خرىأجدته وتزوج من امرأة 

م سعد خائفة جداً من احتمالية أكانت  ،أخذ األوالد منهايبالحضانة وهحقيطبق فسوزوجها السابق، قام األخير بإخبارها أنه 

 خسارة أطفالها فقررت سحب طلبها وحقها في النفقة لتحتفظ بأطفالها. 

 

تتعرض لعنف جسدي من  بأنهااألدلة  بيان دوننه في حالة طلب المرأة الطالق، أوينص قانون األحوال الشخصية على  

صول مالية حققتها خالل فترة زواجها )هيئة األمم أعليها التنازل عن حقها في المهر ومخصصات الطالق وأي  فيكونالزوج، 

وكذلك الوصمة  ،ع فجأة في الفقر المدقعوحتمال الواضح للوقكل كل من االويش ،(2211المتحدة لتمكين المرأة والمساوة ،

و أغير سعيدة  ةزوجيوتفضل الغالبية البقاء في عالقات ، جتماعية حول الطالق معوقات رئيسة في طلب المرأة الطالقاال

في خطر كما هو مبين في  نوحيث تكون حياته ،ستثنائيةيقمن بذلك بسبب الظروف اال ،لى الطالقإمعنفة، ومن يقمن بالمبادرة 

 أدناه. 1المربع 

 : قانون األسرة 6المربع 

 يوماً  22م طارق ألم العنف الذي تعرضت له خالل زواجها األول الذي دام أتوصف، سنة في رفح  22تعيش أم طارق وعمرها 



شعر الجيران ،"لم يكن إنسانياً ال هو وال أسرته  لى زوجها السابقإم طارق وباإلشارة أاستذكرت  ،عاماً  21عندما كان عمرها 

من العذاب  يوماً  22 ،يضاً أمه بضربي أذا اشتكيت ، قامت إو ،باألسف عندما كانوا يسمعون صراخي عندما كان يضربني

ثقافتنا، نت تعرف كم هذا حساساً في أ–لم يكن من السهل طلب الطالق بعد بضعة أيام من الزواج  –واإلذالل ولكن وبكلماتها 

لى الطبيب إنا مغطاة بالدماء بسبب الضرب، ذهبت ألقد تركت البيت و ،ولكن الذي ساعدني هو معرفة الجميع كيف كان يعاملني

 ."خي شكوى لدى الشرطة، وبدونها ال تحكم المحكمة بالطالقأوقدم 
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والمخاطر التي  ،ن في هذه الدراسة لمواجهة مستويات الفقر العاليةوكيمكن تصنيف استراتجيات التكيف التي يستخدمها المشار

خدمات رسميين وغير رسميين  مقدمي، طلب المساعدة من المحنبنود: استراتيجيات حاالت  2لى إعاله إتمت مناقشتها 

 في التعليم العالي خاصة لإلناث.ستثمار واال

 –ة، األم المتحدة االمحلية للتكيف )هيئة األمم المتحدة لتمكين المرأة والمساولى استنفاذ اآلليات إلقد أشارت عدد من الدراسات 

ستهالك الغذائي ( . بالفعل، تم تبني استراتجيات الضغط القصوى قبل عقود ومنها: اال2212أوتشا وبرنامج الغذاء العالمي، 

 ،استراتجيات معيشية محفوفة بالمخاطر وغيرهاعمالة األطفال، اإلفراط في  ،، سحب األطفال من المدارساالستدانةالضعيف، 

في جميع  المستجيبينشار غالبية أو ،قتصادية الطويلة على حياة األسر في غزةثر الضغط من العزلة االأويعكس هذا 

واعتبرت المنظمات غير الحكومية  ،لى طلب المساعدة من العديد من المنظمات غير الحكومية الدولية والمحليةإالمجموعات 

لى إوتم التطرق وفي عدة مناسبات  ،النساء تعيلهاوخاصة لألسر التي  ،المحلية والمؤسسات اإلسالمية مصادر هامه للمساعدة

نتماء السياسي لى المساعدة يعتمد على االإن الوصول أالقضايا ذات العالقة بالتمييز في نهج هذه المؤسسات مع اعتبار البعض 

شارت أان ما عوالممتدة ولكن سرألى الدعم من قبل العائلة النووية إيضاً أوتمت اإلشارة  ،و على معرفة شخص في المؤسسةأ

العائلة سابقاً مثالً ،  قبل عشر سنوات ، كان أكثر وكان يعتمد عليه اكثر من ن الدعم الذي كان يقدم أاألسر التي تعيلها النساء 

ن المساعدات العائلية أم السكان في غزة يعانون مادياً، فإنهم يرون ن معظأوحيث  ،(اعاله 2كما هو مبين في الجزء )من اليوم 

فقط في المناسبات و،يا، والمأكل وأموال الزكاةاالنساء تقتصر على تقديم الهدتعيلهاجتماعية لألسر التي ومن خالل الشبكات اال

 مثالً خالل شهر رمضان أو األعياد اإلسالمية.

النساء واألسر التي تعيلهاتعليم العالي وخاصة لإلناث من خالل النقاشات مع األسر التي برزت مسألة استثمار العائلة في ال

لى التعليم إوبالرغم من هذا، هناك عدد من المعوقات التي تحد من الوصول  ،الرجال، وهي استراتجية بالتأكيد إيجابيةيعيلها

 دناه.أوكما هو مبين  ،وسع في سوق العمل خاصة لإلناث والنساءأالعالي ومشاركة 

 الشراء بالدين وخفض المصروفات البيتية

كبر من قبل أاستراتيجية متبعة بشكل  ةالنقدي تان شراء األغذية واألدوية وتغطية دفعاتها عند الحصول على التحويال

، يعتبر البرنامج كضمان (1وكما هو مبين في الجزء )،المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية مقارنه باألسر غير المستفيدة

ن لدى المستفيدين مصدر نقد يمكن اإلعتماد عليه، وبالتالي يشعرون بالثقة عند البيع أألصحاب المحالت الذين يعلمون 

وتوفر  ،صحاب المحالتأحتياجات األخرى بالدين فتعتمد على عالقاتهم مع األغذية واالشراء على ما قدرة المستفيدين ،أبالدين

 مصدر دخل آخر كضمان. 

حتياجات األساسية وخفض والذي يعني وضع أولوية لال ،كبيرة إلدارة المصادر المحدودة جداً  اً جهود يبذل المستفيدونو

عربت معظمها عن تدهورالحالة أعالة األطفال وإالنساء بالمسؤولية الكبيرة في  تعيلهاالمصروفات. وتشعر األسر التي 

، توضع "رة المصروفاتادإوخالل "عملية  ،دارة وتخفيض مصروفاتهمإقتصادية مع خسارة الزوج، وبالتاليمن المهم اال

ن تشتري أوعندما يتسنى للمرأة  ،مثالً في المناسبات النادرة،ولوية مقابل رفاهية األطفالأقل أوتعطى أاحتياجات النساء جانباً 

و أن يقللن من حصتهن من األكل أفإنهن يفضلن  الكباب( الشاورما،اللحمة )، الحلويات وغذية باهظة الثمن نسبياً مثل الفاكهةأ

 أكبر لألطفال. ةعدم األكل ليتركوا حص



 
 

 
 

عتماد على الكربوهايدرات مثل الخبز، واال المتدنيةيضاً ذكر شراء األطعمة والملبس واألدوية األرخص وذات النوعية أوقد تم 

ستراتيجية تساعد في مواجهة األسرة ن هذه االأوبالرغم من  ،الغنية بالبروتين مثل اللحمةوخفض استهالك األغذية 

للمصادرالشحيحة غير أن لها تبعات صحية بسبب نقص العناصر الغذائية 
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 خاصة نقص الحديد وفقر الدم.

ستراتيجية رئيسية للتكيف في اإلى برنامج الحواالت النقدية ك اً بشكل حاسم، فإن الغالبية العظمى من المستفيدين أشار أيضو

مرة  يتنفسواوقال العديد: أنهم يمكن أن " ،قتصادية. بالنسبة للبعض كان البرنامج من أهمهاالموارد االمواجهة تضاؤل 

النساء  تعيلهااصةً األُسر التى نهم من سداد ديونهم خألنه يمك   فى اليوم الذي يتم فيه صرف الحواالت النقدية، خصوصاً ،فأخرى"

أطفالهن بوسائل أقل تكلفة، في كثير من األحيان  إرضاءإلدارة وتقليل نفقات األسرة عن طريق  المصروفات،تحاول موازنة 

 .1بالحلويات و/ أو الفاكهة. تحليل ُمعمق لآلثار اإليجابية والسلبية للبرنامج موجود في قسم 

 خصية بيع الممتلكات المنزلية والش

 –والذي يعتبر الشيء الوحيد الذي تملكه المرأة  –والذهب  األثاثويعتبر بيع الممتلكات المنزلية والشخصية مثل التلفزيون 

عطيت أمثلة مشابهة خالل مناقشات المجموعات أوقد ،استراتيجية لمواجهة الضغط المالي من قبل المستفيدين وغير المستفيدين

 ستراتيجية في كل من رفح وبيت الهيا.عكس شيوع هذه االتأو األقارب، ، الفردية من الجيرانالبؤرية واللقاءات 

لى تصليح .. وأفادت امرأة مستفيدة من إنها خاوية، غير صحية وبحاجة أو غرفهم على أووصف عدد من المستجوين بيوتهم 

أنه بسبب التشققات في سقف الغرفة التي  :قالت أخرىو،رفح بأنها قامت حديثاً ببيع التلفزيون، وغرفة النوم ومعظم الفرشات

 واني الطبخ لديها لتقي نفسها وأطفالها من مياه االمطار.أستخدام كل اقامت بفإنها تعيش فيها، 

 .نشاطات معيشية محفوفة بالمخاطر عند الشباب الذكور والفتية

نخراط في الصغار والفتية للبحث عن قوت يومهم من خالل اال شبابرئيسة تدفع الأسبابن الفقر المدقع واإلحباط والبطالة إ

 نشاطات تشكل خطراً كبيراً على سالمتهم البدنية ورفاهيتهم.

وتعتبر صناعة األنفاق في رفح مصدر عمل هام للشباب والفتية. ويعتبر العمل في حفر األنفاق، ونقل البضائع عمل مضني 

من قبل الهجمات اإلسرائيلية في يتم استهدافهو أن ينهار النفق أويمكن  ،ر اليوموخطير، وهو عمل تحت األرض ويتم على مدا

شخص في  211شخص وجرح  122الحديثة،  قتل  -األمم المتحدة - مكتبتنسيقالشؤوناإلنسانيةوبحسب تقديرات  ،أي وقت

 (. 2212، األمم المتحدة - مكتبتنسيقالشؤوناإلنسانية) 2222صناعة األنفاق منذ حزيران 

أنها المنطقة المتواجد بها في رفح حيث  المستجيبيننفاق من قبل سترزاق من خالل العمل باألنه تم ذكر االأومن غير المفاجئ 

لى رفح بشكل إلى التنقل إبناء ممن يعملون في األنفاق في رفح باإلشاره أن لهم أمن بيت الهيا  المستجيبينوأفاد بعض  األنفاق،

 يومي.

وغير المستفيدات من البرنامج من أوضاع العمل غير اآلمنة واإلصابات الحادة  ،كت العديد من األمهات المستفيداتوقد اشت

التي  -األمم المتحدة - مكتبتنسيقالشؤوناإلنسانيةلويتماشى هذا مع نتائج دراسة حديثة  ،لى الموت في بعض األحيانإدت أالتي 

سمنت كياس األأبضائع بأطراف حادة، صعوبة التنفس بسبب نقلاف بسبب ن معظم الحوادث تشمل: بتر األطرأوجدت 

المفتوحة، كسر الساق بسبب السقوط في النفق، والتعرض لصدمة كهربائية بسبب الرطوبة التي تؤثر على أنظمة الكهرباء 

 (.2211وتشا، أوغيرها )

 ن ارتفاعإدناه، فأوكما هو مبين  ،العاملين في األنفاقشائع لدى -فين روهو مسكن لأللم يشبه المو-ترامادول عقار ن تهريب إ

حد أسباب شهرة الترامادول في صناعة أن أوبحسب المستفيدين،  ،نحاء غزةأاإلدمان على ترامادول قضية مقلقة في كل  نسبة
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من النساء الحوامل يعانين من  239شهر و 02-3% من األطفال ما بين 90.9يعتقد ان حوالي خمس طلبة المدارس في غزة لديهم فقر في اليود، و   

 .    (AIDA,2009)فقر الدم 



رير تفيد بأن مالكي وهناك تقا ،جهاداإلوتبدد خوفهم وتحسين قدرتهم على التكيف مع الضغط و ،األنفاق هي تحسن مزاج العمال

 داء العاملين.أالشرب لتحسين همياالترامادول في أقراصاألنفاق يخدرون عمالهم بما فيهم األطفال من خالل تذويب 

عاماً بالعمل حديثاً في النفق  22من رفح هذه التجربة، فقد بدأ إبنها وعمره  اً عام 21رملة عمرها أبناء أحد أوتعكس خبرة 

صابات، وطلب الرعاية الصحية في المستشفيات عدة إمن  ىوقد عان ،يتزوجلوتوفير المال  ،حد عشرخوته األأمه وأليساعد

"هو يعمل هناك )في النفق( ماذا يمكن  :وقالت أمه ،مادولاتم القبض عليه حديثاً من قبل شرطة حماس وهو يهرب التر ،مرات

 ."أفضل من التسولن يبني بيته ويتزوج، هذا أطعامنا، وإن يفعل غير ذلك؟ يريد أ

لى سحب إوالرجال أالنساء تعيلهان الفقر المدقع يدفع األسر التي أدناه(، غير أهمية التعليم لألسر الغزية )انظر أوبالرغم من 

 المباشرة ن مصاريف المدارس تتفاقم بوجود عدد من األطفال في سن الدراسة، ومصروفات المدرسة،حيثأرساطفالهم من المدأ

ليها إأشير حيث ،المباشرة على الشنط والزي المدرسي والقرطاسيةتضيف ضغطاً كبيراً خاصة على العائالت الفقيرةغير و

 في الدراسة. لالستمراركعائق رئيس 

في باقي السياقات، كلما انسحب األطفال والفتية واإلناث بالتحديد من المدرسة في سن مبكرة، كلما كان لهذا هو الحال وكما 

ن بعض األعمال أوبالرغم من  ،ثر حاد وطويل المدى على حياتهم ورفاهيتهم وأطفالهم وفرصهم للخروج من الفقرأب نسحااال

عمال أخرى أواألقارب، غير ان أوفي مزرعة الجيران أالتي يقوم بها األطفال تحمل مخاطر قليلة نسبياً مثل العمل في البقالة 

 . تشكل خطراً كبيراً علىاألطفال

عون الحلويات والسجائر والترمس يطفال ذكور وأناث ومنهم من لم يتجاوز خمس سنوات يبأنهم يرون أالمستجيبينفاد بعض أو

قامت  ،رأت حادثاً حيث انهأفادت امرأة خالل جلسة نقاش بؤرية أوقد ،على اشارات المرور وفي الشوارع والمتنزهات العامة

الركام جمع  يعملون فيهم ءبناأن أالمستجيبينعرب بعض أوفي بعض النقاشات،  ،سيارة بدهس طفل كان يبيع في الشارع وقتلته

ن الجيش ،أو اإلصابة حيثأالخردة والصفائح الحديدية من المناطق المحاذية للمنطقة العازلة، وهم معرضون للموت و

طفال يعملون في أهناك العديد من التقارير عن وعاله، أوكما ذكر  ،يقترب من المنطقةي شخص أاإلسرائيلي يفتح النيران على 

 األنفاق في رفح.

 طلب اإلعانه من المنظمات غير الحكومية والمؤسسات الخيرية 

قول العديد من األسر التي نا ئيفاجسرهم، ال أعتماد على الذات في دعم يجاد حلول لالإفي ضوء المصاعب الجمة في 

نها تسعى لطلب المساعدة والدعم المادي من المنظمات غير الحكومية المحلية، ومؤسسات المجتمع المحلي أالنساء تعيلها

 مية تستهدف تحديداً الن المنظمات الخيرية اإلسأحيث  ،يتاموالمؤسسات الخيرية اإلسالمية، وهناك رعاية إضافية لألرامل واأل

 يستحقون الدعم من هذه المؤسسات.نهم أبوهناك وعي عام  ،األرامل واأليتام

والتي ركزت على النساء المتزوجات والصغيرات )وكذلك الكبار والشباب الصغار(.  2212وبحسب دراسه للبنك الدولي في 

والمساهمة في توزيع  ،والمساقات التدريبية ،فإن التطوع مع المنظمات الخيرية اإلسالمية بما فيها المشاركة في المحاضرات

كي يلتقين مع  ،ساسية للنساء المتزوجات في غزةأجتماعية هي استراتيجية والمشاركة في النشاطات اال ،لمعونات اإلنسانيةا

 ( .2212نساء أخريات )البنك الدولي، 

النساء، فبدالً من التطوع والمشاركة تعيلهانتائج العمل الميداني في هذه الدراسة استراتيجية مختلفة عند األسر التي  أظهرتوقد 

اثة النقدية غاإلحيث لى البحث عن كفالة لليتيم، إالنساء مع هذه المؤسسات تعيلها في النشاطات، اقتصر انخراط األسر التي 

طرق نها ال ت:أالنساءتعيلهاي دعم مالي أو مادي متوفر. قالت بعض األسر التي أالمساعدة في تغطية الرسوم وووالغذائية، 

في هذه الدراسة  المستجيبينوقد يعزى السلوك المختلف الذي تمت مالحظته بين  ،أبواب مؤسسات أخرى بسبب ضيق الوقت

وفي  ،النساء مقارنه بالنساء المتزوجات أو النساء الصغيراتتعيلها لى المشاغل الحياتية والمسؤوليات الكبيرة لدى األسر التي إ

امرأة ةتعيلهاسرأدناه من ألعبن دورين: دور األب ودور األم . والمثال الوارد يهن مرهقات كونهن ، قالت النساء  أنةمناسبات عد

 ع.ئشا اً عام 22مستفيدة من رفح عمرها 



 
 

 
 

اآلن أعمل كل شيء  ي" قبل موت زوجي وعندما مرض طفلي، كان زوجي يساعد مثالً في شراء الطعام، ولكن

 وحدي، ال أحد يساعد".

ن المساعدات المتوفرة من قبل المؤسسات أنهم يشعرون أالذكور واإلناث من رفح وبيت الهيا  المستجيبينشار عدد من أو

ونظام الواسطة و ،أنتماء السياسيالمحلية، والمنظمات غير الحكومية بما فيها المؤسسات الخيرية اإلسالمية تعتمد على اال

من بيت الهيا في أحد نقاشات المجموعات البؤرية مع الرجال تحت سن وأفاد أحد المشاركين  ،اإلتكال على العالقات المؤثرة

 لى مشاريع التشغيل من خالل المنظمات غير الحكومية:إ، وباإلشارة اً عام 22

صغيرة، في منطقة" لقد رأيت وبالصدفة قبل ثالث أو أربع سنوات قائمة بالمستفيدين من منظمة غير حكومية، وألننا 

وكان في القائمة ثمان أشخاص من نفس العائلة، أحدهم محام والثاني موظف في  ،األسماءتمكنت من التعرف على 

 القطاع العام وال يستحقون المساعدة ولكنهم ضمن القائمة".

 جتماعية واستراتيجيات التكيف اال–العوامل النفسية 

ويجب على ،لى عالم الكبارإونقطة تحول  االجتماعيةللتقدير والمكانة تقليدياً، يعتبر الزواج في المجتمع الفلسطيني مصدر 

 –ضمحالل الدور اإلنتاجي للرجالوكان ال ،من الزواج واإعالة عائلة كي يتمكنعلىالصغار إظهار استقرار مالي وقدرة  شبابال

أو ، وبسبب شح الوظائف واألعمال )وكذلك عدم القدرة للهجرة خارجاً للعمل  ،الشباب الصغار المتزوجين وغير المتزوجين

 على صحتهم النفسية.ةكثيرالدراسة ( ، أثراً وتبعات 

  (،2212والبنك الدولي ،  2212، المرأة وتمكين الجنسين بين للمساواة المتحدة األممهيئة نتائج دراسات حديثة ) معوبالتناغم 

فصحوا عن شعورهم بالعجز، واإلحباط وغياب تقدير الذات ، أو الرجال بشكل عام( أ نفالرجال )والنساء في وصفهم ألزواجه

وتم  ،ويظهر العديد منهم وكأنهم في صراع دائم "للحفاظ على الكرامة " وحفظ ماء الوجه أمام أسرهم وأصدقائهم وجيرانهم

وكانت هناك إشارات  ،تجاه التوترات والنزاعات داخل األسرةاقر كعوامل أساسية تدفع بثر الضغوطات النفسية وتعميق الفأذكر 

وأفاد بعض الرجال أنهم يفضلون ترك البيت لبضعة ساعات  ،في بعض األحيانلى عنف جسدي إحول تطور هذه التوترات 

التي ال يمكن  نب الطلبات الكثيرةأو الجلوس للتدخين وشرب الشاي مع األصدقاء لتج ،لى الشارع "ألي مكان"إوالخروج 

 زوجاتهم وأطفالهم.تحقيقها ل

 وقال رجل في الخمسين من عمره من بيت الهيا .

ستطيع طلب أستطيع توفير ما يحتاجونه وال أال  ،أشعر بالعجز عندما تطلب زوجتي المال أوالطعام لألسرة" 

ترك البيت ألتجنب ضربها أوفي بعض األحيان  ،ضربهاأعندما تصر زوجتي  ،المساعده من اآلخرين وكأنني أتسول

 أذهب خارج البيت".ووضرب األوالد، 

ب من وستراتجية يتبناها باألخص الذكور للتخفيف من الضغوطات والغضب وللهراكالمخدرة لمواد لتم ذكر التعاطي الضار 

ذي ظهر خالل العمل الميداني هو اإلدمان على وال ،على النيكوتين، ولكن األمر المقلق بشكل أكبر إدمانهموذكر العديد  ،الواقع

 مادول.اترال

 ،للتسلية رخيص مادول الذي ذكر أعاله على نطاق واسع بين عمال األنفاق، ويتم استخدامه بشكل متزايد كمخدرايستخدم التر

والشعور بالوهن المرتبط باآلثار المتراكمة للحصار والبطاله والعنف والصراع  ،يساعد على الهروب من الواقع المرير

-ن اإلدمان على المخدرات قد ارتفع بين الغزيين بشكل ملحوظ  أ، 2212المستمر . وبالتحديد، تشير نتائج دراسة في عام 

لى المشاكل الصحية النفسية إإلضافة (. با2212بشكل جدي )بروجلر ، مدمنون عام - 22و 11عمارهم ما بين أخاصة من تقع 

 لى فقر مدقع. إن يجر العائلة أوالبدنية التي تظهر بسب اإلدمان، يمكن لإلدمان في بعض الحاالت 

حيث  اً عام 22قل من أحد نقاشات المجموعات البؤرية في بيت الهيا ومع رجال أمادول في اوتمت مناقشة سوء استخدام التر

 منهم:اثنانقال 



خذ عقاقير أويهربوا من خالل أن يخسروا عقولهم أأصبح الناس مجانين بسبب الحصار وغياب الدخل، فإما " 

 ."الهلوسة

مادول، تركته زوجته وذهبت للعيش في بيت والدها، وبينما هي هناك قام هو ببيع كل اابن عمي مدمن على التر" 

 ."مادولاشيء، الثالجة، التلفزيون  .... كل شيء لشراء التر

البنك الدولي  اً يضألى توفير الدعم النفسي ألزواجهن المكتئبين والغاضبين )انظر إويتسع دور النساء كمقدمات رعاية للمرضى 

وقات الشدة، وبدورها أظهرت النساء ألى زوجاتهم للحصول على الدعم في أنهم يلجأونإ(.  ذكر الرجال المتزوجون 2212:

 زواجهن النفسية.أتدهور صحة وسبب  نالمتزوجات التفهم لمشاعره

شارت العديد من النساء أنهن وجدن أالنفسية المتعددة التي تتعرض لها النساء المتزوجات،  –جتماعية جهة المخاطر االاوفي مو

 نفتاحابها فيوفي األوقات التي يتحدثون  ،والجيران خالل الزيارات المنزلية ،والصديقات ،الراحة والدعم من األقارب اإلناث

النساء ولكن وبشكل عام تعيلهاشكال التكيف من قبل بعض األسر التي أوقد تم ذكر هذا الشكل من  ،" ..ن"والتفريغ عن مشاكله

بسبب  ،  من البيت لرؤية الصديقات والجيران واألقارب نذا استوجب ذلك خروجهإخاصة ، استخدامهفي تجد النساء صعوبة 

 جتماعية والعائلية التي تقيد حركتهن. األعراف اال

نفسهن، واعتبرت أجتماعية وعزل "الصبر" وتقبل الوضع وتخفيف عالقاتهن االتمارسنها أالنساء تعيلهاسر أفادت عدة أوقد 

 خاصة مع الوصمة المرتبطة بهن ،هنليعيستغيبونهنهذه العزلة المفروضة ذاتياً كخيار أفضل من سماع  "كالم الناس" الذين 

قبل وضعي أبقى في البيت، هذا أفضل من كالم الناس، أعاماً من بيت الهيا "  22حدى المطلقات وعمرها إوبكلمات  ،كمطلقات

 ".وكما ه

ن يويبكيجلسون  ننهأمن المطلقات واألرامل  اتالعديد أجابت يكن  مثقالت بالهمومالنساء عما يفعلنه عندما لت ئسوعندما 

 فادت ثالث مستجوبات أنهن يفضلن األماكن المعتمة في البيت حيث يجلسن ويبكين.أوقد  ،ومع أطفالهنألوحدهن 

سس الضيافة أن إالنساء أو الرجال: تعيلها عربت عنه األسر التي أوهناك ارتباط ما بين العزلة المفروضة ذاتياً والفقر، وهذا ما 

ن يوفر تشكيلة واسعة من األغذية أالمضيف  منث يتوقع حي ،جتماعية في غزةساسي من التفاعالت االأالتقليدية هي جزء 

حتفال بمولد طفل جديد مثل اال، جتماعية والعائليةوتتطلب زيارة األصدقاء واألقارب والمشاركة في المناسبات اال ،والمشروبات

عاماً فما  22النساء تعيلهاسر أحدى المشاركات خالل نقاش لمجموعة بؤرية مع إشرحت وقد .شراء وتقديم الهدايا، واألعراس

 لضيوف:استقباالفوق في رفح استراتيجيتها في 

حتى يتسنى لي  ،وآكل كمية قليلة ليومين قبل الزيارةأنني سأستقبل ضيفاً فيمكن أن أصوم أو أطبخ أن كنت على علم إ"

 فضل للضيف أو الضيفة".أتوفير طعام 

 ستثمار في التعليم العالي لإلناث اال

ستثمار قيمة عالية لال المستجيبينعطى غالبية أتواجه األسر، فقد التيلعوائق المالية الجمة وارتفاع مستويات الفقر بالرغم من ا

 ،بتدائيةطفالهم حتى في المراحل االأبقاء إعاله، فأكثر الناس فقراً وتهميشاً يجدون صعوبة في أوكما هو مبين ،طفالهمأفي تعليم 

طفالهم أالرجال تعمل ما بوسعها لضمان بقاء  يعيلهاالنساء واألسر التي تعيلها ن معظم األسر التي أنه من الواضح أمع 

 22صغر من أحدى ربات األسر في بيت الهيا وعمرها إفادت أوقد  ،لى الجامعةإوخصوصاً اإلناث في المدرسة واإلنطالق 

مع نتائج دراسة حديثة لهيئة األمم المتحدة لتمكين  ماشىوهذا يتأطفالها من التعليم"،  ننها  "تفضل عدم األكل على حرمااًأعام

ستثمار في تعليم اإلناث كظاهرة جديدة نسبياً  في غزة ) هيئة األمم المتحدة لتمكين النساء والتي وصفت اال ةاالنساء والمساو

ا بعد الثانوية العامة تضاعف منذ يكملن دراستهن م اللواتين معدل النساء أ(. وقد وجدت الدراسة ذاتها 2211ة، اوالمساو

 )المرجع السابق(. 2221و 2222



 
 

 
 

دناه( له أن اإلعفاء من الرسوم الجامعية التي يستحقها المستفيدين من البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية )انظر إ

ضافية للرغبة في إسباب ألى إوتشير نتائج هذا البحث الميداني  ،ويعتبر محفز رئيس للتعليم العالي ،تقدير من قبل المستفيدين

 وغير المستفيدين من برنامج التحويالت النقدية في تعليم بناتهم. ،استثمار الوالدين من المستفيدين

وتتطلب  ،هافينخراط االتستطعن شكال األعمال التي ألى حد كبير إضافية تقيد إفي ضوء سوق عمل مكبل، تواجه النساء عوائق 

 فإن  جتماعية شهادات جامعية  وبالتالي،الوظائف " المقبولة اجتماعياً " للنساء الغزيات في التعليم والصحة والقطاعات اال

 الحصول على درجة جامعية يزيد من فرص اإلناث في  الحصول على عمل بأجر في المدى القريب. 

وفي ضوء ضبابية الدور اإلنتاجي ،المستقبل حيث يلعب التعليم دوراً هاماً يضاً مسألة زواج األنثى في أبالحسبان  كما وتؤخذ

وظيفة، مطلوبات للزواج حيث يتوقع منهن جلب الدخل  نن النساء غير المتزوجات ولديهأللشباب والرجال الكبار، فيمكن القول 

كمدخل لفرص العمل وضمان هام في حالة الطالق لى التعليم العالي إيضاً خالل النقاشات البؤرية أألسرة.  أخيراً، تم اإلشارة ل

 والترمل.أ

وكما تم بحثه  ،ستثمار في التعليم العالي توجه مشجع لحاضر ومستقبل اإلناث والنساء في المجتمع بشكل عامن االأمن الواضح 

عدم قدرة سوق العمل في وفي ضوء زيادة ،عاقة مشاركة المرأة في القوى العاملةإ، هناك عوائق هيكلية واجتماعية تستمر في 

صبح من الصعب جداً العثور على الوظائف المقبولة اجتماعياً .  أغزة من استيعاب األعداد المتزايدة من خريجي الجامعات، 

والغالبية العظمى من  ،على معدالت بطالة في األراضي الفلسطينية المحتلةأوعلى مر العقود، كان لدى النساء الغزيات في غزة 

 (.2211ة، اوبمؤهالت جامعية )هيئة األمم المتحدة لتمكين النساء والمساو ،ن عن العمل هن النساء الغزيات الصغيراتالعاطلي

ال  -نه في بعض الحاالت أ -وبالرغم من القيمة العالية التي تضعها األسر على التعليم الجامعي، فزيادة مستويات الفقر تعني 

ضافي إوهناك اعتبار   ،بناتهم في المدارس الثانوية والجامعات، وقد يفكرون في تزويجهنبقاء إيستطيع الوالدين تحمل تكلفة 

قد يكون هذا  ،عندما يتزوجن ويبدأن بوالدة األطفال -صالً أيجادها إالتي يصعب  -وهو قدرة النساء على الحفاظ على وظائفهن  

 ،( 2212طفل لكل امرأة في  2.3تحدياً خاصة في ظل ارتفاع معدل الخصوبة لدى النساء الغزيات ) 

األطفال والمصروفات اإلضافية في رعاية األطفال لتحافظ المرأة ة ئتنش( ، ومسؤولياتهن في 2212، طريفريقاألممالمتحدةالقُ )

 على عملها ووظيفتها.

 

 

 

 

ين والمجتمع مع برنامج التحويالت تجارب المستفيد  8

 النقدية وأثره على الرفاه 

دمج برنامجي ب 2212ستراتيجية وزارة الشؤون االجتماعية للتحويل النقدي والتي طورت عام حد األهداف الرئيسة الأن إ

مة وسر المحرالا واألفراد و"طيني الوطني للتحويالت النقدية هو " تمكين الفقراء سالبرنامج الفل –تحويل نقدي في واحد 

الطرق لهذا التمكين هي من خالل "زيادة مشاركتهم في تخطيط  ىحدإو ،(2:2212جتماعية، والمهمشة )وزارة الشؤون اال

 وتصميم البرامج والخدمات التي تستهدفهم )المرجع السابق(. 



لى محدودية مشاركه إتشير  –هذه الدراسة  ن نتائجأ، غير بإشراك المستفيدين بصورة نشطةالواضح لتزام بالرغم من اال

فراد المجتمع ألبية المستفيدين وغيرهم من االمستفيدين من البرنامج في تصميم وتخطيط وتنفيذ البرنامج. وبالتحديد، لم يقدر غ

وبالتحديد برنامج جتماعية الفلسطيني الصالح قطاع الحماية اإوراء من واألسباب  الهدف، ةهذه الدراسفيتم اإللتقاء بهم  نالذي

 التحويالت النقدية.

دخال إو ،ستهداف المبني على الفقرلى االإالمحدد ستهداف المبني على التصنيف ويبقى الكثيرون غير واعين للتحول من اال

األهداف وهناك وعي عام حول بعض التغييرات ويبقى الغموض حول عملية التوحيد  ،المعادلة الحسابية لتحديد األهلية

قتصادي لألسرة ن األهلية تعتمد على تقدير الوضع االأالمستجيبينوقد أشار عدد قليل من  ،واألسباب وبشكل عام عمل البرنامج

لى إيضاً أوالمحددة  لية مرتبطة مع تصنيفات الفئات الضعيفة هن معايير األأالمستجيبينويظن غالبية ،من خالل "الحاسوب"

في صنع القرار فيما يتعلق باألهلية،  نفوذن يجتماعياال الباحثينن لدى أيضاً الكثيرون أيعتقد و ،و الواسطة، أاالنتماء السياسي

 .ةالنقدي تمبلغ التحويالأيضاً والبقاء في البرنامج و

 والمجتمع عن تصميم وتنفيذ البرنامجن يالمستفيد وجهات نظر 2.0

 اإلستهداف ومعايير اإلنتقاء 

ي ففقر األسر أن برنامج التحويالت النقدية يستهدف ألى إ المسؤولينوغير المستفيدين ون يالمستفيد: المستجيبينشار غالبية أ

 ولكن البرنامج ال يصلهم. ،سر فقيرة جداً تستحق اإلعالةأن هناك أقعين وغزة وهناك شعور قوي في الم

ستهداف برنامج التحويالت النقدية، فقد كان من إ:بسبب المعلومات المحدودة لدى المستفيدين عن عمل وطرق أخطاء اإلقصاء

ن الفقراء أوعبر القلة ،د عن عدم معرفتهميلة وراء اإلقصاء، حيث عبر العدمن يحددوا األسباب المحتأالصعب على المستفيدين 

اإلقصاء مع وقد ربط آخرون  ،هليتهم للحصول على الدعم تحول دون تقدمهم للبرنامجأواحتمالية  ،ال يعرفون عن البرنامج

وأشار المستفيدون بآراء مختلفة حيال هذا  ،تقدم األسر بطلب للمساعده من البرنامج دونجتماعية التي تحول الوصمة اال

أمام توحاً فوبالتحديد قبل عشر سنوات عندما كان سوق العمل اإلسرائيلي م –نه في السابق أن غالبيتهم قالوا أحيث  ،الموضوع

صبح طلب المساعده هو العرف فأاليوم  أماو ،"ويمس بالكرامة"،" عاراً اجتماعياً بر "تبطلب للمساعده يعكان التقدم ، الغزيين

حد المشاركين في أوبكلمات  ،عتماد الكبير على المساعداتواال ، والفقر الشديد،البطالةمعدالت السائد خاصة في ظل ارتفاع 

 ات مخزياً في السابق ولكنه طبيعي اليوم.، كان الحصول على المساعد(عام 22-21)مجموعة بؤرية 

هم من لى حاالت من المستفيدين الذين إ"غياب العدل" عند التطرق مصطلح الظلم و المستجيبونذكر كثيراً ما : اإلدراجخطاء أ

حدى المجموعات البؤرية  مع إفي  ةشاركتم ذكره من مالذي مشابهة للمثال أدناه  ةمثلأ،ال يستحقون الدعمالمستجيبينوجهة نظر

 :كانت شائعة خالل النقاشات، فأكثر في رفح اً عام 22النساء تعيلهاسر أ

من البرنامج، وآخرون لديهم $(  222) شيكل  1122يعملون في تجارة األنفاق ويحصلون على  اً شخاصأ"أعرف 

 يضاً يحصلون على الدعم".أو، مزارع دجاج

في غزة )وفي الضفة الغربية  ةود أخطاء في شمل المستفيدين بسبب الواسطة المتأصلوج المستجيبينوقد عزى العديد من 

حسب البعض الذين كانوا سريعين في ربط حصول  المستجيبينبعض ، ولهذا السبب ،والدول المجاوره مثل سوريا واألردن(

 غزة.أو م هللا الواسطة في رابال يستحقون المساعدة  وجهة نظرهم

 21و 22فيدين من البرنامج من بيت الهيا خالل نقاش مجموعة بؤرية مع رجال ما بين تالمشاركين غير المسحد أوذكر بغضب 

 اً.عام

وتم قبول طلبه ألنه يعرف  ،جتماعية"الواسطه هي العامل األساسي، ذهب ابن عمي للتسجيل في وزارة الشؤون اال

 ن أنستطيع ال ،ود كثير من الطلباتطلبك ألن لدينا عد خذأستطيع ن"ال  :عندما ذهبت للتسجيل، قال لي،وشخصاً هناك



 
 

 
 

يام أألني ذهبت بعدعشرة ةسطاالوابن عمي بينما رفض طلبي، الجواب الوحيد هو  طلب ولقب" فكيف تم نأخذ طلبك

 فقط.

ويحصل على دعم من  ،المالي جيد جداً  هالسيارات ووضعيعمل في تجارة قريب  يلدبيت الهيا، "منعام( 22رمله )ذكرتأ

 نتظام".اجتماعية ألن لديه صديق في الوزارة يزوره بوزارة الشؤون اال

كما هو  – المستجيبينشار بعض أحركات سياسية، ولكن لنتماء أو الدعم بالضرورة مرتبطه باالةالواسطلم تكن النقاشات حول 

وقد  ،سياسي أثر على انتقاء المستفيدين من البرنامجلنتماء ان االألى إ–الحال في آليات اإلنتقاء في برامج غير حكومية في غزة 

ختيار من قبل الوزارة هو ن "األهم في االاًأعام 21-22شار أحد الرجال خالل نقاش مجموعة بؤرية في بيت الهيا مع رجال أ

 ماس واألصفر فتح" حلى األخضر إةشارإ" لون القميص الذي ترتديه

 المعادلة الحسابية 

نه يمكن تحسين أقرار واإلنفتاح في لى اإلإجتماعية وبشكل مشجع من وزارة الشؤون اال المسؤولينأشارت النقاشات مع 

التعديالت  ضجراء بعإ، تم (عالهأوكما تم ذكره في الجزء السادس ). تهميشفضل مع الفقر والبشكل أبط ترلتالمعادله الحسابية 

إلى مزيد من التحسين للمعادلة الحسابية فى عدة وتشير نتائج هذه الدراسة ،ويالت النقديةنطالق برنامج التحامنذ  ةعلى المعادل

 ألسره في غزة.ه الرفامجاالت كى توفر تقدير أكثر موثوقية  ودقة 

في كل من غزة والضفة  ةاألسري ية: تستخدم المعادلة الحسابية ذاتها لتقدير الرفاهالموضوعي الفقر الخاصة بالسياق خصائص

 التي ال يمكنو الخصائص المحددة للفقرسياقات  و بين المنطقتين ختالفات هامةا قد يُغيب خطورة كبيرةأن هذا ومع ذلك،هناكالغربية، 

وامتالك أقرب مركز صحي أن عن البعد أ، األشخاص الرئيسينحد أشار أوكما ، .واحدة معادلة حسابيةمن خالل  اإلمساك بها

ولكن ليس لغزة حيث قرب المسافات بشكل عام والتغطية المحدودة  ،سراتيلي قد تكون مالئمة لواقع الضفة الغربيةإهاتف نقال 

( على سبيل 21فحة في ص 1)انظر المربع لألونرواجتماعى اال شبكة األمانقد طور وللشبكات الهواتف النقاله اإلسرائيلية. 

معادلة حسابية للضفة الغربية وأخرى لغزة لتغطية الفروقات الهامة، ويمكن للبرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت ، المثال

 يضاً".أينظر في هذا األمر  نأالنقدية 

ستهالك من قبل الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني الذي نفذ ى مسح االلتعتمد العوامل المتضمنة في المعادلة الحسابية عو

وعملية الرصاص ،حماس، فرض الحصارةسيطر –داث رئيسة في غزة أح ة، ومنذ ذلك الحين، وقعت ثالث2222العام  في

المأخوذة  العواملنظراً ألن هناك قلق  بالتالي فإن ،الة الفقر ومستويات المعيشة للسكانحالمصبوب التي كان لها تبعات على 

األسر بمستويات وطبيعة  خصائصواحتمالية عدم تغطيتها بشكل جيد ،قديمة الحالية أصبحت باإلعتبار في المعادلة الحسابية

 الفقر الحالي. 

 ،غياب العدلالي عتبار في تحديد مبلغ النقد للتوزيع وبالتن حجم األسرة ال يأخذ باالأ المستجيبين: يعتقد معظم ةالعائلحجم 

و اقل أفراد أسر بأربع أو أقل من أوأكثر يحصلون على نفس المبلغ أفرادةأمن عشر ةسر مكونأن أفي  ةشارات عدإوكانت هناك 

سر أ$( بينما 222شيكل ) 1122ن يحصلون على وو حتى موظفأسر صغيره جداً أ( من رفح "هناك اً معا 22وبكلمات رجل )

 $( هذا غير عادل. 132شيكل ) 222كبيرة وبها مرضى تحصل على 

ن أوذكر  ،مرتبط جيداً مع الفقرالوغير  ،المعطى لوضع المسكنالئم مالالوزن غير من يضاً أالمستجيبون: اشتكى  وضع المسكن

ن وسرائيل والكثيرإعمالهم في أما اليوم فقد خسروا كل أ،سرائيلإ عملها في اللن تبني بيوتاً خأالعائالت الغزية استطاعت  آالف

 هنأويقول المستفيدون  ،اآلنيجنونه سابقاً، والبيت هو كل ما يملكون  واو يحصلون على جزء بسيط مما كانأن عن العمل وعاطل

ي اعتبار لخسارة األسرة أذلك بدون ى المعلومات بناء عل ئويعب،جتماعي للمنزل، فما يراه هو منزل جيداال الباحثعند زيارة 

 .ولكنهم يعيشون في بيت جيد ،هم يعانون من الفقر المدقعأنو ، ساسيلمصدر دخلها األ



الدفع من المستلم األصلي والذي سند بعض الحاالت تحويل  في  نه تمأ المستجيبينشار بعض أ: ةالنقدي تتحويل ملكية التحويال

 ةوبالعاد، بأمراض مزمنة ألفراد آخرين في األسرةالمعاقين أو المصابين لى الفئة المهمشة مثل األرامل واألشخاص إينتمي 

وبإقصاء  أدناه(2)أنظرإطار  المبالغ النقدية فياألب  تحكم أدى ذلك إلى بعض الحاالت في،  أخ () أب ، أو ى ذكرمن ذوي القرب

 واعتبر هذا كإجراء غير عادل.، دارة النقدإة ويالمستفيد األصلي من ملك

 النساء تعيلهااألسر التي تضرر و ةالنقدي ت: تغيير ملكية التحويال1المربع 

وتمضي  ،دهاونها غير مرغوب بوجأحيث ،ينعاماً طلقت حديثاً في بيت والدها مع طفليها الصغير 22وعمرها  ةتعيش امرأ

طيني الوطني للتحويالت النقدية، كان التحويل سوقبل انطالق البرنامج الفل ،في غرفه صغيرةأوقاتهم المرأه وأطفالها معظم 

 اتجتماعياال الباحثاتحدى إمت لها قدوقد  ،المبلغ فيبشكل كامل  تحكمو ،2211بيها في ألى اسم إالنقدي بإسمها ولكنه تحول 

رحبت  ،النصيحة في التسجيل في الجامعة كشكل من "االستثمار في ذاتها" حد الباحثين المحليينأبها شارك خالل زيارة منزلية 

راره والبقاء في قبالتالي ليس لديها أي خيار بل قبول ،التسجيل في الجامعةنفقات المرأه بالفكرة لكن والدها غير مستعد ليغطي 

 على المبلغ. ةسيطر لهان ليس أحيث  ،البيت

 

يعيل التسجيل، وتبعاً لإلجابه على اسئلة مثل "من  عادةإعملية ، حصلت هذه التغييرات خالل الباحثين االجتماعيينوبحسب 

جابت المستفيدات، " األب" خاصة في وجود األب أثناء أحيث  ،"ةالنقدي تصدر التحويالتن أاألسرة" و " بإسم من يجب 

لكيفية التعامل مع هذه الحاالت خاصة  محدد جراءإنه ال يوجد حالياً أالذين تم استجوابهم  الباحثون االجتماعيونفاد أو ة،الزيار

 عندما ينتج عنها الصراع والتوتر داخل األسرة.

جتماعية التي تأخذ من الفقر األسري نقطة رتبط مع روح استراتيجية الحماية االن الفكرة من هذا التغيير في الملكية مإ

على  يطغىن هذا النهج أومن األهمية بمكان مالحظة  ،لى خفض الفقر األسري ككلإالتحويل النقدي يهدف  ذاً إنطالق. اال

وعالقات  ،بين الجنسين اةدم المساوعاله، فإن عأوكما هو موضح في الجزء  ،داخل األسرة السلطةوعالقات  ةتفاعالت هام

للفقر والتهميش، وبالتناغم من الهدف الثاني من عرضةً النساء تعيلها ألسر التي اموجوده في األسر الغزية،  المتكافئة القوة غير 

( ، فمن b:2212:12االجتماعية جتماعية  "رعاية وتمكين الضعفاء والفئات المهمشة" ) وزارة الشؤون استراتيجية الحماية اال

 األسر ويتم التعامل معه في برنامج التحويالت النقدية.التهميش داخل ن يطرح أاألهمية 

 مبلغ وتواتر التحويل النقدي 

حتياجات األساسية لتغطية اال اوعدم كفايته ةالنقدي تالتحويالمبلغ من قلة  ةفي هذه الدراس المستجيبيناشتكي كل المستفيدين 

ي دعم آخر أأو ،وأعرب العديد أنهم لم يتمكنوا من التكيف دون مصادر أخرى للطعام والدخل ،الكبيرةلألسرة خاصة لألسر 

البرامج وانطالق دمج ن مخصصاتهم قلت بعد أالبعض  ،عالوة على ذلك يرىفي برنامج التحويل النقدي ةضافة لإلعانإ

ومن غير  ،خرينهر في بعض الحاالت، ولكنه ازداد آلشأ 2$( كل 12شيكل )  222البرنامج الفلسطيني للتحويالت النقدية ب 

لى خفض المبلغ، وهذا يفاقم من مسألة إيضاً غير واعين لألسباب التي أدت أولكن  ،ن الذين تأثروا سلباً هم مستاؤونأالمفاجئ 

 عدم الرضى وخيبة األمل.

وضمان تدفق النقد  دارة ديونهإأشهر حتى يتسنى له  ةمن كل ثالث نه يفضل توزيع النقد كل شهر بدالً أتمقابلته شار كل مستفيد تمأ

أشهر وتأخير  ةهو غياب التاريخ المحدد للتوزيع كل ثالثوالضبابية ستقرار ما يزيد من شعور المستفيدين بعدم اال،م لألسرة

في وزارة الشؤون  ةولشهراً بسبب عدم توفر السيالنقدي أعالة(، يمكن أن يتأخرالتحويل  1)وكما هو مبين في الجزء ، التوزيع

 وخاصة فيما يتعلق بدفع الديون.اإلحساس باألمان وغياب  ،الضغوطات زيادةلى إوقد أدت هذه التأخيرات  ،جتماعيةاال

 تمويل المصادر 

في  المستجيبينعند طرح السؤال "من أين تأتي األموال للبرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية، فكانت اجابة معظم 

النساء تعيلها جاب "المؤسسات البريطانية"، وواحدة في األسر التي أواحد من بيت الهيا فقط "، تحاد األوروبي الموقعين " اال

 من بيت الهيا واآلخر من رفح لم يعرفا مصدر التمويل. احدهمأ، واثنانجابت من البنك الدولي، أ



 
 

 
 

وتم  ،جتماعيةشكال الحماية االأمن  من كونه شكالً  مساعدة الفقراء بدالً وخيري لأنساني إنه أالبرنامج على  المستجيبونف عر  

استخدام المصطلحات مثل: المساعدات اإلنسانية، ومساعدات خيرية، والمنح، والتبرعات، على مستوى المجتمع وخالل 

تعريف أو شرح  المستجيبينن ، ولقاءات المجموعات البؤرية واللقاءات المعمقه عند الطلب ماألشخاص الرئيسيناللقاءات مع 

 ماهية برنامج التحويالت النقدية.

ولم يشر أحد من ، جتماعية في غزة موازية للوزارة في رام هللاان حماس أنشأت وزارة شؤون أ المستجيبينيعي جميع 

المستفيدين وغير المستفيدين ن حماس مسؤولة عن إدارة وتمويل برنامج التحويالت النقدية، وهناك فهم واسع لدى أ المستجيبين

 جتماعية في رام هللا.مول ويدار من قبل وزارة الشؤون االن البرنامج يُ أاألشخاص الرئيسين و

، حول مصادر تمويل برنامج التحويالت النقدية الضوء على أسباب الدعم الدولي للبرنامج المستجيبينسلطت النقاشات مع 

، أن الالجئاتوغير الالجئات من البرنامج من  اتالنساء المستفيدتعيلها د من األسر التي قتباسات التالية كيف ترى عدوتبين اال

 من خاللها حقوقهن.لينسين نه مسكن وطريقة أتحرك سياسي عالمي فاعل، وشرحن كيف يرون البرنامج على لالبرنامج بديل 

حيث معظم السكان من  –بغير الالجئين، وذكرت أكثر في رفح  ةن هذه التصورات متأصله أكثر بين الالجئين مقارنأبدو يو

في أعقاب إنشاء دولة إسرائيل، وربطوا برنامج التحويالت  1312لى تجربتهم في التشرد في عام إشار الالجئون أو ،الالجئين

 النقدية مع حقهم بالتعويض عن خسارتهم وباألخص خسارة األرض.

ا أن نبقى صامتين ونغمض أعيننا عن مسألة نتعويض، يريدون يه ةالنقدي تن برنامج التحويالأ" أعتقد 

 من بيت الهيا. اً عام 22النساء تحت سن تعيلها حتالل ومعاناتنا في غزة". نقاش مجموعة بؤرية مع أسر القدس،واال

الجئ عمره ع م" برنامج التحويل النقدي هو تعويض للشعب الفلسطيني ألنه تم تشريدهم وتهجيرهم". نقاش معمق 

 النساء في رفح.تعيلها حدى األسر التي إعاماً وهو إبن  22

ن، ولكننا لن ننسى". نقاش معمق مع امرأة مطلقة ين ننسى حقوقنا كفلسطينيأوروبي تحاد األواال ون" يريد األمريكي

 من البرنامج، من رفح.  ةعاماً( الجئة ومستفيد22)

 عام، 22النساء تحت سن تعيلها سر أات بؤرية مع وأضافت امرأتين من رفح خالل نقاش مجموع

 ولكننا لن ننسى القضية الفلسطينية". ،"برنامج التحويل النقدي يشبه المخدر

طرق الحد أنه إهذا هو البرنامج، ، " أنه يشبه الشخص الذي يأخذ المسكن لينسى مرضه بينما ال تتم معالجة المرض

 الناس هادئين في وجه اإلحتالل.إلبقاء 

 جتماعيين االالباحثين التجارب مع 

ن يجتماعياالالباحثين شار الكثيرون لتفهم أجتماعيين، واالالباحثين لى تجاربهم اإليجابية في التفاعل مع إأشار معظم المستفيدين 

دين، كما ن "بقليلي اإلحترام" "وغير مساعيجتماعياالالباحثين لى إأما البعض فأشار  ،لمشاكلهم، والتعاطف،والشعور معهم

ولكن هناك سلوك غير مؤدب عند  ،جتماعيين بالعادة مؤدبين خالل الزيارات المنزليةاالالباحثين ن ألى إأشار المستفدين 

 جتماعية.الزيارات لمكاتب وزارة الشؤون اال

جتماعيين بعد انظالق برنامج التحويالت االالباحثين لى زيادة في عدد الحاالت التي يتابعها إ المسؤولينلقد أشارت اللقاءات مع 

ن أحالة، وذكر غيره  122-222جتماعيين في بيت الهيا عن زيادة الحاالت التي يتابعها من االالباحثين النقدية. وقد ذكر أحد 

ل فقط في كدقائق  2-12جتماعي ما بين االالباحث ويمضي  ،سرةأكثر من ألف ألى إوصل عدد الحاالت المسؤول عن بحثها 

 و المتقدمين بطلبات للبرنامج. ،أليغطي قائمة طويلة من المستفيدين ةزيارة منزلي



حد العاملين أة النماذج، وبحسب ئلى جامعي معلومات يركزون على تعبإجتماعيون أنهم تحولوا االالباحثون شعر يو

جتماعيين كيفية عمل المعادلة الحسابية، األوزان المعطاة االالباحثين ي من ألم يع   ،الت"صبحنا نعمل كاآلأجتماعيين، "اال

عضاء األسرة أكل  رو لماذا  ال يغطي المبلغ المقرأسابقًاً،  ةو سحب المعونة المقررأالمختلفة، لماذا يتم رفض األسر للمتغيرات 

وفي معظم األحيان  ،المستفيدينجتماعيون من عدم قدرتهم اإلجابة على استفسارات االالباحثون واشتكى  ،وغيرها من األمور

جتماعي في أحد الزيارات المنزلية لمستفيد االللباحث حد الباحثين الميدانيين أثناء مرافقته أوقد الحظ  ،"ال نعرف"بيجيبون 

جتماعي وبشكل دفاعي "هذا ليس خطأي االالباحث جابه أنه عندما استفسر المستفيد عن سبب خفض المبلغ، أمن بيت الهيا، 

 س قراري، هذا ما يظهر في الحاسوب".ولي

ليها إشير أومخصصات الهاتف، وتوفر الحواسيب،  ،والهواتف النقالة ،، فإن محدودية الدعم اللوجستي: المواصالتلذلكضافة إ

ية جتماعجتماعيين من رفح: "توفر لنا وزارة الشؤون االاالالباحثين حد أوأفاد  ،كعائق في القدرة على األداء بدقة وبسرعة

لى المكتب لوحدنا، وهذا يدفعني إلى موقع محدد، ولكن علينا التحرك من بيت آلخر، والرجوع إسيارة حيث يأخذنا السائق 

 ستخدام سيارتي الخاصة".أل

لى التدريب إيفتقرون الباحثين ن أجتماعيين من بيت الهيا االالباحثين مع مجموعة من  المسؤولينحد اجتماعات أاتضح خالل 

صعبة لديها مشاكل سرة أذا واجه إجتماعي االالباحث ن يقوم به أ، مثالً، عند طرح ما يمكن الخبراتوالمهارات و األساسي

نه أجتماعيين االالباحثين حد أطول من عشر دقائق، أجاب أوالذي يتطلب زيارة  ،خالل الزيارة المنزلية )عنف ضد النساء مثالً(

 جتماعية لمناقشة األمر.الشؤون اال لى مكتب وزارةإسيطلب من األسرة الحضور 

لى المستفيدين، وقد عبر العديد من المستفيدين ب "ال إواسعة النطاق بخصوص عدم وصول الوزارة بشكل نشط شكاوى هناك 

جميع فاد أوبالفعل، ، ذا ذهبنا لطلب المساعدةإال إجتماعيين االالباحثون لى الوزارة"، وال يزورنا إذا ذهبنا إال إاحد يساعدنا 

الفلسطيني للتحويالت النقدية بعد السماع عنه من األقارب، الوطني ستفسار عن البرنامج لى الوزارة لالإنهم ذهبوا أالمستفيدين 

ن الوزارة كانت مصدر المعلومات عند أحد أواإلعالنات في التلفاز، ولم يذكر  ،الجيران، األصدقاء، اليافطات في الشوارع

 تقديم الطلب. 

دراجهم في البرنامج من إوالمحتمل  ،الفقراءلرصد لى المجتمعات إقيام الوزارة بجهد للوصول يثمنون نهم أالمستجيبون شار أو

والمتابعة وتقديم  ،لى المشاكلإستماع نما ايضاً االإحدهم، المطلوب ليس فقط التفتيش وأشار أكثر، وأخالل زيارات منزلية 

ن تكون مصدر للدعم النفسي لألسر التي أنه يمكن للزيارات المنزلية "أالنساء يلها تعحدى األسر التي إ، وأضافت ةالمساعد

 ."يجاد الحلول للمشاكل تبعاً للتحديات التي تواجههاإ ومساعدتها في ،النساءتعيلها 

 والتوزيع  ةالنقدي تالتحويال للحصول علىتحديات 

لى حسن إلقد أشار البعض  ،النقديراء متضاربة حول معاملة المستفيدين في فروع بنك فلسطين خالل تسلمهم المبلغ آهناك 

شار أن البعض اآلخر ألخدمة المستفيدين من البرنامج، غير )إجازة أسبوعية( يام السبت أبوابه أالمعاملة وتقديرهم لفتح البنك 

وطول  ،جماع حول طول فترة اإلنتظار في البنكإكان هناك ، ين بشكل جاف وغير الئقديلى سوء المعاملة والتحدث مع المستفإ

ويتحول الوضع في بعض  ،و المطرأي وقاية من الشمس أو خارح البنك،  وبدون أوبدون مقاعد داخل  ،الطوابير خارج البنك

ن الشرطة تضرب أوأفاد البعض ، الوضع لتهدئةصحاب المحال ألى مشادات بين الناس واتصاالت للشرطة يقوم بها إاألحيان 

 في بعض األحيان المستفيدين الواقفين في الطوابير خارج البنك. 

لى الوزارة ألخذ السند ووقفت إلى التحويل النقدي كالتالي: "ذهبت إمن رفح، عملية الوصول  اً عام 22حدى األرامل إوفسرت 

انتظرنا نحن النساء وكبار السن في الشمس بينما كان موظفو الوزارة يجلسون في مكاتبهم  ،ساعات 2في الطابور لمدة 

لى طبيعته إاكتظاظ في اليوم األول والثاني، ويرجع الوضع في العادة كان هناك طابوراً طويالً في البنك، هناك  ،المريحة

 ".اليوم ولفترة ما بعد الظهرفي البنك طيلة  ذاً البقاءإن تنجز معاملتك في اليوم األول عليك أردت أذا ،إبعدها



 
 

 
 

ينتج عن كل هذا مستويات عالية من التوتر والضغط والشعور باإلذالل، وقال أحدهم خالل نقاش مجموعة بؤرية مع مستفيدين 

حيث نقف في طابور مخصص ومعروف أنه للمستفيدين  ،( من بيت الهيا " ننتظر طويالً، ونشعر بالتمييز ضدنااً عام 22-21)

من بيت الهيا"نقف في طوابير طويلة ولفترات طويلة  اً عام 22مرأة أقل من اضافت أو ،من وزارة الشؤون اإلجتماعية"

لنساء ي عمل، نحن مشغولون وبالتالي على اأنتن النساء ليس لديكن أ، لنا بعضهمونتشاجر مع الرجال الذين يدفعوننا، يقول 

 نتظار".اال

حتى لو  –نتظار الطويل من بنك فلسطين، وتفسيرهم األساس لوقت اال مسؤولينعاله خالل لقاءات مع أتم التأكيد على التحديات 

لى عشرات إالف آهو زيادة عدد المستفيدين من بضع  –ن البنك فقط يتعامل مع مستفيدي برنامج التحويالت في يوم الدفع أ

الكبير واإلرهاق" عند  ءوتبعاً لذلك يشعر الموظفون"بالعب ،الفلسطيني اللتحويالت النقديةالوطني الف مع انطالق البرنامج اآل

، فإن ضعف التنسيق ما بين وزارة 1.2.2المستفيدين في نفس اليوم. وكما تم نقاشه في الجزء من الف آتوزيع النقد وبوجود 

 يحد من قدرة البنك على التخطيط وتحضير النقد واألوراق الالزمة في وقتها.يضاً أجتماعية والبنك الشؤون اال

 ةالنقدي تاستخدام وأثر التحويال 2.2

( فإن دفع الديون المستحقة على المأكوالت، واألدوية، 2212، ماونتفيلد، 2212سات حديثة )البنك الدولي، اتمشياً مع نتائج در

 –الرجال يعيلها النساء واألسر التي تعيلها األسر التي  –ة، ومن قبل كل المستفيدين للبقالة والصيدليات وفي موقعي الدراس

ن الشراء بالدين والدفع الحقاً بعد الحصول على التحويل النقدي جزء من حلقة أويظهر  ،هم استخدام للتحويل النقديأشكلت 

ك عام ( من بيت الهيا " نسل   22قل من أن )وبحسب كلمات رجل خالل نقاش مجموعة بؤرية مع مستفيدي ،دائرية مستمرة

 ن نحصل على التحويل التالي".ألى إيام وبعدها نقوم بالشراء بالدين ةأمورنا لمدة عشرأ

فادت المشاركات وبالتحديد النساء في منتصف العمر أ( حيث 2212ويتماشى هذا أيضاً مع نتائج دراسة للبنك الدولي )

ويترواح مقدار ، (2212دفع الديون حتى قبل دفع مصروفات تعليم األطفال )البنك الدولي ،ولوليات أنهن يضعن أواألمهات، 

 $( تبعاً لحجم األسرة، وأفاد البعض ان ثلث المبلغ يستخدم لتغطية الديون. 121 – 22شيكل ) 122-222الدين من 

النقد المتبقي، بعد تغطية الديون، للرعاية  و أمراض مزمنة، يستخدم جزء منأبإعاقة مصاب كثر أو أوفي األسر التي بها واحد 

واحتلت  ،$( لهذا الغرض22شيكل ) 222لى إشار أن بعضهم أسرة ألخرى مع أويختلف المبلغ من  ،الصحية واألدوية

$ 22شيكل أو  122الغاز للطبخ ) تعبئة اسطواناتالمصروفات ذات العالقة بالمأكوالت األولوية الثالثة لدى الكثيرين وتشمل: 

 الخضروات والفاكهة واللحمة.شراء أشهر(، والبعض ذكر  ةلثالث

شراءها من األغذية مثل الفاكهة واللحمة، ننتظر  ةمحدد اً ن نأكل أنواعأردنا أذا إمن رفح " اً ( عام21وذكرت امرأة متزوجة )

 ".ةالنقدي تعندما نحصل على التحويال

و المياه ... فالغالبية العظمى لم تذكر هذا أنهم يستخدمون التحويل النقدي لدفع فواتير الكهرباء أ المستجيبينأفاد عدد قليل من 

نها أما المصروفات األخرى التي ذكرت ،أن عليهم ديون متراكمة للمياه والكهرباء ال يستطعيون تغطيتهاأو أالشكل من الصرف 

األفراح و عائلي مثل أ$( للمشاركة في حدث اجتماعي 12يكل )ش 22فشملت:  المستجيبينمن  تغطى من قبل عدد قليل جداً 

و ةأ$( لشراء مالبس األطفال بعد توفير على مدار ست 22- 22شيكل ) 222 -122، وحوالي التهنئة بالمولود الجديدو

 النساء .تعيلها شهر خاصة من قبل األسر التي ةأتسع

ستثمار كضمان لمستقبل األوالد والبنات، حتياجات األنية، وينظر لهذا االن تتم تغطية االأيستثمر جزء من النقد في التعليم بعد 

، و تخفيض الرسوم الجامعية للمستفيدين من برنامج التحويالت النقدية محفزاً لتسجيل األطفال في الجامعاتأويعتبر اإلعفاء 

، ل جزئي من خالل التحويل النقديو بشكأبالكامل تغطى وهناك مصروفات أخرى مثل: المواصالت، والكتب، والقرطاسية 

 .و أكثر في الجامعةأ، تزداد بسرعه تكاليف التعليم غير المباشرة خاصة عند األسر بطفل  2.2.2وكما هو مبين في الجزء 

 اًقالت:عام 22امرأة اقل من 



$( من خالل برنامج  132شيكل ) 222حصل على أو اإلناث(، وألى الذكور إطفال في الجامعة )بدون اإلشارة أ" لدى ثالث 

 غطي تكاليف مواصالتهم بصعوبة".أنني قسمأالتحويالت النقدية، وأ

$ ( وهذا سبب رئيس لغياب  2.1-1.2و أشيكل  12-2ن في بعض األحيان يتعذر عليهم دفع رسوم المواصالت )أفاد البعض أو

 و اإلنسحاب من الدراسة.أالطلبة عن حصصهم في الجامعة 

 تفيدين األثر على حياة المس

تصورات المستفيدين اإليجابية والسلبية ألثر برنامج التحويالت النقدية على األفراد واألسر والمجتمعات  ،دناهأنستكشف 

 ما بين المواطن والدولة.والتعاقد 

 التصورات عن األثر اإليجابي 

، بأن البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت ومن كل األعمار والفئات ،وغير المستفيدين ،فادت الغالبية العظمى من المستفيدينأ

 قتباسات التالية: وكما هو مبين بوضوح في اال ،النقدية هام جداً لمساعدة األسر

نعاش إولي الذي يعيد سعاف األفي بيت الهيا، "البرنامج يشبه اإل عاماً  22نه شريان حياتنا"، امرأة مطلقة عمرها إ" 

 من رفح.  عاماً  22المصاب"، أرملة أكبر من 

 من رفح. اً عام 22بدونه"، مطلقة عمرها سيضعن " نساء مثلنا  

نها "كابوساً" أووصفت هذه الحالة امرأة من رفح على  ،تبعات كارثيةلذلك ولم يكن متوفراً لكان أوإذا ما توقف البرنامج 

عام من بيت الهيا "بتسونامي" الذي سيدمر كل شيء في حياتنا" ويمكن اعتبار هذا كنجاح بحد ذاته حيث  22قل من أوأخرى 

 من الفقر.الحد لى إن البرنامج يهدف أ

وشعور المستفيدين بتحسن  ،وساهم البرنامج بوضوح في سد جزء من الفجوة ما بين مصاريف استهالك المستفيدين وخط الفقر

 عتماد عليه.مكانية االإلي وأمنهم الما

، "سمح لنا بالحرية في مستجيبينفضل ، وبكلمات أن النقد أشكال أخرى من الدعم مثل الغذاء، فهناك شعور عام أوبالمقارنة مع 

وعند مقارنة المساعدات الغذائية مع برنامج ، كبر"أليه كخيار يحفظ كرامة المستفيدين بشكل إالتعامل مع احتياجاتنا وينظر 

من كيساً دفع للطبيب أن أستطيع أعاماً "عندما أمرض، ال  22 هافادت امرأة مطلقة من رفح وعمرأالتحويالت النقدية، 

الطحين" وقارنت معظم األرامل اللواتي يحصلن على مساعدات من المؤسسات اإلسالمية المبالغ التي يحصلن عليها من خالل 

نه وبالرغم من بعض أمخصصات األيتام،حيث أفدن ضمن دي الذي يحصلن عليه برنامج التحويالت النقدية مع التحويل النق

لمخصصات األيتام، فإن  وخالفاً ، طولأكبر ولمدة أعتماد على برنامج التحويالت النقدية بشكل نه يمكن االأالتأخير، غير 

 عام. 21أو 11التحويل النقدي من البرنامج الفلسطيني للتحويالت النقدية ال يتوقف مع بلوغ الطفل 

 األثر على مستوى الفرد واألسرة   2.3

وقال  حتياجاتهم،اعلى سهل حصول المستفيدين ، ألصحاب البقالة والصيدليات وبالتالي ن البرنامج شكل ضماناً أتظهر النتائج 

 :صاحب بقالة في إحدى اللقاءات

نها ستحصل أي على ثقة من ( ألنفي هذا العمل الميدانيالحالةدراسة في  ةلى مستفيدإعطيها المواد الغذائية )باإلشارة أن أقبل أ"

 على مبلغ نقدي وستدفع لي".

ن توفير عيضاً سيتوقف أهتوقف البرنامج فإننه في حالة أوقال ، ربع مستفيدين آخرين بالدينألى إيضاً األغذية أويعطي البقال 

للحصول على تحويل على صحتهن النفسية النساء بالتحديد عن اآلثار اإليجابية تعيلهاوقد نوهت األسر التي  ،األغذية بالدين

القلق خفض و"تحسين المعنويات"  و " ،عبارات مثل "الشعور باألمن" نواستخدم ،عليهعتماد نقدي منتظم ويمكن ااٍل



 
 

 
 

طفال واألدوية والقدرة على تعليم األ، األغذية الحصول علىعاله قدرة األسرة أر الشراء بالدين وكما هو مبين ويس   ،والتوتر"

 يجابيات البرنامج.إهم أنها من أحيث ذكرت 

عاماً على المساعده النقدية من وزارة  22الماضية حصلت خاللها أرملة من رفح وعمرها  ةالتسعسنوات اللى إوبالنظر 

وبنات األسر التي  أبناءوبالفعل، اعتبر  ،"القدرة على تعليم وتنشأة أطفالها" والً أعطاها أن البرنامج إقالت  ،جتماعيةالشؤون اال

يجابي كبير على قدرتهم على استكمال تعليمهم، نوه إن للبرنامج أثر إهذه الدراسة، في سياقالنساء والذين تمت مقابلتهم تعيلها

عاماً من بيت الهيا  21النساء وعمره تعيلهاحد األسر التي أكلمات ابن بو ،تقبلسلى اآلثار اإليجابية على نظرتهم للمإبعضهم 

ونوه البعض ،من وأمان"أ، وةالعيش بكراممل في نهاء دراستنا األكاديمية ويعطيني األإعلىخوتي أ"يساعدني البرنامج ويساعد 

مادول او متزوجات من أزواج مدمنين على الترأنفسهن في عالقه زوجية معنفة أالنساء اللواتي يجدن  يحفز البرنامجأن لى إ

من خالل برنامج التحويالت النقدية، وينظر  ةنهن يستحقن الحصول على المساعدأعلى المبادرة في طلب الطالق لمعرفتهن 

 النساء.تعيلهالألسر التي  ةمان هامألهذا كشبكة 

 اآلثار على العالقات المجتمعية 

لي اوبالت، المشاركه في النشاطات األسرية والمجتمعية تمكينهم منن من اآلثار اإليجابية للبرنامج أذكر النساء والرجال 

ين، وكانت عبارات مثل "المال ييسر العالقات جتماعية والصحة النفسية للمستفيدللبرنامج تبعات هامه على العالقات اال

 الرجال وفي موقعي الدراسة.يعيلها النساء واألسر التي تعيلهاجتماعية" شائعة من قبل األسر التي اال

فإنهن يتفاعلن مع نساء  ،وفي البنكأجتماعية نه خالل انتظارهن في الطابور في وزارة الشؤون االأوقالت عدد من المستفيدات 

ونوهت  ،و التحدث عن حياتهن ومشاكلهن الصعبةةأخرى متوفرأو عن مساعدات أأخريات، ويتبادلن المعلومات عن البرنامج 

 نهن لسن لوحدهن.أن هذا التفاعل وفر لهن بعض الدعم والراحة وفي بعض األحيان الشعور بالتضامن وألى إالبعض منهن 

 ا بين الدولة والمواطنين اآلثار على العالقة م

حماس على قطاع غزة ةسيطر ،من الصعب مناقشة التفاعل ما بين الدولة والمواطنين في ظل الوضع السياسي في قطاع غزة

ني يالفلسطالوطني ولكن البرنامج  ،ات الحكومة في القطاعطوقامت حكومة األمر الواقع بتطبيق مهام وتنفيذ نشا، 2222في 

وتحصل على الدعم المالي له من  ،ة ينفذ من قبل السلطة الفلسطينية في رام هللا التي تشرف على البرنامجللتحويالت النقدي

 .فقط لى السلطة الفلسطينيةإوبالتالي فإن النقاش هنا سيركز على أثر البرنامج على التماسك وبناء الدولة باإلشارة  ،الممولين

جتماعية فذ من قبل وزارة الشؤون االنن البرنامج يدار ويأالمستجيبينفإن اعتبار جميع  ،وبالرغم من وجود حكومة حماس فيغزة

دله أن للسلطة مستوى من التأثير في غزة، غير أنه من الصعوبة بمكان رؤية أفي السلطة الفلسطينية بحد ذاته مؤشر على 

 نين.وسلبية حول أثر البرنامج على العالقة ما بين الدولة والمواطأيجابية إ

ليه إن ينظر أوالذين تعودوا وبإزدياد عليه بدالً من  ،نسانية للسكان في غزةةإلى البرنامج كمساعدإسابقاً، ينظر ذكره وكما تم 

لى السلطة الفلسطينية وبرنامج التحويالت النقدية، نوه رجل من إوباإلشارة  ،جتماعية الفلسطينيكجزء هام من نظام الحماية اال

ي من أمواطنيها"، لكن لم يتفق معه ترعى ن أن على الحكومة أعام(" 22نقاش مجموعة بؤرية )فوق بيت الهيا خالل 

عن  المستجيبينوعبر غالبية ، و تبرعأالمشاركين اآلخرين، حيث استمر النقاش بالتركيز على دفعات البرنامج كعمل خيري 

 جتماعية.و وزارة الشؤون االأوروبي و هلل بشكل عام وليس للسلطة الفلسطينية تحاد األولكن شكرهم وجه لال ،تقديرهم للبرنامج

و حق المواطنين في ،ألم تظهر النقاشات حول مسؤولية الدولة والتزاماتها تجاهمواطنيها جراء انخفاض مستويات المعيشية

يون عدم وضوح "فهم المواطنة" لدى العديد من وقد الحظ الباحثون الميدان ،المستجيبينجتماعي التقدير الكامل من قبل الدعم اال

مور الحقوق أالمحليين، مما استوجب تفسير مفهوم المواطنة والمسؤولين وكذلك  ،وغير المستفيدين ،من المستفيدين المستجيبين

الفلسطينية هي قراراً بأن السلطة إنه وبشكل عام كان هناك أوبالرغم من استمرار ضبابية المفهوم لدى البعض غير  ،الواجبات

 الجهة المسؤولة عن المواطنين الفلسطينيين. 



نقسامات حتالل واالوتحقيق التزاماتها في ظل استمرار اال ،لى صعوبة قدرة السلطة الفلسطنية في تنفيذ مهامهاإوتمت اإلشارة 

 السياسية الداخلية.

 تصورات حول اآلثار السلبية

ذكروا عدد من اآلثار السلبية للبرنامج على مستوى الفرد  المستجيبينن أغير  ،بالرغم من أهمية البرنامج في حياة الناس

 واألسرة والمجتمع.

 األثر على مستوى الفرد 

نفسهم خالل العشر أوأقل اعتماداً على  ،ن السكان في غزة أصبحوا أكثر اعتماداً على المساعداتأقرار بشكل عام بإهناك 

 عاله كانت التحويالتأوكما تم مناقشته  ،سرائيلإسنوات الماضية كنتيجة مباشرة للمعوقات الشديدة المفروضه على القطاع من 

وهناك قلق جاد في رفض المستفيدين ما يتوفر من فرص العمل  ،وقات الشدةأمصدراً حيويا لدعم معظم السكان في  النقدية

في هذه تمقابلته وأفاد أحد المسؤولين في منظمة غير حكومية دولية تم ،خسارة مستحقاتهم من المساعدةالمحدودة خوفا من 

ن تبحث عن أنهم يستحقون الدعم،  وعلى سبيل المثال، يمكن لألزواج الصغيرة أزدياد ان الناس يشعرون وبألى إالدراسة 

 بدالً من العمل.ةالمساعد

امرأة  مستفيدة من البرنامج في رفح "لدينا تعيلها سرة أبناء أحد أالبرنامج "كراتب"، وقال  لىإالمستجيبينشار اثنان من أوقد 

ن هذه العبارات أبالرغم من "، شعر كموظفة تحصل على راتبأ، مطلقة من رفح "عاماً  22راتب مثل الموظفين" وقالت امرأة 

ن أعتماد على البرنامج، غير باألخص لتسليط الضوء على االو ،جتماعي للبرنامج على حياة المستفيدينقيلت في سياق األثر اال

ولمدة  ةن المساعدة هي مستمرألى اعتبار البعض إن يشير أمصطلح  "الراتب"، وعندما يذكر من الشباب الصغار، يمكن 

 طويلة وبديل عن الوظيفة.

ذكرت امرأة من رفح خالل  ،رسمية و غيرأن بعض المستفيدين رفضوا فرص عمل قصيرة المدى أدناه كيف أتظهر األمثلة 

 عام(. 22النساء )أقل من تعيلها نقاش مجموعة بؤرية ألسر 

لف شيكل شهري أوحصلت على  ،حدى المنظمات غير الحكوميةإأشهر في برنامج لخلق فرص عمل من قبل  ة" لقد عملت ثالث

لمنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع ولكني رفضت ألن الناس وا ،ضافيةإشهر أ العمل لثالثعلي  ض ر  $(. عُ 211)

 وقفوا مساعداتهم لي".أ

طفال غير رسمية أسسها موظفي أ( من رفح سبب رفضها لفرصة عمل في حضانة اً عام 22وفسرت امرأة مطلقة )أقل من 

 قائلة: المستشفى

ستشفى(، وفكرت $ يدفعها موظفو الم112شيكل كل شهر ) 222وظيفة في حضانة أطفال مقابل  " لقد عرضت علي  

ي من منظمات المجتمع أولن تقوم  ،ن قبلت الوظيفة فسأخسر المبلغ النقدي من برنامج التحويالت النقديةإنني أ

 نني مرتاحة بعملي ومرتبي".أوالناس بمساعدتي كما يفعلون اآلن، وسيظن الناس أوالمنظمات غير الحكومية أ

ن ،إتخاذ قرارهم بخصوص فرص العملاقتصادي وسوق العمل بالحسبان من قبل المستفيدين وغيرهم عند تم أخذ الوضع اال

ستمرار في في قبول أو رفض العمل واال الشعور بعدم األمن بما يخص استدامة العمل، وغياب سوق عمل حيوي لعب دوراً 

بما فيهم  المستجيبينلجزء الخامس، يرغب العديد من وكما تم ذكره في ا ،الحصول على الدعم من برنامج التحويالت النقدية

قتصاد ذا رفعت القيود على االإلى قدرتهم ورغبتهم في العيش لوحدهم إشار البعض أاألسر بالعمل، وقد يُعلن النساء اللواتي 

: " نحن نخسر وتمنين لو توفرت الوظائف وفرص العمل بدل من المعونات، وقالت إحدى النساء من بيت الهيا ،وسوق العمل

 ويصبح لدينا وظائف بدالً من الدعم". ،تمنى لو ينتهي كل الدعمأكرامتنا، 



 
 

 
 

 األثر على األسرة 

سرهم النووية، والممتدة نتيجة لمصدر الدخل الجديد، وتم استخدام مصطلح "الغيرة" ألى توترات في إالمستجيبينشار عدد من أ

ن أخ زوجها أمن بيت الهيا  اً عام 23وأشارت أرملة  ،رنامج التحويالت النقديةلى شعور األقارب تجاه المستفيدين من بإلتشير 

سرتها، ألى أعضاء إليها "بغيرة" عندما يراها تحصل على مساعدات من مصادر مختلفة، وقالت بكلماتها "هم، باإلشارة إينظر 

 حصل عليها" أيقاف المساعدات التي إن يتم ألى الدعم المادي والمعنوي( ويتمنون إظهرون التعاطف )مشيره ال يُ 

 األثر على العالقات المجتمعية 

متعاض بين المستفيدين لى الغيرة واالإالمستجيبينشار غالبية أعاله على العالقات المجتمعية، وقد ألقد أثرت العالقات األسرية 

عضاء المجتع بدأوا " أن أعلى  ستجيبونالمشار أثر سلبي هام لبرنامج التحويالت النقدية. وأتالمجتمع بشكل عامداخل وفي 

وأن غير المستفيدين ، ومن ال يستفيد من البرنامج ولماذا ،باالستفسار والتحري عن بعضهم البعض كي يعرفوا من يستفيد

والتي تعيل  اً عام 22حدى المستفيدات إن اإلستفادة من البرنامج تعني الرفاهية، وبحسب أوهناك افتراض ، يحسدون المستفيدين

 سرة من بيت الهيا وخالل نقاش مجموعة بؤرية.أ

 ن لدي الكثير من المال".أمنهم ظناً حياناً لتناول الغذاء في منزلي أنفسهم أناس ل" يدعو ا 

عاله وباألخص فيما يتعلق أكما هو مبين  ،ة وغياب العدل في مبالغ التحويل النقدي واحتسابهان التصورات حول عدم المساوإ

لى تصورات الالجئيين وغير إوتمت اإلشارة ، فراد العائلة، تشعل البغضاء بين المستفيدينألى عدد إياب التخصيص باإلستناد بغ

بخصوص التغييرات في توزيع المعونات  ةمتكررشكاوى كانت هناك وعاله، أ 2.12الالجيئين عن وضعهم المادي في الجزء 

اعاله(، هناك تنسيق ما بين األونروا ووزارة  1.2.2نقدية، )وكما هو مبين في الجزء الغذائية بعد اطالق برنامج التحويالت ال

ختالف في نوعية وكمية الحزم الغذائية ما بين األونروا والوزارة مع اعتبار األغذية من لى االإوتم التنويه  ،جتماعيةالشؤون اال

 ،متعاضوساهم هذا في بعض األحيان في الشعور باالة، النوعيو أفضل في وسع من األغذية أوبتشكيلة  ،أفضل ةاألخير

أسرتها "لقد قطعت الوزارة المخصصات الغذائية من الالجئين اًوتعيل عام 22من بيت الهيا  ةوأشارت بغضب امرأة الجئ

 لى غير الالجئين الذين يملكون األرض والممتلكات القيمة".إإلعطائها 

 ،يجابيإو عنف،   وهذا شيء ألى شجار إفي المجتمع لم يتفاقم ليصل  اعدم الرضن أ ،األشخاص الرئيسونو المستجيبونووفق 

جتماعي كنتيجة مباشره للتحويالت النقدية، غير لى أثر سلبي كبير على التسامح االإن نتائج هذه الدراسة لم تشر أوبالرغم من 

جتماعية ل صناع القرار في وزارة الشؤون االن يؤخذ بالحسبان من قبأعاله يجب أليه إشير أالذي  ،ن الشعور باالمتعاضأ

فضل مع المستفيدين حول البرنامج ألى الحد الممكن من خالل اتصال وتواصل إويجب معالجته  ،التنميةفي مجال شركاء الو

ت جتماعي الذي يواجه المجتمعاوانخفاض مستويات التماسك اال ،جتماعياال التفككستهداف خاصة في ضوء تزايد ومعايير اال

والفقر المدقع بشكل عام والذي تم بحثه )في  ،نقسامات السياسية الداخليةأثر اإلحتالل والعنف واالبمرتبط ذلك وكل  ،المحلية

 أعاله (. 2الجزء 

 

 

 لة في البرنامج : حقوق المواطنون ومسؤولياتهم ءالمسا 9
ن هذه المساهمة ستكون أجتماعي ما بين الدولة والمواطن، غير جتماعية بشكل كبير في تطوير العقد االلحماية االاتساهم 

ونظرة مستقلة على علميات البرنامج ) جولدرنج وآخرون ،  ،لة والتغذية الراجعة من المواطنينءن لم تتوفر المساإمحدودة 

ة سياسات وممارسات الحمايه جتماعي حيال كفاءقصاء اال( . وكما تم نقاشه في الجزء الثاني، فإن الدور الذي يلعبه اال 2222

 يضاً في تنفيذ البرنامج وأثره.  وأ،تم التعامل معهايشكال المخاطر التي أؤثر على ياإلجتماعية 



جتماعية التي تعزز الفقر والمخاطر التي العالقات االلتغييرجتماعية يتيح المجال اال ةذا صممت بشكل مالئم، فإن توفير الحمايإو

والتي تكون  –جتماعية للفئات اال رلة البرنامج توفءومساحوكمةفي  ةذا السياق، فإن مضامين المشاركوفي ه ،تحاول معالجتها

فقياً مع أفراد في المجتمع أجتماعية فرصة لبناء الجسور والعالقات اال –لى هياكل صنع القرار إمحرومة من الوصول  عادةً 

 وعمودياً مع العبين آخرين في الدولة.

جتماعية فقط قدرة الناس على طلب حقوقهم ومشاركتهم في صنع القرار حول المشاركة في نظم الحماية اال سالسة ال تضمن

والشعور بملكيته وفاعليته من خالل توفير قنوات التغذية  ،مة البرنامجءيضاً مالأولكنها تسهل ، العملياتوصالح تدخالت اال

لة الحكومة عن حق المواطنين بالحماية ءالقنوات حيوية لمسا ( . هذه2212:  21الراجعة من المستفيدين )اليونسيف 

جتماعية. في الوقت جتماعي المتجذر في استراتيجيات وسياسات الحماية االووعود الحكومة في توفير الضمان اال ،جتماعيةاال

يضاً فكرة مسؤوليات أالبرنامج تتضمن في لة ءمساالجتماعي ما بين الدولة والمواطنين، فإن مع فكرة العقد االانسجاماً وذاته، 

حقوق وواجبات المواطنين عزيزوبالتالي نشرح في هذا الجزء اآلليات األساسية لت ،خرينالمواطنين تجاه الدولة والمواطنين اآل

 في سياق برنامج التحويالت النقدية.

 آليات لتعزيز حقوق المواطنين  2.0

وبالتحديد إليجاد التوازن في العالقة المباشرة ،جتماعي ما بين الدولة والمواطند االجتماعية لدعم العقاالالمساءلةبرزت آليات 

ن إالأ( 2212: 2ن التأكيد هو على أفعال المواطنين، )جولدرنج وأخرون أما بين المواطن وموفري الخدمات. وبالرغم من 

"يخلق صناع القرار المحفزات لضمان تكيف األفراد جتماعية لة االءحتى تتفعل آليات المساهامة للغاية أفعال صناع السياسات 

 ،على سبيل المثال، صناع القرار مسؤولين عن تحديد اإلطار ،والمؤسسات لسلوكياتهم وأدائهم استجابة لمطالب المواطنين"

فعالية تنفيذها:  التركيز هنا على ثالث آليات رئيسة في غزة ومدى،ويتم جتماعية )المصدر السابق(مج الحماية االابر نفيذحيث ت

 آلية الشكاوي والتظلم، قنوات للتغذية الراجعة عن البرنامج، وعمليات وآليات المشاركة.

 آليات التظلم 

من خفض التيتتأثرسر األُ ىشكاوكما تم مناقشته في الجزء السادس حول آليات البرنامج، فقد شكلت لجنة تظلمات في غزة لتعالج 

لم يعرف  ،وجدوها غير مجدية أنهمو أن المستفيدين تجاهلوا توفر قناة التظلم أائج هذه الدراسة وتشير نت ،مبلغ التحويل النقدي

ن آلية أأعاله(،  واعتقدوا  1و ممنهج، كما ذكر في الجزء أالعديد من المستفيدين ماهية اللجنة وما هو عملها ) فعملها غير منظم 

والبعض تقبل الوضع وفضل  ،ليقوم بزيارة منزليةجتماعي االالباحث لى إالشكوى تتضمن فقط كتابة اسمهم على قائمة تمرر 

شار سبع مشاركين في نقاشات المجموعات البؤرية في أوقد  ،ن ينتج عنها سحب المعونةأعدم التقدم بشكوى خوفاً من 

مكانية التقدم بالشكوى إعن  أنهم يعرفون من المشاركين  ةغير مجدي، وأفاد ست –ةأو شفوي ةن تقديم الشكوى مكتوبأالموقعين، 

ي ألى عدم وجود إشار أومشارك فقط ، التحويل النقدي منهما أعربا عن خوفهما من أن يسحب اثنانون هناك آلية للتظلم، أو أ

 سبب لديهم للتقدم بالشكوى.

و ،أتجربتهم الشخصية ما عن طريقإلى هذه النتيجة إخلصوا فقد لى عدم وجود جدوى من التقدم بالشكوى، إشاروا ألذين لأما 

جتماعية في ن اإلشكالية هي بسبب اإلنقسام ما بين وزارة الشؤون االأأشخاص قالوا  ةربعأعن طريق السماع من اآلخرين، و

راد تقديم شكوى لدى وزارة أجتماعية في غزة والمعلومات المتضاربة من الطرفين. وأخبر من رام هللا / ووزارة الشؤون اال

تصال مع رام ن يتصل مع الوزارة في رام هللا بصفتها المسؤولة عن القرار النهائي، ولكن عند االأية في غزة الشؤون اإلجتماع

 ،(اً عام 23قال رجل من بيت الهيا )كما لى الوزارة في غزة. وإهللا، طلب منهم الرجوع 

 222الى  1222من)جتماعية في غزة عندما خفض مبلغ التحويل النقدي لى وزارة الشؤون االإ"رفعت شكوى 

وزارة بن الشكوى لم تصلهم والمشكلة في رام هللا، وعندما اتصلت أخبروني أوعندما تابعت األمر معهم،  ،شيكل(

ي من الطرفين وفقدت األمل وسلمت ألم يسمعني   ،جابوا بأن المشكلة في غزةأجتماعية في رام هللا الشؤون اال

 مر".باأل



 
 

 
 

 ،حدى النقاشات البؤريةإ( من بيت الهيا خالل اً عام22حدى المشاركات )إوأضافت 

 هي و الشكوى عن أي تأخير، نسمع دائماً أن رام هللا،أجتماعية في غزة عن أي شيءعندما نسأل وزارة الشؤون اال

 السبب.

ة طلب ئعند تعبعبوا بالمعلومات التجتماعيين يمكن أن ياالالباحثينخالل العمل الميداني بأن  ةوغير مباشر ةمباشر إشارةهناك 

واعتبر هذا تدخالً مسيئاً لعدالة واستقاللية آلية  ،و خفض المبلغأ، سحب المعونة من مستفيدأو التحقق لمنع تسجيل مستفيد، 

من  اً عام 22 ،وبكلمات مستفيد سابق من برنامج التحويالت النقدية  ،ال جدوى من الشكوى هنأوبسببه يعتقد البعض  ،الشكوى

 ".تشتكي يللي أبوك القاضي لمنبيت الهيا  "

 قنوات التغذية الراجعة 

هناك فرص محدودة ليوفر  –دورها ومهامها  ةوتوسع ةلتنظيم ومنهج ةبحاجة ماسهي والتي –ضافة آللية التظلم أعاله إ

و طرح ما يقلقهم خالل أستفسار نهم حاولوا االأوأعرب العديدون ،المستفيدين تغذية راجعة مستمرة عن تجارب المشروع

كما هو مبين  –جتماعية، ولكن الكثيرين و في مكاتب وزارة الشؤون االالباحثون االجتماعيون،أالزيارات الميدانية التي قام بها 

مقترحات في كل مكتب من مكاتب وزارة الشؤون صندوقبالرغم من وجود ،ولم يحصلوا على إجابات مرضية – 2في الجزء 

حدى المالحظات التي قام بها إخالل ىللشكاون القلة من المستفيدين قالوا أنهم رأوها، ولم يتم رؤية صندوق أ جتماعية، غيراال

كثر من كونه لجمع المعلومات أ" ديكورنه وضع " ألى إ، ىالشكاونهم رأوا صندوق أوأشار بعض الذين قالوا  ،فريق البحث

 لى التغذية الراجعة من المستفيدين.إواإلستجابة 

 آليات المشاركة 

لى التغذية الراجعة حول البرنامج من إألهمية اإلصغاء  -وبالتحديد في رام هللا -في سياق الربيع العربي، هناك وعي  

ي أولم يذكر  ،المواطنين، ولكن ليومنا هذا، ال توجد أي مبادرات إلشراك المستفيدين من البرنامج في عمليات المتابعة والتقييم

عن مشاركتهم في  اوبشكل عام كان هناك رض ،و تقييم لبرنامج  التحويالت النقديةأي مسح أنهم شاركوا في أ المستجيبينمن 

لتعبير عن آرائهم وتجاربهم اكل من رفح وبيت الهيا عن رضاهم عن فرصة فيشار العديد من المستفيدين أوقد  ،هذه الدراسة

 ممنهجة.التغذية الراجعة وبطريقه بإعطاءن يستمروا أوتمنوا 

واعطاء التغذية الراجعة، وكذلك  ،والتقييم ،في المتابعة:كثر في مستويات البرنامجألى رغبتهم في المشاركة إونوه العديد منهم 

أعضاء من المجتمع تضم وقد اقترح بعض المستفيدين تشكيل لجنة مستقلة  ،ستهدافالمساهمة في تقدير األهلية للبرنامج واال

 لة.ءام بهذه المهام وبالتالي تعزيز المشاركة والمساومن المستفيدين للقي

جتماعية كان جزءاً من تصميم البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت ن تشكيل لجنة الحماية االأ، 1وكما تم شرحه في الجزء 

ن يبقى تشكيل هذه أويجب  ،ليكمل هدف البحث الموضوعي من خالل المعادلة الحسابية، ولكن هذا لم ينفذ في غزة ،النقدية

ستهداف، والتحقق ومتابعة برنامج حيث تشارك هذه اللجان في اال ،جتماعيةوزارة الشؤون اال على سلم أولوياتاللجان 

التحويالت النقدية، خاصة في ضوء "اإلدارة عن بعد" للبرنامج في غزة، ولتكمل البحث الموضوعي من خالل المعادلة 

يجب وضع الضوابط لتخفيف احتمالية  المحسوبية، وقد قامت مؤسسات غير حكومية في ، الوقتنفس في و،الحسابية في رام هللا

جتماعية أن تستفيد ، ويمكن لوزارة الشؤون اال( 1كما هو مبين في المربع ، )بتشكيل لجان مشابهةمؤسسةاإلسكانالتعاونيغزة مثل

 من تجاربهم. 

 : وحدات المستفيدين  2المربع 

النساء ، واألسر تعيلهااإلعانات الغذائية الى غير الالجئين في غزة بالتركيز على األسر التي  التعاوني اإلسكان مؤسسةتوفر

طلبت سلطة األمر حيث تشكيل لجان محلية جديدة  التعاوني اإلسكان مؤسسةل ولم يتسنَ  ،بعدد كبير من اإلناث وكبار السن

سياسة "عدم  وجودبو ،حماس معينة منبأعضاء  –ط مع لجان البلدة بالتعامل فق التعاوني اإلسكان مؤسسةن تقوم أالواقع 

ن تشكل ما يسمى ب   وحدات مساعدة المستفيدين في أ التعاوني اإلسكان مؤسسةتصال مع هذه اللجان، فقد قررت اال



صف ن،نومعروفشخاص أ، وتشمل عضوية هذه الوحدات قياديون في المجتمع والتعاوني إلسكان مؤسسةاحيث تعمل األحياء،

من المستفيدين، الزيارات المنزلية، توزيع قسائم ى الشكاوعن نشاطات عديدة بما فيها: استقبال  تؤوالسالعضوية من النساء الم

 غذائية والتحقق من حالة المتقدم بالطلب والمستفيدين الحالين.

 

 نيمسؤوليات المواطن 2.2

 لة.ءدلة المساالى جانب المسؤولية في معإيناقش هذا الجزء األخير آراء المستفيدين حول شروط البرنامج بالنظر 

عالية  ةووضعوا جميعاً قيم ،ي اشتراطات مرتبطة بالبرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقديةأن ال تكون أالمستفيدون  ىرأ

 ولويات كما يرونها.األووضع احتياجاتهم ضمن  ،كيفية استخدام مبلغ التحويل النقديعلى قدرتهم في أخذ قرارهم المستقل حول 

وضع األولويات  ،النساء بما فيها: التدريب في اإلدارةتعيلهاالتدريبية وزيادة الوعي لدى األسر التي الدوراتتم ذكر عدد من 

خاصة  -الصحة بشكل عام، واإلسعاف األولي،   و، ةالنقدي تدارة مبلغ التحويالإبشكل أفضل بخصوص المصروفات البيتية، و

دارة العالقات ما بين إخاصة حول  –التربية األسريةوالعنف والمهددات، وتدريبات في مهارات  ،في ظل الصراع المستمر

ين خالل يجتماعاالالباحثينالنساء أنها تقدر فرص للتحدث عن مشاكلهم مع تعيلهاوذكرت العديد من األسر التي  ،الفتية والفتيات

أعاله وكذلك  ةجتماعيون حول المواضيع المذكوراال الباحثونويستمعون للنصائح والمقترحات التي يقدمها  ،الزيارات المنزلية

 المشورة بشكل عام .

لك وكذ ،عالقة ببرنامج التحويالت النقدية هوبشكل عام، ركزت مناقشات العمل الميداني على حقوق المستفدين المدنية بما ل

ك ذكر من الرجال والنساء انتهاكات في حقوق أخرى نتيجة للحالة السياسية والحصار المستمر، وبشكل مشابه كان هناال

ن يقوموا به أأو ما يمكن للمستفيدين  ،لى مسؤوليات المواطنينإالوقت، كان هناك ضعف في اإلشارة نفس في وة،الكرامكفقدان

ذا ما توفرت فرص للعمل. إالعمل بحيث اقتصرت على رغبة من قبل بعض المستفيدين  ،وضاعهم ودخلهمأجل تحسين أمن 

عتمادية غزة منذ سنوات، والقلق الواضح حول ارتفاع االتعيشهاوهذا ليس بالمفاجئ في ظل األزمة السياسية واإلنسانية التي 

وكما هو مذكور في الجزء )سليم باألمر الواقع، التمن خالل النقاشات واستشف  ،جتماعية واإلغاثية للسكانعلى المعونات اال

بقدر المستطاع في ضوء المعوقات  –ستراتيجية في التحمل بدالً من المحاولة الى "الصبر" كإ المستجيبين، أشار العديد من (2

تصال واالذا تم تضمين زيادة الوعي إومن المهم التطرق لهذا  ،ليتفاعلوا بنشاط أكثر مع أوضاعهم –والفرص المحدودة 

 في مناطق أخرى. ةالنقدي تلى تغيير السلوك في البرنامج، كما هو الحال في برامج التحويالإوالتواصل الهادف 
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لى عمن مستويين: وطني ومحليخرى أوعوامل  ،قتصاد السياسيواال ،مجموعة واسعة من العوامل ذات العالقة بالهيكليةتؤثر 

ولئك أيعانون من الفقر المزمن أما الذين( . 2، الجزء  2موارد وقدرات األفراد واألسر الفقيرة والضعيفة في غزة )أنظر الشكل

عادة إستمرار، فأن التغيير السياسي وخاصة في تخفيف القيود على الحركة والتنقل ، وابعدادهم أوالذين تزداد  تأثراً،األكثر 

لى  نتائج تنمية إفي نهاية المطاف الطريق الرئيس المؤدي وه–حل دائم للصراع اإلسرائيلي الفلسطيني وجود قتصاد وحياء االإ



 
 

 
 

ما اليوم فقدرة معظم سكان غزة على اتخاذ قرارات حيوية أ(  121: 2222وتنمية مستدامة )هيكلي وبراكينج  ،فضلأ

نعدام إالحركة والعنف المتكرر و إن تقييدتنموية، غير التبقى محدودة ومقيدة بسبب السياسات متنامية حياة العيشو،استراتيجية

وقاعدة ممتلكات ل في الموارد والؤالرئيسة لركود اقتصادي متزايد، وفرص عمل مقيدة للغاية ، وتضااألسباباألمن والتي هي 

 جتماعية .اال –مراض الصحة النفسية أالمهارات وازدياد في 

والتي ركز عليها هذا البحث النوعي تواجه تحديات عميقة ومتجذرة بالنوع  ،اإلناثتعيلهان األسر التي فإضافة لهذه العوامل باإل

بحرية، لتنقل في اويتم منع العديد منهن من ممارسة حقهن  ،جتماعي واألعراف والتوقعات في كل جانب من جوانب حياتهناال

 فضل الخيارات الحياتية لهن وألطفالهن.أخذ أعمل بدون مقابل خارج البيت، و اختيارواختيار الزوج، و

يعتبر عنصراً هاماً للتكيف من قبل  ،ن البرنامج الوطني للتحويالت النقديةأليها إالنتائج التي توصلنا أظهرتوبشكل عام، فقد 

وكما ،برنامج المصدر األساسي في دعمهن أسرهن، حيث يعتبر اليُعلنخاصة النساء اللواتي  ،المستفيدين من البرنامج

الناجح الدمجيضاً عدد من السمات الهامة في تصميم البرنامج لمعالجة الفقر والضعف وتشمل : أهنالك إن سابقاً، ناقشنا

 ودمجها في برنامج وطني واحد تحت مظلة ،لبرنامجين سابقين للتحويل النقدي والتي كانت في بعض األحيان تسبب اإلزداوجية

جتماعية، وتطوير سجل موحد / قاعدة بيانات محوسبة لجميع المستفيدين يمكن المشاركة به على جميع سياسة وطنية للحماية اال

شديدي الفقر، ودراج الفقراء، إ، وإنشاء آلية استهداف تركز على الفقر أظهرت مستوى جيد من  لمؤسساتالمستويات وعبر ا

بما في ذلك المعونة الغذائية واإلعفاء من رسوم الخدمات  ،جتماعيةأخرى من المساعدة اال شكالأوتوأمة التحويالت النقدية مع 

ليها دول نامية أخرى تتعامل مع برامج التحويالت إوتغطية التأمين الصحي، كل هذه سمات في البرنامج تتطلع  ،األساسية

 جتماعية.النقدية وتمثل بنية صلبة للحماية اال

من عدداً من المجاالت التي يمكن  ،شارك فيه مجموعة من المستفيدين وغير المستفيدين من البرنامجبحثنا الذي أظهروقد 

، تهميشومعالجة وفاعلية أكبر لألبعاد المتعددة للفقر وال ،تعزيز البرنامج وذلك للحد من أخطاء اإلدماج واإلقتصاء خاللها

رنامج، وتقوية مشاركة المجتمع في صنع القرار في البرنامج خاصة وتحسين استخدام الموارد البشرية المشاركة في تنفيذ الب

وعلى هذه الخلفية، فقد طورنا جدوالً يتضمن توصيات  ،والتقييمالمتابعة،ولة ءفيما يتعلق في الحكم على البرنامج والمسا

والتي  ،ة والمنظمات غير الحكوميةالتنميفي مجال شركاء الو ،جتماعيةسياساتية وبرامجية مبينية على األدلة لوزارة الشؤون اال

 ىلى مستوتهميش عقصى قدر من التأثير في البرنامج ليس فقط في معالجة الفقر والأن بمقدورها عمل الكثير لتحقيق أيعتقد 

وقد ،أدناه ( 2جتماعي والعالقات ما بين الدولة والمواطنين ) انظر الجدول االالترابطبل أيضاً في تعزيز  ،الفرد واألسرة

وحيث يقتضى  ،لى المكاسب السريعة، واإلجراءات على المدى القصير والبعيدإمجاالت رئيسة مقسمة ستحصرنا توصياتنا في 

. ووضعنا عمداً توصيات (1الملحق رقم ) مدعمة بأمثلة من أفضل الممارسات الدولية والمدرجة بشكل تفصيلي أكثر في  ،األمر

وقمنا بتسليط  ،ن البرنامج قيد البحث هو برنامج وطنيأغربية في تقريري البحث حيث مشتركة ما بين قطاع غزة والضفة ال

وبشكل عام يجب التأكيد على ضرورة ،لإلختالفات الرئيسية( 2ختالقات والتحديات عند الحاجة )انظر الملحق الضوء على اال

لتعزيز الملكية  ،ت ذات عالقة باإلصالحوكذلك منفذي البرنامج في أي نقاشات او قرارا ،إشراك صانعي القرار في غزة

 مرتبطة بالبرنامج.الو الداخليةأالمشتركة للمبادرات الجديدة 

 أهمية عتبارواألخذ باال ،ن يكون أي حوار سياساتي حول هذه القضايا مضطلعاً على متابعة وتقييم برامج أخرىأوأخيرا ينبغي 

 الموارد والجدوى ونجاعة التكلفة.



 التنمية والمنظمات غير الحكوميةفي مجال شركاء الوجتماعية األدلة لوزارة الشؤون االبتية وبرامجية مدعمة ا: توصيات سياس 1جدول 

 إجراءات طويلة المدى إجراءات قصيرة المدى المكاسب السريعة مجال التدخل

 ستهداف، جمع المعلومات وعمليات التوزيع النقدياال .4

ستهداف باستخدام ل نهج االااستكم

سياق تراعي المعادلة بتقييمات نوعية 

 الخاصة الموضوعية الظروف 

الباحثين وزناً محدداً لتقييم  اءعطا

مجموعة الحماية ، أو جتماعييناال

%(، علماً بأن 22جتماعية )مثالُ اال

الخطأ من معادلة التقييم غير معصومة 

 وهي قيد التقييم والتطوير 

  

مستفيدة من المسميةكتأكد من أن المرأة 

تعيل النقدي هي المرأة التي التحويل 

 األسرة 

المعادلة للتأكد من تسمية مراجعة 

سم المرأة التي ترأس األسرة االمستفيد ب

قتصادي االاالستقالل لتعزيز قدر من 

وتعزيز قدرات صنع القرار داخل 

 األسرة

  

تأكد من أن المعادلة المستخدمة في تقييم 

طلبات المتقدمين للمساعدات النقدية 

 الموضوعيلسياق مالئمة ل

وحدات المعادلة لتغطي  وتحديث مراجعة

، ولضمان تقدير غزةالفقر في  خصائص

 أكثر دقة ومصداقية لحالة األسرة 

  

كادر من جامعي ضمان وجود 

جتماعية المعلومات لوزارة الشؤون اال

جتماعيين الميدانيين االالباحثين لتمكن 

بما في ذلك للقيام بدورهم المهني 

وكذلك  ،استهداف نشط لألكثر تهميشاً 

حتراق الوظيفي بسبب التقليل من اال

 األعباء الكبيرة 

 الموثوقة البياناتنظراً لحاجة المعادلة إلى 

وعدد  الحاالت التي يتابعها  ،يعتد بها

فإن  ةيضاً كبيرأجتماعيون االالباحثون 

دخال كادر جديد من جامعي البيانات في إ

جتماعية ) على سبيل وزارة الشؤون اال

يفسح ن أجين جدد ( من شأنه يالمثال خر

جتماعيين االللباحثين المزيد من الوقت 

كثر، ألتنفيذ الزيارات المنزلية بتواتر 

جتماعي وجه التهميش  االأومعالجة 

والنفسي والوصول بشكل استباقي للناس 

 ،األكثر تهميشاً  والمعرضون للخطر

استقصاؤهم ن يتم أوالذين من الممكن 

ويمكن تطوير هذا  ،باستخدام المعادلة

من الخريجين الجدد كمدخل لهم الكادر 

 في المهنة

ر روابط منتظمة مع الجامعات يطوت

والمنظمات غير الحكومية التي تعمل في 

مجال العلوم االنسانية وحقوق اإلنسان 

ومنظمات التنمية لدعم برامج التدريب 

 لى المجتمع إوالوصول 

إنشاء وتقوية وتوسيع دور لجان  الحماية 

 االجتماعية 

تقوية وتوسيع إشراك لجان مشتركة بين 

مؤسسات الحماية اإلجتماعية ) مثالً من 

لجان تزويد مع مرور الوقت، يجب  

الحماية االجتماعية بمعلومات محدثة عن 



 
 

 
 

خالل تحديد وزن شفاف لتقييمهم للحالة 

ة(، وتوسيع دور اللجنة ليشمل ياألسر

إضافة إلى اهتمامات االستهداف قضايا 

ذات عالقة بالرضا عن البرنامج 

والفرص والتناغم مع برامج مجتمع 

هذا الدور  أخرى، ويجب أن يصاحب

الجديد توجيهات واضحة حول 

المسؤوليات، ومسح دقيق ألعضاء اللجنة 

للتقليل من مخاطر الواسطة والمحاباة،  

وعلى اللجنة أن تقدم توصياتها بشكل 

جماعي، وليس فردي للتقليل من التحيز 

الفردي أو السياسي، ويمكن للضوابط 

مثل تدوير العضوية واألدوار القيادية أن 

 ن المخاطر   تقلل م

السياسات ذات العالقة، والبرامج 

واالستراتيجيات التي تمكنهم من أن 

يكونوا نشيطين وفاعلين بشكل أكبر بشأن 

حوكمة البرنامج، ويمكن للجان ان تصبح 

قنوات للشكاوي من قبل الذين يتعذر 

الوصول إلى المكاتب المحلية  عليهم

لوزارة الشؤون االجتماعية والعمل نيابة 

 عنهم.

هنالك حاجة في غزة إلى مزيد من 

الجهود لفهم كيفية إنشاء اللجان المشتركه 

بين مؤسسات الحماية االجتماعية أو 

أجسام ممائلة. وباإلستناد إلى تجارب 

انظر مؤسسة آخرون من مقدمي العون )

مثالً في الجزء األول اإلسكان التعاونية 

ف كيف يمكن امن تقرير غزة( استكش

إشراكهم في النشاطات األساسية بما فيها 

 ااالستهداف وقضايا ذات عالقة بالرض

مع برامج الفرصللتآزر عن البرنامج و

 مجتمعية أخرى

  

ذ خطوات للحد من أخطاء اإلدراج ااتخ

 في سياق يتسم بشح الموارد 

لى البرنامج من قبل إتسهيل الوصول  

األسر المؤهلة والمدرجة حالياً على قائمة 

ر لألسر غير المؤهلة  يوفتنتظار، اال

)بحسب المعادلة (، اشكال بديلة من 

جتماعية على المدى القصير المساعدة اال

مع توفير التوجيه نحو استراتيتجية 

للخروج من الفقر باإلستناد الى الدروس 

التي ) (Chile’s Puenteالمستفادة من 

المسح الوطني للفقر والتهميش  ةمأسس

 .مستوى المناطقعلى 

 

 

ز نظام تنسيق وطني يشرك جميع يعزت

ذوي العالقة بأدوار وصالحيات  محددة 

. 



توفر دعماً لألسر يتماشى مع األهداف 

 المتفق عليها والتي وضعتها األسرة 

 

المعاملة وتسهيل إجراءات  وقتع يسرت

 التوثيق

ر معلومات واضحة عن الوقت يوفت 

ع الوقت يسرتالالزم لتجهيز الوثائق و

ح الخطوات يوضتالذي تستلزمه العملية و

التي يمكن ان يتخذها المتقدمين بالطلبات 

 تم تجاوز الوقت المحدد.ذا إ

اجراءات تقديم الوثائق الداعمة      تبسيط 

) شهادات االلتحاق بالمدارس ، شهادات 

لى ذلك والتنسييق مع إالطالق وما 

الوزارات المعنية ومؤسسات أخرى   

)مثالً وزارة التربية والتعليم ، والمحاكم 

 .. الخ (.

متطلبات التوثيق التي تستلزم وقتاً تبسيط 

طويالً بما في ذلك التسجيل من خالل 

) انظر ايضاً  العنكبوتية الشبكة

 دناه (أالتوصيات 

   ، واالستدامة الماليةهرتويل ، تواح. مبلغ الت2

 إجراءات طويلة المدى إجراءات قصيرة المدى المكاسب السريعة مجال التدخل

 مؤشر ر دفعات تأخذ باإلعتباريوفت

لألسر  التكيف مع التكلفة  التضخم ليتسنَ 

 المعيشية 

 

 

ر يوفتقتصادية، نظراً لسياق التقلبات اال 

في شركاء النظام دفعات مدعوم من 

يأخذ بعين  يجب أن  التنميةمجال 

سر اإلعتبار مؤشر التضخم ويساعد األ

سعار المواد الغذائية أللتكيف مع ارتفاع 

 والخدمات 

 

نظراً لهشاشة الوضع االقتصادي للعديد   زيادة تواتر التحويالت النقدية

من األسر المشاركة  أنظر في امكانية 

تحويل الدفعات كل شهرين عل األقل بدل 

 من كل ثالثة أشهر

 

نظر في خيارات إلعادة تخصيص لا

طار موازنة السلطة إالموارد في 

الفلسطينية بما في ذلك بنود اجتماعية 

 أقل تركيزاً على الفقراءأخرى 

نظرا لتركيز برنامج التحويالت النقدية  

لى إعلى الفقراء واألدلة القوية التي تشير 

لى المستهدفين من البرنامج ، إوصوله 

بتنفيذ مسح لجميع نفقات يجب القيام 

في اعادة والنظر الحماية االجتماعية 

لى برنامج إتوزيع التمويل اإلضافي 

 التحويالت النقدية 

 



 
 

 
 

 بناء القدرات -2

 إجراءات طويلة المدى إجراءات قصيرة المدى المكاسب السريعة مجال التدخل

الباحثين االستثمار في بناء قدرات 

 ن المشاركين في البرنامجياالجتماعي

ر التدريب بأسرع وقت ممكن يوفت

جتماعيين فهم نقاط القوة االللباحثين ليتسنَ 

والضعف للمعادلة المستخدمة في تقييم 

في النظام الجديد حتى  الطلبات ودورهم

يتمكنوا من التواصل بشكل أفضل مع 

 المستفيدين من البرنامج وآخرين.

وسيساعد هذا في زيادة تدفق المعلومات 

على مستوى  بين المستوى الوطني و

 المناطق

سياسة تنمية الموارد البشرية  تطوير الحفاظ على برنامج تدريب منتظم

بنظام يضمن النزاهة والحوافز التي 

للباحثين تكافئ العمل الجاد واألداء العالي 

 جتماعيين والموظفين اال

ن الوضع في غزة هو "االدارة أحيث   

ضافية إعن بعد"، فال بد من بذل جهود 

جتماعيين ومعالجة االالباحثين لدعم 

ها نان يواجهوالتحديات التي من المحتمل 

 هم والمستفيدين في البرنامج.

 

للتغلب على تعقيدات التمويل وتنفيذ  

جتماعيين في غزة، االالباحثين التدريب 

في امكانية اإلستعانة بطرف ثالث النظر 

 لتنفيذ التدريب .

 

في تطبيق اجراءات ادارية مثل النظر 

الباحثين نظام الزمالة لزيادة الدعم بين 

 الجة مشاعر العزلة. جتماعين ومعاال

 

ضع حوافز واجراءات نظم المتابعة و

جتماعيين االالباحثين لتحسين كفاءة 

ودعم تطورهم المهني، ومعالجة 

 والمظالم وتعزيز الدافعية. ىالشكاو

 

انشاء وتطوير الروابط ما بين وكالة 

جتماعيين االوالباحثين الغوث / االونروا 

ع مساحات المشورة في مكاتب يوست

جتماعية مديريات وزارة الشؤون اال

ليشعر المواطنين بمزيد من الثقة 

للمشاركة بمعلوماتهم الشخصية والسرية 

جل التغلب على المستويات العالية أمن 

 من السرية والخوف والوصمة



في وزارة الشؤون االجتماعية لتعزيز 

التعلم عبر المؤسسات  ) ايضاً من خالل 

( ، في مكان العملالتدريب والتوجيه 

وتبادل الخبرات والمهارات العامة وبناء 

 القدرات .

 

توفر وحدات تدريب بناء ين أينبغي 

ة بين الجنسين االقدرات في: مجال المساو

، والعنف داخل األسرة ، وتوفير 

جتماعية من قبل خدمات النفسية واالال

خبراء في هذه المجاالت حتى تتم معالجة 

الجزء المتداخل والخاص بالفقر 

جتماعية بشكل والمخاطر االقصادية واال

 أفضل

ر قدرات العاملين في الوزارة وعلى يطوت  

مستوى المحافظة في المتابعة والتقييم 

لتعزيز ثقافة متابعة وتقييم قوية مستندة 

هداف البرنامج ومؤشراته وتركز لى اإ

عدم -على المؤشرات ذات العالقة 

ه داخل البيت بما فيها عدم االمساو

حتى يتم -ة في النوع االجتماعي االمساو

شمل نقاط الضعف والمخاطر التي تواجه 

النساء غير المتزوجات، واألرامل 

 والمطلقات .

ر تغذية راجعة محوسبة لمتابعة يطوت

لى الصعيدين الوطني انجازات األداء ع

والمديريات والذي من الممكن استخدامه 

في صنع القرار الممنهج على الصعيدين 

وباإلستناد الى امثله عن الممارسات 

 –الجيدة ) وحدة التقييم المركزية كوفينال 

 المكسيك (

الحوافز ذات الصلة بحيث تتم نظام ر يوفت  

جتماعيين لتطورهم االالباحثين مكافأة 

ع يشجتالمهني وخبراتهم المتراكمة، 

التخصص في األدوار مثالً حول حماية 

الطفل، العنف القائم على النوع 

جتماعي، ذوي اإلعاقة واألشخاص اال

الصحة اضطرابات في الذين يعانون من 

 النفسية .

 

للباحثين ر موارد عبر اإلنترنت يطوتر في اليات الدعم والتدريب ااستثم  



 
 

 
 

عدهم في جتماعيين والتي تسااالللباحثين 

التعامل مع مستويات عالية من اإلجهاد 

يضاً في أواإلحتراق الوظيفي وتساعدهم 

تصال تحسين العمل الجماعي، واال

والمشورة ومهارات المناصرة، ينبغي 

النظر في تطوير ارشادات أو 

بروتوكوالت مكتوبه وواضحة كجزء من 

 هذا الدعم 

جتماعيين في البرنامج تمكنهم من اال

تقديم الدعم المتبادل وتبادل المعلومات 

 والخبرات 

ر في رفع مستوى الوعي عن ااستثم

البرنامج وتعزيز التآزر عبر المؤسسات 

 الحكومية األخرى.

الوصول للمؤسسات ل برنامج اادخ

إلدارات ذات الصلة والوزارات )مثل وا

العمل والصحة والطاقة وشؤون المرأة 

والشؤون الدينية( لزيادة الوعي حول 

البرنامج وطريقته في استهداف الفقراء 

والفرص إلقامة الروابط والتآزر مع 

البرنامج. ويجب ان تشمل هذه المبادرة 

مشاركة في قاعدة البيانات مع ارشادات 

لحماية البيانات وكذلك قانونية واضحة 

ضمان الجودة وذلك لتعزيز التنسيق 

 والتقليل من اإلزدواجية في الموارد 

ر برنامج تعليمي في البلديات ولدى يطوت 

شركاء حكوميين وغير حكوميين 

باستخدام التكنولوجيا لتقديم الطلبات 

ومساحة لألسئلة والشكاوى 

. وقد يوفر هذا بديالً مهما واالستفسارات

تقديم الطلب وجهاً لوجه )ضروري عن 

يضا( ،وسيسهل الوصول الى البرنامج أ

من قبل ذوي القيود المفروضه على 

حركتهم او الذين يخشون الوصمة 

االجتماعية من الحضور الى مكاتب 

 وزارة الشؤون اإلجتماعية .
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ر في االتصال وزيادة وعي ااستثم

األوسع  بشكل عام المستفيدين والمجتمع

 حول البرنامج 

ر مواد لإلتصال )مثالً معلومات يطوت

ومطبوعات تذاع في الراديو 

ر المعلومات يوفتوالتلفزيون(. 

للمستفيدين حول األسباب الكامنة وراء 

اصالحات البرنامج بما في ذلك الخاصة 

بالحد من المحسوبية والمحاباة، وكذلك 

التغييرات المصاحبة او المبالغ المقررة. 

ر معلومات واضحة وبوقتها يوفتأيضاً، 

سباب استبعادهم ألغير المؤهلين حول 

در عن مصالهم رشادات إر لهم يوفتو

من خالل منشورات عن  دعم بديلة )مثالً 

 برامج وخدمات مكملة(

منتديات منتظمة لمناقشة  توفير 

المستفيدين وتبادل المعلومات وآخذ آراء 

المشاركين والتغذية الراجعة عن 

 البرنامج 



ر أنشطة توعوية منتظمة عن برنامج يوفت  

التحويالت النقدية وبرامج أخرى مكلمة 

ول الى الناس األشد بحيث يمكن الوص

فقراً، خاصة في المناطق النائية 

ل مفاهيم اوالمجتمعات المهمشة. ادخ

حقوق ومسؤوليات المواطنين، وكذلك 

زيادة الوعي حول الحقوق واإلحتياجات 

الخاصة للفئات المهممشة والمهددة 

اإلعاقة أو مصابين  يعانون منكالذين 

 بأمراض نفسية.

 

م البنك كمصدر للتفاعل ما بين ااستخد

 المجتمع ومنفذي البرنامج 

 للمعلومات فيزاوية/ ركن بوضع القيام 

صرف التحويالت، يعمل به البنوك أيام 

عامل إجتماعي من وزارة الشؤون 

اإلجتماعية حيث يمكن للمستفيدين 

الحصول على المعلومات عن الدعم 

المتوفر من وكاالت أخرى او منظمات 

ية تهدف الى معالجة نقاط غير حكوم

 التهميش المتنوعالضعف و

ما بين توزيع البنك للنقد مع الربط  

منظمات ومؤسسات أخرى يمكنها ان 

تساعد في تقديم خدمات وبرامج مكمـلة 

)مثالً التوظيف ، مشاريع مدرة للدخل ( 

وانظر في وضع مذكرات تفاهم رسمية 

 لمأسسة هذه العالقات 

تمكن ليزيادة عدد فروع البنوك في غزة  

المستفيدين من الوصول الى والحصول 

على التمويل والحد من اإلكتظاظ 

 والطوابير 

ة مع تخطيط افيجراءات وإتوفر ضمان

وتنسيق مسبق )ما بين وزارة 

الشؤوناإلجتماعية وبنك فلسطين وبنوك 

غزة في  لتقليل االضطرابات(أخرى

المخطط لها من اإلنتقالية  ةخالل الفتر

 صرف الى الودائع المصرفية الكشوف 

 

ل معلومات عن البرنامج وقصص يوصت

الراديو  –النجاح من خالل اإلذاعة 

 ووسائل اإلعالم المطبوعة 

الراديو  –للفقرات االذاعيةيمكن  

ن توفر معلومات عن البرنامج أالمنتظمة 

يسهل اإلطالع عليها وأيضاً تشجع 

والمبدعة للحد من الفقر المناهج المبتكرة 

عن طريق قصص نجاح  تهميشوال

ن ترسل معلومات أويمكن ، المستفيدين

مماثلة عن طريق رسالة إخبارية 

يام الدفع ويمكن أمطبوعة توزع في 

الحصول عليها من مكاتب مديريات 

البرنامج من الخريجونينبغي أن يشارك

يكونوا بمثابة و فيأنواع مختلفة منالتدريب

لخروج لمساعدة اآلخرين قدوةلتحفيز و

، في حد ذاته، من البرنامج)وهذا هو

كذلك كبيرللناسللخروجوحافز 

 دورهمإمتنانل

كمواطنين مسؤولينعلى المستوى 

 (.الوطني
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البرنامج لحوكمة ر إطار عمل يطوت

كبر أ)ادارة البرنامج( يشمل ال مركزية 

 لمواطنين أكبر لومشاركة 

مستوى مشاركة المستفيدين في  زيادة

البرنامج من خالل وحوكمة صنع القرار 

أشهر حيث  2اإللتقاء والمناقشة كل 

يناقش الناس نواحي وتحديات البرنامج 

 المختلفة واعطاء التوصيات حول

التوجيهات المستقبلية.  ولهذا أهمية بالغة 

في تقوية الشعور بملكية البرنامج وتمكين 

ضيق  ءبذلك على نطاق تجريبيالبد

 وتوسيعه الحقاً.

لة ليرشد عمليات ءومساحوكمةنظام بناء 

التدقيق ويضبط عمل جميع من لهم 

عالقة في استهداف الناس المؤهلة 

 من البرنامج. ستفادةلإل

صنع القرار  الالمركزية فيم دع

البرنامج يؤخذ بشكل المركزي، بينما ب

يقوم المستوى المركزي بمتابعة التنفيذ 

ويوفر ضمان الجودة على مستوى 

ن ينظر للحماية أويمكن .المديريات

، االجتماعية كمدخل لهذه اإلصالحات

باإلستناد الى امثلة عن الممارسات الجيدة 

 (Bolsa         Familia)من مبادرة 

رنامج بالبرازيلية للتمويل النقدي و

 جتماعي في تشيلي .إلالتأمين الصحي ا

اجتماعي واحد للتعامل مع باحث ين يعت والتظلم الشكاوى ز اجراءات يعزت

ر يوفتفي كل مديرية. الشكاوى كل 

معلومات واضحة حول اإلطار الزمني 

 .ىللتعامل مع الشكاو

زيادة الموارد المخصصة للتعامل مع 

بما في ذلك على الصعيد الشكاوى 

الوطني وتوفير الموارد الالزمة 

إلجراءات محوسبة مرتبطة مع قاعدة 

 البيانات المركزية للتحويالت النقدية.

التي تم  ىبمراجعات دورية للشكاوالقيام 

 استالمها وتلك التي تمت معالجتها.

في تقوية م ما تتوصل اليه ادواستخ

مات عن ووصل المعل .البرنامج

التحسينات في البرنامج للمستفيدين كل 

 .أشهر1

ربط النظام المحوسب مع جميع الدوائر 

ذات العالقة في وزارة الشؤون 

اإلجتماعية لتحقيق أقصى قدر من 

استخدام الموارد البشرية وتحسين فعالية 

 ./ المظالمىللشكاوعمليات اإلستجابة 

ت للتغذية الراجعة من قبل ل قنوااادخ

 المواطنين 

ل قنوات تغذية راجعة مهمة عن اادخ

البرنامج بما فيها صندوق إقتراحات في 

كل مكاتب المديريات والبنوك، وكذلك 

بطاقات التقييم / اإلقتراحات التي يمكن 

ان يرسلها الناس مجاناً، وتشمل مساحة 

عن سنوياً تقديم التغذيةالراجعة  

معالجتها من خالل  يةاإلقتراحات وكيف

النشرات / الرسائل اإلخبارية التي 

 .وزعت مع الدفعات



تسمح للمستفيدين بإعطاء تغذية راجعة 

 جتماعي. العامل االحول اداء 

مجموعة بؤرية عمل بمأسسة  القيام  

لمناقشة تجارب ومقترحات تحسين 

البرنامج حيث يتم تيسير نقاش المجموعة 

من قبل طرف ثالث مستقل لتوفير فرصة 

من التفاعل وجهاً لوجه وتقوية الشعور 

 بالمسائلة البرامجية واستجابة الحكومة 

قيق اإلجتماعي السنوي دل عملية التاخاد

سات ى الممارفي البرنامج باالستناد ال

جيدة من البرنامج الهندي الوطني ال

 (NREGS)لضمان العمالة في األرياف 

في مجال شركاء الز التنسيق ما بين يعزت

التنمية والمؤسسات الدولية غير 

الحكومية خاصة فيما يتعلق بتصميم 

 ومتابعة وتقييم البرنامج والتعلم 

التأكد من عقد لقاءات منتظمة لتبادل 

وتطوير قائمة المعلومات والتعلم 

معلومات مشتركة حتى يتم المشاركة 

بالخطط والتقييمات المنتهية وبالتالي 

 التكامل الى أبعد الحدود .

التأكد من إشراك ذوي العالقة األساسيين 

 بهذه المعلومات .

مواصلة تعزيز التنسيق وتبادل 

المعلومات، بما في ذلك حول بناء قدرات 

زارة األخصائيين اإلجتماعيين وبين و

 الشؤون األجتماعية وااألونروا 

  

تعزيز التنسيق والتواصل بين وزارة  

جتماعية في رام هللا ووزارة الشؤون اال

جتماعية في غزة خاصة فيما الشؤون اال

 ستهداف.يتعلق باال

مراجعة ما تم تقديمة في اآلونة األخيرة 

من شروط استباقية لتقديم الطلب لبرنامج 

التحويالت النقدية، ونظام ترقية ومكافآت 

جتماعيين وغيرهم من االالباحثين 

الموظفين وإجراء النقاش حول كيفية 

عادة على اإلقل بعض القوى العاملة إ

 المتواجدة حالياً في بيوتهم 

  

  جتماعية لتقييم فعالية البرنامج وكفاءته جتماعية / الخدمات االمخصصة للمساعدة اال . تطوير حزم6
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تطوير قاعدة بيانات محوسبة ومحدثة   مسوحات على مستوى المناطقإجراءما حصر لللمناطق مسوحات  اجراء



 
 

 
 

هومتوفر من خدمات عامة وخاصة ومن 

خالل المنظمات غير الحكومية والتي 

تهدف الى معالجة العديد من نقاط 

 الضعف  

للخدمات التي تقدمها الهيئات  لتحديد

العامة والمنظمات الخاصة والمنظمات 

لحد من الفقر االساعية/ الهادفة لالدينية 

حديد الثغرات والضعف بهدف ت

النتائج لجميع مقدمي نشرالرئيسية. 

الخدمات من أجل تعزيز التحويالت 

 وتعزيز الروابط وأوجه التآزر

عن هذه الخدمات ومشاركتها مع 

 األخرين وعلى نطاق واسع 

تطوير مزيج شامل متداخل من برامج 

النقدية، المساعدات والذي يجمع ما بين 

 والعينية ومكونات بناء القدرات.

تعزيز التحوالت في اعراف النوع 

جل أجتماعي، واألدوار والتوقعات من اال

تعزيز مساهمة برنامج التحويالت النقدية 

لمعالجة مواطن الضعف المتعلقة بالنوع 

معاناة الناس من تفاقم جتماعي والتي اال

 الفقر

إجراء  التنميةفي مجال شركاء لينبغي ل 

تدقيق النوع اإلجتماعي لبرنامج 

التحويالت النقدية في وزارة الشؤون 

جتماعية من أجل تقييم مساهمته في اال

ة بين الجنسين امعالجة عدم المساو

 وتعزيز تمكين الفتيات والنساء

ينبغي على الحكومة وشركاء التنمية 

تعزيز الروابط مع برامج وخدمات 

البرامج المدرة ن المرأة )مثالً يتمك

للدخل، والقروض الصغيرة، والمساعدة 

القانونية، حماية الضعف القائم على 

جتماعي وخدمات الصحة النوع اال

جل تقديم مسارات محتملة أاإلنجابية( من 

 تهميش ومستدامة للخروج من الفقر وال

تعزيز الصالت مع برامج التمكين   

قتصادي للمرأة بما في ذلك مبادرات اال

سر المحرومة ل برنامج تمكين األمث

DEEP)اقتصاديا 
18

وكذلك توفير  (

خدمات رعاية األطفال بتكلفة معقولة 

 لألمهات بأطفال صغار 

دعم تطوير الخدمات الحكومية المدعومة 

تشغل كمشاريع  تيلرعاية األطفال وال

صغيرة من قبل النساء المحليات )وفقاً 

 لنموذج استانساس  المكسيكي  (  لتسهيل

ة الى سوق العمل المأجور أدخول المر

 وأيضاً لخلق فرص عمل للنساء

دعم تطوير التدريب المهني خاصة   

البرامج التي يتم تطويرها جنباً الى جنب 

جراء تقييم واقعي إلحتياجات سوق إمع 

العمل من أجل توفير خيارات للنساء 

 جتماعية.للخروج من المساعدة اال

عندما يكون المستفيدين هم من كبار السن 

او من المصابين بأمراض مزمنة، 
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وبتمويل من بنك التنمية اإلسالمي وينفذ من قبل برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /برنامج مساعدة الشعب الفلسطيني وبالتشارك مع  2009برنامج يمكن العائالت المحرومة اقتصادياً هو برنامج تجريبي بدأ عام 

أسرة فقيرة  02.000ة وسيطة ومؤسسات التمويل الصغير لتوفير حزمة متكاملة من الخدمات المالية وغير المالية لتحقيق احتياجات السلطة الوطنية الفلسطينية . وينفذ البرنامج من خالل منظمات غير حكومي

األسر مثالً في إدارة أعمالهم ، توفير المعرفة حول  اإلجتماعية بينوشديدة الفقر في األراضي الفلسطينية المحتلة  ويتم تحقيق هذا من خالل مكونيين رئيسيين : أألول من خالل تعزيز نشاطات شبكة الحماية 
شاركة مع البرنامج . أما المكون الثاني فيتضمن تحديد آليات التمويل المشتريات والمبيعات ، احتساب الربح والخسارة . استخدام ادوات التمويل الصغير اإلسالمية ، التشبيك مع مبادرات التمويل الصغير بالم

 (. 2002في تشرين اول التي تحاكي وتحقق احتياجات األسر الفقيرة ) برنامج األمم المتحدة اإلنمائي /بدون تاريخ ( ولقاء مع نواف العطاونة ، مدير البرنامج  الصغير اإلسالمية



دعم وتطوير برنامج التدريب يتوجب 

المهني المصمم خصيصاً ألبنائهم وبناتهم 

وأيضاً على أساس مبني على  تقييم سوق 

 العمل 

ر الدعم القانوني للنساء خاصة فيما يوفت  

يتعلق بالعنف داخل األسرة، ودعم 

 نة األطفال حضا

 

ر وحدات اإلرشاد داخل وزارة يطوت

جتماعية لدعم المستفيدين في الشؤون اال

زيادة دخلهم والخروج تدريجياً من 

 البرنامج  

على األسر لتقبيم الفرص  مسحاً جراءإ 

ر التوجيه يوفتالمحتلمة المدرة للدخلو

عتماد على برنامج والدعم لتقليل اإل

عزيز وزارة الشؤون االجتماعية وت

المزيد من الحلول المستدامة للحد من 

ولئك القادرين أالتهميش والمخاطر بين 

 على العمل 

ر سياسة لمتابعةجهود مقدمي يطوت

طلبات التوظيف ال سيما بين القادرين 

منهم للتأكد من أنهم استنفذوا اإلعتماد 

 على رأس مالهم البشري الخاص بهم

خدمات ومساعدات وتنفيذ ر يطوت

اجتماعية مصممة خصيصاً لذوي 

 اإلعاقة والمصابين بأمراض مزمنة 

األسر المؤهلة للتحويل  / تحديد تمييز 

األسرة من أفراد  التي لديهاالنقدي 

مصابين بأمراض مزمنة او اعاقة 

ر لهم حزمة خاصة من الرعاية يوفتو

والخدمات بما في ذلك المتابعة المنتظمة 

ت الصحية المتخصصة لتوفر الخدما

الالزمة واألدوية المطلوبة وقدرة 

شخاص على تحمل تكاليفها. ومن األ

المرجح ان تبقى هذه الفئة من األشخاص 

في البرنامج لوقت طويل وبالتالي فإن 

قل أاستراتيجيات الخروج من البرنامج 

حيوية لهم مقارنة بالعائالت التي تواجه 

   قتصاديالاشكال أخرى من التهميش أ

 

تطوير وتعزيز خدمات الدعم النفسي 

 جتماعي واال

إنشاء وحدة حول المسح المنتظم للتهميش  

والمخاطر األسرية/ المنزلية ليتسنى 

للعاملين اإلجتماعيين الكشف عن األفراد 

الذين قد يحتاجون الى هذا الدعم. تعزيز 

الوعي والروابط مع مقدمي الخدمات من 

ذات  القطاع الخاص والغير ربحي

جتماعيين االاالباحثين يجاد كادر من إ

لدعم األسر ذات اإلحتياجات التي تتجاوز 

قتصادي )مثل تعاطي التهميش اال

المخدرات، والعنف داخل األسرة، 

لى ذلك( ، إعتالل الصحة النفسية وما إ

تلك لسبوعية أوتقديم جلسات استشارية 



 
 

 
 

العالقة والتي من الممكن تحويلها من 

خالل التأمين الصحي والذي هو استحقاق 

للمستفيدين من وزارة الشؤون 

 جتماعية.  اال

توظيف شخص متخصص في التعامل 

مع صدمات اإلجهاد وإدمان المخدرات 

كجزء من النظام ليعمل كحلقة وصل مع 

مؤسسات شريكة أخرى ليدعم المستفيدين 

 في حاجة لمثل هذا الدعم والموظفين 

 األسر 

وبالتعاون مع ودعم من شركاء -انشاء 

مراكز مجتمعية حيث يمكن -التنمية 

ن يجتمعوا ويتناقشوا من أللمستفيدين 

جتماعية وتعزيز جل معالجة العزلة االأ

 جتماعي تنمية رأس المال اال

 

 

يمكن لهذه المساحات ان تخدم الوظائف 

 التالية 

تسهيل تبادل المعلومات عن برنامج  -

النقدية بين العاملين التحويالت 

اإلجتماعيين وغيرهم من موظفي 

وزارة الشؤون اإلجتماعية 

 والمستفيدين.

أن يكون مكان االجتماع بمثابة  -

منبر، حيث يمكن للسيدات معيالت 

األسر واللواتي غالباً ما يشعرن 

بالعزلة، اإللتقاء لمناقشة مشاكلهن و 

إيجاد الدعم الالزم وتقوية العالقات 

 ة فيما بينهناالجتماعي

مع مرور الوقت، يمكن لمراكز المجتمع 

تدريب مكملة مثالً، دورات ان تنفذ 

التربية األسرية النقد، مهارات يةإدارة كيف

، الصحة اإلنجابية .. الخ الصحيحة

طلب المستفيدين. وينبغي وحسب 

اإلستفادة من مبادرات وخبرات دول 

أخرى في المنطقة )مثل األردن ومصر 

تعميم الفوائد المحتملة من وسوريا( ل

 إنشاء مثل هذه المراكز 

ر فرص للقيام بالعمل التطوعي لدعم يوفت

جتماعية وذلك انشطة وزارة الشؤون اال

بذاتهم حساس المواطنين إلتحسين 

القابلية للتوظيف وهويتهم وكذلك 

 المحتمل على المدى البعيد

اثرت البطالة طويلة األمد سلباً على  

فيما العديد من المستفيدين وخاصة النساء 

إحترام الذات واحترامهن يخص 

ألنفسهن.  وهناك حاجة لفرص 

لمساعدتهن على زيادة مهارتهن 

وشعورهن بقيمة تواصلهن االجتماعيو

الذات .  وقد يساعد هذا وزارة الشؤون 

ائلة اإلجتماعية بالتكيف مع المطالب اله

في تنفيذ برنامج واسع النطاق للتحويالت 

النقدية غير المشروطة التي تستهدف 

 الفقر 
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 خاطر  اإلجتماعية في خفض الفقر . لندن : معهد ما وراء البحار .ماإلقتصاد والجتماعي " الى الحماية اإلجتماعية : اطار لفهم اإلرتباط ما بين إل( ارجاع " ا9001هولمز ، ر وجونز ، ت )

 

 ، اوسلو النرويج ، : معهد ابحاث السالم ، اوسلو (prio)6غزة : ثورة اسالمية او ادارة ازمة . التقرير رقم في  ( الخدمات العامه من خالل حماس 9010هوفدناك ، أ )

Publications/Publication/?oid=194490-and-http://www.prio.no/Research(  

 

HRW    ،(9006. مسح رفح : هدم البيوت واسع النطاق في قطاع غزة نيويورك ، هيومان رايتس واتش ) 

 

DMC  ،(9002 ااألراضي الفلسطينية ). المحتلة : يستمر التشريد القصري . جنيف مركز متابعة التشريد الداخلي 

 

 . 9011،  100( وضع العمال في األراضي العربية المحتلة . جنيف مكتب العمل الدولي ، مؤتمر العمل الدولي ، الجلسة 9011منظمة العمل الدولية )

 

رى سوليدير ، المساعدات المسيحية ، كنيسة السويد ، ي" ، امنستي انترناشونال الواليات المتحدة ، يرودريليك ديلن ، كافود ، ت المشتركة " احالم تبددت " : استمرار حصار غزة مؤسسات ال

نسان ، المساعده الطبية ، ، باكس كريستي ، الفدرالية الدولية لحقوق األICCOانترناشونال ،  بكورديد ، دياكونيا ، شبكة حقوق اإلنسان األوروبية _ الشرق اوسطية ، هانديكا
وكسفام انترناشيونال مركز األبحاث للفلسطينين ، مديكو انترناشيونال ، ميرلن ، المساعدات الدنماركية ، المحلي النرويجي لالجئين ، مجلس الكويكرز للشؤون اآلورربية ، ا

 .  UCPر و الواليات المتحدة ، تروكي –والتأهيل لضحايا التعذيب ، رد بارنا ، انقاذ الطفل 

 

د التنمية ه( اعاده التفكير بالتحويالت النقدية لتعزيز صحة األمهات : ممارسات جيدة من الدول النامية . لندن . مع9011مارشال ، ي . ) –، ف .، جربي ، ل . وبرسلر  لجونز ، ن .، ساموي

 ما وراء البحار .

 

 التغيير التنموي من خالل بناء مؤسسات اجتماعية عادلة . مانشستر : مركز ابحاث الفقر المزمن . سريع والفقر المزمن : ت ناث( اإل 9010بر ، س . وواتسن ، س )رجونز ، ن.، ها

 

 حار .. لندن : معهد التنمية ما وراء الب 600( ، تحسين توقعات األثر ، انتاجها واستخدامها ورقة عمل 9002جونز ، ن.، جونز ، هـ .، ستير ، ل . وداتا ، أ . )

(http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4158.pdf). 

http://www.prio.no/Research-and-Publications/Publication/?oid=194490
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/4158.pdf


 
 

 
 

 الطريق الى العدالة اإلجتماعية ؟ التحدي في مقاطعة الالمساوه . برايتون : معهد الدراسات التنموية وصندوق تحقيق اهداف األلفية .( هل يمكن ان توفر اهداف األلفية 9010كبير ، ن. )

 

النظرية والتطبيق .  –في سيساك ) محرر ( مناقشة تمكين المرأة  6( . المصادر ، المؤسسات واإلنجازات : مراجعات حول قياسات تمكين المرأة . دراسات سيدا رقم 9011كبير ، ن .، )

 ستوكهولم : مؤسسة التنمية الدولية السويدية .

 

 .629 – 662(  9) 66دورية الدراسات الالتينية  –( . تقييم أثر تشيلي سولداريو : الدروس ومقترحات السياسات 9019ج ) اس ، د. و رويز تاجله ، يررتالراناجا ، و.  ، كون

 

. واشنطن د.س ،  1202رقم  ولسا فاميليا : تنفيذ التحويالت النقدية المشروطة في واقع المركزي : ورقة للنقاشب( , برنامج 9002، ب . ) بريبيليندرت ، ك  ليندر ، أ.، هويز ، ج . ودي 
 البنك الدولي .

http://josiah.berkeley.edu/2008Fall/ARE253/PN3%20Services%20for%20Poor/Brazil_BolsaFamilia.pdf( 

 .. (HPN)كة الممارسة اإلنسانية ب، ايلول ، لندن ، ش 66( التشريد الداخلي في األراضي الفلسطينية المحتلة ، مجلة التبادل اإلنساني ، العدد 9002ماكأليستير ، ك وخليل ، ك . )

p?id=3033http://www.odihpn.org/report.as. ( 

 

. لندن : معهد  665( . األطفال والحماية اإلجتماعية في الشرق األوسط وشمال افريقيا : تمرين مسحي ، ورقة عمل 9011ماركوس ، ر .، بيريزنيييتو ، ب .، كولن ، ي . وجونز ، ن . )
 التنمية ما وراء البحار .

335_children_social_protection_mena_FINAL.pdf-http://www.unicef.org/socialpolicy/files/wp( 

 

 في الدول النامية . غرب ساكس الممكلة المتحدة . سايتسيفرز انترناشيونال .جتماعية واإلعاقة ( الحماية اإل9002ماريوت ،أ . وجودينج ، ك . )

 

 ( التحويالت النقدية ؛ تحمل التكلفة واإلستدامة . لندن : معهد التنمية ما وراء البحار .9002ماكورد ،أ . )

 

 ( التدقيق اإلجتماعي .9019وزارة تنمية األرياف ، حكومة الهند )

(http://nrega.nic.in/circular/So_Audit_I.pdf). 

 

 ( . ارشادات عمليه ، النسخة الثالثة ، نيو دلهي ، حكومة الهند .9005لنظام الوطني لضمان العمل )ا( 9002وزارة تنمية األرياف ، حكومة الهند )

 

 رام هللا . –من قبل معالي السيدة ماجدة المصري وزيرة الشؤون اإلجتماعية  مبادرة ( برنامج التحويالت النقدية ، ارشاد سريع للسياسات واإلجراءات ،9010اإلجتماعية )وزارة الشؤون 

 

قدي ، رام هللا ، فلسطين ، السلطة الوطنية الفلسطينية ، وزارة الشؤون ( البرنامج الفلسطيني الوطني للحماية اإلجتماعية " استرايجته التحويل النa9010وزارة الشؤون اإلجتماعية )
 اإلجتماعية 

 

 ( ، استراتيجية قطاع الحماية اإلجتماعية ، رام هللا ، فلسطين . السلطة الوطنية الفلسطينية ، وزارة الشؤون اإلجتماعية .b9010وزارة الشؤون اإلجتماعية )

 

 ؛ فلسطين . 9011استراتجية عمل وزارة الشؤون اإلجتماعية ، رام هللا ، أيار  (9011وزارة الشؤون اإلجتماعية )

 

 . وزارة الشؤون اإلجتماعية ، غزة باللغة العربية _ غير منشور . 9019( ، البنامج الوطني للتحويالت النقدية ، تقرير ايلول 9019وزارة الشؤون اإلجتماعية )

 

http://josiah.berkeley.edu/2008Fall/ARE253/PN3%20Services%20for%20Poor/Brazil_BolsaFamilia.pdf
http://www.odihpn.org/report.asp?id=3033
http://www.unicef.org/socialpolicy/files/wp-335_children_social_protection_mena_FINAL.pdf
http://nrega.nic.in/circular/So_Audit_I.pdf


 . رام هللا ، فلسطين وزارة الشؤون اإلجتماعية . 9019معايير اإلستهداف . مكتب برنامج اصالح شبكة األمان ، تشرين اول ( a9019وزارة الشؤون اإلجتماعية )

 

 غير منشور . –. وزارة الشؤون اإلجتماعية غزة باللغة العربية  9019/2( معايير اإلستهداف . مكتب الوزير . قرار رقم a9019وزارة الشؤون اإلجتماعية )

 

 امهات في خدمة الدولة . جنيف معهد األمم المتحدة للتنمية اإلجتماعية . -( التغيير واإلستمرارية في الحماية اإلجتماعية في امريكا الالتينية 9002لينو ، م . )مو

 

 . 5( . التحويالت النقدية المشروطة ، طريق لتمكين النساء ، ورقة عمل رقم 9002مولينو،  م )

(http://www.pathwaysofempowerment.org/PathwaysWP5-website.pdf 

 

 مركز ابحاث الفقر المزمن .. مانشستر :  52قر الشباب من خالل عدسة الفقر ، والفقر على مدار الحياة والفقر عبر األجيال . ورقة عمل رقم ف( . التفكير في 9005مور ،  )

 

 ( التحويالت النقدية غير المشروطة في غزة : مراجعة خارجية . اوكسفورد : اوكسفام المملكة المتحدة. 9019) –ماونتفيلد ، ب 

 

 : التماسك اإلجتماعي في عالم متغير ، نشرات منظمة التنمية والتعاون افقتصادي . 9019( . توجهات حول التنمية الدواية 9011منظمة التنمية والتعاون اإلقتصادي )

 

 ، اكسفورد : اوكسفام انترناشيونال . 9011تموز  6-أيار  92( . نشرة غزة األسبوعية ، 9011اوكسفام )

 

، مجموعة  66( . مناهضة اإلرهاب والعمل اإلنساني : التوترات ، األثر والمضي قدماً ملخص سياساتي رقم 9011، س ز، مانتوش ، ك .، الهواري ، س ومتكالف ، ف . ) بانتوليانو

 السياسات اإلنسانية .  لندن : معهد التنية ما وراء البحار .

 

 رام هللا فلسطين . 9010تشرين ثاني  11إلحصاء الفلسطيني السنوي رقم ( . كتاب ا9010الجهاز المركزي لإلحصاء الفسلطيني )

 

 ر .( . مخاطر النوع اإلجتماعي ، الفقر والتهميش في المكسيك : مساهمات برنامج استانسياس إنفانتيليس . لندن معهد التنمية ما وراء البحا 9010بيريزنييتو . ب . وكومبوس ، / . )

files/6248.pdf-opinion-assets/publications-http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi. ( 

 

 اوكسفام انتناشيونال . –األرانب اوكسفورد   rasing( برنامج قسيمه الضر في غزة وتدخل 9011قلبيو ، ي وبرتوال ، ي .)

 

، ( الفتيات والفقر المزمن 9010س وواتسون ، س . )،  ( الثقافة والعمل العام . ستانفورد كاليفورينا ، مطبعة جامعة ستانفورد في جونز ، ن وهاربر9006ف . ووولتون ، م . ) ، راو 

 إلجتماعي / مانشستر : مركز ابحاث الفقر المزمن .طوير من خالل بناء مؤسسات العمل االتتغيير سريع ت

 

األمم المتحدة لألبحاث معهد ( اثار العولمه على النوع اإلجتماعي : العمالة والحماية اإلجتماعية . جنيف : 9019رافازي ، س .، ارزا . س .، براونستين ، ي .، كوك ، س  وجولدنج ، ك . )

 التطوير اإلجتماعي .

 

 تون : معهد دراسات التنمية .ي. برا 9ورقة عمل ت  –( الهجرة والحماية اإلجتماعية : ورقة مفاهيم 9006ر. و ويت ، م . ) ويلر ، –سباتيس 

 

 ( التشريد القصري في األراضي الفلسطينية المحتلة ، ورقة تعريف . القدس : مؤسسة انقاذ الطفل المملكة المتحدة .9002مؤسسة انقاذ الطفل )

http://www.pathwaysofempowerment.org/PathwaysWP5-website.pdf
http://www.odi.org.uk/sites/odi.org.uk/files/odi-assets/publications-opinion-files/6248.pdf


 
 

 
 

واشنطن د.س : البنك . لمحة  –األمام لشبكات الحماية اإلجتماعية في الشرق األوسط وشمال افريقيا الى  ( الشمل والصالدة : الطريق9019يفني ، ف . ومورجاندي ، م . )سلفا ، ج .، ل
 الدولي .

 

 – 1022( : 6) 69ة والتغيير يتوسيع خدمات الرعاية في الشيلي والمكسيك . التنم( وضع اثنين واثنين معاً ؟  تربية الطفولة المبكرة ، عمل األمهات و9011ستاب . ٍ .، وجيرها رد . )

1102 . 

 

. واشنطن د. س :  0503: دروس من التجربة السلوفينية . ورقة مناقشة الحماية اإلجتماعية رقم  عمل( تأثير التغييرات في المستحقات على ايجاد ال9005) Mفان اورز ، ج وفودوبيفك ، 

 البنك الدولي .

-Market-papers/Labor-Discussion-nk.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SPhttp://siteresources.worldba(
DP/0506.pdf 

 

 : مكان للعيش ؟ . عام 9090غزة في . ( 9019تقرير لفريق األمم المتحدة في األراضي الفلسطينية المحتلة )

 

في التنمية برنامج المهتما غاندي الوطني في كفالة العمالة في الريف . ورقة للمناقشة . نيو دلهي _ برنامج *( كفالة قانونية مبنية على الحقوق كسياسة 9010برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 الهند -مم المتحدة اإلنمائي األ

(http://www.undp.org/content/india/en/home/library/poverty/rightsbased_legalguaranteeasdevelopmentpolicythe
mahatmagandhina/). 

 

برنامج دعم الشعب  –برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  –وتصورات سكان غزة بعد عمليات الجيش اإلسرائيلي . القدس : داخل غزة اتجاهات . ( 9002برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )
 الفلسطيني .

 

 برنامج المم المتحدة اإلنمائي  -تقرير التنمية البشرية : غنى األمم الحقيقي : الطرق الى التنمية البشرية . نيويورك  .  (9010برنامج األمم المتحدة اإلنمائي )

 

 يونيسف .النيويورك :  . لألطفال: تيسير المساوةالمتداخلة  نظم الحماية اإلجتماعية. ( 9019اليونيسف )

 

 غزة مكتب األمم المتحدة لتنسق الشؤون اإلنسانية . خمس سنوات في الحصار : األوضاع اإلنسانية في قطاع . ( 9019اوتشا ) –هيئة األمم المتحدة 

 

الجدار والمكان : اثر القيود اإلسرائيلية المفروضة على الوصول الى البر والبحر في قطاع غزة . مكتب األمم المتحدة بين .  ( 9010اوتشا وبرنامج الغذاء العالمي ) –هيئة األمم المتحدة 

 لتنسيق الشؤون اإلنسانية وبرنامج الغذاء العالمي .

 

 ألنسانية .الشؤون امكتب األمم المتحدة لتنسق  خاص ،تقرير ( . مسجونون : اآلثار اإلنسانية لعامين من الحصار في قطاع غزة9002اوتشا ) –هيئة األمم المتحدة 

 الموقع اإللكتروني لوكالة الغوث اسئلة متداولة 

’ (http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=87). 

 

 )األونروا ( ينمم إلغاثة وتشغيل الالجئين الفلسطيني( ، هيئة األ9019) المناشدة الطارئة ، راضي الفلسطينية المحتلةاأل( 9010اآلونروا )

(http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-
DP/0506.pdf 

 

 ، ورقة معلومات ، االونروا . 9002( تعداد السكان في الضفة الغربية وقطاع غزة لعام  9019اآلونروا )

http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0506.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0506.pdf
http://www.undp.org/content/india/en/home/library/poverty/rightsbased_legalguaranteeasdevelopmentpolicythemahatmagandhina/
http://www.undp.org/content/india/en/home/library/poverty/rightsbased_legalguaranteeasdevelopmentpolicythemahatmagandhina/
http://www.unrwa.org/etemplate.php?id=87
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0506.pdf
http://siteresources.worldbank.org/SOCIALPROTECTION/Resources/SP-Discussion-papers/Labor-Market-DP/0506.pdf


ت النقدية المشروطة والتهميش بناء على النوع اإلجتماعي : حاالت دراسية من البرازيل ، التشيلي ، وكولومبيا . ورقة عمل برامج التحويال. ( 9011. وسيال ، ي ) منفيراس سوارس ، 

 . البرازيل . مركز السياسات الدولي للنمو الشمولي  32رقم 

(http://www.ipc-undp.org/pub/IPCWorkingPaper69.pdf). 

 

 حزيران واشنطن د.س ، البنك الدولي . 95( مسح اإلستهداف في برنامج التحويالت النقدية في الضفة الغربية وغزة . a9019البنك الدولي )

 

 آذار . واشنطن د. س ، البنك الدولي  16،  9016 -9019اإلستراتيجية المرحلية للضفة الغربية وغزة  (2012b)البنك الدولي 

 

 . واشنطن د.س ، البنك الدولي  9019اذار  –كانون ثاني  ، الدورية الرعية ،خطة اإلصالح والتنمية الفلسطنية  (2012c)البنك الدولي 

(http://siteresources.worldbank.org/INTWESTBANKGAZA/Resources/1Q2012Review.pdf). 

 

 (  بطاقة تقارير المواطنين وبطاقة نتيجة المجتمع . واشنطن د.س  البنك الدولي .a9019البنك الدولي  )

K:2050http://web.worldbank.org/WBSITE/EXTERNAL/TOPICS/EXTSOCIALDEVELOPMENT/EXTPCENG/0,,contentMD(
7680~pagePK:148956~piPK:216618~theSitePK:410306,00.html 

 

 بطاقة التقرير الفلسطينية عن الخدمات لصالح الفقراء . واشنطن د.س البنك الدولي    (2012f)البنك الدولي 

http://web.worldbank.org/servlets/ECR?contentMDK=20509283&sitePK=410136( 

 

ا . التكيف مع الصراع ، الفقر والشمول في الضفة الغربية وقطاع غزة ، مجموعة التنمية اإلجتماعية واإلقتصادية للشرق األوسط وشمال افريقي، ( الضفةالغرببة وغزة 9011البنك الدولي )

 البنك الدولي .واشنطن د.س 

 

 ابعاد النوع اإلجتماعي لإلنهيار اإلقتصادي واشنطن د.س : البنك الدولي . ،  نقاط التفتيش ، والحواجز : البحث عن سبل المعيشة في الضفة الغربية وغزة(  9010 )البنك الدولي

 

 تشيلي : نظام الكفالة الصحي واشنطن د.س .البنك الدولي  (2018a)البنك الدولي 

-http://siteresources.worldbank.org/INTLACREGTOPPOVANA/Resources/840442(
1235414009766/TechnicalNote1Introduction.pdf 

 

 تشيلي : نظام الكفالة الصحي واشنطن د. س .البنك الدولي   (2008b)ولي البنك الد
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 واشنطن د. س البنك الدولي  20ي رقم لور الهند : النهج التشاركي في ادارة الموازنة والمصروفات . تقرير التنمية اإلجتماعجبن -1( دراسة حالة 9006البنك الدولي )

 

 مشروع انترا  ا . نظام الخدمات الصحية : تشيلي –منظمة الصحه العالمية 
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http://www.who.int/ageing/projects/intra/phase_one/alc_intra1_cp_chile.pdf


 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 البرمجة والتنفيذ

 الصدمات والضغوطات

 الجزئي –الوسطي  –الكلي 

دات    والفرص يهدتوالالتهميش  

المجتمع –ةاالسر  –الفرد   

 سلبي 
 إيجابي 

 صحي

 اجتماعي  اقتصادي

 بيئي 

 السياق 

االقتصاد السياسي 

 ووسائل التنمية

 المستوى الكلي 

المؤسسات  وسائل التنمية 

 المجتمعية 
 االقتصاد المنتج 

 العوامل الوسيطة التي تؤثر على القدرات البشرية

 المستوى المحلي 

 سياسات الحماية االجتماعية وخيارات البرمجة 

 التأثيرات السياسية

 التأثيرات الهيكلية 

 العدالة االجتماعية 
 الرفاهية )االنجازات(               )القدرات( المؤسسات + الصالدة  

 الحكومة العامة والمحلية 

 النتائج

 بيئة التنفيذ 

التأثيرات على 

 المستوى المحلي 

 مكان األثر 

واقع التهميش 

والتهديدات متعدد 

 األبعاد 

 السياق السياسي للحوكمة 

 الصعيد الوطنيعلى 

 الحوكمة والسياق التنفيذي

 االقتصاد السياسي والحماية االجتماعية

 السياق االجتماعي

 

 

 العقد االجتماعي      

 
 المجتمع 

 األسرة 

 الفرد 

 اقتصاد الرعاية 

البنية القانونية 

 والتشريعية 

 

 

 المجتمع المدني 

دورة 

 الحياة 

دورة 

 الحياة 

 مالحقال
 إلطار المفاهيميلمخطط كامل : 0ملحق 



 

 

 

 : المنهجية 2ملحق رقم 

 فريق البحث 

كما  ،ولدى كالهما معرفة معمقة عن واقع الدراسة وموضوعهاوباحث دولي  ،تشكل فريق البحث من باحث رئيس من غزة

ن يوقد تم اختيار الباحث ،من رفح وواحد من بيت الهيا اثنانباحثين محليين: ثالث نساء ورجلين،  ةتضمن فريق البحث خمس

ولدى جميع أعضاء فريق  ،وعالقاتهم مع المجتمع المحلي ،ن بناء على خلفياتهم، ومعرفتهم المعمقة عن الواقع المحلييالمحلي

والبقية على  ةج في غزة، ويحمل عضوان في الفريق شهادة الكتوراالبرام،وتقييم في تنفيذ البحث النوعي ةالبحث تجربة واسع

 مستوى الماجستير.

 معالجة البيانات والتحليل

لى اللغة اإلنجليزية. وقام ترجمتهاإرئيسين بسبب غياب الموافقة، وتم شخصين دوات البحث بإستثناء لقائين مع أتم تسجيل جميع 

نتهاء من كل قتباسات، وملخص للنقاشات، ونقاط المتابعة بعد االالمضامين الهامة، واالة نموذج حول ئالباحثون المحليون بتعب

 هذه النماذج وتضمينها في تقرير يومي من قبل الباحث الرئيس ومشاركة الباحث الدولي.جمع جلسة نقاش في الميدان، وتم 

ق البحث في ورشة عمل مدتها يومين ونصف اليوم ، شارك فري2212وائل أيلول أنتهاء من جمع المعلومات األولية في بعد اال

ترك غزة ألسباب لبقيادة الباحث الدولي في اليوم األول، والباحث األساس المحلي في اليوم الثاني )حيث اضطر الباحث الدولي 

مواضيع األساسية، أمني(. وقام فريق البحث خالل الورشة بتحليل أولي لنتائج عملهم الميداني، وبالتحديد، تم التركيز على ال

ستخدام التقارير اليومية، التسجيالت اختالفات ... الخ التي برزت تحت كل موضوع في الدراسة برتباطات واالنقاط الجدل، اال

، محاضر الجلسات والمالحظات العامة للباحثين حيث لخصت في جداول شكلت الخطوة األولى في التحليل. بعد الصوتية

ستخالص القضايا الرئيس في مراجعة كل ما دون الالمحلي يق المحلي بإشراف وإرشادات الباحث الخطوة األولى قام الفر

قتباسات والمالحظات لكل موضوع في الدراسة، تم جمعها في ورقة أكسل واستخدمت كمرجع أساسي في كتابة األساسية واال

 التقرير.

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

برنامج التحويالت النقدية لألشخاص الذين تمت مقابلتهم ن وغير المستفيدين من يجدول بالمستفيدي: 3 ملحق

 المتغيرات الرئيسة حسب ( باستثناء مقابالت األشخاص الرئيسين)

 % رقم المتغيرات

 21.3 12 بيت الهيا المكان

 21.1 12 رفح 

 22.2 22 نقاس مجموعات بؤرية  المستخدمة  ةالتوزيع حسب األدا

 11.1 22 لقاءات معمقة 

 12.1 22 داوت مجتمعية أ

 2.1 2 تاريخ الحياة 

 2.1 2 حاالت دراسية 

 12.1 11 نعم  األسر التي ترأسها نساء 

 22.2 21 ال 

 النساءتعيلها اقارب األسرة التي 

 )االبن أو البنت(

 12.3 12 نعم 

 22.1 22 ال 

 21.2 22 اً عام 22أقل من  الفئة العمرية 

 22.3 21 اً عام 21-22

 22.2 23 اً عام 22أكبر من 

 22.2 22 ذكر  جتماعي النوع اال

 21.2 33 أنثى

 12.1 12 أمي   مستوى التعليم 

 12.1 22 بتدائي ا

 22.1 22 إعدادي 

 22.1 22 ثانوني 

 22.2 21 خريج جامعي 

 21 22 متزوج  جتماعية الحالة اال

 12.2 12 مطلق 

 22 12 ةرمل /أ

 2.3 2 غير متزوج 

 21.3 12 الجئ  حالة اللجوء

 21.1 12 غير الجئ

 23.1 122 مستفيد  الوضع 

 22.3 22 غير مستفيد 

 22.2 22 أقل من عام  البرنامج االستفادة من مدة 

 22.2 22 سنوات 2-2

 22.2 22 سنوات  1-12

 12.1 12 سنوات  12أكثر من 

 11.2 21 نعم  وجود إعاقة في األسرة 

 12.2 121 ال 

     

 

 



 

لى أيلول إ 2114أألسر المستفيدة من برنامج التحويالت النقدية في شمال غزة ومحافظة رفح من  : 4ملحق 

 جتماعية () وزارة الشؤون اال 2102

 محافظة رفح   شمال غزة 

 2.222 2.221 2222عدد المستفيدين من البرنامج في 

 2.212 2.111 2222البرنامج في عدد المستفيدين من 

 2.121 2.221 2221عدد المستفيدين من البرنامج في 

 2.322 2.122 2222عدد المستفيدين من البرنامج في 

 2.121 2.112 2221عدد المستفيدين من البرنامج في 

 2.212 1.222 2223عدد المستفيدين من البرنامج في 

 2.112 1.211 2212عدد المستفيدين من البرنامج في 

 1.132 3.211 2211عدد المستفيدين من البرنامج في 

 2.221 3.312 2212عدد المستفيدين من البرنامج في 

 1.322 11.121 ن بالطلبات يالمجموع الكلي للمتقدم

 2.221 3.312 المجموع الكلي للمستفدين 

من المجموع الكلي للمستفيدن 

 المساعدات الغذائية 

2.122 2.222 

المجموع الكلي للمستفيدين من 

 المساعدات الطبية 

2.222 2.222 

لمجموع الكلي للمستفيدين من ا

 المساعدات األتحاد األوروربي 

2.113 2.122 

ن من المساعدة يالمجموع الكلي للمستفيد

 البنك الدولي من 

123 222 

المجموع الكلي للمستفيدين من وزارة 

 جتماعيةالشؤون اال

1.222 1.122 

ن مع وجود يالمجموع الكلي للمستفيد

 ةسرباألذوإعاقةشخص 

1.232 1.221 

ن من المساعدة يالمجموع الكلي للمستفيد

 النساء تعيلهالألسر التي 

2.323 2.221 

المجموع الكلي لالجئيين المسجلين لدى 

 االونروا 

1.123 2.221 

لعدد المتقدمين المؤهلين  يالمجموع الكل

 نتظار في قائمة اال

2.222 1.222 

 111 1.213 بات المرفوضة لالمجموع الكلي للط

 ،المجموع الكلي لوضع المستفيدين

 قدموا لسحب المساعدة 

222 222 

عدد األشخاص الذين تركوا البرنامج 

ألسباب أخرى )قرار من وزارة المالية 

 أو بسبب الوفاة( 

122 32 

 

 

 



 
 

 
 

 

 (2102) الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  ورفح من محافظتي شمال غزةة: مؤشرات مختار 5ملحق 

 قطاع غزة  محافظة رفح  غزة  شمال محافظة المؤشرات 

 212 12 11 المساحة بالكيلومنر المربع 

مجموع السكان في منتصف 

3143 

222.121 222.222                                                                                                                                                                             1.122232 

في  3الكثافة السكانية في كل كم

3143  

2.211                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     2.111 2.222 

 %11 %12.2 %13 نسبة الالجئين من السكان 

 13.1 22.2 13.1 متوسط العمر عند الزواج 

 %2.2 %2.2 %2.2 نسبة األمية 

 1.2 2.1 1.2 معدل حجم األسرة 

  1.321 2.121 حاالت الزواج المسجلة 

  222 221 حاالت الطالق المسجلة 

بتدائية عدد المدارس اال

 والثانوية 

111 23  

  22.22 22.2 معدل الطلبة في كل صف 

  22 22 عدد المنشآت الصحية 

  1.1 1.3 معدل الكثافة السكانية 

 %21.2 %23.3 %22.3 المشاركة في القوى العاملة 

 %21.2 %22.2 %21.2 اجمالي معدل البطالة 

 %22.2 21.3 %22.1 معدل البطالة لإلناث 

مشاركة النساء في القوى 

 العاملة 

11.2% 11.2% 12.1% 

المقتنيات الزراعية )حيوانات، 

 (3141نباتات  ومختلطة 

2.122 2.223 22.222 

 %21.2 %22.1 %22.1  3141معدل الفقر في 

 %12.2 %2.1 %2.1 فجوة الفقر 

 %2.3 %2.2 %2.2 الفقر الشديد 

 %22.2 %12.2 %11.1 الفقر العميق 

  12.2 12.2 3114 3األراضي الزراعية كم

في  3نسبة األراضي الزراعية كم

3114  

21% 22.1% 22.1% 

نتاج الزراعي ب قيمة اإل

4.111$ 

22.212 11.211  

 

 

 

 

 



 ل التوصيات السياساتية والبرامجية  ي: أمثلة عن الممارسات الجيدة لتكم 6الملحق 

 تشيلي بونتو :  توفير المساعدة المصممه لألسرة لدعم استراتيجة الخروج من البرنامج. .1

حماية مجتمعية ألفقر األسر في الدولة من خالل ثالث توفر ، 2222التضامن التشيلي والتي انطلقت في عام  ةمبادر

 ةوتحت مظلة بونتو ، الدعم النفسي والقسيمتوعية لى برنامج إ، الوصول ةنقدي ةتشمل: ضمان إعان ةمكونات برامجي

 الباحثينلى نظام سوليدارو )التضامن( يقوم خاللها إ. وصمم البرنامج لينفذ على مدار سنتين كنقطة دخول  ةالمالي

وضاعها المعيشية ليتبعها خروجهم / تخرجهم لخدمات سوليداريو أبتحسين  ةسره مستفيدأن بمساعدة كل يجتماعياال

هدافها وغاياتها من المشاركة أفي وضع  ةسرألى كل إاألساسية. ولجزء من تصميم البرنامج، توفر بوينتو دعم قوي 

، ةلحياة تتراوح من الصحة، والتعليم، والعالقات األسريمعيار لتوعيه ا 22في البرنامج. ومن خالل اإلسترشاد ب 

جتماعيين من خالل عمليه تفاوض االالباحثين فراد العائلة بشكل حثيث مع أينسق -والدخل  ةوحالة المسكن، والعمال

تبعاً  ة. وتشجع خطط العمل المصمماألساسيةسرتهم ألى متطلبات إلى أهدافهم نسبة إللوصول الوسائل فضل أليحددوا 

يجابية: تم إبجانب التحسينات المباشره لنوعية الحياة.  وكانت النتائج  ةالبرامجيه لألسر ةلواقع األسرة التحفيز والمعرف

% من 22منطقة في تشيلي وب  221صل أمنطقة من  222في البرنامج  2222فرداً في العام  122.122تسجيل 

 هدف حياتي. 22 هاققت جميعوقد ح 2222نهت مشاركتها في تمام أاألسر التي 

 . 2221، وحكومة تشيلي 2212النجا وآخرون،  2211من سووارس وسيلفا، ديالغوارديا وآخرون ،اقتبس 

لة من خالل وحدة التغذية الراجعة والتقييم، على المستويين الوطني ءكونيفال مكسيكو: مأسسة الشفافية والمسا .2

 والمحلي .

المجلس الوطني إنشاءم األثر مع ييفي تق ةلءوالمسا ةضمان اإللتزام بمبادئ الشفافيبذلت حكومة المكسيك جهود كبيرة ل

جتماعي ثر برامج التطوير االأوكلت له مهمة متابعة وتقييم أ، وهو جسم كونيفال(جتماعية )اال ةم تطوير السياسييلتق

مات ين توفر تقيإومن منطلق تعزيز إتخاذ القرار الممنهج ،  ،جتماعية الكبيرةعدده في المكسيك. وعلى البرامج االتالم

ن أ، وةن تنشر النتائج على موقع الشبكة للمؤسسأوعلى جهة تنفيذ البرنامج  ،فالنيشراف كوإجزء من كمنظمة لألثر 

التقييم بين وتشجع هذه العملية ملكية نتائج ،وتوفير خطة عمل تحاكي النتائج ،تقوم بالرد رسمياً على نتائج التقييم

تخفف من بعض ووتبين الخطوات اإلرشادية بشكل نشط  ،وتعطي مساحة لربط النتائج مع الواقع ة،المؤسسات المنفذ

 ثقافةوقد تمت مالحظة أثر كونيفال في تشجيع  ،لى أسفلإنتج عن توصيات تقيميية  من أعلى تالتوترات التقليدية التي 

نتائج تقييم األثر كجزء من لة عديدة : مثال في ترحيب الرئيس كالدرون التقييم في المكسيك على مستويات حكومي

م من قبل المحافظين المؤثرين إلظهار فعاليه مشروع يقيتل وفي استخدام بيانات المالمك ءتصميم برنامج جديد في الغذا

 سكان جديد .إ

 ( .2223خرون ، آوجونز و 2212 ، ، حكومة المكسيكa 2221من: البنك الدولي ،اقتبس

لى جانب ضمان الجودة في تنفيذ إتخاذ القرار على المستوى المحلي بولسا فاميليا / البرازيل: الالمركزية الناجحة ال .2

 البرنامج .  

 12.2يعتبر برنامج بولسا فاميليا / البرازيل أكبر برنامج تحويل نقدي مشروط في العالم النامي حيث وصل الى 

دوالر شهرياً  22 ىلإ 2ويوفر البرنامج تحويل نقدي مشروط يتراوح بين ،2223سرة فقيرة في العام أمليون 

وخالفاً  ،ما قبل وما بعد الحملالنساء لتزام بالتطعيمات، ومتابعة الوزن ورعاية وبشروط ذات عالقة بالتعليم، واال

بولسا فاميليا معروف في  للعديد من برامج التحويالت النقدية التي تركز على المركزية في التنفيذ، فإن برنامج

 ة، تكون كل محافظة وبلدية مسؤولةهداف على مستوى الدولبينما يتم وضع األ،فن البرمجه المبدعة فيالالمركزية 

المشاركة " الذي يؤكد على التداخل ما بين القطاعات، وتكامل السياسات بعن التنفيذ تحت مفهوم، نموذج "اإلدارة 

.  لتزام بالشروطتسجيل العائالت في سجل مركزي واحد وضمان اال، ومن مهام البلديات ،على المستويات الحكومية



 
 

 
 

ويساعدهم في هذه المهام آلية تعرف بفهرس اإلدارة الالمركزية، الذي يوفر السبل لتطبيق ضمان الجودة من المستوى 

وتحدد نتيجة فهرس اإلدارة  ،ياولسا فاميلبعتماد على أربع مناحي أساسية للجودة في تنفيذ برنامج الوطني باال

ف اإلدارية التي سيتم الحصول عليها من يوعلى شكل تغطية للمصار ،ية على األداءلالمركزية درجة المحفزات الما

ويتميز فهرس اإلدارة الالمركزية ببساطته ويعتمد على بيانات مركزية شفافة يمكن  ،الحكومة الفدرالية كل شهر

  رها بسهوله للبلديات.يتوف

 . 2212وسوارس وسيلفيا ،  2222من: لندرت وآخرون ، اقتبس

مركزية في إتخاذ القرار على المستوى المحلي مع آليات ضمان بداعي يشجع الالإفوناسا تشيلي: برنامج تأمين صحي  .2

 الجودة. 

صحي عام و تأمين أاز لتغطية الخدمات من خالل تأمين صحي خاص بخيهناك نظامان للتأمين الصحي في تشيلي و

حيث توفر خدمات القطاع  ،وتشرف وزارة الصحة التشيلية على البرنامجين ،يستهدف الفقراء وذوي الدخل المتدني

صالح إة لعملية جمن الالمركزية نتي ةن بدرجة عالياويتميز النظام ،نظام الوطني للخدمات الصحيةالالخاص من قبل 

نقلت صالحية الرعاية الصحية األولية من المستوى  1311في العام  شامله للقطاع الصحي قامت بها الحكومة التشيلية

من خالل اسناد صالحيات مباشرة الى  1332كبر ما بعد أوتم تشجيع الالمركزية بشكل  ،لى مستوى البلدياتإالوطني 

ع صناإلدارة وو ،ينما حولت الصالحيات والمصادر للتخطيط، بةدارية محددإه ولمهام يالسكرتيريات الوزارية المناطق

 فيودعمت هذه العملية من خالل مجموعة  ،لى المستشفياتإمستوى المحلي وبشكل مباشر للى اإالقرار من الحكومة 

صالحات على استخدمت آليات المشاركة لتعزيز ملكية اإل ،ورشات العمل من المناطق المختلفة حول الالمركزية

عن التمويل وتوفير التأمين الصحي للمستفيدين بينما تقوم  ةمسؤول ما اليوم، فوناساأالمستويين المركزي والمحلي .

 داء العامة. وزارة الصحة بمتابعة العلميات ووضع السياسات، والمعايير، وخطط األ

 . 2221، منظمة الصحة العالمية ، وبتران وآخرون ،  b 2221من البنك الدولي،اقتبس 

لسنوي لتشجيع الشفافية، والمسؤولية والمشاركة العامه في برامج الحمايه جتماعي ادخال التدقيق االإمجنرجز / الهند:  .2

 جتماعية.اال

 ةفي األرياف في الهند أكبر برنامج حماية اجتماعية بضمان ةيعتبر برنامج المهاتما غاندي الوطني لضمان العمال

 .2211العام سرة مستفيدة في أمليون  22عتمد على العاملين في العالم وبأكثر من ويقانونية 

 ىوبالتأكيد عل ةله والمشاركءلتزام القوي ألسسه في الشفافية والمساعمال العامه في االوتكمن قوة برنامج مجنزجز لأل

، ساسية في تشجيع الوعي العام ومتابعة تنفيذ البرنامج وفرص التحسن وتعديل األخطاءأجتماعي كآليه التدقيق اال

أشهر من خالل المجموعات القروية  ةالتدقيق المادي والمالي على األقل كل ست لى جانبإجتماعي ينفذ التدقيق االو

جتماعي عدة مراحل تبدأ بجمع األدلة ويشمل التدقيق اال ،ومستخدمي البرنامح وبمساعدة من مؤسسات المجتمع المدني

وتتطلب  ،ن المحليينعن طريق التفاعل مع المشاركين في البرنامج، والتحقق من المحاور ولقاءات مع المسؤولي

، تتعلق بمدخالت وعمليات ومخرجات ةعلى جميع مستويات الحكوم ةن تتوفر تقارير مفصلأتعليمات البرنامج 

من قبل عامة الناس. ويقوي  ةللمراجع ةالبرنامج ، وتوفير كل هذه المعلومات على لوائح جدران المكاتب المحلي

جتماعي الناس من تحدي الفساد في توفير المواطنين، ويمكن التدقيق االجتماعي العالقة ما بين الدولة والتدقيق اال

وتشجع مواطنين واعيين  ،لى ذلك، فإن مشاركة الناس تقوي العمل الديمقراطيإضافه ، إالدعم من خالل البرنامج

 ولديهم مسؤولية مدنية وينشطون في القضايا المحلية.

: برنامج  2212: حكومة الهند ، وزارة التطوير الريفي،  2221لريفي، استنبط من الحكومة الهندية، وزارة التطوير ا

 . 2223وأيار وسمجي ،  2212األمم المتحدة اإلنمائي ، 



دعم دخول المرأة سوق العمل مدفوع  :"برنامج المكسيك " اتانياس انفانتيالس بارا ابويار أماديس تراباجدورس .1

 .ةمن الحكوم ةة األطفال المدعوماألجر، وخلق فرص للنساء من خالل خدمات رعاي

أحد أكبر برامج العالم طموحاً، ويوفر رعاية  –ألمهات العامالت اطفال أخدمات رعاية أ –عتبر برنامج المكسيك ي

نفذت ،حيث قتصاديةنخراط في النشاطات االاالبأطفال مدعومه ليسمح بوقت أطول للوالدين من ذوي الدخل المتدني  

، ووصل عدد األطفال المستفيدين من البرنامج والذين 2222جتماعيه عام الفدرالية للتنمية االالبرنامج الوزارة 

، علماً بأنه  تتم تغطية األطفال فوق 2211طفل في عام  122.222لى إعمارهم ما بين عام وأربعة أعوام أتتراوح 

 في برامج ما قبل المدرسة  من خالل المدارس الحكومية. ةالخمسالسنوات 

خدمة رعاية بيتية 12.222لى تطوير شبكة من إدى حيث أوفر البرنامج مبلغاً مقطوعاً لمقدمي الرعاية لألطفال، ي 

وقد طور البرنامج في مناخ سياساتي مكسيكي داعم للمساواة بين الجنسين، بالتالي ، يتضمن البرنامج العديد   ،خاصة

حديد يستجيب البرنامج لدعوة خطة التنمية الوطنية المكسيكية وبالت ،من النواحي التي تسهل دخول المرأة سوق العمل

لى إيضاً ألدعم وصول النساء الى سوق العمل من خالل شبكة من مراكز رعاية األطفال ، مع اإلنتباه  2221-2212

مها االنساء المسجالت في البرنامج قسيمة يمكنهم استخد ىوتعط ،األدوار البيتية والمهمشة لموفري هذه الرعاية

ويوفر  ،نخراط في نشاطات مدرة للدخل، وبالتالي توفير وقت لهن لاليخترنهلتسجيل أطفالهن في أي موقع رعاية 

امرأة البرنامج  2.222وقد استخدمت أكثر من  ،دارة البرنامجإيضاً وظائف آلالف النساء المشاركات في أالبرنامج 

 التدريب للمساعدة.و أليبدأن مراكزهن للرعاية أو الحصول على وظائف 

 . 2211: وستاب وجيرهارد ،  2212بيريزنييتو وكولمبوس ،  ; CIEE;  ،2212 2211من: كالدرون ، اقتبس 

رتباطات من خالل إصالحات في تأمين البطالة بالتركيز على متابعة لوفينيا: تعزيز االصالحات تأمين البطالة في سإ .2

 نظم التوظيف. 

بخفض فترة اإلستفادة من مخصات البطالة وبذات الوقت  1331ج تأمين البطالة في العام عادة سلوفينيا هيكلة برنامإ

تحسن واضح في عدد المستفيدين الذين إلى عقاب اإلصالح أوتشير النتائج في  ،توسيع الخدمات المتوفرة للمستفيدين

دخال دعم جديد إوتم  ،وبذات الوقت زيادة نسبة توفير العماله للرجال ة،تخرجوا من البرنامج بسبب خفض المساعد

للبرامج النشطة في سوق العمل شملت، إعطاء مكانة للعامل والوصول الى الميزات اإلضافية للمشاركين في األعمال 

متابعة كشرط فإن تطبيق نظام مشدد لل لذلكضافة ،إالعامة ، وزيادة صرف الحكومة على سياسات سوق العمل النشط

تصال معهم لعدة ساعات لى تطوير البرنامج، وشملت الشروط ضمان المستفيدين االإدى أساسي ألألهلية هو سبب 

ويتابع المفتشون  ،جتماعيين من خالل وحدة تفتيش جديدة داخل مؤسسة العمل الحكوميةاالالباحثين يومياً من قبل 

ت المنزلية للتأكد من أنهم عاطلين عن العمل خالل فترة حصولهم المستفيدون من خالل اإلتصال الهاتفي والزيارا

وتشمل جهود المتابعة المحسنة توفير وثائق عن كل الذين وجدوا  ،وأنهم ينشطون في البحث عن عمل ،على المساعدة

 عمل .

 . 2222من فان اورز وفودوبيفك ، اقتبست 

لالجئين في األردن ولبنان وسوريا : توفير مساحات للحماية لالمراكزالمجتمعية للمفوض السامي لهيئة األمم المتحدة  .1

 لحصول أعضاء المجتمع بأمان ، على الخدمات والمعلومات والدعم والتدريب والفرص لألندماج .

لى احتياجات المساعدة والحماية آلالف الالجئين إستجابة لقد قامت مفوضية الالجئين حديثاً في توسيع خدماتها لال

ستجابات المبدعة في تحدي التعامل ومن اال ،الذين يعيشون في المنفى في المدن األردنية واللبنانية والسوريةالعراقين 

وبتداخل مع السكان المحليين، كان إنشاء  ،مع مجموعات كبيرة من الالجئين المبعثرين في مناطق حضرية واسعة

وتدير المفوضية بالتعاون مع مؤسسات غير  -اقين مراكز في التجمعات السكانية بكثافة عالية من الالجئين العر



 
 

 
 

حكومية محلية ودولية العديد من المراكز في عمان، ودمشق، وبيروت، تفتح أبوابها أمام الالجئين العراقيين وغيرهم 

عضاء المجتمع ويحصلوا على أحيث يلتقي  ،ماكنألى توفير إوتهدف المراكز  ،من الالجئين والسكان المحليين

اسعة من الخدمات والتدريب )مثالً : اللغات، ومساقات تكنولوجيا المعلومات، والتدريب المهني والمكتبات، مجموعة و

جتماعية. وتوفر والمعلومات، واإلرشاد والدعم النفسي(، ويمكنهم المشاركة في النشاطات الثقافية، والترفيهية واال

عادة جزء من الثقة التي إعن أعمالهم وهمومهم اليومية و بتعادلالجئين بااللالمراكز "مساحة للحماية" التي تسمح 

وتعززالمراكز التماسك المجتمعي وتساهم في تغيير نظرة المجتمع المضيف عن  ،ن بسبب تشردهموخسرها الكثير

 جتماعي وسياسي. االالجئين كمهدد اقتصادي و

شاروا أهذه المراكز، وخاصة الرجال الذي  األثر النفسي الهام على المنتفعين من 2211بين مسح في دمشق في العام 

لى إلى اإلستفادة من خالل النشاطات، والمساقات في تخفيف حدة التبعات السلبية لتشردهم، وتشمل تغيير النظرة إ

 لى التوتر، وخسارة التقدير للذات والعنف المنزلي.إدت ما أجتماعي، والعمل واألدوار المنزلية والتي غالباً النوع اال

 .2211ودي اوريو وزوثن ،  2223من: كريس وآخرون، بست اقت

 بطاقات المواطنين والمجتمع: اداتان لتعزيز المشاركة والمسائلة في توفير الخدمات. .3

تعتبر بطاقات المواطنين آداة في المسح التشاركي توفر تغذية راجعة كمية عن تصورات المنتفعين عن نوعية وأثر 

تعتبر بطاقات  ،خدام بطاقات المواطنين تغطية إعالمية، ومناصرة من المجتمع المدنيالخدمات العامة، ويصاحب است

المواطنين وسيلة لجمع البيانات النوعية في متابعة وتقييم األداء على المستوى المحلي، وتعتمد على مجموعة شاملة 

لة ءن، وذلك للتأكيد على المساوبطاقات المواطني ،المجتمعيةالمتابعة جتماعي، من اآلليات وتشمل: التحقيق اال

أشهر،  1-2 من وتطبق بطاقات المجتمع من خالل استمارة في عملية تستغرق ،جتماعية والعامة لموفري الخدماتاال

أسابيع ( تستهدف مستوى المجتمع المحلي، وتعتمد على معلومات  1-2قصر )أبينما فترة تطبيق بطاقات المواطنين 

ن  تشمل العمليتين لقاءات ما بين المجتمع وموفري الخدمات أويمكن  ،ات بؤريةتجمع من خالل نقاشات مجموع

وقد نفذت الطريقتان بنجاح في العديد من البلدان : مثالًتساعد بطاقة خدمات الفقراء في  ،لتمكين أعضاء المجتمع

والمياه، وخدمات توزيع لى الخدمات األساسية في الصحة، والتعليم األساسي، واإلسكان، إالفلبين في الوصول 

ن في توفير التغذية الراجعة وغذية، بينمابطاقة بانجالور في الهند حول الخدمات العامة وسيلة يساهم فيها المواطناأل

 عن الخدمات الحكومية. 

 .2222: والبنك الدولي  f2212والبنك الدولي ،  e 2212من: البنك الدولي ،اقتبست 

 

 

 

 

 

 

 



والتي ظهرت خالل دراسة تصورات المستفيدين  ،الرئيسة بين غزة والضفة الغربية : اإلختالفات1الملحق 

 والمجتمع حول البرنامج الفلسطيني الوطني للتحويالت النقدية 

 الضفة الغربية غزة  ناحية اإلختالف 

 السياق

 السياسي 

 ادي قتصواال

القيود المفروضة من قبل إسرائيل: إجراءات مادية 

على البر، والجو، والبحر تقيد  وإدارية للسيطرة

 قطاع غزة من وإلىوالبضائع ، حركة الناس

القيود المفروضة من قبل إسرائيل: إجراءات مادية 

إدارية بما فيها نقاط التفتيش العسكرية المغلقة، و

تحد  ،اتنطنات والطرق التي تربط المستوطتووالمس

 من تحرك الناس والبضائع داخل الضفة الغربية.

اقتصاد مخنوق، تدهور مستمر في القطاع الخاص 

 والنشاطات الزراعية. أزمة إنسانية طويلة المدى

قتصاد أفضل بالرغم من إعتمادية أكبر على الدعم ا

 الدولي مع أزمة مالية مزمنة

ازدياد العزلة السياسية والجغرافية نتيجة للحصار 

نقسام السياسي بين فتح وحماس وسياسة واال

 تصال" الدوليين " عدم اال المانحين

يحد استمرار اإلحتالل اإلستقرار السياسي، وفرص 

 جتماعي.قتصادي واالالتطوير اال

 تجارب 

 الفقر 

 والتهميش 

معدالت أعلى من الفقر والبطالة في جميع أرجاء 

 القطاع.

 

يدفع الفقر واليأس وبشكل متزايد، األوالد والشباب 

ة فمعيشية محفو نخراط في استراتجياتالصغار لال

 )مثالً في صناعة األنفاق(. –بالمخاطر 

 

 جتماعية.اإلغاثة والمعونات االعلى اعتمادأ أعلى 

 

 سوء في الصحة واإلعاقة.أمؤشرات 

 

التهميش بسبب الجغرافيا: المناطق الحدودية )رفح 

بيت الهيا( معرضة الى عمليات عسكرية 

 إسرائيلية أو اجتياحات واسعة النطاق.

 

يش البيئي، تدهور البنية التحتية ومراكز التهم

الخدمات األساسية )مثالً الكهرباء والصحة 

 والتعليم( .

 

جتماعي المرتبط باألثر اال –التهميش النفسي 

المتراكم للصراع المتجدد، العزلة المستمره 

 وإرتفاع معدالت الفقر . 

 

تصورات واسعة تربط الفقر مع الوضع السياسي 

 .وإستمرار الحصار

 

جتماعي محافظ أكثر من الضفة مع تبعات اواقع 

محددة على مشاركة النساء في سوق العمل 

 والحركة.

 

بشكل عام، معدل فقر أقل من غزة مع أن الفلسطينيين 

الذين يقطنون في المنطقة يتأثرون من جدار الفصل. 

أيضاً تعاني المناطق البعيدة / المهمشة من معدالت فقر 

 عالية.

 

طلقات مثل األرامل تهميش أكبر مقارنة مع تواجه الم

النساء، وتواجه األرامل تعيلها أشكال أخرى من أسر 

 تهميشاً أكثر مقارنة بالمتزوجات.

 

نساء وبها إعاقة تعيلها تواجه األسر األكبر سناً التي 

وأمراض مزمنة أو أطفال بتحديات في الصحة 

 النفسية، تهميشاً أكثر من األسر األصغر سناً.

 

يواجه البدو تهديدات مستمرة إلعادة تسكينهم وهدم 

مضاربهم وخسارة سبل المعيشة وغياب الدعم 

المؤسسي ومعدالت أمية عالية )مقارنة مع آخرين في 

 الضفة( .

 

أسر بأمراض مزمنة ووالدين كبار مع مصدر دخل 

متدني أو غياب مصدر الدخل ومع أطفال مسجلين في 

 المدارس والجامعات.

 

 بأطفال مع تحديات عقلية ونفسية.أسر 

 

 

 

كبر خاصة في مخيمات الالجئين، أكثافة سكانية 

 نسبة عالية من الالجئين.

 

 معدل أكبر في حجم األسرة.

قل من ذلك في المناطق أبعض المخيمات مكتظة ولكن 

 الحضرية والريفية.

 

سر كبيرة وأخرى صغيرة الحجم، والحجم الكبير أ



 
 

 
 

 مرتبط مع الفقر.

 

 آليات 

 البرنامج

 و اختالف في عمل البرنامج.أمضامين مختلفة 

 

 جتماعية عبر المؤسسات.غياب لجان الحماية اال

 

تشكيل لجنة التظلم من خالل وزارة الشؤون 

 جتماعية في غزة.اال

 

دخلت حديثاً، شروط التسجيل )مثالً الدخل، وحجم أ

 العائلة الكبير(.

 

والذهاب قسائم النقدية من خالل  تتوزيع التحويال

لى البنوك للحصول على المبلغ بدالً من التحويل إ

 مباشرة الى الحساب البنكي للمستفيد.

 

 بالرغم من عدم إكتماله. ىنظام تظلم / شكاو

 

جتماعية بالرغم من عدم توفر شبكات الحماية اال

 اكتمال عملها. 

 

ى حسابهم يستلم المستفيدون المعونة من خالل تحويل ال

 البنكي والذي يعتبر مريحاً .

 

هناك بعض التنسق بين المؤسسات الحكومية مثل 

وزارة التربية، وزارة الصحة، ووزارة المالية، 

والشرطة بالرغم من أنه يتم حسب الحاجة وليس 

 بطريقة ممنهجة. 

 مالئمة 

 اإلستهداف 

اعتماد كبير على المعادلة الحسابية لتحديد األهلية 

المستفيد في البرنامج هناك تساؤل حول قدرة  وبقاء

المعادلة الحسابية في توفير تقدير ذات اعتمادية 

 عالية لرفاه المستفيدين.

 

ال يتم مراجعة / التحقق من المعلومات )مثالً من 

جتماعية( مع تطبيق المعادلة خالل لجان الحماية اال

 في رام هللا.

 

خصوصيات ال تأخذ المعادلة الحسابية بالحسبان 

الواقع في غزة )مثالً حجم األسر األكبر وقصر 

 المسافات( .

 

تعتمد متغيرات المعادلة الحسابية على مسح 

اإلستهالك للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

حماس وعملية سيطرة والتي مضى عليها الزمن )

الرصاص المصبوب حدثان مهمان ما بعد المسح 

 ستهالك(.ويمكن انها أثرت على أنماط اال

استخدام المعادلة الحسابية للفقراء الجدد فرصة أكبر 

 ليشملوا في برنامج التحويالت النقدية.

 

يتم التحقق أكثر من خالل العاملين اإلجتماعيين وبشكل 

 اقل من لجان الحماية المجتمعية.

 

جتماعية بالتنسيق ما بين الجهاز طورت المعادلة اال

والخبراء المحليين المركزي لإلحصاء الفلسطيني 

 والدوليين، وهي بحاجة الى تعديل وتحديث.

 

جتماعيين بعض الوزن في التأثير على االللباحثين 

األهلية، خاصة في الحاالت التي ال يتم شملها من خالل 

جتماعيين  االالباحثين المعادلة الحسابية وبعد أن يقوم 

 وضاعهم .أبالتحقق من 

 

 تجارب 

 المستفيدين 

 رنامج في الب

بسبب قدرة الشكاوى فضل مع أيتم التعامل بشكل  

ن الناس أوصول المستفيد الى قنوات الشكاوي، مع 

 تشتكي من غياب اإلجابات.

الفقر على نطاق واسع وال ينظر الى الحصول على 

 عاراً اجتماعيا  معونة على أنه 

عالية خاصة في المناطق الحضرية العار االجتماعي 

فضل مثل رام هللا، ويشعر أقتصاد اوب وشبه الحضريةأ

بشكل أكبر بالعار االجتماعي الناس في هذه المناطق 

 منه في المخيمات 

لتحويالت النقدية البرنامج الوطني الفلسطينيلاعتبار 

مان حيوية خاصة فيما يتعلق أعلى أنه شبكة 

 بالتكاليف األساسية في التعليم والخدمات الصحية.

يعتبر برنامج التحويالت النقدية خاصة بين 

المستفيدين من الالجئين، كمسكن وتعويض عن 

آثر ايجابي على العالقات المجتمعية في الضفة الغربية 

 " الحافز الذي جعلنا نتكلم ". –

 

بر هام قل لبرنامج التحويالت النقدية والذي يعتأنقد 

ولكن مكمل صغير للمصادر الشحيحية، مما يسمح 



حتالل والحصار والوضع السياسي استمرار اال

 غير المحل

 للمستفيدين بحماية كرامتهم.

 

 لدى المستفيدين عدد من اإلنتقادات لعمليات البرنامج .

 أوضاع عمل 

 العاملين 

 اإلجتماعيين

من الحاالت لديهم عبء ن واإلجتماعي الباحثون

 كبر مما هو في الضفة الغربية أ

 يبقى كبيرا وال يمكن إدارته. ءالعب

جتماعيون منخفضة، االالباحثون معنويات 

ومستويات ضغط عالية بسبب اإلدارة عن بعد، 

يضاً عن العمليات المركزية لصنع القرار. أوالبعد 

داريون بكفاءات أقل بعد اإلنقسام عام إتم توظيف 

2222 

الشعور بالثقة وبهوية مؤسسية تتبع نظام أكثر 

 راً.استقراً 

وصول محدود جداً للمعلومات حول بناء القدرات 

والتدريب حول برنامج التحويالت النقدية وغيرها 

نقسامات الداخلية وسياسة من النواحي بسبب اال

 "عدم اإلتصال".

لى ربط مع إتوفر نشاطات بناء القدرات ولكنها بحاجة 

اإلتجاهات اإلستراتيجية، وتبقى معتمدة على دعم 

 .الممولين 

الهواتف النقالة،  –دعم لوجستي محدود )اتصاالت 

 الحواسيب، المواصالت 

توفر الدعم اللوجستي بالرغم من أنه غير كاف للتكيف 

 جتماعيين االالباحثين مع الطلب العالي على 

حاكمية 

 البرنامج 

نقسامات السياسية والجغرافية بين رام هللا وغزة اال

بتبعيات هامة وتشكيل وزارة موازية في غزة و

 الحوكمة على 

جتماعيين بالتركيز االالباحثين عمل روتيني من خالل 

على جمع المعلومات وبشكل يتضارب مع دورهم 

 جتماعي والنفسي.األساسي في توفير الدعم اال

الموارد البشرة )معظم الموارد البشرية السابقة ال 

 تعمل اآلن(. 

 

االجتماعية في ضعف التنسيق مع وزارتي الشؤون 

رام هللا وغزة، وما بين المؤسسات التي تنفذ 

 جتماعية بسبب الواقع المسيس. المساعدات اال

 

تصاالت على ضعف تدفق المعلومات / اال

 المستويات المختلفة. 

ضعف آليات التغذية الراجعة من المراكز الى المناطق 

سباب أجتماعيون عن االالباحثون والمحافظات. ال يعلم 

 ض مقدمي الطلبات.رف

 


