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ممخص :تيدف الدراسة إلى التعرف عمى سمات وخصائص األسر الفقيرة التي تعيش في قطاع
غزة ،وذلك سعياً لموصول إلى مؤشرات قياسية لمفقراء ،والوصول إلى نموذج مقترح لمتخفيف من حدة
الفقر في قطاع غزة.

ولتحقيق اليدف من الدراسة ،استخدم فريقق الححقث المقنيل الوصقف التحميمقي ،كمقا اعتمقد الفريقق عمقى
الحيانات الميدانية التي تم جمعيا من خالل استمارة استيدفت عينة مقن  647أسقرة منتفعقة مقن حرنقامل

التحققويالت النقديققة حققو ازرة الشققؤون االجتماعيققة حسققب حيانققات شققير يونيققو ،2012-حيققث شققكمت العينققة

 %13,6من مجتمع الدراسة ،وقد تم فحص االستمارات ومراجعتيا قحل إدخاليا لمحاسوب وتحميميا.

وقددد توصددمت الدراسددة لوجققود عالقققة طرديققة ح قين الحالققة التعميميققة وحالققة العمققل ،وكققان متوسققط دخققل

األسقرة الفقيقرة مقن مختمقف المصقادر  757شقيكل شقيرياً ،فقي حقين أن القذين يعممقون فقي القطقاع غيققر
المققنظم مققن العينققة حمققد متوسققط دخميققم  800,6شققيكل شققيرياً ،كمققا حمققد متوسققط دخققل األس قرة 1,176

شيكل لمذين يعممون في القطاع الخاص .وحينقت النتقائل أن دخقل األسقر التقي تحصقل عمقى مسقاعدات

طارئة يزيد حصورة جوىرية عن أولئك الذين ال يحصمون عمى تمك المساعدات .وأظيرت الدراسة تقوفر
رغحة كحيرة لدى المستفيدين في استمرار المنح والمساعدات عمى التحول إلى تمويل مشاريع صغيرة.

وقد خمصت الدراسة لمجموعة من التوصيات كان أىميا ضرورة التحضير إلنشاء الييئة الوطنية
لعالج مشكمة الفقر والحطالة حأقساميا المختمفة ،ومنحيا الصالحيات التي تمكنيا من تحمل مسؤولياتيا
وتحقيق أىدافيا عحر االستغالل األمثل لمموارد والتنسيق المتكامل حين القطاع األىمي والحكومي

والخالص والممولين والمنظمات غير الحكومية ،حما يضمن توظيف التمويل الدولي حالطرق المثمى
التي تساىم في العالج.

*

تم إعداد الححث حتمويل من شئون الححث العممي والدراسات العميا .

 محمد مقداد.د.أ

Attributes and characteristics of poor households in the Gaza
Strip, 2012
Measurement indicators and treatment model
Abstract: The study aims to identify the attributes and characteristics of
the poor families living in the Gaza Strip, to reach the standard indicators for
the poor, and access to a proposed model for poverty alleviation in the Gaza
Strip.
To achieve the objective of the study , the team used an analytical method
description, as the adopted by the Working on field data collected by the
questionnaire through targeted Form consist of 647 family beneficiaries of
the cash transfer program at the Ministry of Social Affairs, according to data
from June 2012, where it formed the sample 13.6 % of the study, the forms
were checked and reviewed before entering into the computer via the SPSS
statistical study and the study find that there is a positive relationship
between educational status and the status of the work , as the study showed
that the average income of a poor family from various sources is 757 NIS per
month, while the who work in the informal sector of the sample average
income of NIS 800.6 per month, as the average household income of NIS
1,176 for those working in the private sector, and the results showed that the
income of households that receive emergency aid increases substantially for
those who do not have access to those aid , also the study showed a great
desire to provide them with the continuation of grants and aid and they don’t
like to have a Small project.
The study concluded with a set of recommendations , the most important
need to prepare to establish the National Commission for the treatment the
problem of poverty and unemployment, with its various sections, giving it the
power to enable it to carry out its responsibilities and achieve their goals
through optimum utilization of resources and integrated coordination
between the private sector and the government and pure, Donors and nongovernmental organizations , to ensure the recruitment of international
finance in ways that contribute to optimal treatment.

: مقدمة

 وخصوصا في الدول النامية والتي تشيد،تعد ظاىرة الفقر في جميع دول العالم مشكمة يصعب حميا

 حيث ينجم عن تمك الظاىرة العديد من المشكالت االجتماعية،ارتفاعا كحي ار في معدالت الفقر
واالقتصادية حاإلضافة إلى ما تسححو تمك المشكمة من التأثير السمحي في كل من الرعاية الصحية
.)2 ،2006 :والتعميم (حكدار

يتسحب الفقر في الحد من تقدم الدول ورقييا ودفع المجتمعات نحو الياوية فيتحول شحاحيا إلى

 فاإلنسان الجائع يكون جل ىمو وتفكيره سد جوعو فيكون ذلك حائالً حينو وحين التقدم،االنحراف

.)13 ،2007 :واإلحداع (عميوة
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والفقر مسألة نسحية تختمف من حمد آلخر ومن منطقة ألخرى ،ولو مفاىيم وأنواع متعددة ،لذلك من
الطحيعي أن تختمف األسحاب التي تؤدي إلى حدوث الفقر ،فمعرفة األسحاب ينير الطريق لحميا،

وصياغة سياسات لمحد منو ،وقد تختمف أسحاب الفقر من دولة ألخرى ،فاألسحاب التي تؤدي إلى

الفقر في الدول النامية تختمف عنيا في الدول المتقدمة( ،حسن .)36 ،2005 :واألسحاب المؤدية
لمفقر في فمسطين ليست كأسحاب الفقر في سوريا ومصر ،وقد شكل الفقر في الوقت الحاضر تحديا

أخالقيا لجميع دول العالم ،ألنو يؤدي إلى المزيد من" مظاىر العنف السياسي" واالضطراحات

السياسية وذلك حسحب التفاوت الكحير حين األغنياء والفقراء في المجتمع ،كما ويساعد الفقر عمى

تعميق درجة االستحداد والدكتاتورية لألنظمة الحاكمة في الكثير من دول العالم وخاصة الدول الفقيرة،

(سراج ويوسف .)25 ،1997:ويعد ما شيدتو دول الرحيع العرحي 1شاىدا عمى أن الفقر والحرمان
يولد الثورات التي تطيح حالدكتاتوريات ،وقد كان شعار العدالة االجتماعية ىو أحد أىم الشعارات

المشتركة في تمك الثورات.

وتتميز ظاىرة الفقر في فمسطين حخصوصية شديدة ،تنحع من خصوصية القضية الفمسطينية وما
تعرض لو الشعب الفمسطيني من أحداث طوال قرن من الزمن والسيما االقتالع والتشريد والحروب

واالحتالل والحرمان من الحقوق الوطنية .وقد أدى ذلك إلى إفقار دائم لفئات واسعة من الشعب
الفمسطيني( ،المركز الفمسطيني لحقوق اإلنسان.)3 ،2006 :

وعمى الرغم من أن األراضي الفمسطينية تضم مجموعة كحيرة من المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية والقطاع الخاص والمؤسسات الدولية التي تعمل من أجل مكافحة ظاىرة الفقر والحد منيا،
عحر مجموعة من حرامل الحماية االجتماعية ،إال أنيا مشتتة وقد عجزت ىذه الحرامل مجتمعةً عن

سد فجوة الفقر حسحب التشتيت في صرف التمويل الخارجي الذي تعتمد عميو المؤسسات المحمية

والدولية (.و ازرة الشؤون االجتماعية -إستراتيجية الحماية االجتماعية )2001 :وعدم وجود آليات
الستحداث مصادر لمتمويل الداخمي ،حاإلضافة لالحتزاز الذي يتعرض لو العمل اإلنساني والفقراء في
األراضي الفمسطينية من المانح األجنحي لصالح قضايا سياسية واجتماعية ،وعمى الرغم من ذلك

فالمواطن الفمسطيني ليس كسوالً وال األراضي الفمسطينية عاقر فشدة الفقر سححيا الحصار

ىي حركة احتجاجية سممية ضخمة انطمقت في ُمعظم الحمدان العرحية خالل أوخر عام  2010ومطمع  ،2011متأثرة حالثورة التونسية التي اندلعت
جراء إحراق محمد الحوعزيزي نفسو ونجحت في اإلطاحة حالرئيس الساحق زين العاحدين حن عمي ،وكان من أسحاحيا األساسية انتشار الفساد والركود
1

السياسي واألمني وعدم نزاىة االنتخاحات في معظم الحالد العرحية .وكانت أكحر ىذه
المعيشية ،إضافة إلى التضييق
ّ
االقتصادي وسوء األحوال َ
ّ
شيير في كل الدول العرحية وىو" :الشعب يريد إسقاط النظام" ( .ويكيحيديا:
ًا
حي أصحح
ر
ع
ىتاف
حظيور
ات
ر
الثو
ىذه
تميزت
االحتجاجات في سوريا.
ّ
)2012
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واإلجراءات اإلسرائيمية ( حكدار .)2006 :ولعل عدم التنسيق حين كافة المؤسسات التي تكافح الفقر
من أىم أسحاب عدم القدرة عمى اإلحاطة حيذه الظاىرة وعالجيا.

مشكمة الدراسة :

تعتحر مشكمة الفقر من أخطر المشاكل التي يواجييا المجتمع الفمسطيني منذ االحتالل اإلسرائيمي
والتي زادت حشكل واضح مع خالل الممارسات اإلسرائيمية المختمفة وضعف تخطيط السياسات

الحكومية لتخفيض معدالت الفقر ،خصوصاً في ظل تعدد المؤسسات الدولية والمحمية العاممة في

مجال مكافحة الفقر ،وتأتي ىذه الدراسة كتشخيص لسمات وخصائص األسر الفقيرة في قطاع غزة
حيث يمكن صياغة مشكمة الدراسة حالسؤال التالي :ما ىي سمات وخصائص األسر الفمسطينية

الفقيرة في قطاع غزة ؟

أىداف الدراسة وأىميتيا:

 .1دراسة وتحديد أحرز العوامل المؤثرة عمى الفقر في األراضي الفمسطينية مثل التحصيل العممي،
وطحيعة عمل رب األسرة ،حالة أفراد األسرة التعميمية والصحية ،المساعدات التي تحصل عمييا
األسرة.

 .2تقديم االقتراحات والتوصيات المناسحة لجيات االختصاص من أجل الوصول إلى حمول
لمتخفيف من حدة مشكمة الفقر.
حدود الدراسة:

جرت الدراسة في قطاع غزة ،عمى عينة عشوائية من المستفيدين من دفعة شير يونيو لعام 2012

من حرنامل التحويالت النقدية الذي يتم إدارتو عحر و ازرة الشؤون االجتماعية.
الدراسات السابقة:

تعددت الدراسات النظرية والتطحيقية التي تناولت موضوع الفقر وسحل مكافحتو ،عمى المستوى

الفمسطيني أو العرحي والدولي ،ولعل القميل من ىذه الدراسات وفق حدود عمم الفريق الححثي تناولت
تشخيص السمات والخصائص لألسر الفقيرة في األراضي الفمسطينية ،حيث أن تشخيص المشكمة

ىو جزء أساسي من المساىمة في حميا ،ونذكر ىنا حعض الدراسات التي تناولت ىذا الموضوع.
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 .1دراسة :دخل اهلل ،صبحية  .)5415التباين المكاني لتوزع ظاىرة الفقر في مدينة

نابمس وسبل مكافحتو دراسة في جغرافيا التنمية) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح
الوطنية ،نابمس.

تناولت الدراسة مدينة ناحمس وأحيائيا التسعة عام  2011وىدفت إلى التعرف عمى مستويات الفقر

ومؤشراتو وأنواعو ،من خالل اتحاع المنيل الوصفي التحميمي حأسموب العينة الطحقية العشوائية ،كما
تم تمثيل نتائل التحميل عمى الخرائط حيدف إظيار التحاينات المكانية لمستويات الفقر.

أظيرت الدراسة أن انتشار الفقر في المدينة سححو الرئيسي االحتالل اإلسرائيمي وحصاره المتكرر

لممدينة ،وخاصة إثر انتفاضة األقصى في العام  ،2000كما حينت أن نسحة الفقر في المدينة حسب
اإلنفاق حمغت  ،%47,9أما حسب الدخل فقط حمغت نسحة الفقر  ،%42,6كما أظيرت الدراسة أن
المساعدات ال تقدم لمستحقييا من األسر المحتاجة حقاً ،وأن نسحة نقص التغطية قد حمغت ،%86,2

في المقاحل ىناك  %30,4من األسر التي تتمقى مساعدات غير محتاجة ليا وال تستحقيا ،وىو ما

يسمى خطأ التضمين.

وقد كانت أحرز توصيات الدراسة ضرورة إقامة مشاريع إنتاجية في المدينة لخفض نسحة الحطالة
الدائمة والمؤقتة ورفع مستوى الدخل ،خاصة في األحياء األكثر فق اًر ،كما أوصت حوضع حد أدنى

لألجور والعمل عمى وصول المساعدات لمستحقييا من خالل فرق مسح اجتماعي متخصصة.

 .5دراسة :حسن ،عبداهلل  .)5442الفقر في فمسطين وسياسات مكافحتو حالة عممية
محافظة جنين) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،نابمس.

تناولت الدراسة الفقر في فمسطين وسياسات مكافحتو ،وقد ركزت عمى الفقر في محافظة جنين،
وىدفت الدراسة لمتعرف عمى الوسائل الذاتية والخارجية التي اعتمدت عمييا األسر الفقيرة في جنين،

من أجل التعايش مع الفقر ،وقد حينت الدراسة أن لالحتالل اإلسرائيمي وغياب الدولة الفمسطينية ىي

من أىم أسحاب إفقار فئات كحيرة من الشعب الفمسطيني ،كما حينت الدراسة أن معدالت الفقر في
قطاع غزة أعمى منيا في الضفة الغرحية.

وقد توصمت الدراسة لمجموعة من النتائل أحرزىا :أن غالب األسر اعتمدت سياسة تخفيض

االستيالك في محافظة جنين ،حيث أن  %95.8من عينة الدراسة خفضت مستوى استيالكيا حنسحة

 .%46.7كما أن المساعدات التي تتمقاىا األسر الفقيرة سواء من المؤسسات الحكومية أو األىمية أو
األجنحية أو من األىل واألقارب ال تكفي لتمحية احتياجات األسرة األساسية ،حيث كانت مساىمة ىذه
المساعدات ال تغطي أكثر من  %21من احتياجات األسر الفقيرة ،كما أن  %79من األسر الفقيرة
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في العينة قالت أنيا لم تستفيد من حرامل التشغيل ومكافحة الحطالة ،كما أن فئة النساء ىي األقل

حظاً من التعميم ،حيث حمد متوسط عدد سنوات الدراسة  3.57سنة مقاحل  6.8سنة لمرجال.

وقد كانت أحرز توصيات الدراسة توفير فرص عمل لمفقراء القادرين عمى العمل والذين فقدوا عمميم

داخل الخط األخضر ورفع مستوى األجور حما يتناسب مع مستوى خط الفقر ،ورفع قيمة المساعدات

المقدمة لألسر الفقيرة من المؤسسات المحمية والدولية ،وانشاء حرامل موجية لتدريب وتشغيل رحات
األسر الفقيرة ،وتوفير التعميم الجامعي والتأمين الصحي المجاني لمفقراء ،وتشجيع ودعم المشاريع

الصغيرة واألعمال المنزلية لرحات األسر الفقيرة ،وتقديم الدعم الفني إلدارة ىذه المشاريع.

 .3دراسة :الحنيطي ،دوخى وآخرون  .)5440تمييز األسر الفقيرة من غير الفقيرة في
المناطق النائية التابعة إلقميم جنوب األردن.

استيدف ت الدراسة تمييز األسر الفقيرة من غير الفقيرة في المناطق النائية في إقميم جنوب األردن،
ولتحقيق اليدف تم اختيار عينة قواميا  203أسرة معيشية من حين  660أسرة معيشية حطريقة

عشوائية من  11قرية في إقميم الجنوب ،وتم جمع الحيانات حطريقة المقاحمة الشخصية حاستخدام ثالث
استمارات أعدت ليذا الغرض ،واستخدم التحميل التمييزي في تحميل الحيانات .أسفرت نتائل الدراسة
عن تمييز األسر ذي الفقر المدقع من خالل المتغيرات التالية :معدل الحطالة ،ممكية المسكن،

القروض التنموية ،اإلنفاق عمى اليدايا لمغير ،نسحة الجنس ،متوسط مساحة الحيازة الزراعية ،العمر
الوسيط ،نسحة األطفال لمنساء ،مدى استخدام واسطة الحريد ،وممكية األسرة لجياز فيديو كاسيت.
وأمكن تمييز األسر الفقيرة من ذي الفقر المطمق من خالل ستة متغيرات ،ىي :عدد ممتمكات

الحداثة المنزلية ،نسحة العاطمين عن العمل ممن سحق ليم العمل ،مدى توفر حظيرة ماشية مع مرافق

المنزل ،ممكية األسرة لجياز مسجل كاسيت ،نسحة المعاقين في األسرة ،ونسحة الجنس.

 .0العضايمة .)5441،خصائص األسر الفقيرة ومشكالتيا في المجتمعات المحمية الحضرية،
األردن.

ىدفت الدراسة إلى التعرف عمى الخصائص الحنائية لألسر الفقيرة وما يميزىا عن األسر غير الفقيرة
والتعرف عمى درجة التفاعل االجتماعي حين األسر الفقيرة والمجتمع المحمي المحيط حيا ،وطحيعة

المشكالت االجتماعية التي تعاني منيا األسر الفقيرة ،ولتحقيق ىدف الدراسة تم اختيار عينة

عشوائية منتظمة من منطقة عمان الشرقية شممت  377أسرة مستفيدة من صندوق المعونة الوطنية
و 123أسرة غير فقيرة من نفس المنطقة ،وقد استخدم الحاحث التحميل اإلحصائي الوصفي.
وقد توصمت الدراسة إلى أن متوسط حجم األسرة الفقيرة حمد  7,5فردا ومتوسط حجم األسر غير

الفقيرة  5,8فردا .أما المستوى التعميمي لألب فقد كان متدني لألسر الفقيرة ومرتفع لألسر الغنية ،أما
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حالنسحة ألسحاب الفقر حسب وجية نظر العينة فقد كانت الغالء حنسحة  %45.1وكحر األسرة

 ،%32.9وأظيرت نتائل الدراسة ظيور مشكمة عمالة األطفال والتسرب من المدارس لتأمين داخل
األسرة ،وأن أىم الوسائل لمتغمب عمى مشكمة الفقر ىي توفير فرص العمل وتقديم المساعدات وتوفير

العالج المجاني.

من خالل الدراسات الساحقة يتحين أن الدراستين األولتين تناولتا ظاىرة الفقر في محافظي ناحمس

وجنين حيث حرز من خالليا أن االحتالل اإلسرائيمي وممارساتو ىي سحب رئيسي إلفقار الشعب
الفمسطيني ،كما أن الدراسات اتفقت عمى ضرورة توفير فرص عمل وتقديم المساعدات المادية
الكافية وكذلك توفير العالج والتعميم المجاني لألسر الفقيرة ،وتتميز ىذه الدراسة أنيا الدراسة العممية

األولى التي تتناول خصائص وسمات األسر الفقيرة في قطاع غزة ،وسيتم تناول ىذه الدراسة عحر

المحاور التالية:

المحور األول :مفيوم الفقر في األراضي الفمسطينية.

المحور الثاني :العوامل المؤثرة عمى الفقر في األراضي الفمسطينية.
المحور الثالث :سياسة مكافحة الفقر الحالية في األراضي الفمسطينية.

المحور الرابع :واقع وسمات األسر الفقيرة في قطاع غزة – نتائج التحميل الميداني.
المحور الخامس :نموذج الييئة الوطنية لممعمومات اإلجتماعية.
المحور السادس :النتائج والتوصيات.

المحور األول :مفيوم الفقر في األراضي الفمسطينية.
الفقر مشكمة اقتصادية عالمية ذات أحعاد اجتماعية متعددة ،فيي ظاىرة يكاد ال يخمو منيا أي

مجتمع ،مع األخذ حعين االعتحار التفاوت في حجميا واآلثار المترتحة عمييا ،ىذا وتشير التقديرات
الى أ ن حوالي خمس العالم يمكن تصنيفيم عمى أنيم فقراء تنقصيم الحدود الدنيا من فرص العيش

الكريم .ومن المعموم أن ظاىرة الفقر تتفاقم وتستشري في المجتمعات النامية التي يتآكل نموىا

االقتصادي نتيجة لمنمو السكاني فييا.

إن مواجية الفقر والتخفيف منو تمر عحر مراحل متعددة تحدأ حقياس الفقر متضمنة تعريف من ىم
الفقراء .فمفيوم الفقر يكاد يتسم حالتفاوت تحعا لتفاوت المجتمعات من حيث المستوى االجتماعي

واالقتصادي ،فما ىو فقر في دولة معينة قد ال يكون فق ار في دولة أخرى ،حتى عمى مستوى الدولة
الواحدة تجد فرقاً حين منطقة جغرافية وأخرى ،وال يوجد اتفاق دولي حول تعريف الفقر نظ اًر لتداخل

العوامل االقتصادية واالجتماعية والسياسية التي تشكل ذلك التعريف وتؤثر عميو ،إال أن ىناك اتفاق

حوجود ارتحاط حين الفقر واإلشحاع من الحاجات األساسية المادية أو غير المادية.
7
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وىناك اتفاق حول مفيوم الفقر عمى أنو حالة من الحرمان المادي الذي يترجم حانخفاض استيالك
الغذاء ،كما ونوعا ،وتدني الوضع الصحي والمستوى التعميمي والوضع السكني ،والحرمان من السمع

المعمرة واألصول المادية األخرى ،وفقدان الضمانات لمواجية الحاالت الصعحة كالمرض واإلعاقة

والحطالة وغيرىا .ولمحرمان المادي انعكاسات تتمثل حأوجو أخرى لمفقر كعدم الشعور حاألمان
وضعف القدرة عمى اتخاذ الق اررات وممارسة حرية االختيار ومواجية الصدمات الخارجية والداخمية.

(الرفاعي.)470 :2007 ،

الفقر في األراضي الفمسطينية:

يستند تعريف الفقر في األراضي الفمسطينية إلى التعريف الرسمي الذي تم وضعو من قحل الفريق

الوطني لمكافحة الفقر عام  21997حسب الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،حيث تم احتساب
خط الفقر األول الذي يشار إليو ب" خط الفقر المدقع" حشكل يعكس الحاجات األساسية من ميزانية

المأكل والممحس والمسكن .أما خط الفقر الثاني الذي يشار لو ب "خط الفقر الوطني" ،فقد تم إعداده
حطريقة تعكس ميزانية الحاجات األساسية جنحا إلى جنب مع احتياجات أخرى كالرعاية الصحية

والتعميم والنقل والمواصالت والرعاية الشخصية واآلنية والمفروشات وغير ذلك من مستمزمات المنزل.
حمد خط الفقر الوطني لألسرة المرجعية المعدلة )المكونة من خمسة أفراد ،حالغين اثنين وثالثة

جديدا (حوالي
ائيميا
ً
أطفال( في األراضي الفمسطينية خالل عام  2010حوالي  2,237شيكال إسر ً
ائيميا
609دوالر أمريكي( ،حينما حمد خط الفقر المدقع لنفس األسرة المرجعية  1,783شيكال إسر ً
جديدا )حوالي  478دوالر أمريكي.
ً
مقارنة بين الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة:

تحين مؤشرات الفقر في األراضي الفمسطينية أن األسر في قطاع غزة أكثر فق اًر من األسر الضفة
الغرحية .ويظير ىذا من خالل مؤشرات خط الفقر الوطني والفقر الشديد وفجوة وشدة الفقر 3وىي
مقياس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة حين استيالك الفقراء وخط الفقر (خط الفقر العادي) ،والتي

ف حعد من آثار الحصار الذي فرض منذ العام 2007م والحرب عمى
تظير أن قطاع غزة لم يتعا َ

-2

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( .)2010أىم معالم الفقر في األراضي الفمسطينية 2009-2004 ،وفقاً لممنيجية الجديدة لتقدير معدالت

الفقر لعام .2010
 - 3وتجدر اإلشارة إلى أن فجوة الفقر ىي مقياس حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة حين استيالك الفقراء وخط الفقر (خط الفقر العادي).
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غزة 4في العام 2008م وكذا الحرب في العام 2012م

5

وتدمير مئات المنشآت الصناعية مما

يظير حوضوح تردي األوضاع االقتصادية فييا .انظر الجدول رقم (.)1

جدول رقم  :) 1نسبة الفقر المعدلة في األراضي الفمسطينية حسب المنطقة  5411-5440وفق منيجية 5414
لتقدير الفقر.

الفقر%
السنة

الضفة

الغربية

الفقر الشديد%

قطاع

الضفة

قطاع غزة

الغربية

قطاع غزة

2004

22.6

30.2

12.5

17.2

5.6

7.5

2005

21.7

28.4

14.3

16.8

5.8

7.3

3.2

4

2006

20.2

30

11.7

16.9

4.6

6.6

2.4

3

20.5

49.5

10.5

32.8

4.9

14.8

2.4

8.9

2008

الغربية

قطاع

3

2007

الغربية

الضفة

%

شدة الفقر %

3.8

8

غزة

الضفة

فجوة الفقر

6

7

غزة

16.1

43

7.8

26.3

3.5

11.7

1.8

6.9

2009

15.5

33.2

7.5

20

3.1

8.1

1.4

4.2

2010

18.3

38

8.8

23

4.1

10.3

1.4

3.9

2011

17.8

38.8

7.8

21.1

3.9

9.3

1.4

3.2

المصدر :الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( .)2010أىم معالم الفقر في األراضي الفمسطينية  2009-2004وفقاً
لممنيجية الجديدة لتقدير معدالت الفقر لعام.2010

المحور الثاني :العوامل المؤثرة عمى الفقر في األراضي الفمسطينية.
يمكن تتحع مسححات مشكمة الفقر في فمسطين وفق مجموعة من العوامل المرتحطة حالسياسات

اإلسرائيمية والديموغرافية واإلدارية والدولية واالقتصادية عمى النحو التالي:
أوال :عوامل مرتبطة بالسياسات اإلسرائيمية:

حيث مارس االحتالل اإلسرائيمي ححق الشعب الفمسطيني العديد من السياسات التي ساىمت في

إفقار المواطن الفمسطيني ،مثل مصادرة مئات اآلالف من الدونمات والسيطرة عمى الموارد من خالل
إتاع االقتصاد الفمسطيني "لإلسرائيمي" ،وسيطر خالليا عمى اإلنتاج وجعل السكان في قطاع غزة

والضفة الغرحية عماالً في األراضي المحتمة .كما مثل قطاع غزة والضفة الغرحية سوقاً لممنتجات
 - 4واليت تسمى فلسطينيا حبرب الفرقان .أما إسرائيليا فقد مسيت حبرب الرصاص املصبوب.
 - 5واليت تسمى فلسطينيا حبرب حجارة السجيل أو السماء الزرقاء .أما إسرائيليا فقد مسيت بعمود السحاب.
6

 -يقيس ىذا المؤشر حجم الفجوة اإلجمالية الموجودة حين استيالك الفقراء وخط الفقر ،أي إجمالي المحالد المطموحة لرفع مستويات استيالك الفقراء

الى خط الفقر ،ويفضل حساب ىذا المؤشر كنسحة مئوية من القيمة الكمية الستيالك كافة السكان ،عندما يكون مستوى استيالك كل منيم مساوي لخط
الفقر.

7

يعكس ىذا المؤشر إضافة إلى فجوة الفقر مدى التفاوت الموجود حين الفقراء ( ،يساوي الوسط الحساحي لمجموع مرحعات فجوات جميع الفقراء).

8

مؤشرات الفقر لعام  2008محنية عمى تقديريات و ذلك لعدم تمكن الجياز المركزي لإلحصاء من جمع الحيانات في قطاع غزة ليذه السنة
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"اإلسرائيمية" حاإلضافة إلى فرض نظام ضريحي أرىق السكان وأضعف دخميم( ،الحرنامل اإلنمائي

الفمسطيني ،)1994 :فضالعن إغالق المعاحر وحناء جدار الفصل العنصري في الضفة الغرحية.
ثانيا :عوامل ديمغرافية:

وتتمحور العوامل الديموغرافية في طحيعة النمو السكاني وحجمو ،ويظير التركيب العمري لمسكان أنو
مجتمع فتي ،إذ قدرت نسحة األفراد في الفئة العمرية  14-0سنة  %44.1في قطاع غزة ،كما قدرت

نسحة األفراد  65عام فأكثر حق  %2.5حينما شكمت الفئة العمرية في سن العمل  64-15حوالي
( .%53.4كتاب فمسطين اإلحصائي)2011 :

وتشير اإلسقاطات السكانية التي أجرتيا األمم المتحدة إلى اتجاه التغير في التركيب العمري في

األراضي الفمسطينية المحتمة حاتجاه تناقض في نسحة صغار السن ( ،)14-0مقاحل زيادة مضطردة
في الفئة العمرية ( 59-15أي الفئة السكانية في سن العمل) ،وكذلك الفئة العمرية  60سنة فأكثر.9
وليذه األرقام آثارىا عمى الفقر والحطالة ،مما يؤدي إلى زيادة في عدد الفئات الميمشة والتي تحتاج

لرعاية اجتماعية وضمان اجتماعي( .المالكي ،مجدي وآخرون)12 ،2012 :
ثالثا :عوامل إدارية وتنظيمية:

والتي تتمثل في الفساد اإلداري ،وتدني مساىمة المرأة في التنمية ،وضعف فعالية المؤسسات القائمة

حاليا لتنظيم الفقراء ،ضيق نطاق الحماية االجتماعية( .صافي ومقداد )106 ،2010 :وضعف
ً
يتسم قطاع الحماية
الحيئة التشريعية والمؤسساتية المنظمة لعمل قطاع الحماية االجتماعية ،حيث ّ

خيري .تغيب عنو المأسسة في العمل واالىتمام ححناء
االجتماعية في فمسطين حطاحع إغاثي ّ
مؤسسات قوية .لكن ،ىذا الواقع يعزى إلى وجود االحتالل وغياب مؤسسات الدولة قحل قيام السمطة

قدم أو غياب أو عدم نفاذ
الوطنية الفمسطينية في العام  ،1994وضعفيا حعد قيام السمطة من حيث ّ
رزمة التشريعات والقوانين التي تنظم العمل في قطاع الحماية االجتماعية كرافعة أساسية لمقطاع
االجتماعي مثل قانون و ازرة الشؤون االجتماعية ،وقانون الضمان االجتماعي ،ومجموع القوانين التي

ليا عالقة حالفئات االجتماعية كاألشخاص ذوي اإلعاقة ،والمسنين ،واألحداث ،والنساء المعنفات،
األسرى المحررين( ،و ازرة الشؤون االجتماعية – إستراتيجية الحماية االجتماعية)2011 ،

رابعا:عوامل الدولية:
9

عالميا لسن الشيخوخة ،فيناك من يعتمد سن  65سنة فأكثر ،وىناك دول أخرى تعتمد سن  60سنة فأكثر .ولذلك تعتمد
ليس ىناك تعريف محدد
ً

ىذه الدراسة التعريف األخير لممسنين الذي تم اعتماده من قحل الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني ،حأن المسن ىو الشخص الذي حمد عمره 60
عاما فأكثر ،عمى اعتحار أنو التعريف المعتمد من قحل األمم المتحدة والذي يتوافق مع سن التقاعد في األراضي الفمسطينية ،والمستخدم في الجياز
ً
المركزي لإلحصاء الفمسطيني ( .االحصاء المركزي الفمسطيني)2009 :
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 .1الركود االقتصادي العالمي واألزمة االقتصادية العالمية ،والتي تؤثر عمى االقتصاد الفمسطيني

حشكل غير محاشر وذلك الرتحاط االقتصاد الفمسطيني حثالث عمالت في التعامل وىي الشيكل

اإلسرائيمي ،الدوالر األمريكي والدينار األردني وأي خمل في اقتصاد ىذه الدول سيؤثر عمى
االقتصاد الفمسطيني ،وتقمص كمية المنح والمساعدات التي تصل لمشعب والحكومة الفمسطينية.

 .2االعتماد عمى المساعدات الخارجية :فيذه المساعدات غير منتظمة ومرتحطة في أحيان كثيرة
حأجندات سياسية وتنموية قد تتعارض مع األجندة الوطنية الفمسطينية .كذلك تعتمد الغالحية

العظمى من مؤسسات المجتمع المدني عمى الدعم الخارجي .وقد زادت قيمة المساعدات المالية
الخارجية ححوالي ستة أضعاف خالل الفترة  1999و 2008حسب تقديرات الحنك الدولي (من

 607مميون دوالر إلى  3.25مميار دوالر في السنة) .أي أن نصيب الفرد  850دوالر من ىذه
المساعدات عام ( .2008المالكي ،مجدي وآخرون ،)20-19 ،2012 :وفي تصريح لمدكتور
محمد شتيو رئيس المجمس االقتصادي الفمسطيني لمتنمية واإلعمار تحدث أن نسحة النمو في

األراضي الفمسطينية تساوي صف اًر ،فحجم المساعدات المالية المقدمة لمسمطة الفمسطينية من

الدول المانحة  12مميار دوالر خالل  14عاما.10

المحور الثالث :سياسة مكافحة الفقر الحالية في األراضي الفمسطينية

إن األرقام والوقائع عمى األرض تشير إلى أن جيود الحكومة والمؤسسات الدولية ومؤسسات
المجتمع المحمي لم ِ
تؤت ثمارىا عمى أكمل وجو في مكافحة الفقر .والسحب وراء ذلك يعود من ناحية
إلى سياسات وممارسات االحتالل اإلسرائيمي التي انعكست سمحاً عمى الوضع االقتصادي في
فمسطين .إال أن االحتالل ليس السحب الوحيد في ذلك ،حل يشاركو ،ولو حنسحة أقل ضعف سياسات

مكافحة الفقر واستراتيجيات االستيداف ونظام تقديم الخدمة حشكل مجزأ ،وضعف التنسيق حين

األطراف ذات العالقة
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(و ازرة الشؤون االجتماعية-استراتيجية المساعدات النقدية.)2010 :

ولموقوف عمى سياسية مكافحة الفقر في األراضي الفمسطينية وخاصة قطاع غزة يجب النظر
لمموضوع من خالل ما يمي:
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الجزيرة نت ( .)2008السمطة الفمسطينية تمقت  12مميار دوالر معظميا إغاثية .دقق وروجع حتاريخ  2013/04/05من موقع

http://www.aljazeera.net/home/print/7d765314-b7db-4e31-9a3e-6b8582d8e0d7/8bb4a8e8-9d5f-4dc0-ae531962d872d7d1
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ونخص حالذكر ىنا ضعف التنسيق حين الجيات الممولة والقطاع االىمي المستقحل لمتمويل مع الجيات الحكومية الرسمية التي تعنى حمشكمة الفقر

والحطالة كو ازرة الشؤون اإلجتماعية وو ازرة العمل وو ازرة التخطيط وغيرىا حاإلضافة إلى القطاع الخاص.
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أوالً :الو ازرات والمؤسسات الحكومية:

المقدم األول لخدمات الحماية االجتماعية عمى امتداد أرض
 .1وزارة الشؤون االجتماعية :تعتحر
ّ
الوطن ،حيث يعمل في الو ازرة حوالي  1400موظف ،موزعين عمى  17مديرية و 15مكتب فرعي

لتسييل وصول الخدمات االجتماعية لممواطنين ،وقد حمد عدد المنتفعين من خدمات الو ازرة حوالي

 100ألف أسرة موزعين مناصفة حين قطاع غزة والضفة الغرحية حموازنة شيرية تصل  25مميون

شيكل شيرياً(.)www.mosa.pna.ps

 .2مؤسسة رعاية أسر الشيداء والجرحى :تأسست عام  1969من قحل منظمة التحرير

الفمسطينية ،وتقوم حرعاية أسر الشيداء والجرحى داخل الوطن وخارجو ،وتسعى المؤسسة إلى توفير
مستوى عيش كريم ألسر الشيداء والجرحى ،وتقدم ليم مخصصات شيرية وفقا لمنظام المالي

الموجود لدى المؤسسة ،كما توفر ليم خدمة التأمين الصحي ومجموعة من الخدمات التعميمية حيث
يحمد عدد المستفيدين من خدمات المؤسسة في األراضي الفمسطينية حوالي  17000حالة (10

آالف في قطاع غزة 7 ،آالف في الضفة الغرحية) ( ،أمان.)2010 ،

 .3وزارة شؤون األسرى والمحررين :تقدم الو ازرة خدمات متعددة لألسرى داخل السجون وخارجيا،

ممثمة حالرواتب الشيرية لألسرى ،ومنحة اإلفراج لمرة واحدة ،والتعميم الجامعي لألسير وألحنائو
وزوجتو ،والتأمين الصحي ،وراتب شيري مقطوع لألسرى المحررين الذين أمضوا في السجن 5
سنوات فأكثر ،والدفاع القانوني عنيم ،وتقوم الو ازرة كذلك حتوفير الدعم والحماية االجتماعية لألسرى

وعائالتيم ،مع إعادة تأىيل األسرى المحررين لتمكينيم من االندماج في األنشطة االقتصادية
واالجتماعية.

ثانياً :المؤسسات غير الحكومية:

 .1لجان الزكاة :12وتشرف عمييا و ازرة األوقاف والشؤون الدينية ،و تمعب دو اًر ىاماً عمى صعيد
الحماية االجتماعية في فمسطين ،وذلك من خالل حرامجيا المختمفة المتعمقة حمساعدة األسر الفقيرة

مالياً وعينياً ،إضافةً إلى مساعداتيا لأليتام ورعايتيم والحرامل التدريحية والمشاريع التي تنفذىا.
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أصدر المجمس التشريعي القانون رقم ( )9لسنة 2008م الخاص حتنظيم الزكاة حإنشاء ىيئة مستقمة ومتخصصة حشئون الزكاة في األراضي

الفمسطينية ،وأصدر مجمس الوزراء الفمسطيني القرار رقم ( )144حتاريخ 2010/2/2م حتشكيل مجمس أمناء ىيئة الزكاة الفمسطينية من نخحة من
العمماء المتخصصين في مجال الشريعة اإلسالمية واالقتصاد واإلدارة حاإلضافة إلى مجموعة من رجال األعمال ومن العاممين في المجال الخيري ،وقد
حدأ العمل في ىذه الييئة في شير يوليو من العام  ،2012وىيئة الزكاة الفمسطينية حسب القانون ىي ىيئة حكومية مستقمة تتمتع حالشخصية
االعتحارية واالستقالل المالي واإلداري واألىمية القانونية لمحاشرة جميع األعمال والتصرفات التي تكفل ليا تحقيق أىدافيا( .
)http://www.dft.gov.ps/index.php?option=com_dataentry&pid=8&Itemid=27&des_id=1239
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 .5الجمعيات الخيرية :تمعب الجمعيات الخيرية في قطاع غزة دو اًر حار اًز في عمميات اإلغاثة

والتنمية ،خاصة في ظل الحصار المفروض عمى القطاع ،حما تقدمو من خدمات كحيرة سنوياً والتي
تجاوزت  800مميون دوالر في العام 2010م  ،وىذا يفوق حجم الميزانية السنوية لمسمطة الفمسطينية
في قطاع غزة والمقدرة حق  292مميون دوالر (العالول.)2011 :

 .3جمعية اليالل األحمر الفمسطيني :تقدم خدمات صحية ،وتأىيمية ،وفي مجال الصحة النفسية
االجتماعية لمفئات الضعيفة والميمشة وخاصة ذوي اإلعاقة والمسنين والجرحى واألطفال الذين لدييم

مشكالت نمائية.

 .4مؤسسات اإلقراض :وتمعب دو ار في تقديم القروض الميسرة لمعائالت الفقيرة ،في إطار تمكينيا
اقتصاديا.

ثالثاً :المؤسسات األممية والدولية:

 .1األونروا :تأسست عام  1948لتقديم العون واإلغاثة والحماية والتشغيل لالجئين الفمسطينيين

الذين أجحروا حالقوة عمى ترك ديارىم إلى المنافي والشتات ،حيث تقدم ىذه الخدمة داخل

فمسطين والمحيط اإلقميمي ،وتعتحر وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين من أىم
المؤسسات الدولية التي تقدم خدمات الحماية االجتماعية في األراضي الفمسطينية وتحتل
المركز الثاني حعد و ازرة الشؤون االجتماعية ،خاصة إذا أخذنا حعين االعتحار حأن نصف سكان
قطاع غزة والضفة الغرحية من الالجئين .حيث تعمل عمى توفير الرعاية الصحية األولية،
وتوفير التعميم األساسي المجاني ،خفض نسحة الفقر ،وتخفيف اآلثار الناتجة عن حاالت

الطوارئ ،ولتحقيق ذلك فإنيا تقوم حتقديم اإلغاثة والدعم المحاشر حأشكاليا المختمفة النقدية

والعينية واصالح السكن من خالل شحكة األمان االجتماعي ورعاية وحماية وتمكين األسر
الفقيرة والفئات الميمشة من الالجئين.

 .2االتحاد األوروبي :ويعتحر الممول الرئيسي لممساعدات المالية والفنية لمسمطة الوطنية
الفمسطينية ،وخاصة المساعدات النقدية لألسر الفقيرة.

 .3برنامج الغذاء العالمي  : WFPيقدم المساعدات الغذائية لألسر الفقيرة من خالل و ازرة الشؤون
االجتماعية والجمعيات الخيرية.

 .4منظمة األغذية والزراعة  :FAOو تساىم في تقديم مساعدات غذائية لألسر الفقيرة.
 .5البنك الدولي :ويقدم مساعدات نقدية وفنية لممؤسسات الفمسطينية ،كما ويساىم في تقديم
المساعدات النقدية المقدمة لألسر الفقيرة حنسحة محدودة.
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 .6مؤسسات األمم المتحدة األخرى :ىناك العديد من المؤسسات العاممة في األراضي الفمسطينية

التي تقدم خدمات حماية اجتماعية مثل حرنامل األمم المتحدة اإلنمائي،UNDP

واليونيسيف ،UNICEFوحرنامل السكان العالمي  UNFPAوغيرىا.

 .7وكاالت التنمية الدولية :التي تقوم حتنفيذ حرامل اقتصادية واجتماعية متعددة.
رابعاً :القطاع الخاص:

يساىم في التطور االقتصادي والتشغيل في فمسطين ،وال يزال دوره غير واضح وححاجة إلى تطوير

لممساىمة في الحماية االجتماعية حشكل خاص والتنمية االجتماعية حشكل عام ،مما يتطمب معالجة

الدور االجتماعي لمقطاع الخاص ححيث يكون ىناك تراحط حين السياسات االقتصادية واالجتماعية

وحما يؤدي إلى ترافق وتزامن في التنمية االقتصادية واالجتماعية ،واعادة توزيع الدخل حما يخدم
الفقراء والفئات الميمشة .وقد يناقش ىنا دور الزكاة التي يدفعيا القطاع الخاص في التخفيف من

حدة الفقر.

ما سحق من مكونات يستدعي تكثيف واستمرار جيود الحكومة الفمسطينية حالتعاون مع المؤسسات

العاممة في القطاع االجتماعي عمى تعزيز التنسيق والتواصل وتوظيف الموارد المتاحة ،واعداد
الخطط عمى كل المستويات ،من أجل التخفيف ومعالجة حالة الفقر والضغط المتزايد عمى الخدمات،

حيدف تعزيز صمود الشعب الفمسطيني في أرضو ووطنو وتحقيق التنمية االجتماعية واالقتصادية
المالزمة لالنتقال من مرحمة االحتالل إلى مرحمة االستقالل.

المحور الرابع :واقع وسمات األسر الفقيرة في قطاع غزة من خالل نتائج التحميل الميداني

حعق ققد اسق ققتعراض مفيق ققوم الفقق ققر فق ققي األ ارضق ققي الفمسق ققطينية والعوامق ققل التق ققي أدت إلق ققى إفقق ققار اإلنسق ققان
الفمسطيني ،والتعرف حشكل عام عمى أحرز المؤسسات الحكوميقة وغيقر الحكوميقة والدوليقة العاممقة فقي

مجققال مكافحققة الفقققر فققي األ ارضققي الفمسققطينية ،ونظ ق اًر لعققدم تققوفر حيانققات دقيقققة حققول سققمات األسققر

الفقيرة وتحميل احتياجاتيا فقد اعتمد الحاحثون أساساً عمى الحيانات الميدانية التي تم جمعيا مقن خقالل
اسققتمارة اسققتيدفت عينققة مققن المسققتفيدين مققن حرنققامل التحققويالت النقديققة حققو ازرة الشققؤون االجتماعيققة تققم
تعحأتيا من خالل خمسة من األخصائيين االجتماعيين.

تكونت العينقة مقن  647مشقاىدة تعحقر كقل مشقاىدة عقن أسقرة .تقم اختيقار العينقة حصقورة عشقوائية مقن
خالل المجتمقع القذي حمقد عقدده  47450أسقرة منتفعقو مقن حقرامل و ازرة الشقؤون اإلجتماعيقة فقي قطقاع
غزة حسب حيانات شير يونيو ،2012-مما يعني أن العينة تمثل حوالي  %13.6مقن المجتمقع ،وققد
تم فحص االستمارات ومراجعتيا قحل إدخال الحيانات إلى الحاسوب عحر حرنامل  SPSSاإلحصائي.
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مجتمع وعينة الدراسة

يتمثل مجتمع الدراسة في  47450من األسر المنتفعة من حرامل و ازرة الشؤون االجتماعيقة فقي قطقاع

غزة حسب حيانات شير يونيو .2012 -قام الحاحث حاستخدام طريقة العينقة الطحقيقة العشقوائية ،وذلقك

حسققب محافظققات قطاعققات غ قزة .وتققم توزيققع عينققة اسققتطالعية حجميققا  30إسققتحانة الختحققار االتسققاق
الداخمي وثحات اإلستحانة .وحعقد التأكقد مقن صقدق وسقالمة االسقتحانة لالختحقار تقم توزيقع  650إسقتحانة

عم ققى عين ققة الد ارس ققة وت ققم الحص ققول عم ققى  647إس ققتحانة حنس ققحة اس ققترداد  .%99.54وق ققد ت ققم فح ققص
االستمارات قحل إدخاليا إلى الحاسوب عحر حرنامل  SPSSاإلحصائي.
أداة الدراسة:

تققم إعققداد إسققتحانة حققول " مؤشقرات الفقققر والحطالققة فققي قطققاع غقزة" وتتكققون إسققتحانة الدارسققة مققن سققتة

أقسققام رئيسققة ىققي :معمومققات أساسققية عققن رب األسقرة ،التحصققيل العممققي لققرب األسقرة وقطققاع العمققل،
حيانات المسكن ،حيانات افراد األسرة ،اإلعاقات في األسرة ،المساعدات ومستوى المعيشة
األساليب اإلحصائية المستخدمة:

استخدم الحاحثون االختحارات اإلحصقائية المعمميقة وغيقر المعمميقة وذلقك حسقب طحيعقة الحيانقات ،عمقى
النحو التالي:

 -1الجداول التك اررية والنسب المئوية حشكل أساسي ألغراض معرفة تكرار فئات متغير ما.
 -2المتوسطات الحساحية واالنحرافات المعيارية ويفيد الحاحث في وصف عينة الدراسة.
 -3اختحار ألفا كرونحاخ ( )Cronbach's Alphaلمعرفة ثحات فقرات اإلستحانة.

 -4معامل ( )Pearson Correlation Coefficientلقياس االرتحاط حين المتغيرات الرقيمة.

 -5اختحققار  Tلعينتققين مسققتقمتين )  )Independent Samples T-Testلمعرفققة مققا إذا كققان
ىناك فروق ذات داللة إحصائية حين عينتين مستقمتين من الحيانات.

 -6اختحققار تحميققل التحققاين األحققادي )  )One-Way ANOVAلمعرفققة مققا إذا كققان ىنققاك فققروق
ذات داللة إحصائية حين ثالث عينات أو أكثر من الحيانات.

 -7اختحقار ) (Chi-Square Test for Independenceلمعرفقة مقا إذا كقان ىنقاك عالققة دالقة
إحصائياً حين متغيرين أحدىما (وصفياً(.

تحميل العينة:

وجققد الحققاحثون أن عققدد أرحققاب األسققر مققن الققذكور فققي العينققة حمققد  461حواقققع  %71.3حينمققا اإلنققاث
 186حواقققع  .%28.7وعمققى صققعيد التوزيققع الجغ ارفققي فقققد حمققد عققدد أسققر العينققة فققي محافظققة غ قزة
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 ،208محافظة شمال غزة  ،115محافظة الوسطى  ،100محافظة خان يقونس  ،124محافظقة رفقح
 ،100وقد وزعت حسب المحافظة والجنس كما ىو موضح حالجدول رقم (:)1
شكل رقم )1

جدول رقم )1

شكل يوضح توزيع أفراد العينة حسب الجنس

أفراد العينة حسب المحافظة وجنس رب األسرة
جنس رب األسرة
المحافظة

ذكر

أنثى المجموع

غزة العدد 15 193
7.2 92.8 %
شمال غزة العدد 49 66
42.6 57.4 %
الوسطى العدد 21 79
21.0 7 .0 %
خان العدد 54 70
43.5 56.5 %
يونس
رفح العدد 47 53
7.0 53 %
المجموع العدد 186 461
28.7 71.3 %

208
115
100
124
10
647

يالحظ من خالل الجدول رقم  2حأن نسب العينة جاءت لتتناسب مع التوزيع السكاني لممحافظات
حسب ما ورد في كتاب فمسطين اإلحصائي لمعام  2012الصادر عن الجياز المركزي لإلحصاء

الفمسطيني ،وعمى صعيد مكان السكن فقد شكمت العينة  419أسرة من المدن 48 ،أسرة من القرى،
 172أسرة من المخيمات 5 ،أسر من التجمعات الحدوية ،وذلك حتى تشمل العينة جميع مناطق
قطاع غزة.

مؤشرات حول رب األسرة وبعض المتغيرات
التحصيل العممي لرب األسرة وحالة العمل

تحين النتقائل الموضقحة فقي جقدول ( )3أن القذين يعممقون حمغقت نسقحتيم  %28حينمقا القذين ال يعممقون

 ،%72وعنققد ال قرحط حققين حالققة العمققل والتحصققيل العممققي تحققين أن الققذين ال يحممققون الثانويققة العامققة
حمغق ققت نسق ققحة العق ققاممين مق ققنيم  %25.9حينمق ققا العق ققاطمين عق ققن العمق ققل  ،%74.1فق ققي حق ققين أن الق ققذين
مق ققؤىالتيم ثانويق ققة عامق ققة فق ققأعمى حمغق ققت نسق ققحة العق ققاممين مق ققنيم  %33.7حينمق ققا العق ققاطمين عق ققن العمق ققل

 .%66.3وتشير النتائل أنو توجد عالقة ذات داللة إحصائية حين مستوى التعميم وحالقة العمقل (قيمقة
االحتمال=.)0.034
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جدول رقم  :)3مستوى التعميم وحالة العمل
مستوى التعميم
حالة العمل

دون الثانوية العامة

ثانوية فأعمى

المجموع

نعم

124

57

181

25.9%

33.7%

28.0%

354

112

466

74.1%

66.3%

72.0%

478

169

647

100.0%

100.0%

100.0%

ال
المجموع

قيمة االحتمال

*0.034

* توجد عالقة ذات داللة إحصائية حين مستوى التعميم وحالة العمل عند مستوى 0.05

ما ورد في جدول  3يوضح العالقة مقا حقين الطرديقة الحالقة التعميميقة وحالقة العمقل حيقث أنقو كممقا زاد
المستوى التعميمي لرب األسرة تزيد فرصتو في الحصول عمى العمل ،مما يعني أن عمقى الحكومقة أن

تحققذل المزيققد مققن الجيققد حاتجققاه رحققط المسققاعدة النقديققة أو العينيققة التققي تتمقاىققا األس قرة المسققتفيدة مققن
التدخالت اإلجتماعية المختمفة من مختمف الوزارت حإلتحاق األحناء حالمدراس ومن ثم الجامعقات ،وأن
يكون ىنقاك محفقزات مقن قحيقل التعمقيم المجقاني المدرسقي والجقامعي ألحنقاء الفققراء كقي يسقتطيع الجيقل
الجديد من احناء الفقراء حان يحيو حياة كريمة في المستقحل ،مما يسقاعد مقن تخمصقيم مقن الفققر عمقى

المدى المتوسط والحعيد.

التحصيل العممي لرب األسرة وقطاع العمل
تجققدر االشققارة ىنققا أن الققذين أجققاحوا حققنعم عمققى السقؤال الخققاص حعمققل رب األس قرة تحمققد نسققحتيم حقوالي

 %28وتحققين النتققائل الموضققحة فققي جققدول ( )4أنققو حالنسققحة لمققذين يعممققون فققي القطققاع الخققاص فقققد
حمغ ققت نس ققحتيم  %34.1 ،%9.9لم ققذين ال يحمم ققون الثانوي ققة العام ققة وال ققذين م ققؤىالتيم ثانوي ققة عام ققة
فأعمى ،عمى الترتيب ،مما يعني أن ىناك فرصة أعمى فقي الحصقول عمقى عمقل فقي القطقاع الخقاص

لم ققذين م ققؤىالتيم ثانوي ققة عام ققة ف ققأعمى وذل ققك لحاج ققة س ققوق العم ققل ف ققي القط ققاع الخ ققاص إل ققى حمم ققة
الشيادات .أما حالنسقحة لمقذين يعممقون فقي القطقاع الحكقومي فققد حمغقت نسقحتيم  %6.8 ،%6.3لمقذين

ال يحممققون الثانويققة العامققة والققذين مققؤىالتيم ثانويققة عامققة فققأعمى ،عمققى الترتيققب ،وىققي نسققحة قريحققة وال
يوجد فرق حين الذين مقؤىالتيم العمميقة دون الثانويقة العامقة أو ثانويقة عامقة فقأعمى وذلقك ألن التركيقز

عمى القطاع الحكومي والفقراء حطحيعتيم ال يحممون شيادات وفرصتيم أقل في الحصول عمقى فرصقة
عمل في القطاع الحكومي.
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تشير النتائل أنو حالنسحة لمذين يعممون في القطاع غير المنظم فقد حمغت نسقحتيم %59.1 ،%83.8

لمذين ال يحممون الثانوية العامة والذين مؤىالتيم ثانوية عامة فأعمى ،عمى الترتيب ،ويالحظ ىنقا أن
نسحة الذين مؤىالتيم ثانوية عامة فأعمى أققل مقن القذين دون الثانويقة العامقة فقي القطقاع غيقر المقنظم

وىققو أمققر طحيعققي فالققذين لققدييم شققيادات فرصققتيم فققي الحصققول عمققى وظيفققة فققي القطققاع الخققاص أو
القطاع الحكومي أعمى من غيرىم  .وتشير النتائل أنو توجقد عالققة ذات داللقة إحصقائية حقين مسقتوى

التعميم وقطاع العمل (قيمة االحتمال=.)0.001

ويالحظ من خالل الجدول ( )4أيضاً أن نسحة العاممين في القطاع غير المنقتظم حمغقت  %76.8مقن
العاممين الذين شممتيم العينة مما يؤشر إلى وجود مشكمة يعاني منيا االقتصاد الفمسطيني.
جدول رقم  :)0مستوى التعميم وقطاع العمل
مستوى التعميم
قطاع العمل

دون الثانوية العامة

ثانوية فأعمى

المجموع

القطاع الخاص

9.9%

34.1%

16.8%

6.3%

6.8%

6.5%

القطاع الحكومي
قطاع غير المنظم
المجموع

13

83.8%

59.1%

76.8%

100.0%

100.0%

100.0%

قيمة االحتمال

*0.001

* توجد عالقة ذات داللة إحصائية حين مستوى التعميم قطاع العمل عند مستوى 0.05

وحسب حيانات الجياز المركزي الفمسطينية الصادرة في العام  2009فإنيا تشير إلى أن حوالي
نصف العمالة الفمسطينية تعمل في قطاع العمل غير المنظم وما يرتحط حيذا القطاع من ىشاشة في

قطاع العمل ورداءة ظروف العمل ،حشكل عام ،من حيث معدالت األجور وامتيازات العمل والحقوق

االجتماعية والقانونية والحماية الصحية ،وتيديدىا لموقوع في أي لحظة لموقوع في مصيدة الفقر ،كما
أنيا تيدد االستقرار المجتمعي وتكون غير محمية ،وتؤشر إلى وجود ثغرات في النظام الحكومي

فيما يتعمق حترخيص وتشغيل الشركات والمؤسسات حشكل عام.

13

القطاع غير المنظم حسب تعرف الجياز المركزي لإلحصاء الوراد في مسح القوى العاممة في األراضي الفمسطينية – التقرير السنوي  2010ىو:
 المشاريع األسرية غير التضمانية  :يتألف من جميع المشاريع األسرية الفردية والتي تنتل منتل واحد عمى األقل لمسوق وغير مسجمة فيالضريحة.

 المشاريع األسرية ليس منشأة او مؤسسة) :ىو مشروع ممموك من أحد أفراد األسرة مقيم في األراضي الفمسطينية وال يحمل أي صفة منصفات المنشاة أو المؤسسة.

 -المستخدمين حأجر العاممين في منشاة /مشروع غير مسجل في الضريحة.
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دخل األسرة من مختمف المصادر ومستوى التعميم

تح ققين النت ققائل الموض ققحة ف ققي ج ققدول ( )5أن متوس ققط دخ ققل األسق قرة م ققن مختم ققف المص ققادر لم ققذين ال
يحممون الثانوية العامة قد حمد  704.2شيكل ،حينما حمد الدخل  810.5شيكل لحممة الثانوية العامقة

فققأعمى .وتشققير النتققائل أنققو توجققد فققروق ذات داللققة إحصققائية حققين متوسققط دخققل األس قرة مققن مختمققف
المص ققادر يع ققزى إل ققى مس ققتوى التعم ققيم (قيم ققة االحتم ققال= ،)0.030وى ققو م ققا يع ققزز ض ققرورة اإلىتم ققام
حالتعميم ألحناء الفقراء حتى يتمكنوا من تحسين ظروفيم المعيشية.

جدول رقم  :)2دخل األسرة من مختمف المصادر ومستوى التعميم
مستوى التعميم

العدد

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري قيمة االحتمال

دون الثانوية العامة

462

704.2

494.9

ثانوية فأعمى

162

810.5

657.4

*0.030

الفرق حين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى *0.05

دخل األسرة من مختمف المصادر ومستوى التعميم تصنيف مختمف لمستوى التعميم)

تحين النتائل الموضحة في جدول ( )6أن متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر لمذين ال

يحممون الثانوية العامة قد حمد  704.2شيكل ،وقد حمد دخل األسرة  788.0شيكل لحممة الثانوية

العامة ،حينما حمد دخل األسرة  928.6شيكل لحممة دحموم متوسط فأعمى .وتشير النتائل أنو توجد
فروق ذات داللة إحصائية حين متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر يعزى إلى مستوى التعميم
(قيمة االحتمال= ،)0.048وىذا يوضح دور التعميم في تعزيز الدخل.

جدول  :)6دخل األسرة من مختمف المصادر ومستوى التعميم

مستوى التعميم

العدد

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

دون الثانوية

462

704.2

494.9

ثانوية عامة

136

788.0

658.8

دحموم متوسط فأعمى

26

928.6

649.5

قيمة االحتمال
*0.048

* الفرق حين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى 0.05

دخل األسرة من مختمف المصادر وقطاع العمل

تحين النتائل الموضحة في جدول ( )7أن أعمى متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر وصل إلقى

 2,103.0شيكل وذلك لمذين يعممون في القطاع الحكقومي ،حينمقا لمقذين يعممقون فقي القطقاع الخقاص
فقد حمد متوسط الدخل  1,176.0شيكل ،حينما أدنى دخل كان من نصقيب القذين يعممقون فقي القطقاع

غيققر المققنظم حيققث حمققد متوسققط الققدخل  800.6شققيكل .وتشققير النتققائل أنققو توجققد فققروق ذات داللققة
إحصائية حين متوسط دخل األسرة من مختمقف المصقادر يعقزى إلقى قطقاع العمقل وذلقك لصقالح القذين
19
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يعممققون فققي القطققاع الحكققومي ثققم القطققاع الخققاص (قيمققة االحتمققال أقققل مققن  ،)0.001ممققا يعنققي أن
العمالة في القطقاع الخقاص وخاصقة غيقر المقنظم منقو تعقاني مقن قمقة القدخول التقي تتسقحب فقي وجقود

ىققذه األسققر فققي دائقرة الفقققر ،لققذا يجققب أن يكققون ىنققاك دور واضققح لمحكومققة مققن أجققل ضققمان العققيش

الك قريم لمواطنييققا مققن خققالل تحديققد حققد أدنققى لألجققور يتوافققق مققع الواقققع المعيشققي لألسققر الفمسققطينية
لتحقيق كفاية ىذه األسر.

جدول رقم  :)7دخل األسرة من مختمف المصادر وقطاع العمل
العدد

قطاع العمل

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

القطاع الخاص

24

1,176.0

702.8

القطاع الحكومي

10

2,103.0

984.2

قطاع غير منظم

114

800.6

346.3

قيمة االحتمال
أقل من *0.001

* الفرق حين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى 0.05

دخل األسرة من مختمف المصادر ووضع عمل رب األسرة

تحين النتائل الموضحة في جدول ( )8أن أعمى متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر وصل إلقى

 1,830.3ش ققيكل وذل ققك إذا كدددان رب األسدددرة يعم ققل ح ققأجر من ققتظم ،حينم ققا ألص ققحاب العم ققل فق ققد حم ققد
متوسط الدخل  1,553.3شيكل ،كذلك تشير النتائل حأن متوسط الدخل قد حمقد  889.3شقيكل لمقذين
يعممون حأجر منتظم ،في حين حمد  757.2شيكل لمذين يعممقون حشقكل جزئقي .حينمقا أدنقى دخقل كقان

مققن نصققيب الققذين ال يعممققون حيققث حمققد متوسققط الققدخل  638.6شققيكل

14

 .وتشققير النتققائل أنققو توجققد

فروق ذات داللة إحصائية حين متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر يعقزى إلقى وضدع عمدل رب

األسددددرة وذل ققك لص ققالح ال ققذين يعمم ققون ح ققاجر من ققتظم ث ققم أص ققحاب العم ققل (قيم ققة االحتم ققال أق ققل م ققن
.)0.001

14

جدول رقم  :)8دخل األسرة من مختمف المصادر ووضع عمل رب األسرة

وضع عمل رب األسرة

العدد

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

صاحب عمل

6

1,553.3

1,034.3

يعمل حاجر منتظم

20

1,830.3

861.7

يعمل حاجر غير منتظم

115

889.3

440.7

يعمل حشكل جزئي

34

757.2

292.1

ال يعمل

318

638.6

513.7

قيمة االحتمال
أقل من

*0.001

حيث يكون مصدر الدخل ليذه األسر من خالل مساعدات األىل واألصدقاء والمساعدات المقدمة من المؤسسات والييئات الدولية أو الجمعيات

األىمية ولجان الزكاة من خالل كفاالت األسر أو كفاالت األيتام.
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* الفرق حين المتوسطات دال إحصائياً عند مستوى 0.05

مؤشرات حول بيانات المسكن وبعض المتغيرات المؤثرة عمى الفقر:

دخل األسرة من مختمف المصادر والمديونية لشركة الكيرباء والبمدية:

تحين النتائل الموضقحة فقي جقدول ( )9أن متوسقط دخقل األسقرة مقن مختمقف المصقادر لمقذين مددينون

لشركة الكيرباء بفواتير كيرباء قد حمد  742.9شيكل .حينما حمد متوسط دخل األسقرة لغيقر المددينين
لشركة الكيرباء بفواتير كيرباء فقد حمقد  694.0شقيكل وتشقير النتقائل أنقو ال توجقد فقروق ذات داللقة

إحصائية حين متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر يعقزى إلقى المديونيقة لشقركة الكيرحقاء حفقواتير
كيرحاء من عدمو(قيمة االحتمال=.)0.364

جدول رقم  :)9دخل األسرة من مختمف المصادر و مدين لشركة الكيرباء بفواتير كيرباء

مدين لشركة الكيرباء
بفواتير كيرباء

العدد

المتوسط الحساحي االنحراف المعياري قيمة االحتمال

نعم

494

742.9

544.6

ال

128

694.0

540.8

0.364

يتضح من خالل الجدول عدم وجود عالقة حين دخل األسقرة ومقدين حفقواتير كيرحقاء وىقذا منطققي ألن

موضققوع الكيرحققاء ىققو ثقافققة مجتمعيققة ،كمققا أن الفققرق فققي متوسققط الققدخول قميققل جققداً لمقارنققة المققدينين

وغير المدينين لشركة الكيرحاء.

كما تشير النتائل حأن معامل االرتحاط حين دخل األسقرة مقن مختمقف المصقادر وقيمقة المديونيقة لشقركة

الكيرحققاء حمققد  ،-0.036وىققو ارتحققاط عكسققي ضققعيف جققداً وغيققر دال مققن الناحيققة اإلحصققائية (قيمققة
االحتمال= ،)0.434ويمكن إىمالو حمعنى عدم وجود عالقة ارتحاط ذات أثر معنوي.

كما تحين النتائل الموضحة في جدول ( )10أن متوسط دخقل األسقرة مقن مختمقف المصقادر لممقدينيين

لمحمديققة حف قواتير ميققاه قققد حمققد  732.7ش قيكل .حينمققا حمققد متوسققط دخ ققل األس قرة لغيققر المققدينين لمحمديققة
حفق قواتير مي ققاه فق ققد حم ققد  731.4ش ققيكل وتش ققير النت ققائل أن ققو ال توج ققد ف ققروق ذات دالل ققة إحص ققائية ح ققين

متوسققط دخققل األسققرة م ققن مختمققف المصققادر يع ققزى إلققى مققدين لمحمديققة حفق قواتير ميققاه مققن عدمو(قيم ققة
االحتمال=.)0.364
جدول رقم  :)14دخل األسرة من مختمف المصادر و مدين لمبمدية بفواتير مياه
مدين لمبمدية بفواتير مياه

العدد

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

نعم

437

732.7

523.2

ال

183

731.4

593.0
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مققن خققالل االختحققارات اتضققح أنققو ال توجققد عالقققة إحصققائية حققين الققدخل الشققير الماضققي مقن مختمققف
المصادر وقيمة فاتورة الكيرحاء أو الماء لألسرة حيث أنو تشير النتائل حأن:

 .1معام ققل االرتح ققاط ح ققين دخ ققل األسق قرة م ققن مختم ققف المص ققادر وقيم ققة المديوني ققة لمحمدي ققة حم ققد -
 ،0.047وىق ققو ارتحق ققاط عكسق ققي ضق ققعيف جق ققداً وغيق ققر دال مق ققن الناحيق ققة اإلحصق ققائية (قيمق ققة
االحتمال=.)0.329

 .2معام ققل االرتح ققاط ح ققين دخ ققل األسق قرة م ققن مختم ققف المص ققادر وقيم ققة ف ققاتورة الكيرح ققاء لمش ققير
الماضي حمد  ،0.082وىو ارتحاط طردي ضقعيف جقداً ودال مقن الناحيقة اإلحصقائية (قيمقة
االحتمال=.)0.049

 .3معامل االرتحاط حين دخل األسرة من مختمقف المصقادر وقيمقة فقاتورة الميقاه لمشقير الماضقي
حم ق ققد  ،0.104وى ق ققو ارتح ق ققاط ط ق ققردي ض ق ققعيف ج ق ققداً ودال م ق ققن الناحي ق ققة اإلحص ق ققائية (قيم ق ققة
االحتمال=.)0.014

دخل األسرة من مختمف المصادر ووجود لدى األسرة مولد موتور) كيربائي
تحققين النتققائل الموضققحة فققي جققدول ( )11أن متوسققط دخققل األسقرة مققن مختمققف المصققادر ووجققود لققدى
األس قرة مولققد (موتققور) كيرحققائي قققد حمققد  930.8شققيكل .حينمققا حمققد متوسققط دخققل األس قرة لمققذين غيققر

الم ققدينين لمحمدي ققة حفق قواتير مي ققاه فق ققد حم ققد  694.4ش ققيكل .وتش ققير النت ققائل أن ققو توج ققد ف ققروق ذات دالل ققة
إحصائية حين متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر يعزى إلى وجود مولد (موتور) كيرحائي لقدى

األسرة .ويتحين أيضاً أن دخل األسر الذين لدييم مولد كيرحائي يزيد حصقورة جوىريقة عقن أولئقك القذين
ليس لدييم مولد كيرحائي (قيمة االحتمال= ،)0.002وىذا منطقي ألن زيادة الدخل تشجع عمقى شقراء

موتور كيرحاء.

جدول رقم  :)11دخل األسرة من مختمف المصادر ووجود لدى األسرة مولد موتور) كيربائي
وجود مولد كيربائي لدى األسرة

العدد

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

نعم

103

930.8

731.8

ال

517

694.4

490.1

قيمة االحتمال
*0.002

* الفرق حين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى 0.05

تشققير النتققائل حققأن معامققل االرتحققاط حققين دخققل األس قرة مققن مختمققف المصققادر و قيمققة مققا دفعتققو األس قرة

لموقققود الققالزم لتشققغيل المولققد الشققير الماضققي حمققد  ،0.283وىققو ارتحققاط طققردي ضققعيف ودال مققن
الناحية اإلحصائية (قيمة االحتمال=.)0.004
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مؤشرات حول أفراد األسرة وبعض المتغيرات

أوالً :مؤشرات حول أفراد األسرة وحالة العمل لرب األسرة

تحين النتائل الموضحة في جدول ( )12أن متوسقط عقدد أفقراد األسقرة يسقاوي  7.85فقرد فقي حالقة أن

رب األسرة يعمقل ويسقاوي  6.86فقي حالقة رب األسقرة ال يعمقل .وتشقير النتقائل أنقو توجقد فقروق ذات
داللة إحصائية حين متوسط عدد أفراد األسرة يعزى إلى حالة عمقل رب األسقرة .ويتحقين أيضقاً أن عقدد

أف قراد األس قرة فققي حالققة أن رب األس قرة يعمققل يزيققد حصققورة جوىريققة فققي حالققة أن رب األس قرة ال يعمققل
(قيمة االحتمال=.)0.000

ونفققس النتيجققة تققم الحصققول عمييققا لكققل مققن المؤش قرات المتعمقققة حعققدد أفقراد األس قرة أقققل مققن  18سققنة،
عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل جزئي ،عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل دائم.

وقققد تحققين أن المتوسققط الحسققاحي لققحعض المؤش قرات يزيققد حصققورة جوىريققة فققي حالققة أن رب األس قرة ال
يعمققل مثققل عققدد أفقراد األسقرة  65سققنة أو أعمققى ،عققدد أف قراد األسقرة الحقالغين وال يعممققون ،عققدد األيتققام

(األب متوفي) ،عدد العوانس في األسرة ( 40سنة فما فوق) ،عدد المطمقات في األسرة.

كما ال توجد فقروق ذات داللقة إحصقائية حقين المتوسقطات الحسقاحية يعقزى إلقى حالقة عمقل رب األسقرة
فققي حققاالت عققدد أفقراد األسقرة  64-18سققنة ،عققدد األحنققاء فققي الجامعققات ،عققدد المعققاقين فققي األسقرة،
عدد الخريجين العاطمين عن العمل.

جدول  :)15متوسطات حول مؤشرات أفراد األسرة حسب حالة العمل لرب األسرة
المؤشر

رب االسرة يعمل

رب االسرة ال يعمل

قيمة االحتمال

عدد أفراد األسرة_الذكور

3.92

3.28

*0.000

عدد أفراد األسرة_اإلناث

3.92

3.58

*0.029

عدد أفراد األسرة

7.85

6.86

*0.000

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة_الذكور

2.06

1.42

*0.000

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة_اإلناث

2.06

1.41

*0.000

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة

4.12

2.83

*0.000

عدد أفراد األسرة  64-18سنة_الذكور

1.81

1.75

0.305

عدد أفراد األسرة  64-18سنة_اإلناث

1.79

1.98

*0.043

عدد أفراد األسرة  60-18سنة

3.60

3.73

0.229

عدد أفراد األسرة  65سنة أو أعمى_الذكور

0.07

0.11

0.091

عدد أفراد األسرة  65سنة أو أعمى_اإلناث

0.06

0.19

*0.000

عدد أفراد األسرة  62سنة أو أعمى

0.06

0.20

*0.000
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المؤشر
عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل

رب االسرة يعمل

رب االسرة ال يعمل

قيمة االحتمال

0.86

0.19

0.05

0.01

0.91

0.20

*0.000

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل دائم_الذكور 0.11

0.07

0.061

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل دائم_اإلناث 0.02

0.01

0.273

عدد أفراد األسرة البالغين ويعممون عمل دائم

0.13

0.08

*0.048

عدد أفراد األسرة الحالغين وال يعممون_الذكور

0.76

1.28

*0.000

عدد أفراد األسرة الحالغين وال يعممون_اإلناث

1.40

1.26

0.135

عدد أفراد األسرة البالغين وال يعممون

1.50

2.08

*0.002

عدد األحناء في الجامعات_الذكور

0.17

0.21

0.186

عدد األحناء في الجامعات_اإلناث

0.29

0.23

0.108

عدد األبناء في الجامعات

0.46

0.44

0.354

عدد المعاقين في األسرة_الذكور

0.25

0.30

0.204

عدد المعاقين في األسرة_اإلناث

0.16

0.21

0.115

عدد المعاقين في األسرة

0.07

0.13

0.094

عدد األيتام ( األب متوفي)_الذكور

0.10

0.21

*0.023

عدد األيتام ( األب متوفي)_اإلناث

0.14

0.20

0.197

عدد األيتام األب متوفي)

0.24

0.41

*0.043

عدد العوانس في األسرة ( 40سنة فما فوق)_الذكور 0.00

0.00

0.267

عدد العوانس في األسرة ( 40سنة فما فوق)_اإلناث 0.02

0.05

*0.035

عدد العوانس في األسرة  04سنة فما فوق)

0.02

0.06

*0.028

عدد المطمقات في األسرة_الذكور

0.00

0.00

0.267

عدد المطمقات في األسرة_اإلناث

0.05

0.09

*0.019

عدد المطمقات في األسرة

0.05

0.10

*0.013

عدد الخريجين العاطمين عن العمل_الذكور

0.12

0.09

0.171

عدد الخريجين العاطمين عن العمل_اإلناث

0.07

0.12

0.053

عدد الخريجين العاطمين عن العمل

0.19

0.21

0.396

جزئي_الذكور
عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل

جزئي_اإلناث

عدد أفراد األسرة البالغين ويعممون عمل جزئي

* الفرق حين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى 0.05
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ثانياً :مؤشرات حول أفراد األسرة وحالة دخل األسرة من مختمف المصادر

تحين النتائل الموضحة في جدول ( )13أن معامقل االرتحقاط حقين عددد أفدراد األسدرة ودخقل األسقرة مقن

مختم ق ق ققف المص ق ق ققادر حم ق ق ققد  ،0.384وى ق ق ققو ارتح ق ق ققاط ط ق ق ققردي ودال م ق ق ققن الناحي ق ق ققة اإلحص ق ق ققائية (قيم ق ق ققة
االحتمال=.)0.000

ونفس النتيجة تدم الحصدول عمييدا لكدل مدن المؤشدرات التاليدة :عقدد أفقراد األسقرة ،عقدد أفقراد األسقرة

أقل من  18سنة ،عقدد أفقراد األسقرة  64-18سقنة ،عقدد أفقراد األسقرة الحقالغين ويعممقون عمقل جزئقي،
عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل دائم ،عدد أفراد األسقرة الحقالغين وال يعممقون ،عقدد األحنقاء فقي

الجامعات ،عدد الخريجين العاطمين عن العمل.

أما بالنسبة إلى مؤشر "عدد أفراد األسرة  62سنة أو أعمى" فققد تحقين أن معامقل االرتحقاط حقين عقدد

أفق قراد األسق قرة  65س ققنة أو أعم ققى ودخ ققل األسق قرة م ققن مختم ققف المص ققادر حم ققد  ،-0.089وى ققو ارتح ققاط
عكسي ضعيف ودال من الناحية اإلحصائية (قيمة االحتمال=.)0.026

أما بالنسبة لبداقي المؤشدرات فقدد تبدين أن معامقل االرتحقاط حقين عقدد أفقراد األسقرة ودخقل األسقرة مقن

مختمف المصادر غير دال من الناحية اإلحصائية (قيمة االحتمال أكحر من .)0.05
جدول رقم  :)13معامالت االرتباط بين مؤشرات أفراد األسرة وحالة الدخل
معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

المؤشر
عدد أفراد األسرة_الذكور

0.384

*0.000

عدد أفراد األسرة_اإلناث

0.284

*0.000

عدد أفراد األسرة

0.409

*0.000

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة_الذكور

0.255

*0.000

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة_اإلناث

0.198

*0.000

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة

0.276

*0.000

عدد أفراد األسرة  64-18سنة_الذكور

0.321

*0.000

عدد أفراد األسرة  64-18سنة_اإلناث

0.239

*0.000

عدد أفراد األسرة  60-18سنة

0.339

*0.000

عدد أفراد األسرة  65سنة أو أعمى_الذكور

0.006

0.883

عدد أفراد األسرة  65سنة أو أعمى_اإلناث

-0.096

*0.016

عدد أفراد األسرة  62سنة أو أعمى

-0.089

*0.026

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل جزئي_الذكور

0.176

*0.000

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل جزئي_اإلناث

0.126

*0.002
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معامل االرتباط

القيمة االحتمالية

المؤشر
عدد أفراد األسرة البالغين ويعممون عمل جزئي

0.203

*0.000

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل دائم_الذكور

0.518

*0.000

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل دائم_اإلناث

0.315

*0.000

عدد أفراد األسرة البالغين ويعممون عمل دائم

0.602

*0.000

عدد أفراد األسرة الحالغين وال يعممون_الذكور

0.135

*0.001

عدد أفراد األسرة الحالغين وال يعممون_اإلناث

0.185

*0.000

عدد أفراد األسرة البالغين وال يعممون

0.153

*0.000

عدد األحناء في الجامعات_الذكور

0.101

*0.012

عدد األحناء في الجامعات_اإلناث

0.161

*0.000

عدد األبناء في الجامعات

0.178

*0.000

عدد المعاقين في األسرة_الذكور

0.099

*0.013

عدد المعاقين في األسرة_اإلناث

0.058

0.149

عدد المعاقين في األسرة

-0.006

0.886

عدد األيتام ( األب متوفي)_الذكور

-0.009

0.829

عدد األيتام ( األب متوفي)_اإلناث

0.009

0.815

عدد األيتام األب متوفي)

0.000

0.994

عدد العوانس في األسرة ( 40سنة فما فوق)_الذكور

-0.027

0.506

عدد العوانس في األسرة ( 40سنة فما فوق)_اإلناث

-0.063

0.119

عدد العوانس في األسرة  04سنة فما فوق)

-0.066

0.100

عدد المطمقات في األسرة_الذكور

-0.010

0.808

عدد المطمقات في األسرة_اإلناث

0.033

0.410

عدد المطمقات في األسرة

0.029

0.464

عدد الخريجين العاطمين عن العمل_الذكور

0.222

*0.000

عدد الخريجين العاطمين عن العمل_اإلناث

0.161

*0.000

عدد الخريجين العاطمين عن العمل

0.249

*0.000

* االرتحاط دال إحصائياً عند مستوى 0.05

ثالثاً :مؤشرات حول أفراد األسرة ومستوى التعميم

تحين النتائل الموضقحة فقي جقدول ( )14أن متوسقط عقدد أفقراد األسقرة  64-18سقنة يسقاوي ، 3.60

 3.95في حالة أن مسقتوى التعمقيم دون الثانويقة العامقة أو ثانويقة عامقة فقأعمى عمقى الترتيقب .وتشقير
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النتققائل أنققو توجققد فققروق ذات داللققة إحصققائية حققين متوسققط عققدد أفقراد األسقرة  64-18سققنة يعققزى إلققى
حالققة مسققتوى التعمققيم .ويتحققين أيض قاً أن عققدد أف قراد األس قرة  64-18سققنة فققي حالققة أن مسققتوى التعمققيم

ثانوي ققة عام ققة ف ققأعمى يزي ققد حص ققورة جوىري ققة ف ققي حال ققة أن مس ققتوى التعم ققيم دون الثانوي ققة العام ققة (قيم ققة

االحتمال=.)0.042

ونفس النتيجة تم الحصول عمييا لكل من المؤشدرات التاليدة" :عددد أفدراد األسدرة البدالغين ويعممدون

عمل دائم ،عدد األبناء في الجامعات ،عدد الخريجين العاطمين عن العمل ".

أما بالنسبة لممؤشر"عدد أفراد األسرة البالغين ويعممون عمل جزئي" فققد تحقين أن المتوسقط الحسقاحي

في ىذه الحالة يزيد حصورة جوىرية في حالة أن مستوى التعميم دون الثانوية العامة.

أمدددا بالنسدددبة لبددداقي المؤشدددرات فقققد تحققين أنققو ال توجققد فققروق ذات داللققة إحصققائية حققين المتوسققطات
الحساحية يعزى إلى حالة مستوى التعميم.

جدول  :)10متوسطات حول مؤشرات أفراد األسرة حسب مستوى التعميم
مستوى التعميم

المؤشر

مستوى التعميم

قيمة االحتمال

دون الثانوية العامة

ثانوية فأعمى

عدد أفراد األسرة_الذكور

3.45

3.49

0.435

عدد أفراد األسرة_اإلناث

3.62

3.82

0.141

عدد أفراد األسرة

7.08

7.31

0.225

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة_الذكور

1.63

1.54

0.260

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة_اإلناث

1.58

1.62

0.400

عدد أفراد األسرة أقل من  18سنة

3.21

3.15

0.410

عدد أفراد األسرة  64-18سنة_الذكور

1.76

1.80

0.362

عدد أفراد األسرة  64-18سنة_اإلناث

1.84

2.15

*0.006

عدد أفراد األسرة  60-18سنة

3.60

3.95

*0.042

عدد أفراد األسرة  65سنة أو أعمى_الذكور

0.09

0.10

0.411

عدد أفراد األسرة  65سنة أو أعمى_اإلناث

0.17

0.09

*0.009

عدد أفراد األسرة  62سنة أو أعمى

0.17

0.13

0.212

0.41

0.30

*0.018

0.02

0.03

0.256

0.43

0.33

*0.036

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل

جزئي_الذكور

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل
جزئي_اإلناث
عدد أفراد األسرة البالغين ويعممون عمل جزئي
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مستوى التعميم

مستوى التعميم

دون الثانوية العامة

ثانوية فأعمى

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل دائم_الذكور

0.06

0.12

*0.027

عدد أفراد األسرة الحالغين ويعممون عمل دائم_اإلناث

0.01

0.02

0.231

عدد أفراد األسرة البالغين ويعممون عمل دائم

0.08

0.14

*0.020

عدد أفراد األسرة الحالغين وال يعممون_الذكور

1.10

1.22

0.144

عدد أفراد األسرة الحالغين وال يعممون_اإلناث

1.27

1.39

0.178

عدد أفراد األسرة البالغين وال يعممون

1.89

2.01

0.287

عدد األحناء في الجامعات_الذكور

0.17

0.28

*0.023

عدد األحناء في الجامعات_اإلناث

0.21

0.34

*0.010

عدد األبناء في الجامعات

0.38

0.62

*0.002

عدد المعاقين في األسرة_الذكور

0.29

0.28

0.435

عدد المعاقين في األسرة_اإلناث

0.19

0.21

0.367

عدد المعاقين في األسرة

0.13

0.07

0.103

عدد األيتام ( األب متوفي)_الذكور

0.19

0.15

0.261

عدد األيتام ( األب متوفي)_اإلناث

0.18

0.18

0.467

عدد األيتام األب متوفي)

0.37

0.33

0.369

عدد العوانس في األسرة ( 40سنة فما فوق)_الذكور

0.00

0.01

0.159

عدد العوانس في األسرة ( 40سنة فما فوق)_اإلناث

0.04

0.05

0.312

عدد العوانس في األسرة  04سنة فما فوق)

0.04

0.06

0.231

عدد المطمقات في األسرة_الذكور

0.00

0.01

0.159

عدد المطمقات في األسرة_اإلناث

0.08

0.09

0.250

عدد المطمقات في األسرة

0.08

0.11

0.153

عدد الخريجين العاطمين عن العمل_الذكور

0.06

0.21

*0.000

عدد الخريجين العاطمين عن العمل_اإلناث

0.09

0.15

*0.021

عدد الخريجين العاطمين عن العمل

0.14

0.37

*0.000

المؤشر

قيمة االحتمال

* الفرق حين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى 0.05

مؤشرات حول المساعدات ومستوى المعيشة وبعض المتغيرات

العالقة بين دخل األسرة من مختمف المصادر والحصول عمى أيدة مسداعدات طارئدة يسدتثنى منيدا

الدين والقرض)
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تح ققين النت ققائل الموض ققحة ف ققي ج ققدول ( )15أن متوس ققط دخ ققل األسق قرة م ققن مختم ققف المص ققادر وال ققذين

يحصققمون عمققى مسققاعدات طارئققة قققد حمققد  813.2شققيكل .حينمققا حمققد متوسققط دخققل األس قرة لمققذين ال
يحصققمون عمققى تمققك المسققاعدات  677.4شققيكل وتشققير النتققائل أنققو توجققد فققروق ذات داللققة إحصققائية
حققين متوسققط دخققل األس قرة مققن مختمققف المصققادر يعققزى إلققى الحصققول عمققى أيققة مسققاعدات طارئققة.

ويتحين أيضاً أن دخقل األسقر القذين يحصقمون عمقى مسقاعدات طارئقة يزيقد حصقورة جوىريقة عقن أولئقك
الذين ال يحصمون عمى تمك المساعدات (قيمقة االحتمقال= ،)0.001وىقو مقا يحقين أىميقة المسقاعدات
ليذه األسر واعتمادىا الكحير عمييا.

جدول  :)12دخل األسرة من مختمف المصادر و الحصول عمى أية مساعدات طارئة

الحصول عمى أية
العدد

مساعدات طارئة

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

نعم

250

813.2

593.1

ال

374

677.4

500.6

قيمة االحتمال
*0.001

* الفرق حين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى 0.05

الجققدول رقققم  15يوضققح مققدى ارتحققاط دخققل المقواطن الفمسققطيني حالمسققاعدات حيققث أن متوسققط دخققل
األسر التي تحصل عمى مساعدات ىو أعمى من تمك التي ال تحصل عمى مساعدات ،مما قد يشقكل

مشكمة حالية ومستقحمية في اإلرتيان لسياسة المانح األجنحي.

دخل األسرة من مختمف المصادر والمساعدات النقدية من أي جية بشكل دوري

تح ققين النت ققائل الموض ققحة ف ققي ج ققدول ( )16أن متوس ققط دخ ققل األسق قرة م ققن مختم ققف المص ققادر وال ققذين

يحصقمون عمققى مسققاعدات نقديقة مققن أي جيققة حشقكل دوري قققد حمققد  734.7شقيكل .حينمققا حمققد متوسقط
دخققل األس قرة لمققذين ال يحصققمون عمققى تمققك المسققاعدات  613.3شققيكل وتشققير النتققائل أنققو ال توجققد
فققروق ذات داللققة إحصققائية حققين متوسققط دخققل األس قرة مققن مختمققف المصققادر يعققزى إلققى المسققاعدات
النقدية من أي جية حشكل دوري (قيمة االحتمال= .)0.393ولعل ىذا يشقير إلقى انخفقاض معقدالت
اإلعانات النقدية وضعف تأثيرىا في متوسط الدخول لمفئات المستفيدة من اإلعانات.
جدول رقم  :)16دخل األسرة من مختمف المصادر و المساعدات النقدية
المساعدات النقدية

العدد

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

نعم

609

734.7

546.8

ال

15

613.3

362.3

دخل األسرة من مختمف المصادر و حيازة أرض غير السكن
29
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0.393
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تحين النتائل الموضحة في جدول ( )17أن متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر والذين يوجد

لدييم أرض غير السكن قد حمد  1,121.9شيكل .حينما حمد متوسط دخل األسرة لمذين ال يوجد لدييم

أرض غير السكن  718.9شيكل وتشير النتائل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية حين متوسط
دخل األسرة من مختمف المصادر يعزى إلى حيازة أرض غير السكن .ويتحين أيضاً أن دخل األسر

الذين يوجد لدييم أرض غير السكن يزيد حصورة جوىرية عن أولئك الذين ليس لدييم أرض غير

السكن (قيمة االحتمال= ،)0.001وىذا ناتل من استغالل األسر لألراضي التي تممكيا وذلك في
ظل اعتماد الحكومة في غزة عمى سياسة احالل الواردات وخصوصا فيما يتعمق حاالنتاج الزراعي،
مما يشجع رب األسرة عمى استغالل األرض التي يممكيا ،كما أن عدد الذين أكدوا امتالكيم لألرض

قميل حالنسحة لمعينة حيث يحمد  .%3.2وىذا يعني ضرورة اىتمام الجيات المسؤولة حتمكين الفئات
الميمشة والفقيرة عحر تمميكيم أو تأجيرىم أراضي تمكنيم من استغالليا وتحسين معدالت دخوليم

عن طريق تشغيميا في الزراعة أو الحيازات الحيوانية .

جدول رقم  :)17دخل األسرة من مختمف المصادر و حيازة أرض غير السكن

حيازة أرض غير السكن

العدد

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

نعم

20

1,121.9

801.2

ال

604

718.9

528.6

قيمة االحتمال
*0.001

* الفرق حين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى 0.05

دخل األسرة من مختمف المصادر و حيازة حيوانية

تحين النتائل الموضحة في جدول ( )18أن متوسط دخل األسرة من مختمف المصادر والذين يوجد

لدييم حيازة حيوانية قد حمد  903.2شيكل .حينما حمد متوسط دخل األسرة لمذين ال يوجد لدييم حيازة

حيوانية  717.8شيكل وتشير النتائل أنو توجد فروق ذات داللة إحصائية حين متوسط دخل األسرة
من مختمف المصادر يعزى إلى حيازة حيوانية .ويتحين أيضاً أن دخل األسر الذين يوجد لدييم حيازة

حيوانية يزيد حصورة جوىرية عن أولئك الذين ليس لدييم حيازة حيوانية (قيمة االحتمال=،)0.012
وىذا منطقي ألن الحيازة الحيوانية توفر دخالً اضافياً لألسر.

جدول رقم  :)18دخل األسرة من مختمف المصادر و حيازة حيوانية

حيازة حيوانية

العدد

المتوسط الحساحي

االنحراف المعياري

نعم

47

903.2

629.9

ال

577

717.8

533.7

* الفرق حين المتوسطين دال إحصائياً عند مستوى 0.05

30
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*0.012
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البرامج التي يمكن أن تمبي الحاجة من المساعدات االجتماعية

تحين النتائل الموضحة في جدول ( )19أن أكثر الحرامل التي يمكن أن تمحي الحاجة من المساعدات
االجتماعية ىي المساعدات النقدية حيث حمغت نسحة المؤيدين لذلك  ،%97.2ويأتي في المرتحة

الثانية حرنامل التمكين االقتصادي حنسحة  ،%45.1ثم حرامل التموين في المرتحة الثالثة حنسحة
 ،43.5ويأتي في المرتحة الراحعة حعد ذلك التأمين الصحي حنسحة  ،%38.3حينما يحتل حرنامل
إقراض المعوقين المرتحة الخامسة حنسحة  ،%7.0و يحتل حرنامل كفالة األيتام المرتحة السادسة حنسحة

.%2.6

جدول  :)19البرامج التي يمكن أن تمبي الحاجة من المساعدات االجتماعية
الحرامل

العدد*

النسحة المئوية

المساعدات النقدية

625

97.2

حرنامل إقراض المعوقين

45

7.0

التأمين الصحي

246

38.3

حرنامل كفالة األيتام

17

2.6

حرامل التموين

280

43.5

حرنامل التمكين االقتصادي

290

45.1

* يمكن اختيار أكثر من إجاحة

ويوضح الجدول  19عن توجيات ليست ايجاحية من ناحية الدالالت اإلجتماعية التنموية .ألنو يحين
أن توجو األسر الفقيرة لممساعدات النقدية المحاشرة ،وليس لتمكينيم اقتصاديا عحر مشاريع صغيرة،

من خالل حرامل التمكين االقتصادي.

ومن آثار االستمرار في المساعدات النقدية ،أن تعودت األسر عمى تمقي المساعدات والحصول عمى

المال دون عمل ،وىو ما ال يتفق مع منيل اإلسالم ،وال مع االستدامة ،وال مع عالج مشكمة الفقر.
وسوف يحول األسر إلى مجموعة من االتكاليين .كما يتضح مدى ارتحاط فكر المححوثين ححرامل

المساعدات النقدية وتغيب عنيم االستفادة من حرامل التمكين االقتصادي والمشروعات الصغيرة والتي

تشكل ارفعو لمتنمية في المجتمعات األخرى ،وعمى ذلك يمزم المزيد من الجيد والعمل نحو نشر ثقافة
االعتماد عمى النفس من خالل توفير مصدر رزق دائم من مشروع صغير ،وعمى الحكومة أن توفر

الحيئة المناسحة لمثل ىذه المشروعات.

األولوية لمصادر دخل األسرة خالل الشير الماضي:

تحين النتائل الموضحة في جدول ( )20أن المساعدات االجتماعية من الحكومة كانت تمثل أعمى
مصدر من مصادر الدخل لل وذلك حنسحة تأييد من المححوثين حمغت  ،89.37ثم مصادر دخل
31
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أخرى حنسحة  %27.01وتشمل عمى الترتيب (عمل متقطع ،عمل األحناء ،عمل رب األسرة ،األىل
واألقارب ،والجمعيات) .تأتي المساعدات االجتماعية من األونروا في المرتحة الثالثة حنسحة

 ، %18.28حينما نسب تأييد المححوثين ألولويات مصادر أخرى لدخل األسرة فيي ضئيمة كما ىو
موضح في جدول (.)21

جدول رقم  :)54األولوية لمصادر دخل األسرة خالل الشير
األولوية

المصدر الرئيسي

األولى

الزراعة وترحية الحيوانات وصيد األسماك

الثانية الثالثة الراحعة النسحة المئوية

1

0.23

1

0.00

تحويالت من داخل األراضي الفمسطينية
مشاريع لألسرة (غير الزراعة)

1

تحويالت من الخارج

0.12
0.08

1

أجور ورواتب من الحكومة

36

6

6.26

مساعدات اجتماعية من ىيئات دولية

14

4

2.63

أجور ورواتب من القطاع الخاص

25

7

1

مساعدات اجتماعية من الحكومة

510

88

4

أجور ورواتب من قطاعات العمل اإلسرائيمية

2

مساعدات اجتماعية من األونروا

5

16 140

أخرى ( انظر الجدول المكمل)

51

18 153

4.75
1

89.37
0.31

1

18.28
27.01

* جدول مكمل
مصادر الدخل

العدد النسحة المئوية

عمل متقطع

69.4 154

األحناء

10.4 23

عمل رب األسرة

10.4 23

األىل واألقارب

5.9 13

الجمعيات

9

4.1

المحور الخامس :اليئية الوطنية لممعمومات االجتماعية
إن عالج مشكمة الفقر ضرورة ىامة لتحقيق األىداف التنموية لأللفية التي أصدرتيا األمم المتحدة

لمعام 2000م والتي تشمل العتاصر التالية :القضاء عمى الفقر المدقع ،تحقيق تعميم التعميم
االحتدائي ،تعزيز المساواة حين الجنسين وتمكين المرأة ،تخفيض معدل وفاة األطفال ،تحسين العناية

32

وآخرون سمات وخصائص األسر الفقيرة في قطاع غزة 5415

الصحية لمنساء ومكافحة فيروس نقص المناعة الحشرية ،كفاية االستدامة الدائمة ،واقامة شراكة

عالمية من أجل التنمية.

والمالحظ أن كل ىذه األىداف تتمحور حول تخفيف مشكمة الفقر ،والحطالة حما يمكن من استغالل

الموارد الحشرية حطريقة مثمى لتحقيق التنمية االقتصادية .ويمكن القول أن تخفيف مشكمة الفقر يتأتى
من خالل محورين اثنين:

أوليما :النمو االقتصادي ،والذي يساىم في زيادة الدخل الحقيقي لمفرد حما يضمن تقميل مشكمة

الفقر .ويمكن لمسياسات االقتصادية ودعم القطاع الخاص واعادة توجييو المساىمة حجدية في النمو

االقتصادي وتقميل الفقر.

وثانييما :محور إعادة توزيع الدخل لصالح الفقراء والذي يضمن تحقيق آثا ار إيجاحية لمنمو
االقتصادي لصالح الفقراء .فكمما تحسنت حالة عدالة توزيع الدخل كمما انخفضت معدالت الفقر.

ويتم ذلك عحر مجموعة من السياسات االقتصادية المتعمقة حالضرائب واإلعانات والتأمينات

ومدفوعات الحطالة وغير ذلك مما يساىم في إعادة توزيع الدخل وتخفيف حدة الفقر.

وعالج مشكمة الفقر في األراضي الفمسقطينية تتطمقب توظيقف كافقة المقوارد واإلمكانقات المتاحقة محميقاً

ودوليقاً حمققا يخققدم عققالج ىققذه الظققاىرة .وقققد لمققس الحققاحثون العديققد مققن المشققاكل المتعمقققة حعققدم توظيققف
ىذه المقوارد أفضقل توظيقف ،سقواء حسقحب عقدم تظقافر الجيقود المحميقة حضقعف التنسقيق حقين القو ازرات
المعنية أو المنظمات غير الحكومية فيما حينيا وفيما حين المؤسسقات الحكوميقة .كمقا والحقظ الحقاحثون

ضققعفاً شققديداً فققي التنسققيق فيمققا حققين الممققولين مققن جيققة ومققا حققين الممققولين والقطققاع األىمققي والقطققاع

الخاص ،وكذا ما حين الممولين والقطاع الحكومي حشكل عام وخاصة في قطاع غزة.

كما وان تفعيل الزكاة فقي نظقام إيقرادات الدولقة حصقورة رسقمية حكوميقة عحقر ىيئقة الزكقاة يعتحقر أساسقاً
مققن أسققس عققالج مشققكمة الفقققر والحطالققة حشققرط توظيفيققا التوظيققف األمثققل وفققق حقرامل تنمويققة تشققغيمية

تتوافق مع حديث النحي المصطفى والذي يقول فيو "ال زكاة لغني أو لذي مرة سقوى" إال أن تكقون أداة
عمل يتم توفيرىا لمعاطل القوي حتى يتمكن من العمل ويوفر قوت يومو وأسرتو ويكقون عنصق اًر فقاعالً
في العممية التنموية.

كمققا وان غيققاب خطققة وطنيققة متكاممققة لعققالج مشققكمة الفقققر فققي فمسققطين يضققعف القققدرة عمقى المتاحعققة
والتوجيو والرقاحة عمى الجيات المختمفة المعنية حالتعامل مع ىذه الظاىرة.

وعميو فإن النموذج المتكامقل لمعقالج يحقدأ حوجقود خطقة وطنيقة لمعقالج تنطمقق مقن مؤسسقة متخصصقة

لمع ققالج ق ققادرة عم ققى التنس ققيق المتح ققادل ح ققين جمي ققع األطق قراف وتك ققون عم ققى مس ققتوى ع ققال م ققن الس ققمطة

والمسؤولية.
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وأس ققاس الخط ققة ينحن ققي عم ققى توظي ققف كاف ققة المق قوارد المتاح ققة حم ققا ف ققي ذل ققك التموي ققل ال ققدولي والمحم ققي
والمجتمع المقدني والقطقاع الخقاص ،حمقا يضقمن التمكقين االقتصقادي لمفققراء عحقر تقوفير فقرص العمقل

المختمفققة وخاصققة المحنيققة عمققى ريققادة األعمققال واألعمققال المنزليققة والصققغيرة حعيققدا عققن مجققرد اإلغاثققة

المحاشرة.

أمققا الجيققاز العامققل لممسققاىمة فققي عققالج الفقققر والحطالققة فيققو (ىيئققة وطنيققة عميققا) تعمققل عمققى التنسققيق

التققام والمسققتمر مققع جميققع أصققحاب العالقققة المحاش قرة أو غيققر المحاش قرة حعققالج مشققكمة الفقققر والحطالققة
ومحاولققة خمققق فققرص العمققل عحققر الوحققدات المققذكورة حشققكل أولققي والتاحعققة محاشقرة لمييئققة .ويقرتحط مققع
الييئققة محاشقرة ىيئققة الزكققاة ليققتم توظيققف أمواليققا حمققا يخققدم التنميققة عحققر عققالج مشققكمتي الفقققر والحطالققة
وتنمية المشاريع الصغيرة والمنزلية والحيازات الزراعية والحيوانية التي تمكن األسر الفقيرة من التمكقين

االقتصادي واالستدامة في توفير الدخل وفرصة العمل.

وسققتقوم الييئققة الوطنيققة حتكققوين الوحققدات المطموحققة ،ورحمققا مققع طقواقم موظفييققا مققن الققو ازرات والييئققات
الرسققمية المختمفققة ،األمققر الققذي يعنققي عممي قاً إعققادة تخصققيص لمم قوارد الحشققرية العاممققة فققي الققو ازرات
المختمفة والتي تعاني من الحطالة المقنعة ،والتي ال تجد ما تعممو حقيقة .األمر القذي يعنقي أنقو يمكقن

إنشققاء مثققل ىققذه الييئققة الوطنيققة لعققالج مشققكمة الفقققر والحطالققة دون تكققاليف حقيقيققة كحي قرة تثقققل كاىققل

موازنة الدولة.

وىذه ليست المحاولة األولى لتشكيل مثل ىذا الكيان ،فقد صدر حتاريخ  2005/1/31قرار من

مجمس الوزراء يحمل الرقم ( )18لسنة 2005م حتشكيل الييئة الوطنية لمكافحة الفقر ،نعتقد أن
صدور ىذا القرار كان محاولة القناع المانحين الدوليين حجدية عمل السمطة الوطنية الفمسطينية في

الحد من ظاىرة الفقر ،وقد جاء ليتواءم مع خطة التنمية  2007-2005التي تم حمورتيا وفق رؤية
غرحية حيث حددت الحكومة ىدفين رئيسين لخطة التنمية ىما ،معالجة الفقر حطريقة مستدامة،

تحسين فعالية الحكم لدى السمطة الوطنية الفمسطينية .ولكن لألسف لم يتم تفعيل ىذه الييئة.

وقد يتفق المقترح الحالي مع حعض ما جاء في قرار مجمس الوزراء ساحق الذكر ولكن ىذا المقترح

يحمل رؤية واقعية وطنية قاحمة لمتطحيق.

ويعتقد الحاحثون من خالل العديد من المققاءات مقع المعنيقين والمسقؤولين حقأن ىقذه الفكقرة ال ارئقدة سقتجد
قحوالً وتشجيعاً في األوساط الرسمية وأوساط الممولين الذين يححون أن يجدوا صداً وأث اًر لتمقويميم عمقى

أرض الواقققع .كمققا سققيجد تعاون قاً واسققعاً مققن المؤسسققات األىميققة وغيققر الحكوميققة .وقققد ظيققر ذلققك مققن
خققالل ورشققة عمققل عقققدىا الحققاحثون وجمققع فييققا عققدد كحيققر مققن مؤسسققات المجتمققع المققدني والمققانحين
الذين أحدوا استعدادا كحي ار لمتعاون.
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التصور المبدئي لمنموذج:

يعتمد التصور المبدئي لمنموذج عمى إنشاء كيان جديد رفيع المستوى باسم
الييئة الوطنية لممعمومات االجتماعية في فمسطين

ميام الييئة الوطنية لممعمومات االجتماعية:

 .1مراجعة الخطط الوطنية والقطاعية لمتأكد من أنيا تركز عمى مكافحة الفقر حمفيومو
الشمولي.

 .5اإلشراف عمى وضع السياسات واالستراتيجيات والخطط الوطنية والقطاعية اليادفة إلى
مكافحة الفقر.

 .3التأكد من إدماج وجيات نظر الفقراء واحتياجاتيم وأولوياتيم في الخطط الوطنية والقطاعية
عحر تعزيز مشاركة الفئات المختمفة في المجتمع الفمسطيني في عممية صياغة الرؤى

والسياسات التنموية.

 .0إعداد إستراتيجية وطنية لمكافحة الفقر تكون متوافقة واستراتيجيات الحماية االجتماعية
المعمول حيا في األراضي الفمسطينية ،وأن يشترك في إعدادىا عدد من الخحراء في ىذا

المجال في األراضي الفمسطينية.
.2

تقديم التوجيو واإلرشاد إلى الجيات المانحة العرحية واإلسالمية من أجل ضخ التمويل وفق

اآلليات المحددة في إستراتيجية مكافحة الفقر ،عحر القنوات المحددة لذلك.

 .6ضرورة أن تعمل الجمعيات الخيرية في قطاع غزة وفق إستراتيجية مكافحة الفقر.
.7

اإلشراف عمى تحديث الحيانات والمعمومات حول ظاىرة الفقر في فمسطين ،والتأكد من

حناء الخطط واالستراتيجيات ومراجعتيا وفقاً لمتغييرات التي تظيرىا الحيانات
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تتكون الييئة من مجمس استشاري ،ومجمس تنفيذي ،وحدات عاممة:

 .1المجمس االستشاري :وقد جاءت فكرة تشكيل ىذا المجمس ليكون التمثيل الرسمي
والمجتمعي واسع في الييئة عمى أن يكون أعضاء ىذا المجمس متخصصين في مجال

الفقر والحطالة ويضم:

 الو ازرات الحكومية ذات االختصاص مثل( :و ازرة الشؤون االجتماعية ،والعمل،والصحة ،والترحية والتعميم ،والزراعة ،واالقتصاد الوطني ،والتخطيط ،و المالية).

 -ىيئة تشجيع االستثمار ،ىيئة الزكاة الفمسطينية.

 الجمعيات الخيرية والمؤسسات األىمية المحمية :خمس أعضاء من التي يزيد تمويمياالسنوي عن ثالث ماليين دوالر.

 الجمعيات الخيرية الدولية (جمعية قطر الخيرية ،جمعية اإلغاثة اإلسالمية ،ىيئةاألعمال الخيرية IHH ،التركية).

 الييئات الدولية :منظمة المؤتمر اإلسالمي ،حنك التنمية اإلسالمي ،األونروا ،الحنكالدولي.

 .2المجمس التنفيذي :ىذا المجمس حمثاحة مجمس إدارة لمييئة ويكون عدد أعضاؤه سحعة كما
يمي:

 عضو من و ازرة الشؤون االجتماعية. عضو من و ازرة العمل. -عضو من و ازرة التخطيط.

 عضو يتم اختياره من الجمعيات الخيرية والمؤسسات األىمية المحمية. عضو يتم اختياره من الجمعيات الخيرية والمؤسسات األىمية الدولية. عضوين يتم اختيارىم من الييئات الدولية.مالحظات ىامة:

 تعتحر و ازرة التخطيط وو ازرة الشؤون االجتماعية وو ازرة العمل أعضاء دائمين فيالييئة.

 رئيس الييئة يتم تعيينو من قحل رئيس الوزراء ويكون حمنصب وزير أو وكيل و ازرة. يتناوب األعضاء غير الدائمين عمى عضو الييئة من خالل فئاتيم المحددة حيثتعتحر مدة العضوية ثالث سنوات.
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إن إنشاء ىذه الوحدة يمثل نواة أساسية لترشيد استغالل الموارد المالية والمادية والحشرية ،حما يخدم

عالج مشكمتي الفقر والحطالة .إن ىذه الفكرة ليست حدعا حين الدول حل ىي موجودة في العديد من

الدول حيدف عالج المشكمة .ويمكن االستفادة من تجارب العديد من الدول في ىذا الخصوص فيما
يتعمق حإنشاء ىذا الكيان الجديد وتفعيل دوره حمسؤولية كحيرة ليكون رافعة لمعممية التنموية في

األراضي الفمسطينية ومشاركا في توفير فرص العمل وداعما لممشاريع الصغيرة وعالج مشكمتي الفقر

والحطالة.

المحور السادس :أىم النتائج والتوصيات:

 لوحظ أن عالقة طردية حين الحالة التعميمية وحالة العمل ،فكمما زاد المستوى التعميمي لرب
األسرة تزيد فرصتو في الحصول عمى العمل .مما يعني توجيو السياسات الحكومية حيذا

االتجاه.

 أظيرت النتائل أن ىناك فرصة أعمى في الحصول عمى عمل في القطاع الخاص لمذين
مؤىالتيم ثانوية عامة فأعمى ،أما من دون ذلك فيعممون في القطاع غير المنظم ،فمن يممكون

شيادات لدييم فرصة أعمى من غيرىم في الحصول عمى وظيفة في القطاع الخاص أو
الحكومي.

 تحين أن متوسط دخل األسرة الفقيرة من مختمف المصادر  757شيكل ،في حين أعمى متوسط
دخل األسرة من مختمف المصادر وصل  2,103شيكل وذلك لمذين يعممون في القطاع
الحكومي ،حينما لمذين يعممون في القطاع الخاص فقد حمد متوسط الدخل  1,176شيكل ،حينما
أدنى دخل كان من نصيب الذين يعممون في القطاع غير المنظم حيث حمد متوسط الدخل

 800,6شيكل.

 تحين النتائل أن دخل األسر التي تحصل عمى مساعدات طارئة يزيد حصورة جوىرية عن أولئك
الذين ال يحصمون عمى تمك المساعدات ،مما يوضح مدى ارتحاط دخل المواطن الفمسطيني
حالمساعدات حيث أن متوسط دخل األسر التي تحصل عمى مساعدات ىو أعمى من تمك التي

ال تحصل عمى مساعدات ،مما قد يشكل مشكمة حالية ومستقحمية في االرتيان لسياسة المانح
األجنحي ،األمر الذي يعني ضرورة العمل عمى تغيير سياسات الدعم اإلغاثي لصالح الدعم
التنموي.

 أشارت النتائل إلى عدم وجود عالقة حين دخل األسرة ومدى المديونية حفواتير كيرحاء أو فواتير
الحمدية وىذا منطقي ألن موضوع دفع فواتير الكيرحاء وفواتير المياه والحمدية ىو ثقافة مجتمعية،
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كما أن الفرق في متوسط الدخول قميل جداً لمقارنة المدينين وغير المدينين لشركة الكيرحاء،
كما أن ىناك عالقة طردية حين دخل األسرة وامتالكيا لموتور كيرحاء.

 توجد فروق ذات داللة إحصائية حين متوسط عدد أفراد األسرة يعزى إلى حالة عمل رب
األسرة .ويتحين أيضاً أن عدد أفراد األسرة في حالة أن رب األسرة يعمل يزيد حصورة جوىرية
في حالة أن رب األسرة ال يعمل ،حيث متوسط عدد أفراد األسرة يساوي  7.85فرد في حالة

أن رب األسرة يعمل ويساوي  6.86في حالة رب األسرة ال يعمل ،وىو شيئ منطقي يرحط
الفقر حالطالة عموما.

 تتوفر رغحة كحيرة لدى المستفيدين من حرامل المساعدات والمنح في استمرار المنح والمساعدات
عمى التحول إلى تمويل مشاريع صغيرة ممموكة ليذه األسر تؤدى إلى استغنائيم عن

المساعدات حل وتحوليم إلى فئات متمكنة اقتصاديا قادرة عمى اإلعالة الذاتية وليست ححاجة
إلى المساعدات.
التوصيات:
 التحضير إلنشاء الييئة الوطنية لممعمومات االجتماعية حأقساميا المختمفة ومنحيا الصالحيات
التي تمكنيا من تحمل مسؤولياتيا وتحقيق أىدافيا وىو أمر قاحل لمتحقيق.

 ضمان دور الييئة الوطنية لمتنسيق حين جميع مكونات المجتمع الفاعمة والمؤثرة في موضوع
الحطالة حما يضمن المساىمة الفاعمة في توظيف التمويل الدولي لعالج مشكمة الحطالة.

 تسعى الحكومة لرحط المساعدة النقدية أو العينية التي تتمقاىا األسرة المستفيدة من مختمف
الو ازرات ،حإلتحاق األحناء حالمدراس ومن ثم الجامعات ،لما لو من أثر عمى زيادة المستوى
التعميمي ألحناء األسر الفقيرة والميمشة حما يساىم في إمكان تحوليا إلى أسر قادرة عمى

الكسب في المستقحل.

 تشديد الحكومة الرقاحة عمى العمالة في القطاع الخاص وخصوصا غير المنظم وذلك لتحسين
ظروف العمل ،حشكل عام والعمل نحو تحديد حد أدنى لألجور حالتسيق مع القطاع الخاص.

 استغالل أموال الوقف والعمل نحو استثمارىا حشكل أفضل وذلك لتكون مصد اًر من مصادر
تمويل حرامل مكافحة الفقر ،وكذلك استغالل أموال الزكاة عحر طرقيا المشروعة.

 الححث عن وسائل تفعيل دور القطاع الخاص في مجال التشغيل حصورة أفضل.
 توجيو أموال المانحين نحو التمويل التنموي وليس اإلغاثي ،حما يساىم في ايجاد وسائل لتخريل
األسر من دائرة الفقر عحر ثقافة االعتماد عمى النفس حاعتماد سياسة المشاريع الصغيرة،
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خصوصا فيما يتعمق حاالنتاج الزراعي والحيازات الحيوانية ،من خالل االستغالل األمثل

ألراضي المحررات.

 إطالق حمالت توعية لممواطنين وخاصة األسر الفقيرة والميمشة والعاطمين العمل والخريجين
حالتوجو إلى القطاع الخاص وقطاع التوظيف الذاتي وخاصة لمخريجين في مجاالت اليندسة

وتكنولوجيا المعمومات وغيرىا.

 توجيو حرامل التعميم المتوسط لمتعميم الميني المتخصص حناء عمى حاجة المجتمع الفمسطيني
والفدرة عمى الحصول عمى فرص العمل.

 العمل عمى إيجاد عالج لمتراكمات الكيرحاء والماء عمى األسر الفقيرة .وىذا يتضمن وجود
حمالت توعية وطنية حول سداد فواتير المياه والكيرحاء ،وايجاد وسائل وحرامل لألسر الفقيرة
حيذا الخصوص من قحيل إعفاء ىذه األسر من نسحة من ىذه الفواتير مع تجميد المستحقات

القديمة.
المراجع :
 .1اإلئتالف من أجل النزاىة والمساءلة (أمان) ( .)2010مؤسسة رعاية أسر الشيداء
والجرحى – واقع وتحديات .سمسمة تقارير .31

 .2حكدار ( .)2006الفقر في األراضي الفمسطيني ،تقرير صادر عن المجمس االقتصادي
الفمسطيني لمتنمية واألعمار "حكدار"حمناسحة يوم الفقر العالمي.

 .3حسن ،عحداهلل ( .)2005الفقر في فمسطين وسياسات مكافحتو (حالة عممية محافظة
جنين) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية ،ناحمس.

 .4احوحطب ،غسان ( .)2010قراءة في تقرير التنمية اإلنسانية  2010\2009األرض
الفمسطينية المحتمة .يوم دراسي حتاريخ  28حزي ارن  ،2010جامعة حيرزيت :مركز دراسات

التنمية.

 .5الحنيطي ،دوخى وآخرون ( .)2004تمييز األسر الفقيرة من غير الفقيرة في المناطق
النائية التاحعة إلقميم جنوب األردن.

 .6دخل اهلل ،صححية ( .)2012التحاين المكاني لتوزع ظاىرة الفقر في مدينة ناحمس وسحل
مكافحتو(دراسة في جغرافيا التنمية) ،رسالة ماجستير غير منشورة ،جامعة النجاح الوطنية،
ناحمس.
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أ.د .محمد مقداد

 .7الرفاعي ،محمد عحداهلل( .)2007معوقات حيانات قياس الفقر ،المؤتمر اإلحصائي العرحي
األول ،عمان األردن  13-12نوفمحر.

 .8سراج ،إسماعيل ويوسف ،محسن ( .)1997الفقر واألزمات االقتصادية .سمسمة كتيحات
مركز احن خمدون لمدراسات اإلنمائية .

 .9صافي ،سمير ومقداد ،خميل ( .)2010دراسة مقارنة حول الخصائص االجتماعية

واألسرية والزواجية والتعميمية واالقتصادية لألسرة في األراضي الفمسطينية (-1997

 ،)2007الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني مشروع النشر والتحميل الستخدام حيانات

التعداد.

 .10العالول ،عحد الماجد ( .)2011تقييم اإلستعداد المؤسسي ضد الفساد في الجمعيات

الخيرية الكحرى في قطاع غزة ،اإلئتالف من أجل النزاىة والمساءلة (أمان)  ،رام اهلل-

فمسطين.

 .11العضايمة ،لحنى ( .)2001خصائص األسر الفقيرة ومشكالتيا في المجتمعات المحمية
الحضرية ،األردن.
 .12عميوة ،جحر ( .)2007إدارة وتنظيم أموال الزكاة وأثرىما في الحد من ظاىرة الفقر في

قطاع غزة (دراسة تطحيقية عمى الجمعيات اإلسالمية العاممة في مجال الزكاة في قطاع

غزة) ،الجامعة اإلسالمية -غزة :دراسة ماجستير.

 .13المالكي ،مجدي وآخرون ( .)2012الضمان االجتماعي في األراضي الفمسطينية :الوضع
الراىن والتحديات دراسة استكشافية ،رام اهلل :معيد أححاث السياسات االقتصادية

الفمسطيني(ماس).

 .14و ازرة الشؤون االجتماعية ( .)2005شحكة الحماية االجتماعية -حرنامل حماية أفقر الفقراء،
رام اهلل -فمسطين.

 .15و ازرة الشؤون االجتماعية ( .)2010إستراتيجية التحويالت النقدية ،رام اهلل -فمسطين.

 .16و ازرة الشؤون االجتماعية ( .)2011إستراتيجية الحماية االجتماعية ،رام اهلل -فمسطين.
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