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 خمفية عن المشروع:     1.

 في الفقر من التخفيف نحو المدني المجتمع مؤسسات تعزيز" مشروع بتنفيذ فمسطين مكتب - اإلسبلمية اإلغاثة تقوم
 حتى م2015 مايو من بدء   شير 18 لمدة المشروع ويستمر السويدية، FORUMSYD مؤسسة من بتمويل ،"غزة قطاع
 ذلك في بما  الفمسطيني المدني المجتمع مؤسسات من عدد وتقوية تطوير إلى المشروع ييدف. م2016 أكتوبر

 والمعارف بالميارات وتزويدىم تدريبيم خبلل من( NGOs) الحكومية غير والمنظمات ،(CBOs) القاعدية المؤسسات
 في فعال بشكل تساىم أن يمكن التي والتنموية اإلنسانية األنشطة وتنفيذ تصميم في وفاعمية كفاءة أكثر لتكون  البلزمة
 . غزة قطاع في الفقر حدة من التخفيف

 
 العام اليدف : 

 ". غزة قطاع في الفقر من التخفيف في لممساىمة المدني المجتمع مؤسسات وفاعمية كفاءة تحسين"
 

 المرجوة النتائج/  الخاصة األىداف : 

 المجتمع المدني إلى مستوػ المعايير الدولية.  لمؤسسات( رفع مستوػ المعارف والممارسات 1
  المدني.  المجتمع والخطط التنفيذية لمؤسسات االستراتيجية الخطط في الفقر حدة من التخفيف موضوع تضمين( 2
 المجتمع مؤسسات في ودمجيم والتنموؼ  اإلنساني العمل في إشراكيم خبلل من الجنسين من الشباب دور تعزيز( 3
 . المدني

المؤسساتي  التطوير مجال في المستيدفة المؤسسات الحتياجات وتحديد تقييم عمل المشروع ويتضمن
Organizational Development حيث والتنموؼ  اإلنساني العمل في قدراتيا لبناء التدريبية البرامج ناحية من وكذلك 

 في متقدمة ميارات المؤسسات في العمل طواقم إكساب عمى مبني ومتقدم متخصص تدريبي برنامج المشروع يوفر
 :تشتمل والتي والتنموؼ  اإلنساني العمل مجاالت

 والتنموي  اإلنساني العمل: األولى الفئة
 التنموية المشاريع إدارة: الثانية الفئة

 االستراتيجية الخطط تطوير/مراجعة/إعداد أجل من Coaching المؤسسات عمى اإلشراف خدمة المشروع سيقدم كذلك
مكانية أدائيا تحسين ولضمان أفضل بشكل اإلنسانية والمعاناة الفقر من والتخفيف التمكين مفاىيم إدماج أجل من  وا 

  .المحمي المجتمع إحتياجات لتمبية أفضل بشكل الطارئة لؤلوضاع لدييا اإلستجابة
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  المتوقعة من التدريب:األىداف والنتائج 

 نتائج التدريب المتوقعة أىداف اليوم التدريبي اليوم
 
 
 

اليوم 
 األول

التعرف عمى المفيوم الشامل والمتعدد األبعاد  -
 لظاىرة الفقر

 مظاىر الفقر في قطاع غزة التعرف عمى  -
ف الفقراء تحديد من ىم الفقراء وكيفية تصني -

 )قصص لمفقراء حقيقية( 
 قياس الفقر التعرف عمى طرق  -

ن يصبح لدػ المشاركين مفيوم موحد وشامل حول أ -
نية  بحيث يشمل الفقر في المجتمعات المحمية الفمسطي

مميم في مؤسسات فكار من واقع عأالتعريف تعابير و 
 المجتمع المدني

لفية لؤلمم نمائية األاإل ىدافإلمام المشاركين باأل -
ول وخاصة اليدف األ 2015المتحدة لؤلعوام ما بعد 

وىو القضاء عمى الفقر المدقع لمناس أجمعين أينما 
اف ، وكذلك تم شرح األىد2030كانوا بحمول عام 

 نمائيالفرعية ليذا اليدف اإل
 لمام المشاركين بمظاىر الفقر إ -
اء )قصص تحديد من ىم الفقراء وكيفية تصنيف الفقر  -

فراد أسر و لمفقراء حقيقية( وسرد قصص حقيقية أل
 الفقريعانون من 

 االجتماعيو الفقر التفريق بين الفقر اإلقتصادؼ  -
معرفة طرق ومناىج ومستويات قياس الفقر في قطاع  -

االنقاق ومقارنتو بالدخل غزة وأىميا قياس مستوػ 
 سرةلؤل

 

 
 

اليوم 
 الثاني

ي المجتمعات ف نتشار الفقرإسباب أتحديد  -
 المحمية في قطاع غزة

 ثار الفقر في قطاع غزةآتحديد  -
ورسم  –التدريب عمى أدوات تحميل الفقر  -

 شجرة الفقر 
لعبلقة بموضوع الفقر في صحاب اأتحديد  -

 قطاع غزة

في قطاع غزة  سباب انتشار الفقرأالمعرفة المعمقة  ب -
 سباب الخمسة لمفقر و تحديد ومناقشة األ

 ىمياأ ثار الفقر في قطاع غزة و آلالمعرفة المعمقة  -
التمرين العممي حيث الربط رسم شجرة الفقر من خبلل  -

والتفريق بينيا لمحصول عمى ثار سباب واآلبين األ
المحتمفة  وضح لمبلمح الفقر في المناطقأصورة 
 ع غزةلقطا

صحاب العبلقة بموضوع الفقر في قطاع غزة أدراسة  -
 مرين تدريبي عممي من خبلل تطبيق ت

 
 
اليوم 
 الثالث

 ف عمى مبادغ سبل العيش المستدام التعر  -
 تحديد موارد سبل العيش المستدام  -
فعمو لبناء سبل عيش  ما الذؼ يمكن -

 مستدامة
التعرف عمى مخرجات سبل العيش  -

 المستدامة

والشامل  الواسع المستدام العيش ُسبل منيج توضيح  -
 من خبلل تمرين تدريبي 

بحسب ف عمى موارد سبل العيش المستدام.التعر  -
 مخمس الموارد 

و لبناء سبل عيش مستدامة فعم تحديد ما الذؼ يمكن -
 من خبلل تمرين تدريبي والتركيز عمى موارد ُسبل

 المستدام  العيش
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 :مواعيد التدريب 
 ساعة تدريبية موزعة كما يمي : 30التدريب لمدة خمسة أيام بما يعادل يمتد  

 الساعات المدة مواضيع التدريب الوقت

اليوم 
 األول

 التعرف عمى المفيوم الشامل والمتعدد األبعاد لظاىرة الفقر  -
 التعرف عمى مظاىر الفقر في قطاع غزة -
 تحديد من ىم الفقراء وكيفية تصنيف الفقراء )قصص لمفقراء حقيقية(  -
 التعرف عمى طرق قياس الفقر -

 6 يوم

اليوم 
 الثاني

 ي المجتمعات المحمية في قطاع غزةسباب انتشار الفقر فأتحديد  -
 ثار الفقر في قطاع غزةآ تحديد  -
 ورسم شجرة الفقر –التدريب عمى أدوات تحميل الفقر  -
 العبلقة بموضوع الفقر في قطاع غزة صحابأتحديد  -

 6 يوم

 ديد مخرجات سبل العيش المستدامة تح -

اليوم 
 الرابع

العيش المستدام لفقراء  تحديد أولويات سبل -
 قطاع غزة

غاثة االسبلمية في دعم عرض تجربة اإل -
 بل العيش المستدام لفقراء العالمس

ىمية في دعم سسات األدور المؤ استعراض  -
سبل العيش المستدام لفقراء قطاع غزة 

 التنمية(اإلغاثة و  )مجال

 تحديد أولويات سبل العيش المستدام لفقراء قطاع غزة  -
التعرف عمى تجربة االغاثة االسبلمية في دعم سبل  -

 العيش المستدام لفقراء العالم  وكذلك التجربة الماليزية
يش ىمية في دعم سبل العالمؤسسات األحديد دور ت  -

  غاثة والتنمية(المستدام لفقراء قطاع غزة )اإل

 
اليوم 
 الخامس

تحديد خطوات دمج منيج سبل المعيشة   -
عمل المؤسسات األىمية  المستدام في
 والقاعدية

ليزية في دعم سبل محاولة التجربة الما  -
 العيش المستدام

المستدام سس تطبيق سبل العيش أتحديد  -
 ىميةبرامج ومشاريع المؤسسات األ في

سس تطبيق سبل العيش المستدام أتحديد  -
 ىميةنشطة المؤسسات األأفي 

ستراتيجية لممؤسسة بحيث تشمل تطوير الخطة اإل -
 كافحة الفقر وسبل العيش المستدامىداف واضحة لمأ 

ل لمسنوات الثبلث القادمة تتضمن عداد خطة عمإ  -
الفقر ودمج منيج سبل نشطة واضحة لمكافحة أ
 لمعيشة المستدام في عمل المؤسسةا

البدء بالتفكير الجدؼ نحو استراتيجية جديدة في  -
 الفقر ودعم سبل العيش المستدام مكافحة

ستدامة كنيج استراتيحي في عمل تبني نيج اإل -
 المؤسسة المستقبمي 

غاثية الطارئة ببرنامج التنمية الشاممة ربط البرامج اإل -
 المتأثرة بالعدوان االسرائيميطق لممنا

سباب الفقر في المناطق الميمشة دراسة معمقة أل -
يز عمل المؤسسات لعبلج والنائية في قطاع غزة وترك

 ب والعوامل التي تبقي حالة الفقرسبااأل
دراسة معمقة لمتأثير ومظاىر الفقر محاولة معرفة  -

 سبابيا والعمل عمى معالجتياأ
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اليوم 
 الثالث

 التعرف عمى مبادغ سبل العيش المستدام  -
 تدامتحديد موارد سبل العيش المس -
 فعمو لبناء سبل عيش مستدامة ما الذؼ يمكن -
 التعرف عمى مخرجات سبل العيش المستدامة -

 6 يوم

اليوم 
 الرابع

 العيش المستدام لفقراء قطاع غزة تحديد أولويات سبل -
 غاثة االسبلمية في دعم سبل العيش المستدام لفقراء العالمعرض تجربة اإل -
المؤسسات االىمية في دعم سبل العيش المستدام لفقراء قطاع غزة  استعراض  -

 )مجال األغاثة(
ىمية في دعم سبل العيش المستدام لفقراء قطاع غزة استعراض دور المؤسسات األ -

 )مجال التنمية(

 6 يوم

اليوم 
 الخامس

عمل المؤسسات األىمية  ماذا بعد؟ خطوات دمج منيج سبل المعيشة المستدام في -
 والقاعدية

عمل المؤسسات  التجربة الماليزية خطوات دمج منيج سبل المعيشة المستدام في -
 األىمية والقاعدية

 ىميةبرامج ومشاريع المؤسسات األ سس تطبيق سبل العيش المستدام فيأتحديد  -
 ىميةنشطة المؤسسات األأسس تطبيق سبل العيش المستدام في أتحديد  -

 6 يوم

 

 منيجوال ةقيطر ال: 
تمحورت منيجية التدريب حول تحميل الفقر بإستخدام المدرب أحدث األساليب التشاركية التفاعمية في تقديم 

: الحوار والنقاش, الحاالت الدراسية, العروض اإللكترونية ومنيا: العصف الذىني, مجموعات مثل التدريب
العمل, لعب األدوار, وسرد القصص من الواقع المحمي, واألفبلم التوضحية حول أساليب مكافحة الفقر, 

المعمومة, وقد شارك المناقشات الثنائية القصيرة والجماعية, والعرض النظرؼ مقترنا  بأمثمة عممية إليصال 
وركز محتوػ التدريب عمى تجارب المتدربين والمتدربات في النقاش وفي تصميم وتنفيذ التمارين التدربية 

ستخدام خبراتيم ومعارفيم كمصدر أساسي في النقاش والتفاوض وفي عمل إبحيث تم  المشاركين/ات
 لمدرب المنيجيات التالية:ا ستخدامإوالدروس المستفادة. وقد  المجموعات وصياغة النتائج

  التدريب الموجو باألداء -
  التدريب التشاركي التفاعمي -
 نقل موقع العمل إلى قاعة التدريب -
  التركيز عمى تكنولوجيا المعمومات -
  مراعاة الفروقات الفردية -
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 :المقدمة. 2
مساعدة  المؤسسسات االىمية العاممة في قطاع غزة ستطيع من خبلليا تالكيفية التي  ه المادة التدريبيةوضح لنا ىذت

بناء القدرات المؤسسية ليذه  خبللمن  سبل العيش المستداموالعمل عمى  مكافحة الفقرالمجتمعات المحمية في 
 بيذه المجتمعات.و مكافحة الفقر  تنمية سبل العيش المستدامبما يمكنيا من قيادة عممية  المؤسسات

 

ييا وتطبيقيا من خبلل آلية عمل  البرنامج التدريبيمحتوػ ىذا  مة لمعديد من الخبرات والتجارب التي تّم تبنِّ ىو ُمحصِّ
. وعميو فإّن بقطاع غزة خبلل السنوات الماضيةبرنامج تنمية المجتمعات المحمية في عدد من المناطق والبيئات المختمفة 

أو في إطار برامج  الفقيرة و الميمشةالمجتمعات ب منيوضلُيعتبر أداة فاعمة قابمة لمتطبيق العممي  البرنامج التدريبيىذا 
 التنمية المجتمعية القاعدية بشكل عام.

 

تّم تصميمو بحيث يتم استخدامو في إطار برامج ومشروعات التنمية القاعدية في مختمف  البرنامج التدريبيىذا  
 الفئات التالية:  مباشرة   تطبيقاتيا، ومن ثمَّ فإنو يستيدف

  حتى تكون المشاريع والبرامج التي  التنمويةاالغاثية و العاممة بالبرامج / المشروعات / المؤسسات الكوادر
 .وتخقيقا  لسبل العيش المستدام يشرفون عمى تنفيذىا أكثر استجابة الحتياجات الفئات األكثر فقرا وتيميشا

  المجتمعات المحميةُنشطاء / منظمي / منشطي. 
  العاممة في مجالي االغاثة والتنمية.أعضاء الييئات اإلدارية والمجان المساعدة بجمعيات 

 

إلى جانب ذلك يستيدف ىذا البرنامج بشكل غير مباشرالفقراء أنفسيم من الشباب والنساء والمزارعين والعاطمين عن 
 العمل في المجتمعات المحمية.

من خبلل بواسطة المدربين لتدريب الفئات المذكورة عاليو  ايمكن استخدامي ةىذا البرنامج مادة تدريبي يوفر محتوػ كذلك 
 . تحويمو إلى مواد تدريبية
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 مقّدمة عن الفقر   :األول الجزء
 (مالمح الفقر في قطاع غزة)
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 :محاربة الفقرواألمم المتحدة في  االغاثة االسالميةجيود . 3

بتنظيم الحمبلت والدفع لتحقيق التغيير اإلجتماعي والسياسي  العالمعبر ” اإلغاثة اإلسالمية“تقوم 
كوسيمة إلنياء عدم المساواة، والمعاناة والفقر. ىذا ويقدم شركاؤنا حول العالم الكثير من الدعم لمحمبلت 
والمبادرات التي تيدف إلى تحسين أوضاع المجتمعات الفقيرة من خبلل رفع مستوػ الوعي بالقضايا 

 .مثل الدين وتغير المناخ الميمة
يؤثر الفقر عمى نسبة كبيرة من سكان العالم. وتوجد عناصر كثيرة متداخمة ومعقدة تتسبب في زيادة 

, فإن نصف 2015معدالت الفقر منيا انخفاض الدخل وانتشار العنف, حيث ُيذكر أنو بحمول عام 
دوالر يومي ا. أما الناس الذين يعيشون في البمدان  1.25سكان العالم ممن يعيشون في الدول اليشة سيعيشون بأقل من 

% منيم عرضة لمفقر المدقع, كما 50التي تعاني من انتشار أعمال العنف فيم يعانون من السوء التغذية لمرتين أكثر, 
نة إلى دراسة وتحميل األسباب الكام” اإلغاثة اإلسبلمية“ ييدف عمل .أن أطفاليم يحرمون من الذىاب إلى المدارس

لمفقر, وتقديم التدابير الفعالة لمحاربتو والقضاء عميو, وترسيخ مبادغ حقوق االنسان في المجتمعات. تجمى ذلك في 
شاركت اإلغاثة في  2014ففي عام  .مشاركة اإلغاثة في كافة األنشطة الدولية لتوصيل رسالتيا اإلنسانية لمعالم أجمع

ت في الواليات المتحدة األمريكية حيث إلتقى قادة العالم لمتعيد بإلتزماتيم في الجمعية العامة لؤلمم المتحدة والتي انعقد
لمتأثير في برنامج التنمية،   التنمية. وجاءت مشاركة منظمة اإلغاثة اإلسبلمية لتقديم مجموعة من الدعوات سعي ا
، أنشطة  2015مة ما بعد وناقشت ىيمين ستاوسكي ، كبير مستشارؼ اإلغاثة اإلسبلمية في برنامج التنمية لمرح

 .اإلنمائية لؤللفيةالمنظمة ومدػ أىميتيا ، حيث يعد ىذا العام بمثابة تاريخ اإلنتياء من خطة العمل الرئيسية لؤلىداف 
دعوة إلى تحقيق العدالة والمساواة في المجتمع واتخاذ اإلجراءات الحاسمة لمقضاء عمى ” اإلغاثة اإلسبلمية” كما أطمقت

صرح فيو المدير التنفيذؼ   .2015الفقر في العالم وذلك من خبلل برنامجيا في المنتدػ االقتصادؼ العالمي في 
وؼ, مشيرا  إلى اإلضطرابات المستمرة في الشرق األوسط، لمنظمة اإلغاثة اإلسبلمية عبر العالم الدكتور/ دمحم عشما

من الصعب عمي كمختص بالشؤون اإلنسانية، الحديث عن قضيتي الفقر وعدم المساواة بوضعيما في عزلة عن ” قائبل :
 .”باقي القضايا اإلنسانية، أو اعتبارىما المخاوف الوحيدة التي تيدد الكرامة اإلنسانية

 

عتراف رسميا بيذا إلم ات  1992في سنةف المدقع اليوم العالمي لمكافحة الفقر  أكتوبر 17 دت يوماألمم المتحدة أعتم
ىذا اليوم مناسبة لتجمع أشخاص يعيشون الفقر  حيث يعتبر سنويا كل، بو حتفالإلا  يتم .اليوم من طرف األمم المتحدة

فرصة  اليوم العالمي لمكافحة الفقر يعتبر .رفضيم لمبؤس والفقر وآخرين يكافحون إلى جانبيم، وذلك من أجل التعبيرعن
عن الظروف المؤساوية التي يعيشونيا  شخاص الذين يعيشون حياة صعبة من أخذ الكممة، والتعبيرأللكي يتمكن ا

 .شياء التي يتمنونياألعن كفاحيم اليومي وكذلك عن ا والتعبير
اليدف اإلنمائي األول وىوالقضاء عمى الفقر  2015دة لألعوام ما بعد ضمن االىداف االنمائية االلفية لألمم المتح

 االىداف الفرعية التالية:  2015وقد حددت األمم المتحدة في سبتمبر  والجوع 
  وىو ُيقاس حاليا بعدد األشخاص 2030القضاء عمى الفقر المدقع لمناس أجمعين أينما كانوا بحمول عام ،

 .دوالر في اليوم 1.25الذين يعيشون بأقل من 
  تخفيض نسبة الرجال والنساء واألطفال من جميع األعمار الذين يعانون الفقر بجميع أبعاده وفقا  لمتعاريف

 .2030الوطنية بمقدار النصف عمى األقل بحمول عام 
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  استحداث نظم وتدابير حماية اجتماعية مبلئمة عمى الصعيد الوطني لمجميع ووضع حدود دنيا ليا، وتحقيق
 .2030غطية صحية واسعة لمفقراء والضعفاء بحمول عام ت

  ضمان تمّتع جميع الرجال والنساء، وال سيما الفقراء والضعفاء منيم، بنفس الحقوق في الحصول عمى الموارد
االقتصادية، وكذلك حصوليم عمى الخدمات األساسية، وعمى حق ممكية األراضي والتصّرف فييا وغيره من 

بأشكال الممكية األخرػ، وبالميراث، وبالحصول عمى الموارد الطبيعية، والتكنولوجيا الجديدة الحقوق المتعّمقة 
 .2030المبلئمة، والخدمات المالية، بما في ذلك التمويل المتناىي الصغر، بحمول عام 

 تصمة بالمناخ بناء قدرة الفقراء والفئات الضعيفة عمى الصمود والحد من تعرضيا وتأّثرىا بالظواىر المتطرفة الم
 .2030وغيرىا من اليزات والكوارث االقتصادية واالجتماعية والبيئية بحمول عام 

  كفالة حشد موارد كبيرة من مصادر متنوعة، بما في ذلك عن طريق التعاون اإلنمائي المعّزز، من أجل تزويد
مكن التنبؤ بيا من أجل تنفيذ البرامج البمدان النامية، وال سيما أقل البمدان نموا، بما يكفييا من الوسائل التي ي

 .والسياسات الرامية إلى القضاء عمى الفقر بجميع أبعاده
  وضع أطر سياسية سميمة عمى كل من الصعيد الوطني واإلقميمي والدولي، استنادا  إلى استراتيجيات إنمائية

ستثمار في اإلجراءات الرامية إلى مراعية لمصالح الفقراء ومراعية لممنظور الجنساني، من أجل تسريع وتيرة اال
 .القضاء عمى الفقر
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 :مفيوم الفقر. 4
ورد لمفقر الكثير من التعاريف ضمن العديد من األدبيات التي تتحدث عن التنمية البشرية واالقتصادية ومكافحة الفقر، 

الجميع وفقر المشاركة وفقر االستقبللية وفقر ولمفقر أشكال وأنواع مختمفة فيناك الفقر المادؼ وىو النوع المفيوم من قبل 
الحماية، كما أن ىناك أنواع أخرػ من الفقر تبعا لمدة بقائيا، فيناك فقر صدمة وفقر موسمي وفقر دائم، وىناك أنواع 

وع آخر أخرػ من الفقر نسبة إلى عدد الفقراء مثل الفقر الفردؼ والفقر الجماعي والفقر المنتشر والفقر المتوطن، وىناك ن
من الفقر نسبة إلى أسموب قياسو وأىميا الفقر النسبي والفقر المطمق والفقر المدقع.  وتجمع معظم األدبيات التي 
تتحدث عن الفقر عمى أنو عبارة عن حالة تعبر عن النقص أو العجز في االحتياجات األساسية والضرورية لئلنسان، 

ة، التعميم، السكن أو المأوػ، تممك السمع المعمرة وتوفر االحتياط المادؼ وأىم ىذه االحتياجات: الغذاء، الرعاية الصحي
لمواجية األمور الطارئة أو األزمات التي قد تتعرض ليا األسرة أو الفرد. إن الفقر ىو الوضع الذؼ يعمل جميع الناس 

مريضا وغير قادر عمى زيارة  عمى اليروب منو، الفقر ىو الجوع، الفقر ىو االفتقار إلى المأوػ، الفقر ىو أن تكون 
 الطبيب، الفقر ىو عدم القدرة عمى الذىاب إلى المدرسة ومعرفة القراءة، الفقر ىو فقدان طفل بسبب تموث مياه الشرب.
وبيذا فإن مفيوم الفقر يشير إلى غياب أو عدم ممكية األصول أو حيازة الموارد أو الثروة المتاحة المادية منيا وغير 

حالة عدم القدرة عمى إشباع الحاجات البيولوجية كاألكل والممبس والمسكن بصورة كمية يدرج ىذا ضمن  المادية، ففي
الفقر المطمق، بينما إذا كان النقص في مستوػ إشباع الحاجات األساسية وتدني مستوػ المعيشة ونوعية الحياة 

فضبل عن ىذا فإن الفقر ظاىرة  النسبي. وخصائص وقدرات األفراد والجماعات داخل المجتمع ضمن ما يسمى بالفقر
متعددة األبعاد تبرز في المجتمعات عمى مستويات مختمفة وفي صور أشكال متباينة تعكس وضعية البناء االجتماعي 

 وىناك ثبلث معاني لمفقر متمايزة وىي: .)المجتمع(
 

وىو يتجاوز عدم المساواة االقتصادية الناتجة عن نقص الدخل والممتمكات وانخفاض : المعنى األول: الفقر االجتماعي
 مستوػ المعيشة ليشمل بشكل أوسع عدم المساواة االجتماعية والدونية واإلتكالية والشعور بالنقص واالستغبلل.

ودىم عمى المستوػ التقميدؼ ويشير إلى فئة من األفراد غير القادرين عمى تأكيد وج: المعنى الثاني: العوز والحاجة
العادؼ الذؼ يعتبر أدنى مستوػ دون أؼ مساعدات خارجية، كما يحدد نموذجا لمعبلقات االجتماعية التي تشير إلى من 

 ىم المحتاجين والمعوزين الذؼ يطمبون المساعدة.
تو الفرعية )كاألسرة، جماعة يحدد مكانو في نسق القيم في المجتمع أو في أحد جماع: المعنى الثالث: الفقر األخالقي

لى المكانة التي يشغميا الفقير وتعيقو عن التمتع والجدير  الرفاق( ويدل ىذا المعنى إلى رفض أو قبول الفقر أخبلقيا وا 
باإلشارة ىنا ىو أن الفقر ال ينحصر معناه فقط كما تحدده الرؤية االقتصادية في عجز اإلنسان عن تمبية حاجاتو 

نما يعني أيضا عجز البناء االجتماعي عن توفير مستمزمات اإلنسان المادية والمعنوية وتأثير ذلك البيولوجية األس اسية وا 
عمى عمميات االندماج والعبلقات االجتماعية وتكوين شخصية الفرد في المجتمع وتشكيل قيمتو وثقافتو فضبل عن تحديد 

 مكانتو ودوره السياسي واالجتماعي واالقتصادؼ.
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 دقيقة  60(       مفيوم الفقر                 مدة التمرين   1تمرين تدريبي رقم )
 

يقووووم المشووواركين والمشووواركات فوووي التووودريب بالتفووواكر فوووي ثوووالث مجموعوووات حوووول تعريوووف الفقووور -
فوووي المجتمعوووات المحميوووة الفمسوووطينية  بحيوووث يشووومل التعريوووف تعوووابير وافكوووار مووون واقوووع عمميوووم 

 لمدني.في مؤسسات المجتمع ا
  .يستخدم المشاركون والمشاركات بطاقات ممونة  يكتب عبارة واحدة-
يقووووم المشووواركين والمشووواركات فوووي نيايوووة التووودريب بتجميوووع االفكوووار المختمفوووة فوووي تعريوووف واحووود -

 الجوانب الحياتية واالقتصادية. .جميعيشمل 

  
 :الفقرأشكال ومظاىر  1.4

 اشكال الفقر متنوعة ومتعددة ويمكن تقسيميا حسب حدة الفقر كما يمي: 
 الفقر المدقع (Abject Poverty ىي حالة من حاالت الفقر التي ال يستطيع اإلنسان معيا الحصول عمى :)

 الحد األدنى من الحاجات الغذائية األساسية البلزمة لمحصول عمى الحد األدنى من السعرات الحرارية لبقائو
 حيا يزاول نشاطاتو االعتيادية.

 الفقر المطمق (Absolute Poverty ىي حالة من حاالت الفقر التي ال يستطيع اإلنسان معيا الحصول :)
 عمى الحد األدنى من الحاجات األساسية الغذائية وغير الغذائية معا.

 الفقر النسبي (Relative Poverty :) يقل دخمو عن الوسيط عرف البعض الفقر النسبي باعتبار أن من
 % من مدػ الدخل من األسفل. 40يعتبر فقيرا فقرا نسبيا، في حين عرفو آخرون بأنو الدخل الذؼ يعادل 

 

(: ىي عبارة عن السمع الغذائية وغير الغذائية البلزمة لئلنسان Basic Human Needsالحاجات األساسية لئلنسان )
 وتحقق قدرتو عمى مزاولة نشاطاتو االعتيادية بصورة مقبولة.بحيث يبقى حيا وتحفع كرامتو اإلنسانية 

 

 
ِ اَل َيْسرررررَتِطيُعوَن َضررررْربا  ِفررررري ِأَلْرِض َيْحَسرررررُبُيُم ِْلَجاِىرررررُل  ِلْمُفَقررررَرآِء ِلَّرررررِذينَ  :توووووذكر قوووووول   تعوووووالي َِّ ُأحِصرررررُروْا ِفرررري َسرررررِبيِل ِ

َ ِبِو َعِميم  أَْغِنَيآَء ِمَن ِلتََّعفُِّف َتْعِرُفُيم ِبِسيَماُىْم اَل َيْسَأُلوَن ِلنَّاَس ِإْلَحافا  َوَما ُتنِفُقوْا ِمْن َخيْ  َِّ  (273البقرة:)ٍر َفِإنَّ ِ
 

  دقيقة 60(     أشكال ومظاىر الفقر                  مدة التمرين   2تمرين تدريبي رقم )
 

في ثالث مجموعات حول أشكال ومظاىر الفقر في  يقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر-
   .المجتمعات المحمية الفمسطينية

  .يستخدم المشاركون والمشاركات بطاقات ممونة  يكتب عبارة واحدة-
  .يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة-
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 :تصنيف الفقراء 2.4
 يمييز بين ثالث فئات فرعية لمفقراء عمى النحو التالي:

 وىم المعدمون ممن ال يممكون شيئا  ، وحالتيم الصحية سيئة حيث يتناولون أغذية ال تفي  فئة أفقر الفقراء :
بمتطمبات أجساميم، ويعيشون في أبنية سيئة، وال يممكون أرضا ، وىم من ذوؼ الدخل المتدني جدا ، ويتمقون 

ن عمى األغمب، ومن صدقات المحسنين ، كما أنيم أميو  وزارة الشؤون االجتماعيةمعونات نقدية من 
 وصبلتيم محدودة مع المؤسسات .

 القادرون عمى التكيف( : وىم الفقراء الذين يممكون مجموعة من الموارد أكثر مما يممكو  فئة الفقراء المدبرين(
أفقر الفقراء، ويمارسون أنواعا  شتى من استراتيجيات سبل المعيشة. وينظر إلى ىؤالء الفقراء المدبرين باعتبار 

يم عددا  أكبر من األطفال ومن أعضاء األسرة قياسا  عمى أفقر الفقراء، ويعيشون في مساكن مناسبة أن لدي
ومقامة فوق قطعة أرض صغيرة، وينشطون في العمل الزراعي معتمدين عمى دخول متدنية أو رواتب 

محوم عمى الرغم من تقاعدية. وتتألف تغذيتيم من الخضار والبيض والدجاج أحيانا ، ونادرا  ما يتناولون ال
تربيتيم لبعض األغنام والماعز، إضافة إلى الدواجن. وربما يحصمون عمى الثانوية العامة في تعميميم الذؼ 

 ال يرقى إلى التعميم الجامعي، وليس لدييم تأمين صحي، وصبلتيم متوسطة مع المؤسسات .
 ر دون رفاىية، ولدييم عدد أقل من األطفال : وىم الفقراء الذين يعيشون فوق خط الفق فئة الفقراء الميسورين

أطفال(، ويقيمون في أبنية جيدة من الطوب واإلسمنت، ويممكون أراٍض خاصة لزراعة المحاصيل  4-5)
الزراعية أو عمبل  تجاريا ، ولدييم أكثر من مصدر واحد لمدخل، ويربون الثروة الحيوانية، لذا تدخل المحوم 

، ولدييم تأمين صحي وصبلت جيدة مع المؤسسات، ويجمعون في تحصيميم الحمراء والبيضاء في تغذيتيم
 العممي بين التعميم الثانوؼ والجامعي .

 ويمكننا تصنيف الفقر إلى نوعين ىما:
 ويعني ضعف دخل الفرد وعجزه عن الحصول عمى حاجاتو الضرورية  ( فقر إقتصادي :1)
فرد إذا عمل، إال أن عدم رغبتو بالعمل الُمتاح تجعمو دخمو غير وىو أن يكون الدخل متوفرا  لم ( فقر إجتماعي :2)

 كاف مما يوقعو في الحاجة والعوز .
 

 :(Measuring Povertyقياس الفقر ) 3.4
تكمن أىمية قياس الفقر في التعرف عمى الفقراء ومعرفة أماكن تواجدىم وحجميم نسبة إلى المجتمع والتعرف عمى  

خصائصيم الديموغرافية ومستوياتيم التعميمية والصحية وذلك من خبلل المسوح األسرية المتخصصة بيدف وضع 
فقر إلى البلفقر. ومن أجل تصنيف أو فرز األسر الفقيرة الخطط والسياسات الرامية إلى انتشال ىؤالء الفقراء من حالة ال

من األسر غير الفقيرة يجب أن نستخدم بعض األدوات والمؤشرات التي تساعدنا في الحكم عمى فقر أو عدم فقر 
 األسرة، ومن األساليب التي اتبعت في قياس الفقر:

 

:  تعتمد بعض ىذه األساليب عمى مجموعة من الباحثين المدربين الذين يقومون بدورىم بزيارة أساليب غير عممية
األسر، حيث يتم الحكم عمى األسرة بالفقر أو عدم الفقر بعد اطبلعيم عمى الجوانب المختمفة من حياة األسرة، وتتميز 

 م اآلسر التي يتم زيارتيا. ىذه الطريقة بعدم الدقرة الختبلف الحكم من باحث آلخر ولمحدودية حج
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ويمثميا أسموب خط الفقر: وتكمن فكرة ىذا األسموب بتقسيم المجتمع الى فئتين، فئة الفقراء وفئة غير  :أساليب عممية
ومنيا يتم تقدير مؤشرات الفقر كنسبة الفقراء الذؼ يحدد جياز االحصاء المركزؼ  الفقراء باالعتماد عمى خط الفقر

 الفجوة بينيم وبين خط الفقر.  وشدة فقرىم وحجم
 

 ( خط الفقرPoverty Line): 
ىو الحد الفاصل بين دخل أو استيبلك الفقراء عن غير الفقراء، ويعتبر الفرد فقيرا اذا كان استيبلكو أو دخمو يقع تحت 

عمى أنو خط الفقر. مستوػ الحد األدنى لمحاجات األساسية البلزمة لمفرد، ويعرف الحد األدنى لحاجات الفرد األساسية 
فاألفراد أو األسر التي يكون إنفاقيا أو دخميا تحت خط الفقر تصنف عمى أنيا فقيرة واألسر أو األفراد التي يكون 

 إنفاقيا أو دخميا فوق خط الفقر تصنف عمى أنيا غير فقيرة. وىناك نوعان رئيسيان من خطوط الفقر ىما:
 

 ( خط الفقر المدقعAbject Poverty Line): 
يعرف خط الفقر المدقع عمى أنو مستوػ الدخل أو اإلنفاق البلزم لؤلسرة أو الفرد لتأمين الحاجات الغذائية األساسية التي 

 .تؤمن لو السعرات الحرارية البلزمة لممارسة نشاطاتو االعتيادية اليومية
 

 ( خط الفقر المطمقAbsolute Poverty Line:) 
مستوػ الدخل أو اإلنفاق البلزم لؤلسرة أو الفرد لتأمين الحاجات الغذائية وغير يعرف خط الفقر المطمق عمى أنو 

  .الغذائية األساسية، والحاجات غير الغذائية األساسية ىي التي تتعمق بالمسكن والممبس والتعميم والصحة والمواصبلت
 

 الذؼ يعتمد عمى أن من يقل دخمو عن قيمة محددة في سمم الدخل  وىناك خط فقر يدعى بخط الفقر النسبي
يعتبر فقيرا، واختمف عمى قيمة ىذه القيمة حيث اعتبرىا البعض الوسيط والبعض اآلخر اعتبرىا العشير 
الرابع، وتعتبر ىذه القيمة المحددة ىي خط الفقر النسبي. ويختمف خط الفقر النسبي عن خط الفقر المطمق 

فقر النسبي يختمف أو يتغير مع التغيرات في مستوػ المعيشة بينما يعتبر خط الفقر المطمق بأنو بأن خط ال
 قيمة حقيقية ثابتة في زمان ومكان معينين.

 

 :أساليب قياس خط الفقر 4.4
تختمف أساليب تقدير خط الفقر باختبلف نوع خط الفقر المراد تقديره، وتنقسم طرق تقدير خط الفقر من حيث نوع 

 البيانات المستخدمة في التقدير الى نوعين:
 .ىو استخدام بيانات االنفاق االستيبلكي الطرق المباشرة لتقدير خط الفقر :ولاأل   •
استخدام بيانات الدخل كمتغير بديل لبيانات االنفاق غير المباشرة لتقدير خط الفقر  الطرق  :الثاني  •

 .االستيبلكي
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 خط الفقر المطمق
 :رئيسيان لتقدير خط الفقر المطمق أسموبانىناك 

 

 األول: أسموب النمط الغذائي المقترح
يعتمد ىذا االسموب عمى سمة غذائيرة متوازنة ومبلئمرة لحاجة الجسم وتكون عادة مقترحة من قبل أخصائيين في  

مطمق نضرب تكمفة السمة الغذائية التغذية، ثم تحسب قيمرة تكمفة تمك السمة بأقل األسعار الدارجة. ولحساب خط الفقر ال
المقترحة بمقموب نسبة االنفاق عمى السمع الغذائية الى اجمالي االنفاق االستيبلكي )معامل انجل، حيث يعرف معامل 
انجل عمى أنو مقموب نسبة االنفاق عمى المواد الغذائية الى اجمالي االنفاق العام(. أما نسبة االنفاق عمى السمع الغذائية 

ذ باالعتماد عمى بيانات انفاق االسر كافة أو باالعتماد عمى بيانات انفاق الفئة التي يكون انفاقيا عمى السمع فتأخ
 الغذائية ىو االقرب لتكمفة السمة الغذائية المقترحة.

 

 الثاني:  أسموب النمط الغذائي الفعمي
يعتمد ىذا االسموب عمى متوسط حصة الفرد الفعمية من السعرات الحرارية المحسوبة من خبلل بيانات االستيبلك  

الفعمي لمفرد ويتم تقدير خط الفقر المطمق بيذا االسموب من خبلل حساب متوسط حصة الفرد االجمالية من السعرات 
ئة الدخل المقابمة أو االقرب لما يحتاجو الفرد من السعرات الحرارية لفئات دخل يتم تحديدىا مسبقا، ومن ثم تعتمد ف

الحرارية وأخيرا يحدد متوسط االنفاق االجمالي المقابل لفئة الدخل ليكون تقديرا لخط الفقر المطمق. ويرػ الباحث أن 
فئة االقرب لما حساب متوسط حصة الفرد االجمالية من السعرات الحرارية لفئات االستيبلك الغذائية ومن ثم تحديد ال

يحتاجو الفرد من السعرات واعتبار متوسط االنفاق االجمالي ليذه الفئة ىو خط الفقر المطمق، حيث يرػ الباحث ان 
تقدير خط الفقر المطمق باستخدام فئات استيبلك المواد الغذائية سيكون أكثر دقة من استخدام فئات الدخل، وذلك الن 

 ني االرتفاع في متوسط حصة الفرد من السعرات الحرارية.االرتفاع في فئة الدخل قد ال يع
 

 خط الفقر النسبي: 
يعتبر من الطرق غير المباشرة ويتم تقدير خط الفقر النسبي من خبلل بيانات الدخل وحسب التعريف الذؼ يتفق عميو 

مة الفاصمة بين دخل الفقراء لمفقر النسبي، فمن الممكن أن يكون خط الفقر النسبي الوسيط أو أؼ مئين يعتقد بأنو القي
 ودخل غير الفقراء.

 

 خط الفقر االجتيادي: 
(، ويعتمد تقدير ىذا الخط عمى اجابات المستجوبين أنفسيم حيث Leyden Poverty Lineويسمى بخط فقر ليدين ) 

االنفاق الذؼ يرونو يطمب منيم تصنيف مستوػ دخميم أو استيبلكيم ان كان أعمى أو أقل أو مطابقا لمستوػ الدخل أو 
مناسبا ومقبوال اجتماعيا. ويقدر خط الفقر من خبلل اجابات االسر أو االفراد الذين يعتقدون بان دخميم أو انفاقيم 
مساويا لمستوػ الدخل او االنفاق المناسب والمقبول اجتماعيا. وىناك طرق أخرػ لتحديد خط الفقر االجتيادؼ 

 تب واالجور أو عمى الحد االعمى لمستوػ الدخل المعفي من الضريبة.كاالعتماد عمى الحد االدنى لمروا
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 :(Poverty Indicatorsمؤشرات الفقر ) 5.4
ىناك ميزتان يجب توافرىما في مؤشرات الفقر، وىاتان الميزتان ىما بدييية الرتابة وبدييية التحويبلت، أما الميزة االولى 

جميع المتغيرات االخرػ )مثل أسعار السمع،...( فتعني أن أؼ انخفاض في دخل الفقير يؤدؼ الى زيادة فقره عند ثبات 
أما الميزة الثانية فتعني أن تحويل أؼ جزء من دخل فرد فقير الى فرد اخر أكثر دخبل ال بد وأن تؤدؼ الى زيادة الفقر 
 بشرط ثبات المتغيرات االخرػ. ىناك عدة مؤشرات لمفقر وأىميا مؤشر خط الفقر الذؼ تم الحديث عنو سابقا، وتكمن

 أىمية مؤشر خط الفقر لكون العديد من مؤشرات الفقر تعتمد عميو عند تقديرىا ومن ىذه المؤشرات:
 

 ( مؤشر نسبة الفقرIndicator  Headcount Index): 
الكمي،   ويسمى بمؤشر تعداد الرؤوس ويعرف بأنو النسبة الناتجة عن قسمة عدد السكان الفقراء عمى عدد السكان

ويمكن حسابو من خبلل قسمة عدد االسر الفقيرة عمى أعداد جميع االسر )الفقيرة وغير الفقيرة في المجتمع(. وىو من 
أكثر مؤشرات الفقر شيوعا واستخداما مع أنو ال يعكس الميزتان المطموبتان في مؤشرات الفقر )بدييية الرتابة وبدييية 

  فقر كاآلتي: التحويبلت(. ويتم حساب مؤشر نسبة ال
 

 ( مؤشر فجوة الفقرPoverty Gap Indicator): 
حيث يعكس ىذا المؤشر حجم الفجوة النقدية االجمالية البلزمة لدخول الفقراء لوضعيم عمى خط الفقر أؼ ليصبحوا غير 

السكان عندما يكون فقراء، وألغراض المقارنة يتم حساب ىذه الفجوة كنسبة مئوية من القيمة االجمالية الستيبلك كافة 
مستوػ استيبلكيم مساو لخط الفقر. نبلحع أن مؤشر فجوة الفقر يحقق ميزة من الميزات المطموبة في مؤشر الفقر وىي 

 ميزة الرتابة، فعندما ينخفض الدخل ألؼ من الفقراء ترتفع فجوة الفقر.
 

 ( مؤشر شدة الفقرPoverty Severity Indicator): 
التفاوت في درجات الفقر بين الفقراء أنفسيم وبنفس الوقت يقيس فجوة الفقر، ويتم حسابو يقيس ىذا المؤشر مدػ  

 باعتباره يساوؼ الوسط الحسابي لمجموع مربعات فجوات الفقر النسبية.
 
 

  دقيقة 60(     تصنيف الفقراء                  مدة التمرين   3تمرين تدريبي رقم )
 

في ثالث مجموعات حول تصنيف الفقراء في  يقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر-
المجتمعات المحمية الفمسطينية  بمكن االستعانة بامثمة من مجتمعات محمية في غزة مثل قرية 

 وادي غزة, الشوكة, البيوك, بيت حانون,الخ.
 يستخدم المشاركون والمشاركات بطاقات ممونة  يكتب عبارة واحدة.-
 ية التدريب بتجميع االفكار المختمفة. يقوم المشاركين والمشاركات في نيا-
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ىناك مقاييس أخرى من الممكن استخداميا كمؤشرات لمفقر تعنى بعدالة توزيع الدخول بين االفراد أو االسر، ومن 
 مقاييس:ىذه ال
 منحنى لورنز: 

من المقاييس التي تعنى بقياس عدالة التوزيع بين االفراد أو االسر من خبلل رسم منحنى بياني المحور السيني فيو  
أو االسر.  يمثل المجموع التراكمي لنسب االسر أو االفراد والمحور الصادؼ يمثل المجموع التراكمي لنسب الدخل لبلفراد

وتأخذ ىذه النسب بعد ترتيب بيانات االسرة )عدد أفرادىا، دخميا ومتوسط دخل الفرد بيا( تصاعديا نسبة الى دخل 
االسرة أو دخل الفرد. وكمما زاد انحناء منحنى لورنز كمما قمت عدالة التوزيع، ويعتبر توزيع الدخل متساو بين جميع 

 ( في الرسم البياني لممنحنى.1،1خطا مستقيما بين نقطة االصل والنقطة )أفراد المجتمع اذا شكل منحنى لورنز 
 

 :الرقم القياسي لخط الفقر
  

 :أسموب تركيب الرقوم القياسي لخوط الفقر     
إن أسموب تركيب الرقم القياسي يعتمد في الدرجة االولى عمى طبيعة الظاىرة المراد دراستيا ومدػ تغيرىا مع مرور 
الزمن، وفي الدرجة الثانية عمى طبيعة البيانات المتوفرة عن ىذه الظاىرة ومدػ دقتيا وتمثيميا ليا. وعند عدم توفر 

ان رقم السبير النسبي يعتبر االسموب االكثر شيوعا واستخداما لكونو االكثر أوزان لفترة المقارنة وتوفرىا لفترة االساس ف
تعبيرا عن التطورات التي تطرأ عمى الظاىرة المدروسة، لذا سيعتمد الباحث عمى اسموب رقم السبير النسبي لبناء الرقم 

 .القياسي لخط الفقر والذؼ سيكون االساس لتقدير مؤشرات الفقر الحقا
كسنة أساس لتركيب الرقم القياسي لخط الفقر في االردن ألنيا السنة التي تتوفر عنيا بيانات  1997 نةتم اعتماد س 

كما يتوفر لنفس السنة أرقام  1997 عن أسعار وأوزان سمع المستيمك من خبلل بيانات مسح نفقات ودخل االسرة
 .1997 منشورة عن خط الفقر سيعتمد الباحث عمييا لتقدير خط الفقر لسنة

 

 :مؤشرات قياس مستوى المعيشة
 .دخل األسرة 
 .اإلنفاق االستيبلكي اإلجمالي لؤلسرة 
 .متوسط إنفاق الوحدة االستيبلكية 
 .نسبة اإلنفاق عمى المواد الغذائية 
 .حصة الفرد من السعرات أو البروتين 

 

 أسموب خط الفقر.
 أسموب الحاجات غير المشبعة.
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 :الفقرالتطبيق العممي لقياس  6.4
يعتمد التطبيق العممي لقياس الفقر عمى حساب خط الفقر الذؼ يمكن اشتقاق مؤشرات الفقر من خبللو عمى النحو 

  :التالي
 

، وىو عبارة عن ناتج  (Headcount Index): ويسمى ىذا المؤشر أيضا  معامل تعداد األفراد مؤشر نسبة الفقر
 قسمة عدد السكان الفقراء عمى عدد السكان الكمي .

ويتم حساب ىذه الفجوة كنسبة مئوية من القيمة اإلجمالية الستيبلك : (Poverty Gap)مؤشر فجوة الفقر   –
 إجمالي السكان عندما يكون مستوػ استيبلكيم مساٍو لخط الفقر.

ويتم حسابو باعتباره يساوؼ الوسط الحسابي لمجموع : (Poverty Severity Index)مؤشر شدة الفقر   –
 مربعات فجوات الفقر، ويقيس ىذا المؤشر مدػ التفاوت بين الفقراء أنفسيم .

يستخدم كمؤشر لقياس التفاوت في توزيع الدخول ما بين جميع السكان فقراء  :(Gini Index) معامل "جيني  –
 وغير فقراء . 

فقراء وغير فقراء ، وذلك بتحديد خط ويعتمد البنك الدولي أسموب خط الفقر بتقسيمو المجتمع إلى فئتين:   –
الفقر الذؼ يعّرف بأنو إجمالي تكمفة السمع المطموبة لسد االحتياجات االستيبلكية األساسية . ويتطمب تطبيق 

 ىذا األسموب بيانات مسوحات إنفاق األسرة ودخميا 
 

 (.208: 2003؛ الميتمي، 89-82: 2003فقر األكثر شيوعًا واستخدامًا فيي كما يمي )باتر، أما خطوط ال
 

ويعّرف بأنو إجمالي تكمفة سمة السمع المطموبة لسد االحتياجات  :(Abject Poverty Line)الفقر المدقع  –
 االستيبلكية األساسية الغذائية لمفرد )األسرة( .

ويعّرف بأنو إجمالي تكمفة سمة السمع المطموبة لسد : (Absolute Poverty Line)خط الفقر المطمق  –
 االحتياجات االستيبلكية األساسية الغذائية وغير الغذائية لمفرد )األسرة( .

 ويعّبر عنو بنسبة من متوسط الدخل في الدولة.: (Relative Poverty Line)خط الفقر النسبي  –
 

  :2011لعام  بحسب جياز االحصاء المركزي الفمسطيني
 :الفقر في األراضي الفمسطينية مالمح. 5

تم عرض نسب الفقر وفقا  لكل من أنماط االستيبلك والدخل، في محاولة إلظيار تأثير التقمبات التي ظيرت عمى 
 مستويات المعيشة نتيجة لمتفاوت في العوائد ومحدودية أو انعدام الدخل ولجوء األسر إلى االستدانة أو الحصول عمى
القروض أو المساعدات أو استخدام المدخرات لتغطية تكاليف المعيشة والحفاظ عمى مستوػ معين من االستيبلك، وىذا 

 ما لم تظيره بيانات االستيبلك.
 

 :توزيع الفقر حسب المنطقة 1.5
وفقا  2011غت نسبة الفقر بين األفراد خبلل العام حيث بم 2011ربع السكان الفمسطينيون يعانون من الفقر عام 

% من 47.6% في قطاع غزة.  في حين أن 38.8% في الضفة الغربية و 17.8%؛25.8ألنماط االستيبلك الشيرؼ 
 % في قطاع غزة.67.1% في الضفة الغربية و35.6األفراد الفمسطينيين يقل دخميم الشيرؼ عن خط الفقر الوطني؛ 
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% من األفراد الفمسطينيين يعانون من الفقر الشديد )المدقع( وفقا ألنماط االستيبلك الشيرؼ لؤلسرة 12.9كما تبين أن 
% من األفراد 36.4% في قطاع غزة. أما عمى مستوػ الدخل، فقد تبين أن 21.1% في الضفة الغربية و7.8

من جية  % في قطاع غزة.55.9الغربية و% في الضفة 24.3الفمسطينيين يقل دخميم الشيرؼ عن خط الفقر الشديد؛ 
، 2010مقارنة مع العام  2011% في العام 0.39أخرػ فقد زادت نسبة الفقر وفقا ألنماط االستيبلك الشيرؼ بنسبة 

 . 2011% عام 25.8ووصمت إلى  2010% عام 25.7حيث كانت 

 :2011ألراضي الفمسطينية، نسب الفقر بين األفراد وفقًا ألنماط االستيالك الشيري حسب المنطقة في ا
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 :فجوة وشدة الفقر حسب المنطقة 2.5
األفراد الفقراء في قطاع غزة أكثر فقرا  من األفراد في الضفة الغربية.  يظير ىذا من خبلل النتائج التي تم التوصل ليا 

  .من خبلل مقياسي فجوة وشدة الفقر

في األراضي الفمسطينية لعام نسب فجوة وشدة الفقر وفقًا لمدخل وأنماط االستيالك الشيري لألفراد حسب المنطقة 
2011: 

 المنطقة
2011 

 شدة الفقر فجوة الفقر
 الدخل االستيالك الدخل االستيالك

 6.2 1.4 12.4 3.9 الضفة الغربية
 17.6 3.2 30.8 9.3 قطاع غزة
 10.6 2.1 19.5 6.0 الفمسطينيةاألراضي 

 :توزيع الفقر حسب نوع التجمع السكاني 3.5
يعتبر مكان اإلقامة من جممة األبعاد التي يتوقع أن  حيث األفراد الذين يقيمون في المخيمات ىم األكثر عرضة لمفقر

تساىم في حدوث تفاوت في نسب الفقر في األراضي الفمسطينية. حيث تم استخدام التصنيفات اإلدارية والتي بنيت عمى 
، حيث تم تقسيم التجمعات حسب نوع التجمع السكاني إلى ثبلثة 2007بيانات التعداد لعام لمسكان والمساكن لعام 
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تزيد نسبة الفئات األكثر عرضة لمفقر بين األفراد الذين يقيمون في المخيمات، فقد  أنواع: حضر، ريف، ومخيمات.
%، 26.1% تمييا المناطق الحضرية بنسبة 35.4بين األفراد القاطنين في المخيمات  2011بمغت نسبة الفقر لعام 

ن نسبة األفراد الفقراء في التجمعات الحضرية ومخيمات %.  وحسب مؤشر الفقر المدقع، نجد أ19.4وفي الريف بنسبة 
 % عمى التوالي.7.4% و16.2% و13.7البلجئين أعمى من المناطق الريفية، 

 

 :الخصائص االجتماعية واالقتصادية لألسر 4.5
 

 حجم األسرة: 
كما ىو متوقع فإن حجم األسرة يزيد من احتمالية الوقوع في دوامة الفقر.  باستثناء ،  أفراد األسر كبيرة الحجم أكثر فقراً 

األسر الفردية )المكونة من فرد واحد، والتي تتألف بشكل أساسي من كبار السن(، تزداد معدالت الفقر بين األفراد في 
لمفقر بين األفراد في األسر المؤلفة من  األسر كبيرة الحجم مقارنة باألفراد في األسر األصغر حجما.  كان أعمى معدل

، كذلك تتميز ىذه الفئة من األسر بوجود أعمى معدل لمؤشرؼ 2011% لعام 49.6أفراد فأكثر، حيث بمغت النسبة  10
أفراد حيث بمغت النسبة  3-2فجوة الفقر وشدة الفقر.  في حين كان أدنى معدل انتشار لمفقر بين األسر المكونة من 

، كما تبين أن ىذه الفئة من األسر تتميز بوجود أدنى معدل لمؤشر فجوة الفقر وشدة الفقر.  ويمكن 2011% لعام 8.8
االستنتاج بأن األفراد في األسر كبيرة الحجم يعانون من شدة الفقر أكثر من أؼ أفراد في أسر أخرػ، حيث أن فقراء ىذه 

 األسر ىم األكثر فقرا  بين الفقراء ككل. 
 

 ل في األسرةعدد األطفا: 
تبمغ نسبة األسر التي ال يوجد لدييا أطفال في المجتمع حيث  عالقة طردية بين نسب الفقر وعدد األطفال في األسرة

%، مما يشير إلى أن الغالبية العظمى من األسر الفمسطينية يوجد لدييا أطفال.  لذلك فإن إجراء 20.8 الفمسطيني
يتوجب أن يكون بين أفراد األسر التي لدييا أطفال، بدال  من إجرائيا فقط  مقارنات ذات معنى عمى صعيد وضع الفقر

بين أفراد األسر التي ال تحتوؼ عمى أطفال.  باستثناء األسر التي ال تحوؼ أطفاال ، تزداد نسبة انتشار الفقر بشكل 
لدييا طفل أو اثنين أقل عرضة متسق بازدياد عدد األطفال بين األسر.  ويعتبر األفراد الذين يقعون في األسر التي 

والممفت لمنظر أن نسبة انتشار الفقر بين األفراد الذين يقعون في األسر التي تضم لغاية  %(،18.3) النتشار الفقر
  %.23.0أربعة أطفال أقل عن معدل انتشاره عمى المستوػ الوطني، حيث بمغت النسبة 

 

 جنس رب األسرة : 
من األسر الفمسطينية  %11.1 شكمت األسر التي ترأسيا إناثحيث  أكثر عرضة لمفقر أفراد األسر التي تترأسيا إناث

.  كما تظير مؤشرات الفقر أن نسبة الفقر انخفضت بين أفراد األسر التي تراسيا أنثى مقارنة باالفراد 2011في العام 
ألفراد وفقا ألنماط االستيبلك الشيرؼ أظيرت المؤشرات أن نسبة الفقر بين ا  .2010في األسر التي يرأسيا ذكور لمعام 

  % لؤلسر التي يرأسيا ذكور.25.9% مقابل 25.0بين األسر التي ترأسيا إناث قد بمغت 
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  دقيقة 60مدة التمرين                 (     قياس الفقر    4تمرين تدريبي رقم )
يقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر في ثالث مجموعات حول قياس الفقر في –

 المجتمعات المحمية الفمسطينية  واالجابة عن االسئمة التالية:
 
 ؟من ىو الفقير-1
 ؟ما ىو خط الفقر-2
  ؟المحميةما ىي الطرق العممية لقياس الفقر في المجتمعات -3
  ؟ما ىي ادوات قياس الفقر-4

 
لعمل قياس خط الفقر وتطبيق عمى حالة   Flipchartيستخدم المشاركون والمشاركات أوراق –

    .دراسية
 .د من قبل الجياز المركزي لإلحصاءيمكن االستعانة بخط الفقر المعتم–
 .المختمفة ونقاشيابتجميع االفكار يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب –

 خصائص القوى العاممة لرب األسرة: 
من تعتبر الغالبية العظمى حيث  معدل الفقر أعمى بين األفراد لألسر التي أربابيا غير مشاركين في القوى العاممة

% عند 78.2أرباب األسر الفقيرة مشاركة في القوػ العاممة، وتصل مساىمة ىذه األغمبية في نسبة الفقر الوطني إلى 
عند تناول األسر حسب مشاركة أربابيا في القوػ العاممة، نجد أن معدل   استخدام مقياس مؤشر الفقر بين السكان.

% وفقا ألنماط االستيبلك الشيرؼ( 33.0ير مشاركين في القوػ العاممة )الفقر السائد بين األفراد لؤلسر التي أربابيا غ
% وفقا ألنماط االستيبلك 24.4) وىذا يفوق معدل انتشاره بين األفراد لؤلسر التي أربابيا مشاركين في القوػ العاممة

عاممين وعاطمين عن العمل.  الشيرؼ(.  إال أن المشاركين في القوػ العاممة يشكمون مجموعة غير متجانسة تتألف من 
وبالطبع، فإن أىمية العمالة لتحديد وضع األسر من حيث الفقر تفوق كثيرا  أىمية المشاركة في القوػ العاممة. حيث 

 2011الستيبلك لمعام 441121%( وفقا ل48.4ينتشر الفقر بين األفراد لؤلسر التي أربابيا متعطمين عن العمل )
 %(.   21.9األفراد في األسر التي أربابيا عاممون ) عمى نحو يفوق انتشاره بين

 

 المصدر الرئيسي لدخل األسرة: 
تراوحت أعمى معدالت انتشار لمفقر حيث  أفراد األسر التي تعتمد عمى الزراعة في معيشتيا ىم األكثر عرضو لمفقر

%(، يمييم أفراد األسر التي تعتمد 34.1بين أولئك األفراد الذين أسرىم تعتمد في معيشتيا بشكل أساسي عمى الزراعة )
%(.  من جية أخرػ فإن أوضاع أفراد األسر التي 30.0في مصدر دخميا الرئيسي عمى التحويبلت والمساعدات )

اص الفمسطيني كمصدر رئيسي لمدخل أسوأ حاال  من أوضاع أفراد األسر التي تعتمد عمى تعتمد عمى القطاع الخ
%(، وبين أفراد األسر 30.7القطاع العام، حيث بمغت نسبة الفقر بين أفراد األسر المعتمدة عمى القطاع الخاص )

 %. 20.4المعتمدة عمى القطاع العام 
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 : 2011خط الفقر في األراضي الفمسطينية بالشيكل اإلسرائيمي حسب حجم األسرة، 
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 :2011خط الفقر المدقع )الشديد( في األراضي الفمسطينية بالشيكل اإلسرائيمي حسب حجم األسرة، 
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 .(2011المصدر: )الجياز المركزي لالحصاء الفمسطيني, 
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 ثارهآسباب الفقر و أالجزء الثاني: 
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 :األسباب العامة لمفقر .6
 يمكن تقسيم العوامل التي تؤدي إلى الفقر إلى عوامل ذاتية وأخرى خارجية ، مبينة كما يمي:

 بالفرد نفسو ، وتشمل :، وىي التي تتعمق أواًل: العوامل الذاتية
 أن الشخص الجاىل يكون أقل من غيره عمى تفيم مشاكمو فبل يعمل عمى زيادة دخمو ليحسن من  الجيل :

 مستوػ معيشتو، وقد يكون جيمو سببا  في سوء تصرفو في دخمو مما يؤدؼ إلى فقره .
 مو وبالتالي عمى : فالمرض يقعد الشخص عن العمل، أو يقمل من إنتاجو مما يؤثر عمى دخ المرض

 مستوػ معيشتو باإلضافة إلى أن تكاليف العبلج ترىق ميزانيتو وتمتيم كسبو القميل .
 وعدم استعمال الحكمة في االنفاق ، وبالتالي إنفاق المال في غير موضعو المناسب مما  :سوء التدبير

الحيمة أو عدم الخبرة مما يؤدؼ إلى الفقر، وأحيانا  يرجع سوء التدبير إلى الجيل أو إلى الضعف وقمة 
 يبدد الدخل ويوقع المرء في الفقر .

 كاإلدمان عمى المخدرات أو القمار، فيذه كميا وأمثاليا مضيعة لممال ومؤدية لمفقر . العادات الضارة : 
ُ يَِعُدُكم ْيَطاُن يَِعُدُكُم اْلَفْقَر َويَْأمُرُُكم ِباْلَفْحَشاء َوّللّا ْنُو َوَفْضبل  َوّللّاُ وَاِسع   تذكر قول هللا تعالى: الشَّ مَّْغِفرَة  ّمِ

  268البقرة() َعِميم  
 

 : وىي ال تتعمق بالفرد نفسو بل بالمجتمع ككل ، وأىم ىذه العوامل :ثانيًا : العوامل الخارجية
 :واآلفات الزراعية فيي تؤدؼ إلى إتبلف موارد اإلنتاج وغرق  وموجات الحركالفيضانات  العوامل الطبيعية

 من أماكن عمميم مما يؤدؼ إلى فقرىم . المزارعينالمحاصيل وتيدم المساكن وتشتت 
 :وذلك يرجع إلى عدم استغبلل موارد المجتمع وثرواتو الطبيعية، أو قمة مساحة  عدم كفاية اإلنتاج وموارده

عدم األخذ بالوسائل العممية الحديثة في الزراعة والصناعة، أو ندرة  األراضي الصالحة لمزراعة، أو
الخامات والمواد األولية البلزمة لمصناعة، أو قمة السكان مما يؤدؼ إلى النقص في األيدؼ العاممة 

 البلزمة لئلنتاج واالستثمار .
 

من كل النواحي وازدياد فقرىا . جانب من  تدني حالة المرأةولعل من ضمن أىم أسباب الفقر في المجتمعات النامية ىو 
ىذا التدني يرجع إلى التقاليد المتوارثة في تمك المجتمعات ، وجانب يرجع إلى فقر تمك المجتمعات ، وجانب ميم يرجع 
إلى التحيز لمرجال دون المرأة ، ويظير ىذا التحيز في مستويات األجور العميا لمرجال من دون النساء ، وتفضيل 

الرجال عن النساء ، كما أن المشروعات الصغيرة تفضل توفير االئتمان لمرجال ، كما أن معدالت تسرب اإلناث تشغيل 
من التعميم أعمى من معدالت تسرب الذكور. ولذلك برزت فكرة مقياس الجنوسة في مجال التنمية البشرية، والذؼ يحتوؼ 

 عمى العناصر التالية:
 وتقاس بحصة اإلناث في المقاعد البرلمانية . :المشاركة السياسية وصنع القرار 
 وتقاس بحصة المرأة من المناصب اإلدارية  المشاركة االقتصادية وسمطة صنع القرارات االقتصادية :

 والتنظيمية ، وبالنسبة المئوية لحصتيا من األعمال المينية والفنية .
 وتقاس بالدخل المكتسب المقدر لئلناث . السيطرة عمى الموارد االقتصادية : 
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 الفقر يمثل مشكمة اجتماعية:
ىذا يتضمن مستويات الدخل  والمجتمع. الثقافة الفقر كمشكمة اجتماعية ىو جرح متأصل يتخمل كل بعد من أبعاد

ألفراد المجتمع. و يشتمل عدم القدرة عمى الحصول عمى الخدمات مثل التعميم، واألسواق، والرعاية المنخفضة المستمرة 
الصحية، وعدم القدرة عمى اتخاذ القرار، و االفتقار إلى المرافق المجتمعية مثل المياه و الصرف الصحي والطرق والنقل 

اد ىذا المجتمع بأن يؤمنوا و يتشاركوا القنوط، واليأس، واالتصاالت. عبلوة عمى ذلك، "فقر الروح" ىو الذؼ يسمح ألفر 
 والبلمباالة، والجبن. الفقر، وال سيما العوامل التي تساىم في ذلك، مشكمة اجتماعية، وحميا ىو اجتماعي.

 

   أننا ال نستطيع محاربة الفقر عن طريق التخفيف من حدة أعراضو، ولكن فقط من خالل مياجمة عوامل الفقر.
 

 التاريخ:األسباب و مل و العوا
  العامل" و"السبب" ليسوا تماما نفس الشيء. ويمكن االطبلع عمى "السبب" كشيء يساىم في األصل في"

 المشكمة مثل الفقر، في حين يمكن رؤية "العامل" كشيء يسيم في استمرارىا بعد أن كان موجودا بالفعل.
  التاريخية: االستعمار و العبودية و الحرب و الغزو. ىناك الفقر عمى نطاق العالم لديو الكثير من األسباب

فارق ميم بين تمك األسباب و ما نسميو العوامل التي تحافع عمى ظروف الفقر. الفرق ىو من حيث ما 
نستطيع ان نفعل بشأنيا اليوم. ال يمكننا أن نعود إلى التاريخ، و نغير الماضي. الفقر موجود. و قد تسبب 

 ل ىو أن نفعل شيئا حيال العوامل التي تؤدؼ إلى إدامة الفقر.الفقر. ما يحتم
  فمن المعروف أن العديد من الدول في أوروبا، التي واجيت الحروب المدمرة، مثل الحربين العالميتين األولى

و الثانية، خفضت إلى الفقر العارؼ، حيث أصبح الناس يعيشون عمى الصدقات و اإلحسان، بالكاد عمى قيد 
ة. خبلل عقود قد أعمو أنفسيم من حيث الدخل المحمي الحقيقي، لتصبح مزدىرة و أمم حديثة مؤثرة في الحيا

رخاء الناس. نحن نعمم أيضا الذؼ العديد من الدول األخرػ ظمت بين أقل البمدان نموا في ىذا الكوكب، عمى 
لماذا؟ ألنو لم يتم اليجوم عمى عوامل الرغم من انفاق مميارات الدوالرات من اموال ما يسمى "المعونة" عمييا. 

المنخفض  (GDPالفقر، بل عمى األعراض فقط. عمى المستوػ الكمي أو الوطني، الناتج المحمي اإلجمالي)
 ليس ىو الفقر في حد ذاتو، بل ىو عرض من أعراض الفقر، و مشكمة اجتماعية.

 

، ال بد من النظر الييم االعتماد و التضميل ,البلُمَباالة ,المرض ,الجيل ( مدرجة ىنا،)كمشكمة اجتماعية الفقر عوامل
ىذه العوامل ليست جيدة أو سيئة، إنيا ليست سوػ   أحكام أخبلقية.ليس المقصود إصدار   ببساطة كظروف.

إذا كان قرار مجموعة من الناس، كما ىو الحال في المجتمع أو في المجتمع المحمي، لمحد من و إزالة الفقر،   عوامل.
كطريقة لمقضاء عمى   سيتعين عمييم، دون الحكم، مراقبة و تحديد ىذه العوامل، و اتخاذ اإلجراءات البلزمة إلزالتيم

 الفقر.
 

الخمس الكبرػ، بدورىا تساىم في عوامل ثانوية مثل عدم وجود أسواق و ضعف البنية التحتية و ضعف القيادة العوامل 
و الحكم السيئ، و العمالة الناقصة، و االفتقار إلى الميارات، و التغيب عن العمل، و االفتقار إلى رأس المال، و 

ي مشاكل اجتماعية، و كل واحد منيم سببو واحد أو أكثر من الخمس الكبرػ، و كل واحد منيم غيرىا. كل من ىذه ى
  يسيم في استمرار الفقر، والقضاء عمييم أمر ضرورؼ من أجل إزالة الفقر.

http://cec.vcn.bc.ca/cmp/key/key-c.htm#Culture
http://cec.vcn.bc.ca/cmp/key/key-p.htm#SPoverty
http://cec.vcn.bc.ca/gcad/key/keyj-ar.htm#ignorance
http://cec.vcn.bc.ca/cmp/key/key-d.htm#SDisease
http://cec.vcn.bc.ca/gcad/key/keym-ar.htm#apathy
http://cec.vcn.bc.ca/key/key-d.htm#SDishonesty
http://cec.vcn.bc.ca/gcad/key/org-kear.htm#Dependency
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 لننظر بايجاز في كل من الخمس الكبرػ عمى حدة.
يعني وجود نقص في المعمومات، أو نقص في المعرفة. "المعرفة قوة" ىو قول مأثور. لؤلسف، بعض الناس،  :الجيل

مع العمم بيذا يحاول الحفاظ عمى المعرفة لنفسو )كاستراتيجية لمحصول عمى ميزة غير عادلة(، و يعيق اآلخرين من 
 الحصول عمى المعرفة. 

 

لمرض عالية، و التغيب عن العمل مرتفعة، و إنتاجية منخفضة، و يتم إنشاء عندما يكون المجتمع لديو نسبة ا :المرض
ثروة أقل. بصرف النظر عن البؤس وعدم الراحة والموت الذؼ ينتج عن المرض، ىو أيضا عامبل رئيسيا في الفقر في 

 عمى الفقر في المجتمع.المجتمع. الرفاىية ال تساعد فقط األفراد الذين يتمتعون بصحة جيدة، فإنيا تساىم في القضاء 
 

البلمباالة ىو عندما ال يعير الناس اؼ اىتمام، أو عندما يشعرون بالعجز بحيث أنيم ال يحاولون تغيير  الالُمَباالة:
أحيانا، بعض الناس يشعرون بعدم قدرتيم عمى تحقيق  األمور، لعمل الصواب، لتصحيح خطأ، أو لتحسين األوضاع.

من أقارب العائمة أو الزمبلء في مجتمعيم الذين يحاولون القيام بذلك. ثم يسعون إلحباط شيء ما، فيشعرون بالغيرة 
بمبررات أحيانا ما تبرر البلمباالة  الساعين الذين يحاولون تحقيق شيء ما لمستوػ فقرىم. البلمباالة يولد البلمباالة.

ار، أن التعاون، أن ننظم في تحسين نوعية حياتنا، مع قدرات كثيرة: أن نختهللا نحن خمقنا  .واىية كقمة الحيمة وغيرىا
 يجب عمينا أن نحمد هللا و نستخدم قدراتنا التي وىبيا هللا لنا.

 

عندما يتم تحويل الموارد المراد الستخداميا في الخدمات المجتمعية أو المرافق، إلى جيوب خاصة لشخص ما  التضميل:
عمى المحك ىنا. في ىذه السمسمة التدريب، نحن ال نصدر أحكاما  في وضع السمطة، ىناك ما ىو أكثر من األخبلق

جيدة أو سيئة. بيد نحن نشير أنو أحد األسباب الرئيسية لمفقر. خيانة األمانة بين الشخصيات الثقة و األقوياء. المبمغ 
التي كانت موجية  المسروق من الجميور، و الذؼ يتمقاه و يتمتع بو الفرد، ىو أقل بكثير من االنخفاض في الثروة

 لمجميور.
 

وىي بمثابة اغاثات طارئة عمى المدػ ينتج االعتماد من أن تكون عمى الطرف المتمقي لؤلعمال الخيرية.  االعتماد:
 .القصير

       عو مل
  الجتماعي 

   جهل

   م ض

   تضليل   إلعتماد 

   الم االة
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ىذه العوامل الخمسة ليست مستقمة عن بعضيا البعض. المرض يساىم في الجيل و البلمباالة. التضميل  االستنتاج:
في أؼ عممية تغيير اجتماعي، نشجع عمى "فكر عالميا  االعتماد. كميم يسيم في بعضيم البعض. يساىم في المرض و

و اعمل محميا". عوامل الفقر الخمس الكبرػ تبدو واسعة النطاق و متأصمة في القيم و الممارسات الثقافية. نحن قد 
ال تيأس. إذا كل واحد منا  ل شيئ حوليم.نعتقد خطأ أن أؼ واحد منا، عمى مستوػ الصغير في الحياة، ال نستطيع فع

قدم التزام شخصي لمحاربة عوامل الفقر أيا كان يحتل في محطة الحياة، فإجمالي مجموع عمل كل واحد منا، و األثر 
 المضاعف ألفعالنا عمى اآلخرين سوف يسيم في اضمحبلل تمك العوامل، واالنتصار النيائي عمى الفقر.

 

 
 

 :العوامل المحددة النتشار الفقر 1.6
 ىناك عاممين يحددان مدػ انتشار الفقر في دولة ما ىما:

عكسية بين معدل النمو االقتصادؼ ودرجة انتشار الفقر، حيث يوجد عبلقة  -:العامل األول: درجة النمو االقتصادي
 مع ثبات العوامل األخرػ.

بعبلقة عكسية  –مع بقاء العوامل األخرػ ثابتة  –: يرتبط انتشار الفقر العامل الثاني: درجة العدالة في توزيع الدخل
 مع درجة العدالة في توزيع الدخل.

 

 :درجة انتشار الفقر
 انتشار الفقر في دولة ما، باستخدام أحد مدخمين عمى النحو التالي: يمكن التعرف عمى درجة

 حيث تحسب نسبة الفقر في المجتمع كما يمي: الفقر المطمق:
 x 100نسبة الفقر في المجتمع = عدد األفراد تحت خط الفقر/ عدد السكان

 ووفقا  ليذا المدخل تكون جيود التنمية االقتصادية ناجحة إذا أدت إلى:
 انخفاض عدد األفراد الذين يعيشون تحت خط الفقر. -1
 انخفاض نسبة الفقر أؼ انخفاض نسبة الفقراء إلى إجمالي عدد السكان.  -2
 .ارتفاع دخول األفراد الواقعين تحت خط الفقر وانتقاليم فوق خط الفقر -3
 
 
 

  دقيقة 60(     اسباب الفقر                  مدة التمرين   5)تمرين تدريبي رقم 
 

سباب الفقر في المجتمعات أب بالتفاكر في ثالث مجموعات حول يقوم المشاركين والمشاركات في التدري
   .المحمية الفمسطينية

 
سباب الفقر أحديد سباب الفقر يقوم كل مشارك بتألعمل قائمة ب يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة

     .مفي منطقتي
 

 يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيا 
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  دقيقة 60(     اثار الفقر                  مدة التمرين   6تمرين تدريبي رقم )         
 

في ثالث مجموعات حول اثار الفقر في  يقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر-
 المجتمعات المحمية الفمسطينية.  

 
اثار الفقر يقوم كل مشارك بتحديد اثار لعمل قائمة  يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة-

   الفقر في منطقتو.  
 

 يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيا. -
 

 :الفقر النسبي
يقوم عمى أساس أن أؼ مجتمع ميما بمغت درجة ثرائو يوجد بو فقراء، ولذلك ينظر ىذا المدخل إلى الفئة التي تمثل 

% من السكان األقل دخبل  في المجتمع عمى أنيا فئة الفقراء، ولذلك فإن جيود التنمية ال تؤدؼ أبدا  إلى 40نسبة ال 
% األقل دخبل  في المجتمع، ولذلك تكون جيود التنمية االقتصادية 40القضاء عمى ظاىرة الفقر فدائما  يوجد نسبة ال 

ناجحة إذا أدت إلى زيادة دخول ىذه الفئة.ويمكن التعرف عمى حالة الفقر في بعض الدول العربية وفقا  لم فيوم الدخل 
 المطمق

 

اإلمارات العربية  األردن الدولة
 المتحدة

 فمسطين اليمن مصر لبنان سوريا الكويت

النسبة المئوية 
 لمفقراء )%(

23 3 11 22 19 22 47 43 

 

 اآلثار المتربة عمى ظاىرة لمفقر: 2.6 
 يمكن تمخيص اآلثار الضارة واالنعكاسات السمبية لمفقر عمى األوضاع االقتصادية واالجتماعية بما يمي:  

 .تفشي األمراض االجتماعية 
 .انخفاض المستوػ التعميمي والثقافي 
  المستوػ الصحي.انخفاض 
 .التيميش وضعف المشاركة في الحياة العامة 
 .االنعكاسات السمبية عمى وضع المرأة واألطفال 

 الفقر قنبمة اجتماعية موقوتة
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 : )شجرة تحميل الفقر(العالقة بين اسباب الفقر واثاره   3.6
 :التدرب عمى تكنيك تحميل شجرة المشكمة

مرئي لمتحميل. تمكن شجرة المشاكل من إبراز العبلقة السببية بين كل المشاكل والعوائق المعبر الييكل الوتمنح الشجرة 
 جماعي(.عنيا ) خبلل حوار 

 

  
 

نفس العممية لتحديد التأثيرات المباشرة لممشكمة المحورية ورسم شجرة تظير تمك العبلقات )وىي عبارة عن  نكررّ 
مشكبلت نتجت بسب حدوث المشكمة الرئيسية(. في ىذه الخطوة، سوف تنظرون إلى تأثيرات المشكمة. وبدال  من 

 .سؤاال  حول ما تتمخض عنو المشكمةالمشكمة، سوف تطرحون  التساؤل حول أسباب وجود

  دقيقة 60(    اسباب واثار الفقر  عمى شجرة المشكمة   مدة التمرين  7تمرين تدريبي رقم )
 

المجتمعات يقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر في ثالث مجموعات حول اثار الفقر في 
 المحمية الفمسطينية  

اسباب واثار الفقر من خبلل إعطاء مثاال  كامبل  بعد يتم شرح طريقة استخدام نموذج الشجرة لتحميل .1
الشرح يشارك فيو المتدربين. بمجرد أن يفيم المتدربين الميمة، يمكنين االنقسام إلى الثبلثة  
مجموعات السابقة وتطبيق "تحميل شجرة المشكمة" عمى المشكمة الخاصة بكل مجموعة. تمنح 

 لشجرة الخاصة بكل مجموعة.دقيقة لرسم واستيفاء ا 40المجموعات نحو 
اسباب واثار الفقر في ضرورة ارتباطو إلى حد كبير بحياة األفراد تحميل شجرة يتمثل المبدأ الرئيسي .2

واىتماماتيم ومشاكميم. و نؤكد عمى الحاجة إلى البدء دائما بخبرات األفراد باعتبارىا أساس التعميم 
 والنشاط.

و نكتب المشكمة عمى جذع الشجرة ثم نطمب من جميع  نطمب من كل مجموعة رسم شجرة عمى ورقة.3
المشاركين تدوين أسباب المشكمة عمى بطاقات ممونة و نقوم بترتيبيا حسب التسمسل المنطقي. كل 

و كتابة ذلك السبب ولصقو عمى جذور شجرة المشكمة و  –إن أمكن  -متدرب يقترح سببا لممشكمة 
باب االجتماعية واالقتصادية والسياسية، بما في ذلك ذلك لتشجيع المتدربين عمى استكشاف األس

 .وجيات النظر والسموك والعوامل األخرػ.
لعمل شجرة الفقر يقوم كل مشارك بتحديد اسباب الفقر في  يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة

   منطقتو  
 .ونقاشيا  يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة
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 األسباب الرئيسية

 المشكمة

 المشكمة واثار تبعات

 :عمى شكل بطاقات ممونة توضيح لشجرة تحميل المشكمة
 

 

 :تحميل االطراف ذات العالقة 1.3.6
ييدف ىذا التمرين إلى تحديد األشخاص والمجموعات أو المؤسسات التي من شأنيا أن تتأثر بالمشاكل التي تم طرحيا 

 تمك المشكمة. سابقا سواء كان ذلك التأثير سمبيا  أو إيجابيا . أو أولئك الذين ليم دور محتمل في حل
 

 تحديد األطراف ذوي العالقةالخطوة األولى : 
يتأثرون بالمشروع  الرئيسيون ىم الذين الرئيسيين والثانويين. األطراف ذوؼ العبلقة  نفرق بين األطراف ذوؼ العبلقة 

المستيدفين لممرافق المحسنة. الرئيسيون كل من المستخدمين  مباشرة ، سواء سمبيا  أو إيجابيا . وبالتالي يشمل الشركاء
الثانويين فيم المعنيون  الجيات المستفيدة المستيدفة في المشروع. أما األطراف ذوؼ العبلقة  يمثل الشركاء الرئيسيون 

بين المجتمع المحمي و أصحاب القرار. وقد يكون  غير مباشرة بالمشكمة. ويستطيع ىؤالء القيام بثمة دوٍر وسيط بصورة
 ومن بين أمثمة الشركاء الثانويين كل من المنظمات األىمية المحمية وكاالت .يم عمى حل تمك المشكمةليم تأثير م

  .التمويل
  : يجب اإلجابة عمى التساؤالت التالية لتحديد األطراف ذوي العالقة 

  من يعاني من المشكمة ؟ • 
  من الذؼ من المحتمل أن يتأثر بصورة سمبية؟ •
  ات عرضة  لتأثيرات المشكمة؟ىل ىناك أؼ مجموع •
  من ىم أصحاب القرار في ىذه المشكمة؟ •
  
 

    ئي ي  المشكمة

 3مشكمة  2مشكمة  1مشكمة 

 3مشكمة  2مشكمة  1مشكمة 

 2.2مشكمة  2.1مشكمة 

  2.2 مشكمة 2.1مشكمة 
 التأثيرات

 
 

 
 األسباب 
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 الخطوة الثانية: تقييم مصالح الشركاء
المجموعات أو األفراد في حال  بمجرد االنتياء من تحديد األطراف ذوؼ العبلقة ، يمكن دراسة المصالح المحتممة ليذه

 إيجاد حل لتمك المشكمة. 
 بمحاولة اإلجابة عن التساؤالت التالية من أجل تقييم مصالح مختمف األطرافيقوم المشاركين/ات 

 ما ىي توقعات مختمف األطراف في حال إيجاد حل لتمك المشكمة ؟
 ما ىي الفوائد التي قد يجنييا مختمف األطراف في حال إيجاد حل لتمك المشكمة؟

 لتمك المشكمة ؟ أىداف إيجاد حل ما ىي مصالح مختمف األطراف التي تتعارض مع
 

 الخطوة الثالثة: تقييم نفوذ وأىمية األطراف ذوي العالقة
نفوذ وأىمية األطراف ذوؼ العبلقة الذين تم تحديدىم في الخطوات السابقة. وحتى يتسنى  في الخطوة الثالثة يتم تقييم

  :ونفوذ األطراف ذوؼ العبلقة ينبغي عمينا تقييم كل من تقييم أىمية
 واالقتصادؼ األطراف ذوؼ العبلقة ووضعيم ي واالجتماعيالنفوذ السياس 
 درجة تنظيم الشركاء.  
 الموارد االستراتيجية تحكم مختمف األطراف في.  
 النفوذ غير الرسمي لمختمف األطراف.  
 حل المشكمة أىمية األطراف لنجاح 

اثناء التدريب يتم توجيو النقاش حول دور األربع ىيئات األساسية التي تقدم المساعدة لمفقراء في األراضي 
 الفمسطينية عامة و في قطاع غزة بشكل خاص: 

ويمترراز برنامجيررا بكونررو االوسررع مررن حيررث حجررم الفئررات المتمقيررة لممسرراعدة، وتسررعى  وزارة الشووؤون االجتماعيووة: .1
اسررة رعايررة اجتماعيرررة. فبرامجيررا تشررمل اسرررر الشرريداء واألسرررػ وتأىيرررل األسرررػ المحرررررين. الرروزارة إلررى تبنررري سي

والمبلحرررع أن المحررردد الرئيسررري السرررتحقاق المسررراعدة ىرررو انعررردام الررردخل أو تدنيرررو الشرررديد، ولررريس تراجرررع مسرررتوػ 
فقيررة مرن منطمرق المعيشة دون خط معين. فميس لدػ الوزارة خط فقر تعمرل وفقرو، ولرذا فيري تتعامرل مرع األسرر ال

 إغاثي وليس من منطمق تنموؼ. 
: وينحصررر برنامجيررا فرري تقررديم المسرراعدة لؤلفررراد واألسررر مررن البلجئررين الررذين UNRWAوكالووة الغوووث الدوليووة  .2

يقعون ضرمن تصرنيفيا كحراالت عسرر خاصرة، وتضرع الوكالرة شرروطا  أكثرر تشرددا  مرن وزارة الشرؤون االجتماعيرة 
 الستحقاق المساعدة. 

وتعتمرد شررطين أساسرين السرتحقاق المسراعدة، األول: فقردان المعيرل )الرجرل( والثراني: وجرود وضرع  الزكواة:لجان  .3
يعجز فيو معيل األسرة )الذكر( عن توفير الردخل عجرزا  كميرا  أو جزئيرا  بصرورة دائمرة أو مؤقترة. والغالبيرة السراحقة 

 من  تعتبر تدني الدخل شرطا  رئيسيا  لتقديم المساعدة. 
: معظم تمك المؤسسات تتمقى دعما  ماليا  من الجيات المانحة و توجو سسات االىمية الخيرية المحميةالمؤ  .4

نشاطاتيا لقطاع اجتماعي محدد )أغمبيا نحو المعاقين أو األطفال أو المرضى أو الطمبة أو لفئات عمرية 
 اجتماعية كالمسنين(. وتعتبر معظم ىذه المساعدات مكممة لممساعدات التي يحصل عمييا المتمقي لممساعدة من
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)صحة، تعميم( عمى مساعدات الجمعيات الطابع الخدماتي  وزارة الشؤون االجتماعية أو وكالة الغوث، ويغمب
 الخيرية، وعدد قميل منيا يقدم مساعدات مالية. 

 

  

دقيقة 60(     تحميل ذات العبلقة                 مدة التمرين   8تمرين تدريبي رقم )  
 

التدريب بالتفاكر في مجموعات حول األطراف ذات العالقة لظاىرة  يقوم المشاركين والمشاركات في-
 الفقر في المجتمعات المحمية الفمسطينية:

 نطرح التساؤالت حول المشكمة ذاتيا أوال، ثم يتبع ذلك طرح أسئمة حول الحمول:
ما ىم االطراف المؤثرين؟ 
من ىم األطراف المتأثرين بظاىرة الفقر؟ 
 من ىم األطراف التي قد تساىم في الحل؟ 

 .لعمل قائمة االطراف ذات العبلقة يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة
  .يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيا-
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 المتكامل لمحاربة الفقرُسبل العيش المستدام: النيج الجزء الثالث: 
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 ُسبل العيش المستدام: النيج  المتكامل لمحاربة الفقر 
 :منيج ُسبل العيش .7

 بتكريس قامت االغاثة االسبلمية   ولقدإن منيج ُسبل العيش ىو منيج تفكير حول أىداف وغرض وأولويات التنمية. 
مشاركة والتبّني منيج ُسبل العيش لفيم الفقر  من خبللالقضاء عمى الفقر  ىدف لتحقيق خاص نحو عمى جيودىا

 وفيميم الفقراء لتطمعات االستجابة في وشركائيا االغاثة االسبلمية ساعدمباشرة في تحقيق ىذا اليدف. كما أنيا ستال
 مللمع العممية األولويات تحديد ستسيل أنيا ذلك من واألىم .غيره أو بالدخل المتعمقة األبعاد حيث من لمفقر الخاص
 .واىتماماتيم األمر بيذا المعنيين نظر وجيات عمى القائمة

 

 العيش؟ ُسبل ىي ما 
 :ىنا المفيومة العيش لُسبل الواسعة الفكرة التالي التعريف يتناول .مختمفة طرق  بعدة "العيش ُسبل" كممة تستخدم أن يمكن

 لوسائل المطموبة والنشاطات (واالجتماعية الفيزيائية الموارد من كبل   ذلك في بما) الموارد الكفاءات، العيش ُسبل تتضمن"
 وأن والصدمات الضغوط من والتعافي عمى التغمب عمى قادرة تكون  عندما المستدام العيش ُسبل تكون  أن يمكن .العيش
  الطبيعي المورد أساس تقويض دون  لكن والمستقبل الحاضر في قوتيا ومصادر قدراتيا من كبل   تعزز أو تحافع

 : المستدام عيش ُسبل إطار :1 رقم الشكل

 
 

 في ىذا التدريب سيتم 
 لمتنمية في فمسطين العامة لؤلىداف العيش ُسبل منيج مبلءمة مدػ إظيار. 
 شرح إطار ُسبل العيش.  
 .شرح الروابط بين إطار العمل ىذا وبين الطرائق والمنيجيات الحالية والسابقة 
  المنيج عمميا .وضع مقترحات لكيفية تطبيق ىذا 
  المستقبمي العمل ألغراض (الفيم في البارزة "الثغرات" تحديد األولويات بدقة(. 
 (مطبوعات خبرة، مشاريع،) الصمة ذات المعرفة تحديد. 
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 :المستدام العيش ُسبل أىداف 1.7
 :لممنيج جوىرية أىداف ستة استخبلص يمكن ولكن وشامل واسع المستدام العيش ُسبل منيج إن
تحسين الوصول إلى تعميم ذو جودة عالية، والمعمومات، واالتصاالت والتدريب إضافة إلى تحقيق مستوػ   .1

 أفضل من الصحة والغذاء.
 بيئة اجتماعية أكثر تماسكا  ودعما . .2
دارة أفضل ليذه الموارد.  .3  وصول أكبر وأكثر أمنا  لمموارد الطبيعية وا 
 تحقيق وتيسير وصول أكبر وأكثر أمنا  إلى البنية التحتية.  .4
 وصول أكثر أمنا  إلى الموارد المالية.  .5
سياسة وبيئة مؤسساتية تدعم استراتيجيات ُسبل عيش المتعددة وتعزز الوصول العادل إلى األسواق المنافسة  .6

 لمجميع. 

 
 

تعتبر النيوج القائمة عمى الحقوق ونيج ُسبل العيش المستدام : الحقوق  عمى القائم والُنيج المستدام العيش ُسبل
منظورات متممة تسعى إلى تحقيق العديد من األىداف المشتركة )مثبل : تمكين المجموعات األكثر تعّرضا  وتعزيز قدرة 

سات العامة الفقراء عمى تحقيق ُسبل عيش آمنة(. يتمحور التركيز الرئيسي لمنظور الحقوق عمى الروابط بين المؤس
والمجتمع المدني وبشكل خاص عمى كيفية زيادة محاسبية المؤسسات العامة أمام كافة المواطنين. أيضا ، يعترف منيج 
ُسبل العيش بأىمية ىذه الروابط وأىمية تعزيز المحاسبية رغم أنو ينطمق من فيم ُسبل عيش الفقراء في سياقيا. ويحاول 

تمك تحديد المعوقات المحددة التي تقف في وجو تطبيق حقوق الناس وبالتالي تحسين  المنيج اعتبارا  من نقطة البداية
 ُسبل عيشيم عمى أساس مستدام. 

 

أىمية الشراكات عمى كافة المستويات، وال يزال الجدل قائما  حول ما يعنيو ىذا عمى  نؤكد عمى: شراكاتتاسيس 
ة أعمق الصعيد العممي. وُيؤمل أن يقدم الحوار حول تنمية وتطبيق منيج ُسبل العيش المستدام أساسا  لشراكات تنمي

 . وأكثر معنى. وفي الحقيقة
 
 مع يعمل (األسرة خارج من دعم أي) خارجي دعم ىناك كان حال في إال المستدام الفقر تخفيف فكرة تحقيق يمكن ال

  .التكيف عمى والقدرة االجتماعية والبيئات العيش ُسبل حول الحالية استراتيجياتيم مع ينسج بما الناس
 

 دقيقة 60مدة التمرين         المستدام العيش ُسبل(     مفيوم 9تمرين تدريبي رقم )
 

 العيش ُسبليقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر في ثالث مجموعات حول مفيوم -
   .بشكمو العام  المستدام

لعمل قائمة اثار خط الفقر يقوم كل مشارك بتحديد  يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة-
     .اسباب الفقر في منطقتو

  .المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيايقوم -
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 :القوة نقاط عمى االعتماد
 تركيزا   يضع أنو يعني ال ىذا لكن الحاجات، من بدال   القوة نقاط بتحميل يبدأ أنو ىو المنيج ىذا في ميم مبدأ ىناك
 شخص، لكل المتأصمة باإلمكانيات اعتراف ذلك عن بدال   يتضمن إنو بل المجتمع، في حظا   األكثر األفراد عمى مفرطا  
 قدرتيم من أو التحتية والبنية الفيزيائية الموارد إلى وصوليم من أو القوية االجتماعية شبكتيم من مستمدة كانت سواء
 جيود وفي .الفقر تخفيف في تساىم أن يمكن التي األخرػ  العوامل من أؼ من أو الرئيسية المؤسسات عمى التأثير عمى
 سيحصل وبالتالي اإلمكانيات، إدراك من تحد التي المعوقات إزالة األساسي اليدف سيكون  ،"المركزة العيش ُسبل" تنمية
 .الخاصة أىدافيم تحقيق عمى وقدرة قوة أكثر يكونوال مساعدة عمى الناس

 :العيش ُسبل ستدامةا
ُسبل العيش ألنيا تممح إلى أن التقدم بموضوع تخفيف الفقر باق أكثر مما ىو زائل. لكن ىذا ال ل مؤىبل   االستدامة تعد

يعني أنو يجب عمى أؼ مورد محدد أو مؤسسة محددة الصمود والبقاء بالطريقة نفسيا تماما . إنو عمى العكس ينطوؼ 
 لبلستدامةقّدم أساسا  لُسبل عيش ُمحّسنة خصوصا  بالنسبة لمفقراء.  ت التي المال رأسعمى تراكم في القاعدة الواسعة ل

  :التالية األمور تتحقق عندما مستدامة العيش ُسبل وتكون  .المستدام العيش ُسبل لمنيج ميمة جميعيا تعتبر أبعاد عدة
 الخارجية والصدمات الضغوطات وجو في مرنة تكون  عندما. 
 ن الخارجي الدعم عمى تتوقف  ال عندما  الناحية من مستداما   نفسو الدعم ىذه يكون  أن يجب كانت، وا 

 والمؤسسات.  االقتصادية
 البعيد المدػ عمى الطبيعية الموارد إنتاجية عمى تحافع أن. 
 لآلخرين مفتوحة العيش ُسبل خيارات من تجعل بتسوية تقبل أال أو اآلخرين عيش ُسبل تقّوض أال. 

 

 واالقتصادية البيئية النواحي بين التمييز وىي محددة مفاىيم في لبلستدامة العديدة األبعاد لصياغة أخرػ  طريقة ىناك
  .المستدام لمنظم والمؤسساتية واالجتماعية

 بانياء االحتالل وكافة تبعياتو. االستدامة في فمسطين تتحقق 
 ألغراض تعزيزىا أو لممعيشة الداعمة الطبيعية الموارد إنتاجية عمى الحفاظ يتم عندما البيئية االستدامة تتحقق 

 .المستقبمية األجيال قبل من استعماليا
 االقتصادية الرفاىة من القاعدؼ الخط واستدامة تحقيق تم ما إذا االقتصادية االستدامة تتحقق.  
 العدالة من األعمى والحد االجتماعي اإلقصاء من األدنى الحد تحقيق يتم عندما االجتماعية االستدامة تتحقق 

 .االجتماعية
 عمى وظائفيا أداء متابعة عمى القدرة السائدة والبنى لمعمميات يكون  عندما المؤسساتية االستدامة تتحقق 

  .الطويل المدػ
 
 

 في تشاركية عمميات جيد، بشكل محددة قوانين :وجود بمكان األىمية من ،المؤسساتية االستدامة تحقيق أجل من
 من الفقراء عيش ُسبل تحسين خبللو من يمكن إطار خمق  عمى قادرة وخاصة عامة فعالة ومنظمات السياسة صنع
 .مستمر بشكل خبللو
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  دقيقة 60مدة التمرين         المستدام العيش ُسبل(     موارد 10تمرين تدريبي رقم )
 

 العيش ُسبلبالتفاكر في خمس مجموعات حول موارد يقوم المشاركين والمشاركات في التدريب -
   :المستدام

 .البشرؼ  المال رأس-1
 .االجتماعي المال رأس-2
 .الطبيعي المال رأس-3
 .الفيزيائي المال رأس-4
 .المالي المال رأس-5

    لعمل قائمة لكل مورد من موارد سبل العيش يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة
  .والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيايقوم المشاركين -

 

 تحقيقيا المرجو واألىداف المستقاة الدروس من أيضا   منيا المستمدة الدعم ونشاطات العيش ُسبل نيوج تستفيد أن يجب
 :يمي ما واألىداف الدروس ىذه وتتضمن القطاعات نيوج في

 

 التنمية؛ عمميات عن المحمية الحكومة مسؤولية ضمان أىمية 
 في الحكومة دور توسيع عدم أؼ) العامة اإلدارة لمبادغ تطبيق أفضل عمى الدعم كل بناء إلى الحاجة 

 و الميزانية ووضع المالية كاإلدارة مجاالت في القدرة تنمية أىمية عمى والتشديد مبلئمة غير نشاطات
 (.ذلك لتحقيق المطموبة والخطوات) المانحة الجيات مختمف بين التعاون  أىمية 

 

 : العيش سبل موارد  2.7 
 مقدراتيم أؼ) الناس قوة لمصادر واقعي فيم تكوين إلى يسعى وىو .شيء كل وقبل أوال   بالناس العيش سبل منيج ييتم
 بأن اإليمان عمى المنيج ىذا ويقوم .العيش لسبل إيجابية مخرجات إلى تحولييا يحاولون  وكيف (المال ورأس الموارد من

 الموارد من بمفردىا فئة تكفي ال حيث العيش، لسبل اإليجابية المخرجات لتحقيق الموارد من طيف إلى بحاجة الناس
 فرص تميل الذين الفقراء عمى خاصة   ىذا ويصح .الناس ينشدىا التي العيش لسبل والمتنوعة الكثيرة المخرجات إلنتاج

 لرعاية أساليب عن البحث إلى مضطرون  فيم وبالنتيجة .الشديدة المحدودية إلى الموارد من بعينيا فئةٍ  إلى وصوليم
  .بقاءىم يضمنوا حتى تجديدية بطرقٍ  الموارد من لدييم يتوفر ما وتجميع

 

 

 :الموارد مخّمس  3.7
 "ضمن" العيش سبل إطار قمب في الموارد مخّمس يكمن
 يظير بحيث المخّمس ىذا تشكيل جرػ  وقد .التعرض سياق
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  .الموارد مختمف بين اليامة المتبادلة العبلقات بوضوح يظير وبحيث مرئية؛ بطريقةٍ  الناس بموارد الخاصة المعمومات
 البشري؟ المال رأس ىو ما 
 من الناس تمكن مجتمعة   فيي الجيدة؛ والصحة العمل عمى والقدرة والمعارف الميارات من كبل   البشرؼ  المال رأس يمثل
 كمية عامل ىو البشرؼ  المال رأس فإن األسرة، مستوػ  عمى أما .أىدافيا وتحقيق العيش سبل استراتيجيات مختمف اّتباع

مكانيات مياراتيا ومستوػ  األسرة لحجم تبعا   يتفاوت وىو الممكن، البشرؼ  العمل ونوعية  الصحية، وحالتيا فييا القيادة وا 
 .الخ

 

 ما ىو رأس المال االجتماعي؟ 
ثمة جدل  كثير بشأن ما يقصد برأس المال االجتماعي تحديدا . وفي سياق إطار سبل العيش المستدام ُيفيم من ىذا 
 التعبير اإلشارة إلى تمك الموارد االجتماعية التي يعتمد عمييا الناس في تحقيق أىداف سبل العيش. وىذا ما يتم عبر: 

سواء  كانت رأسية  )المعمم/الزبون( أو أفقية  )بين أفراد ذوؼ مصالح مشتركة(، والتي تزيد ثقة  الشبكات والتواصل، .1
الناس وقدرتيم عمى العمل معا  وزيادة قدرتيم عمى الوصول إلى مؤسساٍت أكثر اتساعا  من قبيل الييئات السياسية 

 أو المدنية؛ 
متعارف عمييا أو بقواعد ومعايير وقيود ادة  التزاما  وىو ما يتضمن ع عضوية جماعات ذات صبغة أكثر رسميًة، .2

 مقبولة عموما ؛ 
لشبكة أمان غير تسيل التعاون وتقمل من كمفة المعامبلت ويمكن أن توفر أساسا   عالقات من الثقة والتبادلية .3

 بين الفقراء. رسمية 
 

 ما ىو رأس المال الطبيعي؟ 
رد الطبيعية الذؼ تأتي منو الموارد والخدمات النافعة لسبل العيش رأس المال الطبيعي مصطمح  يستخدم لرصيد الموا

)دورة العناصر المغذية في التربة، والحماية من تآكميا(. وثمة فروق  كبيرة بين الموارد التي تكون رأس المال الطبيعي 
ئية التي تستخدم مباشرة  في فيي تمتد من السمع العامة غير الممموسة كالغبلف الجوؼ والتنوع الحيوؼ إلى الموارد المر 

 اإلنتاج )األشجار واألرض، الخ(. 

 ما ىو رأس المال الفيزيائي؟ 
وتتكون البنية التحتية  يتكون رأس المال الفيزيائي من البنية التحتية الرئيسية والسمع اإلنتاجية البلزمة لدعم سبل العيش.

 الناس عمى تمبية احتياجاتيم األساسية وعمى أن يكونوا أكثر إنتاجية ؛من التغيرات البلحقة بالبيئة الفيزيائية والتي تساعد 
وعادة ما تكون المكونات التالية لمبنية التحتية أساسية  لسبل العيش المستدام: المواصبلت ذات الكمفة المقبولة؛ السكن 

من؛ إمكانية الوصول إلى والمباني اآلمنة؛ اإلمداد المائي الكافي والصرف الصحي؛ الطاقة النظيفة مقبولة الث
 المعمومات)االتصاالت(.

  ما ىو رأس المال المالي؟ 
يشير رأس المال المالي إلى الموارد المالية التي يستخدميا الناس لتحقيق أىداف سبل العيش. لكن ىذا التعريف ليس 
بالتعريف المتين من الناحية االقتصادية من حيث أنو يتضمن حركة األموال إضافة  إلى األرصدة؛ وألنو يتعمق 
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مد  من أجل محاولة تحديد أحد األحجار الميمة لبناء سبل العيش، باالستيبلك كما يتعمق باإلنتاج. لكن ىذا المفيوم معت
 وىو تحديدا  توفر المال النقدؼ )أو ما يكافئو( الذؼ يسمح لمناس اعتماد استراتيجيات مختمفة لسبل العيش. 

 ؟قطاع غزة من أجل فقراء سبل العيش المستدامما الذي يمكن فعمو لبناء  4.7 
ادرة  عمى "تحويل" سبل العيش من ىذه السياسات نقطة تركيٍز رئيسية لنشاطات المانحين. تجعل حقيقة كون العمميات ق

واليدف ىو بناء السياسات والقوانين والمؤسسات أو إصبلحيا )ليست الثقافة بميداٍن لنشاط المانحين المباشر(، ومن ىنا 
 فيي تتيح فرصا  أفضل لمفقراء. ومما يتضمنو ذلك: 

 عم عمميات صنع القرار الذؼ يتخذ صف الفقراء؛تقديم المعمومات لد 
 الييكميات )أؼ تعزيز السيم الذؼ ينطمق من مخّمس الموارد باتجاه لصمة بين الفقراء وصّناع السياسةتعميق وتعزيز ا

 والعمميات المتحولة(
 عمميات التشاركية لصياغة السياسةمساندة ال 
  القرار العام )وىذا ىدف  رئيسي لبلمركزية، وىو ما يتحقق أيضا  زيادة الشفافية والمحاسبة بالنسبة لعممية صنع

 بفصل تقديم الخدمات عن تنظيميا وتمويميا(؛
  المساعدة في التخطيط وفي وضع مشاريع القوانين التي تكون ميمة  بالنسبة لمفقراء، وتنفيذىا )تشريع حيازة األرض

 مثبل (؛
o نشاء شب  كات أمان اجتماعي يستفيد منيا الفقراء استفادة  مباشرة؛ تشجيع تبني سياسات إعادة التوزيع، وا 
o تشجيع توسع األسواق التنافسية العادلة؛ 
o  تقديم الدعم البلزم لمساعدة المنظمات المحمية في اعتماد أساليب عمل في صالح الفقراء 
o العدالة،  )تقميل المخاطر، وتبسيط األنظمة، وضمانؤسسات في عممية صنع القرار الخاصتطوير دور الم

 الخ(.
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                                                          ما الذي يمكن فعمو لبناء سبل العيش المستدام من أجل فقراء قطاع غزة؟(    11تمرين تدريبي رقم )
 دقيقة 60مدة التمرين   

 العيش ُسبلفي خمس مجموعات حول موارد  يقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر-
   المستدام

 .السياسات-1
 .دور المؤسسات-2
 .المحاسبة والشفافية-3
 .التدريب والتاىيل وبناء القدرات-4
  .مشاريع صغيرة-5

   لعمل قائمة لكل فعل يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة
  .االفكار المختمفة ونقاشيايقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع -
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 الجزء الرابع: استراتيجيات سبل العيش
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 استراتيجيات سبل العيشالجزء الرابع: 
  :استراتيجيات سبل العيش  .8
مناىج سبل العيش إلى تشجيع الخيارات والفرص والتنوع. ولعل ىذا األمر يظير بأوضح صوره من خبلل عبلقتو تسعى 

باستراتيجيات سبل العيش؛ وىو المصطمح العام المستخدم لئلشارة إلى مجموعٍة أو مجاٍل من النشاطات والخيارات التي 
النشاطات اإلنتاجية واالستراتيجيات االستثمارية والخيارات يقوم بيا الناس بغية تحقيق أىداف سبل العيش )بما فييا 

 اإلنجابية، الخ(.
 : التنوع، وتعدد الخيارات، والروابط 1.8

لقد لفتت آخر الدراسات النظر إلى التنوع اليائل في استراتيجيات سبل العيش عمى جميع المستويات )ضمن المناطق 
وعبر الزمن(. وال يتعمق األمر ىنا بأشخاٍص ينتقمون من وظيفٍة ألخرػ، وال الجغرافية، وعبر القطاعات، وضمن األسر، 

من نشاط خاص إلى آخر )كالزراعة أو صيد األسماك(؛ بل ىي عممية  ديناميكية يمزج فييا الناس بين نشاطات مختمفة 
الخيارات"،  المنزلي عممية "تعددلتمبية احتياجاتيم المختمفة في أوقاٍت مختمفة. ومن المظاىر الشائعة لذلك عمى المستوػ 

 حيث يعيش أفراد األسرة ويعممون في أماكن مختمفة، سواء  بشكٍل مؤقٍت )كاليجرة الموسمية( أو دائم.
ومن الواضح أن ىذه األنماط االجتماعية تعقد التحميل وتؤكد عمى أىمية النظر إلى األسر والجماعات ضمن سياقيا 

د المالية والناس في حالة حركة، فمن غير الممكن التوصل إلى صورة دقيقة عن سبل الواسع. وبما أن السمع والموار 
العيش إذا تم رسم حدوٍد مصطنعة. ومن ىنا، فإن الروابط بين المراكز الحضرية والريفية بحاجٍة إلى دراسة، ومثميا 

 نتائج صنع القرار واستخدام الموارد المتوفرة لدػ العائبلت المشتتة. 
 في استراتيجيات سبل عيشيم؟قطاع غزة  ذي يمكن فعمو لمساعدة فقراءما ال 2.8

كان ينظر إلى الريفيين قديما  بوصفيم من الفبلحين أو أىل الغابات أو صيادؼ األسماك؛ أما أىل الحضر فكان ينظر 
د سعت جيود إلييم عمى أنيم عاممون بأجر يبحثون عن العمل، أو عمى أنيم ناشطون في "القطاع غير الرسمي". وق

التنمية إلى تحسين الخدمات والفرص المتاحة أمام ىذه الفئات من الناس. أما منيج سبل العيش المستدام، وعمى العكس 
من ذلك، فيسعى إلى تطوير فيم العوامل الكامنة خمف اختيار الناس الستراتيجيات سبل العيش ثم إلى تعزيز الجوانب 

لمرونة وفرص االختيار( وتخفيف أثر العوائق والتأثيرات السمبية. وىو ال يسعى إلى اإليجابية )العوامل التي تزيد من ا
 تشجيع أية استراتيجية سبل عيش بعينيا لمجرد توفر "المواد األولية" ليا )كالغابات أو األرض أو فرص العمل(. 

تيم بأنفسيم، كما يسمحوا ليم بمرونة وىذا التوسيع في الفرص والقيم أمر  ميم ألنو يقدم لمناس فرصا  لكي يتخذوا قرارا
التكيف مع الزمن. ومن األرجح أن يتم تحقيقو عبر العمل عمى تحسين قدرة الفقراء عمى الوصول إلى الموارد )أحجار 
بناء استراتيجيات سبل العيش(، وعمى جعل الييكميات والعمميات التي "تحّول" ىذه الموارد إلى مخرجات سبل العيش 

 لحاجاتيم. أكثر استجابة  
 : القدرة عمى الوصول إلى الموارد 3.8

لعل أىم ما يؤثر في خيارات استراتيجيات سبل العيش ىو قدرة الناس عمى الوصول إلى الموارد. فبعض النشاطات 
 تتطمب مثبل : 

 ميارات معينة، أو تتطمب كثافة  شديدة في القوة العاممة )مستويات مرتفعة من رأس المال البشرؼ(؛ 
 مال )مالي( لمبدء، أو بنية تحتية فيزيائية جيدة لنقل السمع )رأس مال فيزيائي(؛ رأس 
 نوع/مستوػ محدد من رأس المال الطبيعي بوصفو أساسا  لئلنتاج؛ 
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  قدرة الوصول إلى جماعة معينة من الناس، وىو ما ال يتحقق إال عبر الصبلت االجتماعية الموجودة )رأس المال
 االجتماعي(.

ض تحميبلت سبل العيش مصطمح "االستراتيجيات التكيفية" بدال  من "استراتيجيات سبل العيش". عمى أن تستخدم بع
 االستراتيجيات التكيفية تختمف عن "استراتيجيات التواؤم مع الوضع" والتي تستخدم أوقات األزمات.

بل العيش، كمما ازدادت قدرتيم وكمما ازدادت خيارات الناس والمرونة المتوفرة أماميم فيما يخص استراتيجيات س
 عمى تحمل الصدمات والشدائد التي يحمميا سياق التعرض، أو قدرتيم عمى التكيف معيا. 

 :مخرجات سبل العيش .9
إن مخرجات سبل العيش ىي إنجازات استراتيجيات سبل العيش، أو مخرجاتيا. ومن جديد، فإن الفكرة اليامة التي ترتبط 

إلطار ىي أننا )كأشخاص خارجيين( نقوم بالدراسة والمراقبة واإلصغاء وال نقفز إلى بيذا المكون من مكونات ا
استنتاجاٍت سريعة أو إلى إطبلق األحكام المتعجمة بشأن الطبيعة الدقيقة لممخرجات التي ينشدىا الناس. وبشكٍل خاص 

عمينا أن نعترف بغنى إمكانيات فإن عمينا أن ال نفترض بأن الناس منصرفون إلى زيادة دخميم كل االنصراف. بل 
أىداف سبل العيش وأن نسعى إلى فيميا. وىذا بدوره يساعدنا عمى فيم أولويات الناس، وما الذؼ يجعميم يقومون بما 

 يقومون بو، وأين تكمن العقبات الرئيسية.
 ما ىي مخرجات سبل العيش؟  1.9

لواقع فئات  مطروحة لتسييل استخدام ىذا الجزء من إن مخرجات سبل العيش التي تظير في اإلطار األصمي ىي في ا
 اإلطار. وقد يكون أؼّّ منيا ذا صمٍة بالحالة المطروحة )أو ال يكون(؛ وال يمكن تقرير ذلك إال عبر الدراسة التشاركية. 

 :مع كثرة االنتقادات الموجية إلى قياس الفقر بمقاييس الدخل، فمن المؤكد أن الناس يبحثون دائما   مزيد من الدخل
عن زيادة دخوليم من النشاطات التي يقومون بيا، كما يسعون إلى تحقيق زيادة إجمالية في كمية المال الداخل إلى 

 دخل وبين فكرة االستدامة االقتصادية لسبل العيش؛المنزل )أو إلى جيوبيم(. كما أن ىناك عبلقة أيضا  بين زيادة ال
 :إلى جانب الدخل وكل ما يمكن شراؤه بالمال، فإن لمسمع غير المادية قيمة لدػ الناس. فاإلحساس  زيادة الرفاه

حساسو باالندماج والسيطرة عمى  بالرفاه يتأثر بكثيٍر من العوامل قد يكون من بينيا: نظرة اإلنسان إلى نفسو، وا 
رة عمى االستفادة من الخدمات، والمشاركة السياسية، مقدراتو، واألمان الفيزيائي ألفراد األسرة، وحالتيم الصحية، والقد

 والحفاظ عمى اإلرث الثقافي، الخ؛
 :غالبا  ما يضطر الفقراء إلى العيش بشكل شديد التقمقل، حيث ال تكون لدييم حماية ضد اآلثار  تقميل التعرض

ليؤالء الناس، يكون تقميل  الضارة لسياق التعرض. وتكون سبل عيشيم غير مستدامٍة من جميع النواحي. وبالنسبة
 تعرضيم إلى الحد األدنى وزيادة االستدامة االجتماعية الكمية لسبل عيشيم أىم من زيادة الدخل؛

 :إن انعدام األمن الغذائي من األبعاد األساسية لمتعرض. وىو ما يظير عمى شكل فئٍة  تحسين األمن الغذائي
ساسية وألن ذلك يساعد عمى تحديد موقع نشاطات الحكومات مستقمة في اإلطار بغية التركيز عمى أىميتو األ

والمانحين الذين يركزون عمى األمن الغذائي. ويجدر القول أيضا  أن عممية التقييم التشاركي لمفقر قد بينت أن الجوع 
 وسوء التغذية يشكبلن أحد األبعاد المتميزة لمحرمان؛

 ليست االستدامة البيئية )أو استدامة قاعدة الموارد الطبيعية(  يعية:االستخدام األكثر استدامة لقاعدة الموارد الطب
بالبعد الوحيد اليام لبلستدامة في نظر وزارة التنمية الدولية. لكنو يظل اىتماما  رئيسيا  لم يجر التعبير عنو كما يجب 
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حين، فإنو موضع اىتماٍم في الفئات األخرػ لمخرجات سبل العيش. ومع النظر إليو عمى أنو من جممة أىداف المان
 أيضا  بالنسبة لكثيٍر ممن يدركون المنافع بعيدة المدػ الستخدام الموارد عمى نحٍو متعقل.

 

 ما المعمومات الالزمة لتحميل مخرجات سبل العيش؟ 2.9
الذؼ عند التفكير في مخرجات سبل العيش، ال يكون من الميم أن نفيم أىداف جماعات بعينيا فحسب، بل المدػ 

بمغتو ىذه الجماعات في تحقيقيا. فإذا كانت بعض الجماعات تفشل دائما  في تحقيق أىدافيا فقد يكون ذلك ألنيا 
تتضارب مع أىداف جماعات أخرػ أقوػ منيا. كما قد يكون ذلك ألنيا ال تممك من الوسائل )الموارد( ما يسمح ليا 

 لمساعدة الجماعات األضعف. بتحقيقيا. ويساعد ىذا التمييز عمى توجيو النشاطات
ويمثل تقييم المخرجات غير الممموسة )الذؼ تكون شديد الذاتية والخصوصية( تحديا  حقيقيا . فعند التفكير في رغد 

 العيش مثبل ، يمكن أن تكون األمور التالية ميمة :
  حقوقيم )السياسية واإلنسانية واالجتماعية واالقتصادية(؟ سكان قطاع غزةإلى أؼ مدػ يدرك 
  ذه الحقوق؟ىوىل لدييم سبيل لضمان تمبية 
  من قبل  والتدميرومواردىم )في مواجية األضرار الجسدية  سكان قطاع غزةمدة "األمان" الذؼ يتمتع بو وما

 (؟االحتبلل
  في العمميات السياسية؟ الفقراءما مدػ تمثيل 
 وصول إلى الخدمات  األساسية )التعميم والصحة، الخ(؟الة ما مدػ سيول 

وفي جميع ىذه األمور يكون من الميرم تحررؼ حقيقرة الوضرع القرائم، وكيفيرة تغيرره مرع الرزمن، ومرا إذا كران ترأمين التغييرر 
 أولوية لمناس.

النراس وبشرأن الطريقرة المثمرى  تقدم العمميات التشاركية لتقييم الفقر بعض الدروس اليامة بشأن التنوع الكبيرر ألىرداف
 لجمع المعمومات عنيا. 

 

 دقيقة 60مدة التمرين    مخرجات سبل العيش المستدام؟   ( 12تمرين تدريبي رقم )
 

 العيش مخرجات ُسبليقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر في خمس مجموعات حول -
   :المستدام

 مزيد من الدخل من خبلل امتبلك مشاريع صغيرة  -1
 زيادة الرفاه )مسكن, بنية تحتية, مرافق(-2
 سيولة الوصول لمخدمات االسسية )التعيميم والصحة( -3
 تقميل التعرض -4
 تحسين األمن الغذائي -5
 التدريب والتاىيل وبناء القدرات -6

   لعمل قائمة لكل فعل أوراق ممونةيستخدم المشاركون والمشاركات 
  .يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيا-
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 :المستدام العيش سبل تحميل 3.9
 معظم وتعتمد المستدام العيش سبل منيج تطبيقات بدعم المستدام العيش سبل مبادغ من واسعة مجموعة تقوم

 .الفقراء عيش سبل مع التنمية نشاطات "تبلؤم" كيفية لتحديد المستدام العيش سبل تحميبلت من بعض عمى االستعماالت
 فيم عمى الحصول ىو الرئيسي اليدف لكن المستدام، العيش سبل بتحميل لمقيام القوانين من مجموعة ىناك وليس
 ويستعمل .وتشّكميا عمييا تؤثر التي والتأثيرات المعنية الجيات من مختمفة مجموعات عيش لسبل بالمعمومات مدعوم
 ، األخرػ  والطرق  األدوات من مجموعة إلى باإلضافة األفكار لبناء وسيمة أو تحقق قائمةك عادة العيش سبل عمل إطار
 ومن .معيا الناس تكيف وكيفية الوقت مرور مع النزعات الكتشاف الثابتة الصورة تجاوز دائما   الضرورؼ  من أنو كما
  .العيش سبل تعزيز من تحد التي الرئيسية المعوقات معرفة أيضا   جدا   الميم
 :بذلك لمقيام نيجان وىناك
 .بو لمقيام ما جية تفويض أو العيش لسبل خاص بتحميل القيام -1
 ونياية بداية في إضافية مدخبلت ىذا يتطمب .التقميدية األكثر التقنية الدراسات عن الصادرة النتائج تركيبة -1

  .األسفل في موضح ىو كما العممية
 

 باستنتاج يقوم تحميمي منّسق
 سبل بمسائل يتعمق ما

 المستدام العيش
 

 الفريق أعضاء من عضو كل يقوم
 طرق  :الخاص تقريره بتحضير
 سبل بمسائل ترتبط نتائج تقميدية،
 المستدام العيش

 
 عبر العامل الفريق إعبلم

 سبل بمنظورات القطاعات
 وجعميم المستدام العيش

 

  المستدام؟ العيش سبل ُتحدثو الذي الفرق  ما 4.9
 األخرػ  النيوج عن ومنفصمة محددة عمل طريقة ىو وال سحرية رصاصة ليس المستدام العيش سبل منيج إن

 أحيانا   الصعب من أنو يعني ىذا .لمتنمية الجيدة الممارسة وعمى األخرػ  النيوج ىذه عمى يعتمد لكنو معيا، ومتعارضة
 التجربة أظيرت فقد ذلك ورغم خاص بشكل المستدام العيش سبل منيج استعمال إلى الصعوبات أو الفوائد نعزو أن

 التركيز المستدام العيش سبل منيج ننقل أيضا   .الفقر لتخفيف المبذولة الجيود عمى إيجابي تأثير لممنيج بأن اآلن حتى
 واألخذ الفرضيات حول المساءلة يفرض إنو .بالفقراء الخاصة لؤلولويات دقيقة بمعرفة ويطالب الناس إلى النتائج من

 .تسيّيمو عمى ويعمل القطاعي عبر بالتحميل أيضا   يطالب ىو .والجزئية الكمية الروابط وخاصة األوسع السياق باالعتبار
 فإن ،"التقميدية" والبرامج بالمشاريع الشكل حيث من متشابية الناتجة والبرامج المشاريع تكون  أن إمكانية من الرغم وعمى
 تكون  أن يجب العيش، سبل استدامة تحسين خبلل من تتحقق والتي الفقر، من والتخفيف التنمية نشاط بين الروابط
  .أكبر بعناية النشاطات ضبط يتم أن يجب وبالتالي بكثير أوضح

 

 ليس أنو عمى لمداللة "المستدام العيش سبل منيج" من بدال   "المستدام العيش سبل نيوج" الجمع صيغة أحيانا   نستعمل
 التي الجوىرية المبادغ عمى الحفاظ مع التنمية ىموم لمخاطبة مختمفة طرق  ىناك .باألشياء لمقيام ثابتة طريقة ىناك
 لتساعد متوفرة عديدة أدوات من أداة ىو المستدام العيش سبل إطار أن كما) المستدام العيش سبل منيج عمييا يعتمد
 .المستدام العيش سبل منيج تطبيق عمى
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 بين والمعقدة المتعددة العبلقات إلى لئلشارة المستدام العيش سبل سياق في "والجزئية الكمية الروابط" مصمح يستخدم
 مستوػ  عمى تؤثر التي األوسع النطاق ذات والعوامل (الجوار أو المجتمع أو األسرة) المحمي المستوػ  عمى يحدث ما

 .والدولية الوطنية والمستويات المنطقة
 

 تستخدم سبل العيش المستدام؟في أي مرحمة يجب أن  5.9
يمكن أن تستخدم نيوج سبل العيش المستدام في تحديد أولويات التنمية والنشاطات الجديدة. كما يمكن أن تطبيقيا بشكل 
مفيد في مراجعة النشاطات الحالية التي لم يتم التخطيط ليا وفقا  لمبادغ سبل العيش المستدام، وكذلك في المساعدة 

اكل كمشكمة التركيز المفرط عمى المخرجات الفيزيائية )كاألشجار والطرقات واآلبار عمى سبيل المثال( عمى تحديد المش
أو عمى األىداف القطاعيرة )كالريع واألسواق عمى سبيل المثال( عمى حساب التركيز األوسع عمى تنمية سبل العيرش 

برامج ومشاريع لزيادة التركيز عمى نظم المراقبة والتقييم   والتخفيرف مرن ظاىررة الفقرر ويمكن أن تستخدم ىده النيوج ضمن
 وفي تنمية األطر المنطقية 

 لمبرنامج؟ لتصميم المستدام العيش سبل تستخدم لماذا 6.9
 بتصميم القيام تسييل إلى أيضا   يؤدؼ أنو إال تعقيدا ، أكثر التخطيط يجعل أن المستدام العيش سبل لمنيج يمكن أنو رغم
 بين "المبلءمة" وتعزيز لتقييم أداة المستدام العيش سبل إطار ويقدم .الموجودة الممارسات أفضل الستخدام والترويج فعال

 مبلئم المستدام العيش لسبل المفصل التحميل يكون  ال قد وبينما .الفقراء عيش سبل وأولويات ليا المخطط النشاطات
 المستدام العيش سبل إطار استعمال يساعد أن الممكن من يزال فبل عة،الواس القطاعية أو الجغرافية لمبرامج عام بشكل
 ويمكن .العيش سبل في التغييرات إلى ووصوال   البرنامج نشاطات من بدءا   السببية سمسمة "عبر التفكير" تحويل في

 1 رقم الجدول ويمّخص .واحد برنامج ضمن المتفاوتة النشاطات بين الترابط يعزز أن أيضا   المستدام العيش سبل لمنيج
  .والتحديات القوة نقاط

 

 البرنامج تصميم في المستدام العيش سبل وتحديات وميزات استعماالت ،1 رقم الجدول

 المستدام العيش سبل استعمال طرق  لميزاتا التحديات
 وعدم .بالتحميل لمقيام موارد تتطمب
 المستوػ  بنفس الشركاء كل التزام

 .الفقر عمى بالقضاء

 حياة في فعالية أكثر مشاركة
 المستيدفة المجموعات

 

 بين واضحة روابط تحديد .1
 وبين البرنامج نشاطات
 .الفقراء عيش سبل أولويات

 
 لمسياسات عميقا   تحميبل   تتطمب

 أخرػ  أدوات باستعمال والمؤسسات
  .المستدام العيش سبل إطار غير

 

 لمطرق  النظامي االستكشاف تعزيز
 من السياسات تؤثر التي الرئيسية
  .العيش سبل عمى خبلليا

 

 بحسب النشاطات تكييف .2
 .انسجاميا وضمان األولويات
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 وسبل القطاع نيوج ألنصار يمكن
 منظورات من البدء المستدام العيش
  .التداخل الستكشاف الحاجة) مختمفة

 

قامة الناس توجيو عممية تشجيع  وا 
  .أفضل القطاعية عبر روابط

 

 معوقات ومناقشة تحديد .3
 وجو في تقف التي السياسة
  .العيش سبل تعزيز

 
 البداية في شكاكين الشركاء يكون  قد

 قدرة بناء يطمبوا أن الممكن ومن
 .خاصة

 

 أن المستدام العيش سبل لنيوج يمكن
 ."مشتركة" لغة تقدم وأن الحوار تسيل

 

 لسبل عام بتحميل القيام .4
 نطاقيا في المعممة العيرررررررررررررش

 عممية ليمد جارف بشكل
 القطاع سياسة إصبلح

 .بالمعمومات
 لتحديد مطموبة أخرػ  أدوات ىناك

 تسمسل فيم يتم ما وغالبا   .األولويات
 .سيء بشكل القضايا

 منفتح تحميل ضمان في المساعدة
  .المبلئم ولمتسمسل لمخيارات

 
 

 سبل تحميل عمى االعتماد .5
 فرص لتحديد المستدام العيش
  .لمشراكات جديدة

 العيش سبل إطار استعمال .6  
 تحديد في لممساعدة المستدام

  .األولوية ذات نقاط

 
 المشروع؟ بيا يظير التي الطريقة في المستدام العيش سبل منيج يؤثر كيف 7.9
 :يمي بما تتصف المستدام العيش سبل توجييا التي الجديدة المشاريع أن المبكرة التجربة تقترح
 موارد إلى لموصول الفقراء ودعم االجتماعي المال رأس تنمية عمى أكبر تركيز وضع وخاصة النطاق توسيع 

 أخرػ؛
 حيث من أطول العيش لسبل مخرجات ولتحقيق أكثر مستدامة شراكات لتنمية الفرصة إلعطاء المدة زيادة 

 ؛(الفقر تخفيفو) المدػ
 التعمم؛ عمى أكبر وتركيز العممية نمط لنيوج أكبر استعمال 
 والجزئية الكمية القضايا ربط عمى التركيز زيادة.  

 

 :والتقييم المراقبة 8.9
 عممية في رئيسية خطوة والتقييم المراقبة وتعتبر .التطبيق خبلل التعمم أىمية عمى المستدام العيش سبل مبادغ تشدد
 ما حول الدروس استخبلص إلى والتقييم المراقبة تيدف أن يجب المالية المحاسبية متطمبات تمبية إلى فباإلضافة التعمم،
  .العيش سبل ظروف لتغيير النشاطات تكييف في والمساعدة الفقر، تخفيف ىدف تحقيق في فّعال غير أو فّعال ىو
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  .والتقييم لممراقبة بالنسبة تحديات نفسيا المستدام العيش سبل قوة نقاط تفرض نفسو الوقت وفي
 الناس؟ حول والمتمركزة التشاركية المستدام العيش سبل مبادغ يتضمنا أن والتقييم لممراقبة يمكن كيف 
 سبل وتأثيرات أولويات من واسع نطاق عبر التغييرات يراقبا وأن كميين يكونا أن والتقييم لممراقبة يمكن كيف 

 العيش؟
 ؟"التعّمم" عممية نيج دعم والتقييم لممراقبة يمكن كيف 

 

 التنمية بأىداف الواسع وبااللتزام .الفقر ومراقبة تقييم في جيدة ممارسات نشوء عمى والتقييم المراقبة تبنى أن يجب
 .المنطقة ىذه وبروز وضوح يزداد كثيرة، بمدان في بالفقر الخاصة العمل خطط وبتطبيق الدولية

 
 

القضايا. ومع ذلك، فإن وجود فيم واضح يمكن استخدام أو تكييف مجموعة من أدوات المراقبة والتقييم لتناول ىذه 
ذا كانت سبل العيش ستراقب ا وألغراضيا يتم جمع المعمومات(ألىداف المراقبة والتقييم )التي من أجميا وبواسطتي . وا 

عمى المدػ الطويل فيجب عمى المؤسسات الرسمية وغير الرسمية أن تقوم بدور أكبر وواسع المدػ في المراقبة والتقييم. 
وجود  -وىو األكثر تحديا  فيما بينيا-وينطوؼ ذلك ضمنا  عمى الحاجة لتنمية الميارات وتوفر الموارد المبلئمة وكذلك 

تية ُينظر فييا إلى عممية المراقبة والتقييم المستمرة عمى أنيا مدخل مفيد لمراجعة السياسة وعمميات توزيع بيئة مؤسسا
الموارد. ويعني ىذا أيضا  أن أنظمة المراقبة المقترحة يجب أن تبنى عمى أنظمة المعمومات الموجودة لئلدارة والمراقبة 

 ضمن المنظمات ذات الصمة وأن تندمج فييا. 
 

 :أولويات سبل العيش المستدام لفقراء قطاع غزة   9.9
تحد األولويات في خطة العمل لسبل العيش المستدام من خبلل شمولية الولوية وأنيا تطال شريحة كبيرة من المجتمع 

 رػ. خف الراىنة وتساعد في حل مشكبلت اوقابمة لمحل في الظرو 
 

 
 

 دقيقة 60مدة التمرين    تحديد اولويات سبل العيش المستدام؟   ( 13تمرين تدريبي رقم )
 

 تحديد اولويات ُسبليقوم المشاركين والمشاركات في التدريب بالتفاكر في خمس مجموعات حول -
 :األولويات االولي ىي أن تكون المستدام.  العيش

 .تطال شريحة كبيرة من المجتمع المحمي -
 .ممّحة وأساسية -
 .قابمة لمحل -
 .تساعد عمى حل مشكبلت أخرػ -

 .  أولويةلعمل قائمة لكل  يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة
  .يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيا-
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 : نماذج عالمية  ناجحة لمكافحة الفقر والعمل عمى استدامة سبل العيش لمفقراء
 :عبر العالم في دعم سبل العيش المستدام تجربة االغاثة االسالمية  .10
 ”القروض اإلسالمية الصغيرة أداة فعالة لتحدي الفقر 1.10

تساىم القروض الصغيرة في معالجة مشكمة الفقر في البمدان النامية، حيث أن الكثير من الفقراء بحاجة ماسة لكسب 
بأعماليم. وعمى الرغم من قيام العديد من المنظمات بتوفير التمويل الصغير  العيش ولكنيم بحاجة إلى مساعدة لمبدء

لممجتمعات الفقيرة، إال أن القميل من المبادرات طبقت مبادغ التمويل اإلسبلمي، عمى الرغم من عمميا في مجتمعات 
الحصول عمى قروض ربوية، مما أدػ ونظرا  ألن اإلسبلم يحرم الربا، فإن المسممين كثيرا  ما يترددون في  .محمية مسممة

مميار مسمم في العالم وخاصة بين الفقراء. حتى أن األمم المتحدة  1.3إلى زيادة الطمب عمى التمويل اإلسبلمي بين ال 
 .”عام القروض الصغيرة“باعتباره  2005وصفت عام 

ل اإلسبلمي في التنمية حيث قامت بتقديم عبر العالم مكانة رائدة في إستخدام أساليب التموي اإلغاثة اإلسالميةاحتمت 
تتبع ىذه القروض مبادغ الشريعة اإلسبلمية مثل تقاسم المخاطر  .قروض التمويل الصغيرة ألكثر من عقد من الزمان

بين الُمقِرض والُمقَترض، وضمان كون المشاريع التجارية مقبولة أخبلقيا  ومعنويا . تشمل تقنيات التمويل اإلسبلمي لدينا 
لمرابحة والمضاربة واإلجارة والقرض الحسن، حتى أن البعض يوظف مجموعة من التقنيات وىذا يتوقف عمى نوع ا

 .القرض والمشروع وخبرة المقترض
 

 :ىي األولى عالمًيا في تنفيذ مشروع القروض الصغيرة” اإلغاثة اإلسالمية 2.10
  في بنجبلديش بأول وحدة لممشروع” اإلغاثة اإلسبلمية“, بدأت 1994في عام. 
  دولة أخرػ )فمسطين، بنجبلديش, تشاد, البوسنة، الصين، أثيوبيا، كينيا،  15توسع المشروع بعدىا ليشمل

 .)كوسوفو, باكستان، مبلوؼ، مالي، الشيشان، النيجر, السودان واليمن
  (ومالينعمل حالي ا في كل من: )بنجبلديش والبوسنة وكينيا وكوسوفو وباكستان والشيشان والسودان. 
  : استرليني 3,764,145إجمالي القروض المقدمة. 
 عميل 50,000  عمبلء المشروع منذ بدايتو. 
  عميل 13,572العمبلء الحاليين. 
  شخص 170,000بمغ عدد المستفيدين. 
  95وصمت نسبة سداد القروض إلى% 

 -:أفريقيا إلى الصين. أبرزىامتنوعة لمغاية، وتمتد من غرب ” اإلغاثة اإلسبلمية“برامج القروض الصغيرة في 
 

 مستفيد 1400برنامج القروض الصغيرة في البوسنة يقدم خدماتو ألكثر من  –
تنفيذ برنامج القروض الصغيرة لدعم األسر  2001في البوسنة عام ” اإلغاثة اإلسبلمية“بدأت 

لؤلرامل قرض إسبلمي بدون فوائد سنوي ا  1.400الفقيرة. وقد شمل المشروع توفير قرابة 
ومصابي حرب البوسنة, وذلك لعمل مشروعات صغيرة توفر الدخل ليم وألسرىم, كما يوفر 

  .المشروع فرص لمتعميم والتدريب عمى صيانة وا عادة بناء المنازل التي دمرتيا الحرب
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 دورة تعزيز تمويل المشروعات الصغيرة في بنجالديش –

سعي ا منا لموصول إلى تصور أفضل لتمويل المشروعات الصغيرة من خبلل تطوير الميارات 
والقدرات في المؤسسات المالية.تم عقد دورة تدريبية عن التمويل اإلسبلمي لممشروعات 

وخبراء  (CSBIB) الصغيرة,وذلك بالتعاون مع مجمس الشريعة المركزؼ لمبنوك اإلسبلمية
 .عةالتمويل وعمماء الشري

 

 

ا من مؤسسات التمويل المتناىي الصغر والمنظمات غير  شارك في الدورة ما يقرب من أربعين مندوبا  عن عدد 
الحكومية، والبنوك اإلسبلمية, وشمل التدريب التفاعمي ثبلثة عشر موضوع ا، من بينيا االقتصاد اإلسبلمي، الوسائل 

ا كان من بين الجائزة في التمويل اإلسبلمي، أدوات المحاسبة  والتدقيق, إدارة المخاطر والتأمين اإلسبلمي, وأيض 
 .الموضوعات الرئيسية التي ألقي الضوء عمييا في الدورة، التمويبلت الخيرية وتطبيقاتيا

  
 مستفيد 10.000في كوسوفا تصل ألكثر من  ”start“ مؤسسة –

اإلغاثة “المنشأة من قبل ” لتمويل المشروعات متناىية الصغر START“ نجحت مؤسسة
مستفيد من خبلل تقديم القروض الصغيرة  10,000في كوسوفا في مساعدة أكثر من ” اإلسبلمية

ا لتخفيف  12وصمت قيمتيا  مميون يورو.حيث مولت العديد من الشركات، وأصبحت أداة قوية جد 
  .يرة التي تعيميا السيداتحدة الفقر، وخاصة بالنسبة لؤلسر الفق

  
“START”  كمشروع 2002في أبريل ” اإلغاثة اإلسبلمية“منظمة غير حكومية لمتمويل المتناىي الصغر, أنشأتيا ,

 .إسبلمي لتمويل المشروعات متناىية الصغر، وقد أتمت عشر سنوات في خدمة الفقراء في جميع أنحاء كوسوفا
 .مجاالت الصحة والتعميم والقضايا االجتماعية وتمكين المجتمعات الفقيرةفي  ”START“ تم استخدام قروض

المئات من القصص المميمة من أصحاب المشاريع الصغيرة الذين أخذوا قروض إلقامة أو  ”START“ وقد عاصرت
ة في حيو الذؼ أخذ عدة قروض لبلستثمار في مزرعتو, أصبحت فيما بعد مشيور ” أحمد بببلكو“توسيع أعماليم, منيم 
 .ببيع الفواكو والخضر

  
 أسرة في الصين تستفيد من برنامج القروض الصغيرة 260أكثر من  –

لممشروعات ” اإلغاثة اإلسبلمية“مقاطعة جنسو الشرقية من المناطق التي استفادت من قروض 
أسرة  260استفاد منيا  الصغيرة, اليادفة لمحد من الفقر وتوفير سبل العيش في الريف.والتي

من األسر المقيمة في منطقة سيانج بمدينة بنجميانج, ممن يعانون ظروف الفقر القاسية, وقمة 
  .الدخل, ومساحات األراضي المزروعة

  
لؤلسف, يوجد الكثير من األراضي الجافة, والقميل من األراضي الصالحة “إحدػ المستفيدين من البرنامج: ”, ما“قالت 

التي تتكون من ستة أشخاص, قد حصمت ”, ما“وكانت أسرة ”, لمزراعة التي يمكننا الحصول عمى الدخل باستخداميا
 $500عمى بقرة لتربيتيا واالستفادة من تكاثرىا في الحصول عمى الدخل, حيث أن العجل الصغير تصل قيمتو إلى 
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حصمت عمى بقرتين وأربعة خراف مما سوف يعزز  لقد“وقال ليو منج, الذؼ استفاد من برنامج القروض الصغيرة: 
 .”$( لكل عام, سوف أنفقيا بشكل رئيسي عمى احتياجات األسرة اليومية ورسوم دراسة أبنائي1000دخمي بقيمة )

  
 مشروعات القروض الحسنة في غزة والضفة الغربية –

الحسنة( لممرأة الريفية برنامج تمويل المشروعات الصغيرة )القروض ” اإلغاثة اإلسبلمية“تنفذ  
مميون دوالر.حيث يقوم مشروع القروض  1.2في الضفة الغربية بقيمة  (C) في المنطقة

الصغيرة بتمويل المرأة الريفية ومنحيا التدريبات ذات الصمة, كما يركز عمى الضفة الغربية 
 .خاصة المنطقة الشمالية

 

 

  
عم وتمويل جميع الفئات ولكن بتسييبلت خاصة لذوؼ االحتياجات وفي قطاع غزة, يواصل برنامج القروض الصغيرة د

 .الخاصة مستخدم ا وسيمتين ىما المرابحة والقرض الحسن
 

 : قصص نجاح تسطرىا اإلغاثة اإلسالمية 3.10
 من السودان” حبيبة“- 

” اإلغاثة اإلسبلمية“(, وتعول أبناءىا األربعة ووالدتيا, شاركت في ورش عمل 2 في مخيم )قرندق” حبيبة“تعيش 
تعممت فييا كيفية صناعة الخبز والحرف اليدوية, مؤكدة أن ىذه الورش قد ساىمت في أن تصبح أسرتيا منتجة   التي

 .بدال  من اعتمادىا عمى المساعدات
عمى الخبز الذؼ أصنعو وأنا فخورة بأني سيدة تخدم المجتمع  أصبح لدّؼ عمبلء من المخيم يعتمدون “تقول حبيبة: 

 .”بمفردىا

 
  

 من البوسنة” موجيك رشيد“-
شخص  8.000وراح ضحيتيا  1995بالقرب من سربرنيتشا التي حدثت بيا مذبحة عام ” موجيك رشيد“يعيش المزارع 

لزراعة التوت ” اإلغاثة اإلسبلمية“في البداية, حصل موجيك عمى قرض من  .من األطفال والكبار من بينيم والد موجيك
ميل, وبالرغم من أن التوت يوفر لو تجارة جيدة, إال أنو كان يعاني أثناء توصيل التوت إلى  2بمساحة تقرب من 

ء حصان المناطق األخرػ, حيث أن مزرعتو بعيدة, وبمجرد سداد موجيك القرض األول حصل عمى قرض آخر لشرا
 .يستعين بو في نقل التوت والفطر الذؼ بدأ زراعتو, ويستعين موجيك وجيرانو اآلن بالحصان في العمل بأراضييم والتنقل

 
  

 من فمسطين” فيروز“-
سيدة أرممة تعيش في جنين, ولدييا ثبلثة أطفال, كانت تعيش مع والدييا وأطفاليا, تعاني أشد المعاناة, لم يكن ” فيروز“

فرصة عمل, وكان اعتمادىا لفترة طويمة عمى المساعدات من اآلخرين. كان منزليا شبو عاري ا, ففي الصيف لدييا 
تصبح درجة الحرارة المرتفعة ال تحتمل, وفي الشتاء يكون البرد قاتبل , ويغرق المنزل في مياه األمطار الغزيرة, وفي كثير 

 .من األوقات ال تجد فيروز طعام ا ألطفاليا
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يروز عمى ماكينة خياطة, باإلضافة إلى أدوات ومستمزمات الخياطة األخرػ, وىي اآلن من أشير الخياطين حصمت ف
المحميين في فمسطين, كما تمكنت من إرسال أطفاليا إلى المدرسة إلكمال دراستيم, باإلضافة إلى توفير الطعام ليم في 

آلن في طريقيا لتصبح مدّرسة في مادة الدراسات أؼ وقت. وفوق ىذا, تمّكنت فيروز من إكمال تعميميا, وىي ا
 .اإلسبلمية

 
 من بنجالديش” موسامات خاتون “- 

ببررررررررنجبلديش نررررررررادر ا مررررررررا يجرررررررردون ” كونيررررررررا اوبررررررررازيبل“وأبناءىررررررررا األربعررررررررة المقيمررررررررين فرررررررري ” موسررررررررامات خرررررررراتون ”كانررررررررت
م فرررري أيررررام كثيرررررة عبررررارة سررررنة, وكرررران طعررررامي 15احتياجرررراتيم األساسررررية مررررن الغررررذاء وذلررررك قبررررل أن يترررروفى والرررردىم منررررذ 

عرررررن الطحرررررين المغمررررري والممرررررح فقرررررط, وعمرررررى رغرررررم مرررررن عمميرررررا فررررري الزراعرررررة وفررررري المطررررراحن إال أن خررررراتون لرررررم ترررررتمكن 
منررررررذ عررررررامين, حيررررررث اشررررررترت شرررررربكة ” خرررررراتون “مسرررررراعدة ” اإلغاثررررررة اإلسرررررربلمية“برررررردأت  .مررررررن سررررررد احتياجررررررات أسرررررررتيا

بيرررررع السرررررمك, ومرررررن أربررررراح بيرررررع السرررررمك والحمرررررام لصررررريد السرررررمك وبيعرررررو ثرررررم اشرررررترت زوجرررررين مرررررن الحمرررررام مرررررن أربررررراح 
 .اشرررررررررترت بقررررررررررة ومنيرررررررررا حصرررررررررمت عمرررررررررى عجمرررررررررين ليصررررررررربح لررررررررردييا ثررررررررربلث بقررررررررررات تررررررررروفر الحميرررررررررب بشررررررررركل مسرررررررررتمر

أنيرررررا تفاجرررررأت بنجاحيرررررا ولرررررذلك تقاسرررررمت الحميرررررب مرررررع كرررررل مرررررن تعررررررفيم وأصررررربحت قرررررادرة عمرررررى ” خررررراتون “أوضرررررحت 
لمواشرررررري لرررررردييا واسررررررتئجار أراضرررررري لمزراعررررررة, حتررررررى تحمررررررل تكرررررراليف عرررررربلج ابنتيررررررا, كمررررررا أنيررررررا تخطررررررط لزيررررررادة عرررررردد ا
ا يحتذػ بو وسط جيرانيا وسكان بمدتيا ا ناجح    .أصبحت خاتون نموذج 
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 :في مكافحة الفقر ودعم سبل العيش المستدام التجربة الماليزية  .11

 
 التجربة الماليزية في مكافحة الفقر: دروس وعبر 1.11

مميون نسمة ربعيم صينيون،  25أسيا وىي عبارة عن شبو جزيرة يسكنيا ماليزيا دولة إسبلمية تقع في جنوب شرق 
ذا 2020تمكنت الدولة أن تنظم إلى ركب النمور األسيوية وتطمح اليوم أن تمتحق بركب الدول الصناعية بحمول  ، وا 

ذا كانت العولمة قد ساىمت في عولمة الفقر فكيف نجحت ماليزيا في  كانت الدولة قد دخمت العولمة من بابيا الواسع وا 
ىي الفمسفة المتبعة في  والتي كادت أن تعصف بالببلد. وما 1997مكافحة الفقر؟ رغم تعرضيا لؤلزمة المالية األسيوية

 ذالك ؟
 

 
 

 :فمسفة وسياسة الحكومة الماليزية لمواجية لمفقر  2.11
 قامت الحكومة الماليزية في إطار مكافحتيا لظاىرة الفقر بر :

   يقدم فرصا  جديدة لمعمل المولد لمدخل بالنسبة لمفقراء، وزيادة الخدمات و  :برنامج التنمية لؤلسر األشد فقرا
الموجية لممناطق الفقيرة ذات األولوية بيدف تحسين نوعية الحياة. وقام البرنامج بإنشاء العديد من المساكن 
لمفقراء بتكمفة قميمة وترميم وتأىيل المساكن القائمة وتحسين بنائيا وظروف السكن فييا بتوفير خدمات المياه 

 اعدات مباشرة لمفقراء.النقية والكيرباء والصرف الصحي وفي بعض األحيان تقدم مس

 دقيقة 60مدة التمرين    حالة دراسية تطوير سبل العيش المستدام في ماليزيا؟   ( 14تمرين تدريبي رقم )
 

يقوم المشاركين والمشاركات في التدريب في مجموعتين بقراءة تجربة ماليزيا واستالخ الدروس والعبر -
 األولويات االولي المستدام.  العيش ُسبلحول 

   لعرض االفكار الجديرة باالىتمام يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة
 . بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيايقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب -
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 حيث تم   :تقميص اختبلالت التوازن بين القطاعات ومحاربة كل أشكال التمييز وتقميص الفوارق االجتماعية
برنامج أمانة أسيم البوميبترا، وىو برنامج تمويمي يقدم قروضا  بدون فوائد لمفقراء من السكان األصميين إنشاء 

أربع سنوات، ويمكن لمفقراء أن يستثمرون بعضا  من ىذه القروض في )البوميبترا( وبفترات سماح تصل إلى 
 شراء أسيم بواسطة المؤسسة نفسيا.

  برنامج أمانة اختيار ماليزيا: وىو برنامج غير حكومي تنفذه مجموعة من المنظمات األىمية الوطنية من
سر األشد فقرا ، وتقديم قروض الواليات المختمفة، وييدف إلى تقميل الفقر المدقع عن طريق زيادة دخول األ

بدون فوائد لمفقراء، وتقدم الحكومة من جانبيا قروضا  لمبرنامج بدون فوائد من أجل تمويل مشروعاتو لمفقراء 
 في مجال الزراعة ومشروعات األعمال الصغيرة.

  دوالرا  260-130منحت الحكومة إعانات مالية لمفقراء أفرادا  وأسرا : مثل تقديم إعانة شيرية تتراوح بين
وكذا تنمية النشطات المنتجة أمريكيا لمن يعول أسرة وىو معوق أو غير قادر عمى العمل بسبب الشيخوخة، 

 .خاصة الزراعية والصناعات الصغيرة والمتوسطة
   تقديم قروض بدون فوائد لشراء مساكن قميمة التكمفة لمفقراء في المناطق الحضرية. وأسست الحكومة صندوقا

، تحدد اعتماداتو في الموازنة العامة لمدولة سنويِّا، 1997لفقراء المتأثرين بأزمة العمبلت اآلسيوية في لدعم ا
إلى جانب اعتمادات مالية أخرػ رغم تخفيض اإلنفاق الحكومي عقب األزمة المالية وتباطؤ االقتصاد 

 لزراعية الخاصة بالفقراء.العالمي، وذلك لصالح مشروعات اجتماعية موجية لتطوير الريف، واألنشطة ا
  توفير مرافق البنية األساسية االجتماعية واالقتصادية في المناطق النائية الفقيرة، بما في ذلك مرافق النقل

واالتصاالت السمكية والبلسمكية والمدارس والخدمات الصحية والكيرباء، ونجحت أيضا في توسيع قاعدة 
 .2020لفقيرة بالحضر في إطار إستراتيجية الخدمات األساسية في المناطق السكنية ا

 لمحياة، كما أن إتاحة الفرصة لمقطاع الخاص في  دعم أكثر األدوية التي يستيمكيا الفقراء واألدوية المنقذة
فتح المراكز الصحية والعيادات الخاصة جعل الدولة تركز عمى العمل الصحي في الريف والمناطق النائية، 

 ية في جانب الرعاية الصحية لمحوامل واألطفال.وتقدم خدمات أفضل ومجان
  القيام بأنشطة يستفيد منيا السكان الفقراء مثل إقامة المدارس الدينية التي تتم بالتعاون الشعبي وتساىم في

 دعم قاعدة خدمات التعميم وتشجيع التبلميذ الفقراء عمى البقاء في الدراسة.
ل مدػ  من عدد السكان في المناطق   %1.7الفقر  في المناطق الحضرية وكنتيجة مباشرة لتمك السياسات سجَّ

 في المناطق الريفية. %8.4الحضرية و 
 

 :عرض لنموذج قرية شنكال الماليزية  3.11
نسمة، كما أن   2230ويبمغ تعداد سكان القرية حوالي   من أبرز القرػ التي كافحت الحكومة فييا الفقر.. قرية شنكال

%  10فبلحون يشتغمون في مزارع المطاط والبساتين التجارية التي تنتج الخضراوات والفواكو، بينما % من سكانيا 70
% ُيصنفون ضمن القطاع الخاص، 5و  صغيرة % لدييم أعمال عائمية 10يعممون في المرافق الحكومية المختمفة و

 .% عاطمون عن العمل8والنسبة الباقية 
اليزية بالتعاون مع مؤسسة مكافحة الفقر في والية كمنتان بإقناع سكان القرية والعمل سويا وقامت وزارة التنمية الريفية الم

من أجل تحسين أوضاعيم المعيشية، وتم تشكيل لجنة تنفيذية من أىالي القرية تعيد أفرادىا بالعمل عمى إحداث التغيير 
 نفيذ األعمال والميام الموكمة إلييم.المطموب، وقام معيد التقدم الريفي بميمة تدريب أعضاء المجنة عمى ت
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وتم شرح أىداف برنامج حركة الرؤية الريفية الذؼ تعمل من خبللو الوزارة عمى تقميل الفقر، وأن عمميم يتركز في تقميل 
عدد األسر األشد فقرا، وتقميل معدل البطالة من خبلل توفير فرص العمل المنتج، وتطوير حقول الخضراوات والفواكو 

زارع تجارية، وزيادة وعي الشباب بأىمية التعميم )التعميم مجانا إلى المرحمة الثانوية(، وفوائد تقنية المعمومات، إلى م
 ومحو أمية استخدام الكمبيوتر.

 أىداف البرنامج تتمثل في:
 تغيير األنشطة الزراعية التقميدية إلى مزارع تجارية حديثة.  -
 تحسين ميارات النساء اإلدارية.  -
تحسين التحصيل الدراسي لؤلوالد وزيادة معرفتيم بالكمبيوتر وتنمية ميارات التفكير السديد لدييم وتحسين مخاطبتيم  -

 بالمغة اإلنجميزية )لغة التجارة والصناعة في الببلد(.
 ولتحقيق ىذه األىداف اتُّخذت جممة من االستراتيجيات العممية لتحقيقيا أبرزىا:

نشاء روابط مع الوكاالت الحكومية المعنية بالتنمية تأسيس شبكة عمل مع  - مؤسسة مكافحة الفقر في الوالية وا 
والتطوير الريفي؛ وىو ما أتاح الفرصة أمام أىالي القرية لمتعمم من تجارب اآلخرين وتطوير قدراتيم ومياراتيم إلى 

 جانب تقوية شعورىم بأىمية العمل الجماعي في مواجية مشكمة الفقر.
كيز عمى التحول إلى األنشطة الزراعية والتجارية التي تمبي طمب األسواق المحمية في القرػ والمدن المجاورة من التر  -

 خبلل إدخال تقنية إنتاجية جديدة وزيادة إنتاجية المشروعات الزراعية والمنشآت التجارية.
أجل حشد الموارد المحمية، وتعبئتيا تشجيع الفبلحين عمى المشاركة في أنشطة اتحاد الفبلحين في المنطقة من  -

 لخدمة سكان المنطقة، وتييئة إطار تنظيمي وتعاوني بين الفبلحين ييتم بقضاياىم في المنطقة.
أسرة(، يتم فييا مناقشة البرنامج واختيار األسرة التي تبدؼ رغبة  50إقامة حمقة عمل لمجموعة األسر األشد فقرا ) -

ت  باع الخطوات المرسومة لتنفيذه.في االستفادة من البرنامج وا 
 الخطوات التنفيذية:

يتم تقسيم األسر التي توافق عمى البرنامج إلى مجموعات عمل تنتخب كل مجموعة رئيسا ليا، وتخضع لدورة تدريبية 
الراعية يتم فييا شرح طريقة عمل البرنامج والخطة التفصيمية والوسائل العممية وتقسيم األدوار، وتقوم الحكومة والجيات 

لمبرنامج )المصانع التي ليا استثمارات في ماليزيا( بتوفير التمويل والتقنية اإلنتاجية والتسويق، بينما يقوم الفبلح بالعمل 
 عمى األرض، وتقدم الييئة الحكومية لمكافحة الفقر في الوالية األرض الصالحة لمزراعة.

توزيع أعضائيا حسب الحاجات المحمية لمسكان بحيث تشمل األرض ُيذكر أن المجنة التنفيذية المكونة من األىالي يتم 
واألعمال الزراعية، ورعاية األسر األكثر فقرا، والصحة والتعميم والبيئة، وتطوير المجتمع، والشؤون الدينية. ىذا إلى 

 عمل واحدة.التوجيو والمتابعة في إطار شبكة   جانب مشاركة الوكاالت الرسمية والمنظمات الشعبية في عممية
لقد نجحت التجربة وسارعت كثير من األقاليم الفقيرة الماليزية والمناطق الريفية األقل نموا في تطبيقيا واالحتذاء بيا. 

 ولعل العالم اإلسبلمي يجد في ىذه التجربة ما يفيده. 
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 :خصائص التجربة الماليزية في مكافحة الفقر  4.11 
بالتأمل خاصة وأنيا تتميز بكثير من الدروس التي من الممكن أن تأخذ بيا الدول النامية كي إن التجربة الماليزية جديرة 

 تنيض من كبوة التخمف والتبعية واىم العوامل التي ساعدت عمى النجاح نذكر :
  المناخ السياسي لمببلد حيث لعب االستقرار السياسي دور ميم في دفع عممية التنمية نحو األمام ذلك أن

 .صاد والسياسة وجيان لعممة واحدة االقت
  اعتمدت ماليزيا إستراتجية تعتمد عمى الذات بدرجة كبيرة من خبلل االعتماد عمى السكان األصميين إلى جانب

 اىتماميا بالتنمية البشرية .
 . مكافحة الفقر كانت من أولويات السياسة الوطنية 
 دارة الجيدة، أؼ المشاركة الفعالة من قبل مؤسسات استقرار السياسات االقتصادية والمشاركة الشعبية واإل

المجتمع المدني والشفافية في الحكم والمساءلة العامة كما أن نظام الحكم قائم عمى عدالة توزيع الدخل بين 
 أفراد المجتمع والبلمركزية في صنع القرار.

 عمى الخروج من ربقة الفقر،  إقامة مشروع مصرف إلقراض الفقراء من أجل توليد دخول جديدة ليم تساعدىم
وىو عمل يمكن لؤلفراد القيام بو في شكل مجموعات صغيرة وقد طبقت التجربة في ماليزيا عمى شكل قروض 
حسنة، وقد نجح في القضاء عمى الفقر خاصة في المناطق الريفية،  كما كان لتجربة صناديق الزكاة دور في 

 تخفيف حدة الفقر.
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 المؤسسات االىمية في دعم سبل العيش المستدامالجزء الخامس: دور 
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 :دور المؤسسات االىمية في دعم سبل العيش المستدام  .21

 :ل العيش المستدام )مجال االغاثة(دور المؤسسات االىمية في دعم سب 1.12

 
 

  :(التنميةدور المؤسسات االىمية في دعم سبل العيش المستدام )مجال  2.12

 
 
 
 
 
 
 
 

تحديد دور المؤسسات األىمية المشاركة في التدريب في دعم سبل العيش المستدام ( 15تمرين تدريبي رقم )
 دقيقة 60مدة التمرين          في الماضي والحاضر والمستقبل؟   

 
   :يتم العمل في ثالث مجموعات كل مجموعة تدرس-
 .دور المؤسسات األىمية في الماضي في مجال االغاثة.1
 .الحاضر في مجال االغاثةدور المؤسسات األىمية في .2
 .دور المؤسسات األىمية في المستقبل في مجال االغاثة.3

   .لعرض االفكار الجديرة باالىتمام يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة
  .يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيا-

 

تحديد دور المؤسسات األىمية المشاركة في التدريب في دعم سبل العيش المستدام ( 16تمرين تدريبي رقم )
 دقيقة       60مدة التمرين          في الماضي والحاضر والمستقبل؟   

 
   :كل مجموعة تدرسيتم العمل في ثالث مجموعات -
  .دور المؤسسات األىمية في الماضي في مجال التنمية.1
 .دور المؤسسات األىمية في الحاضر في مجال التنمية.2
 .دور المؤسسات األىمية في المستقبل في مجال التنمية.3

   .لعرض االفكار الجديرة باالىتمام يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة
 .والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيايقوم المشاركين -
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 :ماذا بعد؟ الخطوات العممية لدمج سبل العيش المستدام في برامج ومشاريع وأنشطة المؤسسات االىمية 3.12

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تحديد الخطوات الواجب اتباعيا لدى المؤسسات األىمية لدعم سبل العيش المستدام ( 17تمرين تدريبي رقم )
 دقيقة 120مدة التمرين   

 ىي االشياء الواجب تغييرىا في المؤسسة؟ام-
 ما ىي االشياء الواجب اضافتيا لممؤسسة؟-
  .قم بترتيب الخطوات بالتسمسل المنطقي-
 

   .لعرض االفكار الجديرة باالىتمام يستخدم المشاركون والمشاركات أوراق ممونة
  .يقوم المشاركين والمشاركات في نياية التدريب بتجميع االفكار المختمفة ونقاشيا
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 الخاتمة: .13
مما ال شك فيو أن الحديث عن ظاىرة الفقر في العالم بصفة عامة والعالم العربي بصفة خاصة سيستمر وسيزداد حدة 
كمما تعقدت يوميات ىذه المجتمعات من خبلل تطور الظواىر المرتبطة بالفقر مثل اإلجرام، التيريب ومختمف أوجو 

 االنحراف. 
مف فروع المعرفة بحيث تجمب انتباه مختمف الدارسين من مختمف إن ظاىرة الفقر ىي في مفترق الطرق بين مخت

وفي بعض األحيان  –التخصصات إضافة لكونيا نتيجة لعدة عوامل متشابكة وتحوليا في نفس الوقت إلى عامل ىام 
كل لظواىر أخرػ. فمو أخذنا خارطة جغرافية العالم ورسمنا فوقيا مناطق الفقر حسب مستوياتيا ل -عامل مفسر ثقيل

بمدان المعمورة ثم أضفنا بعض مؤشرات الجريمة واالنحراف لوجدنا أن ىنالك عبلقة قوية بين الفقر واالنحراف والجريمة. 
ففي ىذا المجال يكفي أن نعرج عمى تمك البمدان التي تحتل مكانة مرموقة من حيث مؤشر التنمية البشرية وىي البمدان 

لوجدنا في ىذه البمدان أقل مستوػ من االنحراف واإلجرام. وال أظن أن األمر  اإلسكندنافية خاصة الدانمارك والنرويج
 يختمف عمى المستوػ الجزئي، بحيث أن بؤر الفقر في نفس المجتمع ىي األكثر إنتاجا لظواىر االنحراف واإلجرام.

دراك ما فشمت فيو خاصة أمام لذا كمو يبقى أمام العالم العربي رىان كبير وىو التفكير جميا في مستقبميا ومحاولة است
النتائج اليزيمة التي حققتيا في مجال محاربة الفقر مقارنة بدول أفقر منيا من حيث الثروات الطبيعية. ففي ىذا اإلطار 
ال يمكن أن نفيم عدم قدرة بمدان عربية إسبلمية ال يمثل حجم سكانيا جامعة عشر سكان اليابان ومداخيميا البترولية 

 واردىا الطبيعية تكفي إلعالة إفريقيا قاطبة وىي مصنفة ضمن البمدان المتوسطة أو الضعيفة.إضافة إلى م
إننا أمام فقر السياسات المتبعة في ىذه البمدان التي تنتج فقر شعوبيا ونحن آممين أن يستدرك األمر من خبلل العودة 

حتى يتسنى ليا التخمص التدريجي من ىذه  إلى العمم والعمل واالعتماد عمى كفاءات شعوبيا في مختمف المجاالت
ستراتيجية معينة.  الظاىرة التي تعتبر أىم مؤشر عمى نجاح أو فشل سياسة وا 

 

 توصيات:ال .14
مما سبق نقول أن تجربة ماليزيا أصبحت تجربة إسبلمية رائدة في مكافحة الفقر حيث تمكنت من إثبات عدم صحة 

وأن المناىج اإلسبلمية تؤدؼ إلى الفقر والتخمف ، حيث كانت تمقب الدولة االدعاء القائل أن اإلسبلم يعيق التقدم 
بعاصمة الطين ، لكن التجربة التنموية التي قادتيا الببلد فاقت كل التوقعات، ومن خبلل عرض تجربتيا في مجال 

ز ىذه االقتراحات تتمثل ر مكافحة الفقر نقدم بعض االقتراحات والتي من شأنيا أن يسيم تطبيقيا في تقميل حدة الفقر واب
 :في

  جراء المقارنة بين ىذه االقتصاديات ضرورة تدريس مقياس خاص بدراسات اقتصاديات النمور اآلسيوية وا 
 المتميزة. 

 . تبني سياسات يكون من شانيا الحد من الفقر 
 . تبني المؤسسات الكبرػ خاصة،  ما يعرف بالمسؤولية االجتماعية والبيئية 
  تباع سياسة توزيعية تقمل من در تأسيس نمو  .جة عدم المساواة في توزيع الدخلاقتصادؼ قابل الستمرار وا 
  السعي إلى االستغبلل المكثف لمقدرات الذاتية واالعتماد عمى العمالة المحمية واالستفادة من الموارد

 المحدودة والطاقات المتاحة إلى أقصى حد ممكن.
 إعطاء أىمية قصوػ لمتنمية البشرية . 
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  ضرورة القيام بجيد منسق من اجل معالجة المشكبلت المنيجية والفنية المتصمة بتعريف الفقر وطرق
قياسو وتوفير البيانات واإلحصائيات بالجودة المطموبة وأن الجيد المطموب ال بد أن يستند عمى أفضل 

 الخبرات العالمية.
 وصول إلى قروض مصغرة وتدعيم خمق العزم عمى مكافحة كل أشكال البيروقراطية ومنح وتسييل ال

 المشاريع المنتجة.
 .االىتمام بشكل اكبر بالتنمية الريفية وتعميم وتأىيل المرأة 
  دعم العمل الجمعوؼ وتأىيمو حيث أصبح يشكل الركن الثالث في االقتصاد بعد القطاع العام والقطاع

تصر ىذا العمل في المناطق الخاص وأصبح عمل الجمعيات مكمل لعمل القطاع الحكومي وان ال يق
 الحضرية بل البد من أن يتركز بشكل اكبر في الريف .  

ذا كانت االستفادة من التجارب الرائدة في مجال مكافحة الفقر ضرورة ال بد منيا،  فإن عرض التجارب الفاشمة  وا 
عرض بعض االستفادة لكل ومحاولة معرفة أسباب الفشل كذالك ال  يقل أىمية، وفي األخير نأمل أن يقدم ىذا ال

الميتمين، وأن مكافحة الفقر ال يقع عمى عاتق الدولة وحدىا بل ال بد أن تكون ىناك نية وعزيمة من طرف المجتمع 
براز أىمية العمل الجمعوؼ من جية أخرػ  ذاتو ولعل جمعيات المجتمع المدني تمعب دور ميم في توعية المجتمع وا 

ور لمثل ىذه الجمعيات باعتبارىا تعرف مكامن الخمل بشكل جيد وأنيا اقرب ما يكون نقول ال بد أن تولى الحكومات د
 إلى المجتمع.
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 :الممحق .15
 :ة الفقر ودعم سبل العيش المستدام( مصطحات أنجميزية تتعمق بمكافح1ممحق رقم )

Absolute Poverty Line  الفقر المطمق 
Abject Poverty Line  الفقر المدقع 
Actions against Hunger ضد الجوع  العمل 
Agro-base Industries  الصناعات الغذائية 
Basic Human Needs  الحاجات األساسية لئلنسان 
Breadwiner  المعيل لؤلسرة 
Cash for Work المال مقابل العمل 
Child Labour الغذاء مقابل العمل 
Community Analysis  تحميل المجتمعات 
Community development  تنمية المجتمعات 
Community Empowerment تمكين المجتمعات 
Community Participation المشاركة المجتمعية 
Development  التنمية 
Deprived Families األسر المحرومة 
Early marage  الزواج المبكر 
Emplyment opportunity  فرص العمل 
Empowerment Programme  برنامج التمكين 
Family Conditions  ظروف االسرة 
Family size حجم االسرة 
Family support program  برنامج دعم االسرة 
Financial Capital  رأس المال المالي 
Food Security  االمن الغذائي 
Household Expenditure   نفقات األسرة 
Household Income   االسرة الشيرؼ دخل 
Human Capital   رأس المال البشرؼ 
Income generation  توليد الدخل 
Income Sources  مصادر الدخل 
Indicator  Headcount Index  مؤشر نسبة الفقر 
Job Creation   خمق فرص عمل 
livelihood analysis  تحميل سبل العيش 
Livelihood resources مصادر سبل العيش 
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Marginalized Areas  المناطق الميمشة 
Microfinance  التمويل الصغير 
Ministry of Social Afairs  وزارة الشؤون االجتماعية 
Monthly Household Income   دخل االسرة الشيرؼ 
Negelcted areas المناطق الميمشة 
Physical Capital رأس المال الفيزيائي 
Poverty alliviation محاربة الفقر 
Poverty analysis  تحميل الفقر 
Poverty Causes اسباب الفقر 
Poverty impacts تاثيرات الفقر 
Poverty Indicators  مؤشرات الفقر 
Poverty Line  خط الفقر 
Poverty Reduction تقميل نسبة الفقر 
Poverty Threashood  عتبة الفقر 
Relative Poverty  الفقر النسبي 
Relief  اغاثة 
Resiliance  صمود 
self-employment  التشغيل الذاتي 
Social Capaital  رأس المال االجتماعي 
Socio-economic Analysis  تحميل العوامل االجتماعية االقتصادية 
Socio-economic Developmet التنمية االجتماعية االقتصادية 
Social Welfare   الرفاىية االجتماعية 
Stakholders األطراف ذوؼ العبلقة 
Stakholders analysis  تحميل األطراف ذوؼ العبلقة 
Sustainable Development  التنمية المستدامة 
Sustainable Livelihood  سبل العيش المستدام 
sustainable source of income مصدر دخل مستدام 
Vulnarability analysis  تحميل اليشاشة 
Vulnarability Study   دراسة مدؼ اليشاشة 
wealfare   الرفاىية 
Women Empowerment تمكين المرأة 
Youth Empowerment  تمكين الشباب 
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  :( قائمة بالمؤسسات الدولية التي تعمل عمى مكافحة الفقر ودعم سبل العيش المستدام2ممحق )
 األمم المتحدة  مؤسسسات: أواًل 

United Nationas For Relief and Works Agency  UNRWA 
United National Development Program UNDP/PAPP 
United nations  UNICEF 
World Health Organization  WHO 
Food and Agriculture Organization of the United Nations FAO 
International Labour Organization  ILO 
United Nation Family Planning Association UNFPA-  
United Nations Women Program  UNWOMEN 
United Nations for Education, Science and Culture Organization  UNESCO 
United Nations for Human Rights  UNHCR 
United Nations Conference on Trade and Development UNCTAD  
World Food program  WFP 

 

 :المؤسسات الحكومية لمدول المانحة :ثانياً 
AUSAID AUSTRIA 
ALF ANNA LINDH Foundation متوسطية لمحوار بين -مؤسسة أنا ليند األورو  

 الثقافات
CIDA Canidian International development Agency  
DANIDA DANIMARK    ىيئة التنمية الدولية الدانماركية
DED المؤسسة األلمانية لمتنمية 
DEFED  DEFED 
DVV  المؤسسة األلمانية لتعميم الكبار 
ECHO EU Humanitarian Aid and Civil Protection department 
European Union  تحاد االوروبيالا  
FDS  صندوق التنمية االجتماعية \القنصمية الفرنسية  
FRANCE FRANCE 
MEPI Middle East Partnership Intuitive مبادرة الشراكة الشرق أوسطية الديمقراطية   
NICCOD Nippon International Cooperation for Community Development 
Italian Cooperation Italian Cooperation 
JICA Japaness International cooperation Agency  
KFW GERMAN DEVELOPMENT BANK 
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NCA NETHERLANDS 
NDA NORWAY 
SIDA Swedish International development Agency 
SPAIN          SPAIN          
USAID USAID 
 

 :سسات الدولية )األىمية والخيرية(ثالثًا: المؤ 
ADF American Development foundation  
ACF  Action Against Hunger 
AGFUND The Arab Gulf Programme for United Nations 

Development Organizations 
Allavida Allavida 
ANERA American Near East Refugee Aid  
CARE  
CARITAS  مؤسسة كاريتاس الدولية 
COOPI COOPI 
CRIC CRIC 
CRS Catholic Relief Services 
DSK Deutsches spendeinstitue krefeld 
Ford Foundation Ford Foundation 
Friedrich Ebert Foundation Friedrich Ebert Foundation 
Friedrich Naumann Friedrich Naumann 
GFC Global fund for Children 
GIZ GIZ 
GFW Global Fund of Women 
GVC GVC 
Handicap International  Handicap International 
HelpAge HelpAge 
I.R.F.A.N International Relief Fund for the Afflicted and 

Needy, Canada 
IOCC المسيحية الخيرية العالمية االرثوذكسية لجمرعية  
ISLAMIC RELIEF  ISLAMIC RELIEF 
KAS  Konrad Adenauer Foundation- Germany  
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KFW – Germany  Gernam Development bank  
PCRF Palestine Children's Relief Fund 
MAP UK  Medical Aid for Palestinians 
MERCYCORE MERCYCORE 
MSF Doctors without Borders (Medecis Sons 

Frontieres)  
NPA Narwagian People Aid  
NHRF The Norwegian Human Rights Fund 
Novib The Netherlands  
OSF Open Socity Foundation  
OXFAM OXFAM International  
Quakers  Quakers 
SAVE THE CHILDREN SAVE THE CHILDREN 
OPEC The OPEC Fund for International Development 
WORLDVISION WORLDVISION 
World Bank  البنك الدولي 
IDB بنك التنمية االسبلمي 
ADRA Adventist Development and Relief Agency 
ActionAid ActionAid 

 

 :مؤسسات عربية
 :الجمعيات والمؤسسات الخيرية في دولة قطر

 .قطر الخيرية  •
 .مؤسسة الشيخ عيد بن دمحم آل ثاني الخيرية •
 .اليبلل االحمر القطرؼ  •
 .لمجنة القطرية العادة اعمار غزةا •
 .صندوق الزكاة بدولة قطر •
 .المؤسسة القطرية لرعاية االيتام •
 .الييئة القطرية لبلعمال الخيرية •
 .مؤسسة الشيخ جاسم بن جبر آل ثاني الخيرية •
 .مؤسسة الشيخ ثاني بن عبدهللا لمخدمات االنسانية •

 

 
 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&cad=rja&uact=8&ved=0CDEQFjABahUKEwi2obLh9NrIAhWCCSwKHX2LA0o&url=http%3A%2F%2Fwww.map-uk.org%2F&usg=AFQjCNHQUZTahIkT4knCWxERUb4I8XnrUA&sig2=Xf4BeDVBCQXuc7IkYu-VSQ
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 :السعودية –المؤسسات الخيرية 
 .مؤسسة عبدالرحمن بن صالح الراجحي وعائمتو الخيرية •
 .مؤسسة سميمان الراجحي الخيرية •
 .القحطاني الخيريةمؤسسة حسن عبد الكريم  •
 .ارامكو لخدمة المجتمع •
 . عبد المطيف جميل •
 .مؤسسة األميرة العنود بنت عبدالعزيز بن مساعد بن جموؼ آل سعود الخيرية •
 .مؤسسة الوليد بن طبلل الخيرية •
 .مؤسسة الغنيم الخيرية •
 . مؤسسة الشاوؼ الخيرية •

 

 :االمارات  – المؤسسات الخيرية
 .اليبلل األحمر اإلماراتي •
 .مؤسسة زايد بن سمطان آل نييان لؤلعمال الخيرية واإلنسانية •
 .جمعية االحسان الخيرية •
 .مؤسسة دمحم بن راشد لؤلعمال الخيرية •
 .جمعية الرحمة لؤلعمال الخيرية •
 .ىيئة األعمال الخيرية االماراتية  •

 

 :مؤسسات فمسطينية
  Welfare Association مؤسسة التعاون 
NDC NGO Development Center مركز تطوير المؤسسات  

  األىمية الفمسطينية 
  مؤسسة عبد المحسن القطان
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