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المنظمات غير الحكومية الفمسطينية () NGOS
الممخص:

" دراسة جغرافية تنموية "

البحثثث يتوثثارا د ارسثثة الموظمثثات غيثثر الحكرميثثة السمسثثطيوية د ارسثثة جغرافي ثة تومريثثة ريتكثثر

م ثالثة محارر ،يتوارا المحرر األرا التومية السمسطيوية م حيثث األدثدا

راإلشثكاليات ،رالمحثرر

الثثثاوا الترزيثثج الجغ ارفثثا لمموظمثثات غيثثر االحكرميثثة رالمحثثرر الثالثثث يتوثثارا ترزيثثج الموظمثثات غيثثر

الحكرميثثة عمثثى الاطاعثثات التومريثثة كاطثثاع التعمثثيم رالصثثحة رالز ارعثثة رقطثثاع الم ثرأة رحاثثرا اإلوسثثا
رقطثثاع المثثدمات راإلق ثراض راألبحثثاث رقطثثاع البيهثثة رفثثا الوثايثثة ترصثثا البحثثث إلثثى مجمرعثثة م ث
الوتاهج رالترصيات.

Abstract
The study discusses The Palestinian NGO`s Development
Geography studying, It included three subject, The first Palestinian
Development, aims, Problems, The second The geography distribution for
NGO`s ,The Third it deals the geography distribution for NGO`s by the
sectors development , Education , Health, Agriculture, Women, Human
right , Service sector , Research, Environment sector, . Finally, the study has
arrived at a number of results and recommendations.
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المحور األول :اإلطار النظري:

يتوارا البحث رجرد الموظمثات األدميثة فثا الموثاطا السمسثطيوية رترزيعثثا الجغ ارفثا ردرردثا فثا توميثة
الاطاعات الممتمسة كاطاع التعميم رالصحة رالتومية ااجتماعية رالزراعة رالثاافة رالمرأة ،رعالقثة دثذ

التومية بمطة التومية السمسطيوية
مبررات اختيار الموضوع:

 .1األدمية الكبيرة لمموظمات غير الحكرمية فا عممية التومية.
 .2اوتشار الموظمات غير الحكرمية بشكا ممحرظ فا جميج المحافظات السمسطيوية
 .3اوتشار الموظمات غير الحكرمية فا جميج الاطاعات التومرية

أهداف الدراسة:

 .1التعر عمى الترزيج الجغرافا لمموظمات غير الحكرمية فا المحافظات السمسطيوية.

 .2إبراز درر الموظمات غير الحكرمية فا تومية الاطاعات الرهيسية فا المجتمج السمسطيوا
 .3سيرضح البحث عالقة أددا
طريقة القيام بالبحث:

 .1العما المكتبا

المناهج المستخدمة

 .1الموثج التحميما

الموظمات غير الحكرمية بأددا

مطة التومية السمسطيوية.

 .2العما الميداوا
 .2الموثج الرصسا

 .2الموثج الرظيسا
األساليب المستخدمة

 .1األسمرب اإلحصاها

 .2األسمرب التحميما

مشكمة البحث:

يمكن حصر مشكمة البحث في مجموعة من التساؤالت:

 .1ما در الدرر التومري الذي تارم به الموظمات غير األدمية
 .2دا تترزع الموظمات غير الحكرمية عمى الاطاعات التومرية بشكا عادا
 .3دا دواك عالقة بي الدرر الذي تارم به دذ الموظمات رمطة التومية السمسطيوية.

فروض البحث:

 -1يرجد اوسجام بي األددا

التومرية لمموظمات غير الحكرمية رمطة التومية السمسطيوية

-2ا يرج د عدالة فا الترزيج الجغرافا لمموظمات غير الحكرمية عمى المحافظات السمسطيوية ركذلك
الاطاعات التومرية الممتمسة.
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مقدمة:

يراجه المجتمج السمسطيوا الكثير م التحديات بسبب تراصا ااحتالا اإلسراهيما لممواطا

السمسطيوية فا الضسة الغربية رقطاع غزة ،عمى مدار السثورات الماضثية شث ااحثتالا دجمثة شرسثة
عمثثى كافثثة م ارفثثا الحيثثاة ااجتماعيثثة رااقتصثثادية الثثى جاوثثب المؤسسثثات المدويثثة رالعامثثة رمؤسسثثات
السثثمطة ،تمثثك الثجمثثة التثثا لثثم تكث تميثثز بثثي الاطاعثثات ااجتماعيثثة رااقتصثثادية أر المدويثثة .إا أ
تماسك المجتمج السمسطيوا فا ظا دذ الظثرر

الاثادرة لستثرات طريمثة يثدا عمثى ممثزر اجتمثاعا

داها لدى األفراد رالمؤسسات السمسطيوية الذي يشكا الركيزة األساسية لمصمرد ،رعميه فإ أي عمميه

تومرية ا بد رأ تستود عمثى إصثالح دثذ المؤسسثات سثرات كاوثت تابعثة لماطثاع المثاص أر العثام أر
األدما ،فاد بيوت تجربة التومية أ عراما الوجاح فا تحايا أدثدا

التوميثة ا تترقث

عمثى الثثررات

رالجغرافيثثا رعثثدد السثثكا  ،عراومثثا تعتمثثد باألسثثاس عمثثى سثثالمة الرؤيثثة التومريثثة رصثثالح الحكثثم رحس ث
اإلدارة التومرية روزادتثثا ،ريالحثظ أ جميثج الثدرا التثا أمساثت فثا تثرفير دثذ العرامثا لثم تثوجح فثا
تحايثثا أدثثدافثا التومريثثة ،بغثثض الوظثثر ع ث فاردثثا أر غوادثثا بثثالثررات الطبيعيثثة أر عثثدد سثثكاوثا أر
مساحتثا أر مرقعثا الجغرافا .بيوما وجد الدرا التا تمكوت م بوات الحكم الصالح راإلدارة التومريثة
الكس ثثرتة ،ررض ثثعت رؤيتث ثثا التومري ثثة بااس ثثتواد إل ثثى التحمي ثثا العمم ثثا لبيهتث ثثا التومري ثثة رمث ثراط قرتث ثثا
رتميزد ثثا ربمش ثثاركة راس ثثعة مث ث ش ثثركات التومي ثثة فيث ثثا رماص ثثة مؤسس ثثات العم ثثا األدم ثثا رالموظم ثثات
التومرية غير الحكرمية ،رقثد تساقمثت ظثادرة الساثر فثا األ ارضثا السمسثطيوية بصثررة ماصثة فثا أراهثا
الثماويوثات رمطمثثج التسثعيوات بسثثبب سياسثات العاثثاب الجمثاعا التثثا اوتثجتثثا سثثمطات ااحثتالا فثثا
قمج ااوتساضة األرلثى راحتراهثثا رتساقمثت الظثادرة مثرة أمثرى فثا السثوتي الماضثيتي بسثبب مراصثمة
إس ث ثراهيا لسياسث ثثة العاث ثثاب الجمث ثثاعا راإلغث ثثالا رفث ثثرض موث ثثج التجث ثثرا رتاييث ثثد حريث ثثة الحركث ثثة رتث ثثدمير
الممتمكات رالموازا رتجري

مساحات راسعة مث األ ارضثا الزراعيثة رقمثج األشثجار رتثدمير الموشث ت

التجارية رالصواعية رااقتصادية()1

لاد استطاع المجتمج السمسطيوا تشكيا الثيهات رالمؤسسات رالتجمعات المدوية التثا مكوتثه
م التعبير ع وسسه رأددافثه ،كمثا اسثتطاع المجتمثج السمسثطيوا فثا الضثسة رالاطثاع تشثكيا شثبكات

اجتماعيثثة رسياسثثية عديثثدة رمتورعثثة بممتم ث

المجثثاات م ث التعمثثيم العثثالا إلثثى المثثدمات الصثثحية

رااجتماعيثثة رصثثرا إلثثى التعبيثثر السياسثثا .تمثثك المؤسسثثات فتحثثت المجثثاات أمثثام األف ثراد لممسثثادمة

United Nations Development, Focus Poverty in Gaza and west Bank, Jerusalem, 2002,Vol.3. p3
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رااومراط فا العما ااجتماعا الجمثاعا ،كمثا سثادمت ربشثكا مباشثر فثا توميثة قطاعثات المجتمثج
السمسطيوا الممتمسة.
المحور الثاني :التنمية واشكاالتها في فمسطين:

مفهوم التنمية:

مسثرم التومية يعد م أدم المساديم العالمية فا الار العشري  ،حيث أُطما عمى عمميثة تأسثيس وظثم

اقتصادية رسياسية متماسكة فيما ُيسمى بث "عممية التومية" ،ريشير المسثرم لثذا التحرا بعد ااستاالا
فا الستيويات م دذا الار  -فا آسيا عرافريايثا بصثررة جميثة .رتبثرز أدميثة مسثثرم التوميثة فثا تعثددأبعاد رمسترياته ،رتشابكه مج العديد م المساديم األمرى مثا التمطيط راإلوتاج رالتادم.

رقد برز مسثرم التومية بصررة أساسية موذ الحرب العالمية الثاويثة ،حيثث اسثتُمدم لمدالثة عمثى عمميثة
إحثثداث مجمرعثثة مث التغي ثرات الجذريثثة فثثا مجتمثثج معثثي ب بثثثد إكسثثاب ذلثثك المجتمثثج الاثثدرة عمثثى
التطرر الذاتا المستمر بمعدا يضم التحس المتزايد فا ورعية الحياة لكا أفراد  ،بمعوى زيادة قدرة
المجتمج عمى ااستجابة لمحاجات األساسية رالحاجات المتزايدة ألعضثاههب بالصثررة التثا تكسثا زيثادة

درجثثات إشثثباع تمثثك الحاجثثاتب ع ث طريثثا الترشثثيد المسثثتمر اسثثتغالا الم ثرارد ااقتصثثادية المتاحثثة،
رحسث ث ترزي ثثج عاه ثثد ذل ثثك ااس ثثتغالا .ث ثثم تط ثثرر مسث ثثرم التومي ثثة احاث ثاً ليث ثرتبط بالعدي ثثد مث ث الحا ثثرا
المعرفية .فأصبح دواك التومية الثاافية التا تسعى لرفج مسثترى الثاافثة فثا المجتمثج رترقيثة اإلوسثا ،
ركذلك التومية ااجتماعية التا تثد

إلى تطرير التساعالت المجتمعيثة بثي أطث ار

المجتمثج :السثرد،

الجماعثثة ،المؤسسثثات ااجتماعيثثة الممتمسثثة ،الموظمثثات األدميثثة ،رم ث دوثثا كثثا دثثذا البحثثث لمرقثثر

عمثثى مثثدى اوتش ثار الموظمثثات غيثثر الحكرميثثة فثثا المجتمثثج السمس ثثطيوا ردررد ثثا فثثا توميثثة المجتمثثج
السمسطيوا رالاطاعات الممتمسة التا تسادم فا أحداث تومية فيثا ،رقد كا لالزدياد المتوثاما لسثرعة
التطثثررات ااقتصثثادية رالعمميثثة رالتكورلرجيثثة بعثثد الحثثرب العالميثثة الثاويثثة أث ثرة فثثا تعثثاظم ا مثثاا ،فاثد
حتمت الظثرر

أ تحتثا إعثادة البوثات إلشثباع الحاجثات األساسثية مكثا الصثدارة بالوسثبة ل رلريثات

رفا مثا دذا المواخ كا م الممك الوظر إلى التوميثة الااهمثة عمثى الومثر المثادي رتحسثي ظثرر

المعيشة كمستاح لمتادم ()2

إشكالية التنمية الفمسطينية تحت االحتالل

دوثثاك إجمثثاع عمثثى اسثثتحالة قيثثام توميثثة شثثاممة فثثا األ ارضثثا السمسثثطيوية المحتمثثة طالمثثا دثثا

تحثثت سثثمطة ااحثثتالا .فاثثد فرضثثت إس ثراهيا قيثثرد عمثثى الحركثثة بثثي الموثثاطا الممتمسثثة فثثا الضثثسة
 2اليونسكو ،دليل عمل العقد العالمي للحنمية الثقافية  ،1997-1988ص 8
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الغربية رقطاع غزة فاد أغمات الحدرد السمسطيوية مج إسراهيا فعميا لمدة  72يرما مالا مدة  92يرما
الراقعة فا الربثج األميثر مث العثام  2222ممثا أدى إلثى تاييثد الصثادرات رالثراردات السمسثطيوية رموثج
السمسثثطيويي مث الرصثثرا إلثثى أمثثاك عممثثثم ربالتثثالا فاثثدا مصثثادر دممثثثم مث العمثثا فثثا إس ثراهيا
رالمسثترطوات رالموثثاطا الصثواعية ،إلثثى جاوثب ذلثثك كاوثثت الحركثة عمثثى المعثابر الدرليثثة مثج كثثا مث

األرد رمصثثر مايثثدة بصثثررة أكبثثر ( )3فاثثد أعاقثثت حركثثة التجثثارة بثثي قطثثاع غ ثزة رجمثرريثثة مصثثر
العربيثثة كمثثا تعثثرض معبثثر الموطثثار ل غثثالا  58يرمثثا ردثثر المعبثثر التجثثاري الرحيثثد لجميثثج البضثثاهج
األمر الذي سادم فا شا الحركة التجارية بشكا كبير ،رقد ارتسعت وسبة أيثام اإلغثالا مث %5887
مث مجمثثرع األيثثام فثثا الربثثج األميثثر مث العثثام  2222الثثى وسثثبة  %72مث مجمثثرع األيثثام فثثا الربثثج
األرا م العام  2221فا الضسة الغربية ،رفثا قطثاع غثزة ارتسعثت الوسثبة مث  %4183مث مجمثرع

األيثثام فثثا الربثثج األرا مث العثثام  2222الثثى  %6589م ث مجمثثرع األيثثام فثثا الربثثج الثثثاوا م ث العثثام

)4( 2221رلك ماارمة ااحتالا طريا األمد تسترجب العما عمى توسيذ استراتيجيات مراجثثة عمثى
جبثات متعددة ،سياسية راقتصادية رثاافية أيضا .فاامتالا الكبير فثا ميث از الاثرى العسثكري لغيثر
صثثالح الثثدرا العربيثثة م ث جثثثة ،ررفثثض العثثرب الرضثثرخ لممعتثثدي م ث جثثثة أمثثرى ،قثثاد إلثثى إطالثثة

ااحثثتالا عرادامثثة الصثراع .ربثثات العمثثا عمثثى موثثج المعتثثدي مث تحايثثا أددافثثه ،عرا ازلثثة آثثثار عدراوثثه
راسثثتعادة الحاثثرا السمسثثطيوية رالعربيثثة المشثثررعة موثثه ،يعتمثثد ،عثثالرة ع ث الوضثثاا السياسثثا ،عمثثى
تطرير قاعدة اقتصادية راجتماعية متيوة كسيمة بتثبيت المراطوي دامثا رطثوثم ،رعمثى صثياوة تماسثك
السياسثثا .رقثثد بثثرز دثثذا المرق ث

الوسثثيج ااجتمثثاعا رتحسثثي شثثررط ثبثثات المرق ث

مثثالا مثثؤتمر

التوميثثة مث اجثثا الصثثمرد الثثذي عاثثد فثثا الاثثدس فثثا عثثام  ،1982رالثثذي دعثثا إلثثى اسثثتراتيجية تومريثثة

تركز عمثى رضثج البثرامج التومريثة رفثا األرلريثات التثا تسثتجيب مثج تثرفير شثررط الصثمرد رماارمثة
ااحتالا .رترى رجثة الوظر دذ أ التومية ،بكا ما تعويه م تحس فا مسثترى المعيشثة رتطثرير
فثثا شثثررط الحيثثاة ،رمصرصثاً تطثثرير اإلوتثثاج رالمثثدمات رالبويثثة التحتيثثة رمثثا يراكبثثثا م ث فثثتح فثثرص
عم ثثا ،تس ثثثم ف ثثا تعزي ثثز عرام ثثا الص ثثمرد ،مصرصث ثاً إذا كاو ثثت ثم ثثار التومي ثثة تع ثثم السه ثثات الش ثثعبية

رالمواطا السايرة را توحصر فراهددا عمثى السهثات الميسثررة .لاثد رجحثت التجربثة ذاتثثا جثدرى الترجثه

3

Office of the United Nations Special Co-ordinator, Report on the Palestinian
Economy,Gaza,Sprring,2001, p2
4
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الثالثثث ،الثثذي ا يثثرى أي توثثاقض بثثي التوميثثة رماارمثثة ااحثثتالا ،بثثا اوثثه دعثثا لمجمثثج بيوثمثثا بصثثررة

مالقة(.)5

إشكالية التنمية بعد نشوء السمطة الوطنية الفمسطينية

بعثثد ترقيثثج اتساقثثات أرسثثمر فثثا أيمرا/سثثبتمبر  ،1993روشثثرت السثثمطة الرطويثثة السمسثثطيوية فثثا

عام  1994برزت متغيرات جديدة ذات تأثير مثثم عمثى بيهثة التوميثة السمسثطيوية رآلياتثثا .فاثد أصثبح

لمشثثعب السمسثثطيوا فثثا األ ارضثثا المحتمثثة رلممثرة األرلثثى إدارة تومريثثة رسثثمية لثثثا مصثثمحة فثثا إطثثالا
عممية التومية .رقد امتمكت دذ اإلدارة ،بمرجب اتساقات أرسمر ،أدرات إدارية راقتصادية دامة إلدارة
رترجيه عممية التومية رالتأثير عميثثا .كمثا قثدمت الجثثات الماوحثة معروثات كبيثرة لمسثمطة السمسثطيوية
بثد

مساعدتثا فا مراجثة مشكالت التمم

التا تراكمت عمى مدى العارد الماضية ،رفا إطثالا

التومية ااقتصادية رااجتماعية.
رقد راكب دذ التطثررات إوثثات الثتحكم المباشثر لسثمطات ااحثتالا فثا تثراميص ااسثتثمارات
العامثثة رالماصثثة فثثا الموثثاطا  Aر ،Bرفثثا الض ثراهب المباش ثرة ،رفثثا تثثرميص المصثثار رالرقابثثة
عميثا .كما وص اتساا ارسمر عمى اوتااا حر ل فراد رالبضثاهج بثي الضثسة الغربيثة رقطثاع غثزة مث

مالا "ممر آم " ،رعمى حرية التجارة المارجية المباشرة لمشركات السمسطيوية ،رحا استمدام المراوئ
رالمط ث ثثارات اإلسث ث ثراهيمية لث ث ثثذا الغ ث ثثرض رم ث ثثوح الش ث ثثركات السمس ث ثثطيوية معامم ث ثثة متكافه ث ثثة م ث ثثج وظث ث ثراهثم
اإلس ثراهيميي  ،األمثثر الثثذي رسثثج م ث الثثثامش المتثثاح أمثثام تط ثرر الاطثثاع المثثاص السمسثثطيوا رأمثثام
تطرير السمطة السمسطيوية لسياساتثا المالية المحسزة لالستثمار رالتومية.

رلك اتساا أرسمر مث جثثة أمثرى ،أباثى لسثمطات ااحثتالا سثيطرة عمثى اسثتمدامات وحثر

 62فا الماهة م مساحة أراضا الضسة رغزة ،رسيطرة عمى معظثم مصثادر الميثا  ،رسثمطات شثاممة
عمثثى حركثثة الم ثراطوي رالتجثثارة الدامميثثة بسثثبب باثثات الموثثاطا  Cتحثثت السثثيطرة اإلس ثراهيمية ،رعمثثى
حركثثة السثثسر رالتجثثارة المارجيثثة بسثثبب السثثيطرة اإلسثراهيمية عمثثى المعثثابر الدرليثثة مثثج األرد رمصثثر،
ممثثا مكوثثثا م ث امثثتالك مسثثاتيح تحكثثم رهيسثثية فثثا تطثثرر ااقتصثثاد السمسثثطيوا .رم ث المعثثرر

أ

إس ثراهيا بثثدأت فثثا اسثثتمدام مسثثاتيح الثثتحكم تمثثك بشثثكا تعسثثسا إلحبثثاط التوميثثة السمسثثطيوية موثثذ اليثثرم
األرا لتشثثكا السثثمطة السمسثثطيوية ،رلثثيس فاثثط بعثثد وشثثرت الممثثاطر األمويثثة ،مراصثثمة بثثذلك سياسثثات
إجثاض التومية التا مارستثا قبا ذلك .حيث عطمت تشغيا الممر ا م بي الضثسة رغثزة ،ربثدأت

 5اللجنة االقحصادية واالجحماعية لغربي آسيا  ،نحوو ؤييوة جنمويوة فلسوةينية المنحود العربوي الودولي ووا ةعواد الحأهيول
8
والحنمية في األؤض الفلسةينية المححلة :نحو الدولة المسحقلة بيروت 14-11 ،جشرين األوا/أكحوبر 2224

7

بممارسة سياسة اإلغالا رالحصار موذ عام  ،)6(1993ربذلك تعرض المجتمج السمسطيوا صعربات
اقتص ثثادية ك ثثادت أ تط ثثيح بكاف ثثة قطاعات ثثه رماص ثثة ااجتماعي ثثة موث ثثا ل ثثرا مس ثثادمة مجمرع ثثة مث ث

الموظمثثات غيثثر الحكرميثثة ف ثثا دع ثثم صثثمرد المجتمثثج السمسثثطيوا رالتثثا تأس ثثس ج ثثزت موث ثثا فثثا ظثثا
السثثمطة الرطويثثة السمسثثطيوية بالوسثثبة ،فاإلحصثثاهيات تشثثير إلثثى أ  %54مث دثثذ الموظمثثات أوشثثهت
قبا عام  ،1993بيومثا  %46أوشثهت بعثد عثام  .1993رعمثى صثعيد الترزيثج الجغ ارفثا ،وجثد امتالفثاً

راضحاً حيث أ  %67م موظمات قطاع غزة األدمية تأسست بعد عام  ،1993بيوما تأسس حرالا

 363مث دثثذ الموظمثثات فثثا الضثثسة الغربيثثة بعثثد عثثام  ،1993رذلثثك يبثثرز زيثثادة كبيثرة فثثا الموظمثثات
الجديدة فا قطاع غزة عوثا فا الضسة الغربية.
المبحث الثالث :المنظمات غير الحكومية وتنمية المجتمع الفمسطيني:

 حيوية المجتمع المدني الفلسطيني ومخزون رأس المال االجتماعي

فثثا الشثثثر األميثثر م ث عثثام  ،1996أصثثدرت الجمعيثثة العامثثة ل مثثم المتحثثدة ق ث ار اًر يتضثثم "إعثثال

الحا فا التومية" ،ريعتبر فا مادته األرلى أ "الحا فثا التوميثة حثا مث حاثرا اإلوسثا غيثر قابثا

لمتصر  ،ربمرجبه يحا لكا إوسا رلجميج الشثعرب المشثاركة راإلسثثام فثا تحايثا توميثة اقتصثادية
راجتماعي ثثة رثاافي ثثة رسياس ثثية ،رالتمت ثثج بث ثثذ التومي ثثة الت ثثا يمكث ث فيث ثثا إعم ثثاا جمي ثثج حا ثثرا اإلوس ثثا

رالحريات األساسية إعمااً تاماً"( ،)7فاألراضا السمسطيوية المحتمة تمتاز بوشرت رتطرر مجتمثج مثدوا

يمتثاز بالحيريثة مصرصثاً عمثى صثعيد العمثثا التومثري رمدمثثة المجتمثج ،األمثر الثثذي يشثكا إمكاويثثات
كبيرة لممشاركة المجتمعية عمى ممتم

مستريات التمطيط رتوسيذ ااستراتيجيات رالبرامج .إذ تومثرط

مهثثات المؤسسثثات غيثثر الحكرميثثة رشثثبه الحكرميثثة فثثا وشثثاط تومثثري ممتثثد فثثا سثثاهر أرجثثات التجمعثثات
السمسثثطيوية فثثا المثثد رالاثثرى رالمميمثثات لمحسثثاظ عمثثى الوسثثيج المجتمعثثا فثثا مراجثثثة حثثرب سثثمطات

ااحثثتالا الثادفثثة إلثثى تثمثثيش المجتمثثج السمسثثطيوا رتستيتثثه ( )8رقثثد تمكث المجتمثثج السمسثثطيوا مثثالا

سثثورات ااحثثتالا م ث تشثثكيا مجمرعثثة م ث الثثررابط رالعالقثثات رالاثثيم التثثا سثثادمت بشثثكا كبيثثر فثثا
تعزيز الوسيج ااجتماعا رحماية المجتمج السمسطيوا رقطاعاته م ااوثيار.
رتارم الموظمات غير الحكرمية بوشاطات تومرية مباشرة لتحسثي ورعيثة الحيثاة لمهثات ا ا

م ث الم ثراطوي رمصرصثثا السهثثات الساي ثرة رالمستضثثعسة .رتشثثما وشثثاطاتثا تاثثديم المثثدمات الصثثحية
6

المصدر السابا

7

األمم المتحدة (إدارة اإلعالم) ،إعال الحا فا التومية ،تشري األرا (ورفمبر).1992 ،

8

أظثر تعداد الموظمات غير االحكرمية فا موتص

عام  2222إ عدددا يزيد ع  882موظمة عاممة فا الضسة

الغربية رقطاع غزة ،يعما موثا  7686فا الماهة فا الضسة الغربية ،ريعما  2384فا الماهة فا قطاع غزة.

8

رالتعميميثثة رالرعايثثة ااجتماعيثثة إضثثافة إلثثى الوشثثاطات المرجثثثة لممثثا فثثرص العمثثا رمكافحثثة الساثثر
رتاديم اإلقراض الصثغير جثدا رتشثغيا شثبكات األمثا لممتمث

شثراهح رطباثات المجتمثج السمسثطيوا.

رشثدت السورات األميرة تطر ار ورعيا فثا رلثرج دثذ الموظمثات إلثى مجثاات عمثا جديثدة تركثز عمثى
حاثثرا اإلوسثثا  ،رالديمرقراطيثثة ،رحاثثرا المثرأة رالطسثثا .رقثثد عممثثت دثثذ الموظمثثات فثثا جميثثج أوحثثات

موثثاطا الضثثسة الغربيثثة رقطثثاع غثثزة رعمثثى مسثثترى جميثثج المحافظ ثثات السمس ثثطيوية مم ثثا رسثثج أعثثداد
المستسيدي موثا ،كما تميزت ،بشكا عام ،بادرات مالية ربإداريي ركثرادر عمثى مسثترى رفيثج ،ريشثير
تارير التومية البشرية السمسطيوا ( )2222إلى أ تواما رغبة الجمثثرر السمسثطيوا فثا المشثاركة فثا
ص ثثواعة الاث ثرار رتوش ثثيط ادتمام ثثه ب ثثالتعميم رالثااف ثثة ،رتحمي ثثه با ثثدر أرس ثثج مث ث المررو ثثة رالتكيث ث

م ثثج

المسثثتجدات ،كثثا وتاجثاً مباشث اًر لمبويثثة السرقيثثة األرليثثة المشثثتركة التثثا تمكث السمسثثطيوير مث إوشثثاهثا

بعد العام .)9(1967

رلاد كا لممساعدات التا تماادا الشعب السمسطيوا م مالا الموظمات غيثر الحكرميثة در ار

رهيسثثيا فثثا عمميثثة صثثمرد  ،رقثثد تمثثثا ذلثثك فثثا المسثثاعدات ااجتماعيثثة رالماديثثة التثثا تماتثثثا األسثثر
السمسطيوية .حيث احتا الدعم الماثدم مث األدثا راألقثارب المركثز األرا مث حيثث عثدد مثرات تاثديم
المسثاعدات براقثج  2383فثا الماهثة ،تميثثا المسثاعدات المادمثة مث واابثات العمثاا براقثج  2185فثا
الماهة ،رركالة الغرث براقج  1985فا الماهة ،رمؤسسات السمطة (بما فيثا الشؤر ااجتماعية) براقثج

 1689فا الماهة ،رالمؤسسات الميريثة رالديويثة بمثا فيثثا لجثا الزكثاة براقثج  688فثا الماهثة ،رالسصثاها
راألحثزاب السياسثية براقثج  285فثا الماهثة ،فيمثا بمغثت وسثبة المسثاعدات المادمثة مث الثيهثات الدرليثة
رالمؤسسثثات التومريثثة ،رالثثدرا العربيثثة ،رالبوثثرك المحميثثة ،رلجثثا اإلصثثالح المحميثثة ،رم ث األصثثدقات

رالمعار  985فا الماهة (.)10

التوزيع الجغرافي لممنظمات غير الحكومية:

9
10

فمسطي تارير التومية البشرية  ،2222بروامج دراسات التومية ،جامعة بيرزيت.
الجثاز المركزي ل حصات السمسطيوا ( .)2224المراقبة اإلحصاهية ل رضاع ااجتماعية رااقتصادية لممجتمج

السمسطيوا (الربج األرا .)2224

9

م مالا الجدرا رقم ( )1يتضح أ إجمالا عدد الموظمات األدمية قد بمغ  575فا فمسطي موثا
 393موظمثثة فثثا الضثثسة الغربيثثة ر 182موظمثثة فثثا قطثثاع غ ثزة باسثثتثوات األوديثثة الرياضثثية الواابثثات
العماليثثة التعارويثثات رالواابثثات المثويثثة رلاثثد تثثم اعتمثثاد التاسثثيم الجغ ارفثثا الثثذي أقرتثثه السثثمطة الرطويثثة
السمسطيوية حيث تم استمدام المحافظات كرحدات جغرافية ركذلك تم استمدام الضسة الغربيثة كموطاثة
رقطاع غزة لزيادة الترضيح رقثد تثم تاسثيم الموظمثات إلثى قطاعثات حسثب الوشثاط األساسثا لمموظمثة

ريجثثب اإلشثثارة دوثثا أ بعثثض الموظمثثات تعمثثا فثثا أكثثثر م ث قط ثثاع رحسثثبت عمثثى أسثثاس الاطثثاع
الرهيسا لثا فاط كذلك أ بعض الموظمثات لثثا فثررع فثا محافظثات ممتمسثة تثم حسثابثا عمثى أسثاس

موظمثة راحثثدة()11فتشثير اإلحصثثاهيات أ  %64مث الموظمثثات لثيس لثثثا أيثة فثثررع ،بيومثا  %22مث

دثثذ الموظمثثات تعمثثا بسثثرع أر فثثرعي  ،ر %4موثثثا بثالثثثة فثثررع ،ر %6لثثثا أربثثج أر ممثثس ف ثثررع،

ر %6لثا أكثر م ممس فررع.
رالجدرا التالا يرضح ترزيج الموظمات غير الحكرمية عمى المحافظات السمسطيوية

جدول (  ) 6توزيع المنظمات غير الحكومية عمى المحافظات الفمسطينية ()12
 11مركس دؤاسات وجنمية المجحمع المدني الفلسةيني(مداؤ) ،المنظمات غير االلحكومية الفلسةينية – قائق وأؤقام،
،غس  2222،ص 73
12المصدؤ السابق ص ص 59-45

12

م

المحافظة

1

الادس

عدد الموظمات غير

 %م اإلجمالا

االحكرمية
95

1685

2

بيت لحم

57

989

3

المميا

54

983

4

أريحا

21

387

5

سمسيت

6

182

6

وابمس

42

783

7

جوي

32

586

8

طرلكرم

13

283

9

قمايمية

8

184

12

رام اهلل

65

1183

11

غزة

128

2283

12

دير البمح

9

186

13

رفح

9

186

14

ما يروس

25

483

15

شماا غزة

11

189

ااجمالا

575

122

الضسة الغربية

393

6883

قطاع غزة

182

3187

11

شكا رقم ( )1محافظات الضسة الغربية

12

فمث ث م ثثالا الج ثثدرا الس ثثابا يتض ثثح أ محافظ ثثة غث ثزة ج ثثاتت ف ثثا المرتب ثثة األرل ثثى مث ث حي ثثث ع ثثدد
الموظمثثات غيثثر الحكرميثثة المتراجثثدة بثثثا رقثثد بمثثغ عثثدددا  128مؤسسثثة تعمثثا فثثا قطاعثثات ممتمسثثة
حيث تشكا وسبة  %2187مث مجمثرع عثدد الموظمثات العاممثة فثا الضثسة رالاطثاع ريمكث أ يعثزي
ذلك إلى تمركز الموظمات العاممة فا الاطاع فثا المديوثة المركزيثة التثا شثكمت بثؤرة العمثا السياسثا

رالجماديري لماطاع كثذلك رجثرد كثافثة سثكاوية داهمثة فثا المديوثة ،فثا حثي شثكمت الضثسة الغربيثة مثا
وسبته  %6883م إجمالا المؤسسات ركاوت محافظة الادس فا المرتبة الثاوية بحرالا  95موظمة،
أي ما يشكا وسبة  %1685م عدد الموظمات العاممة فا الضسة الغربية رقطاع غزة ،رتأتا رام اهلل
ف ثثا المرتب ثثة الثالث ثثة مث ث حي ثثث ع ثثدد الموظم ثثات بوس ثثبة  %12مث ث إجم ثثالا ع ثثدد الموظم ثثات األدمي ثثة
السمسطيوية .دذا رتمتاز رام اهلل بتورع الموظمات فيثا ،رتتركز فيثا وسبة عاليثة مث الموظمثات العاممثة

فا حاا التعميم راألبحاث رالتدريب ،رذلك بعكس المواطا األمرى
رالتثثا غالبث ثاً م ثثا تستا ثثر إل ثثى التو ثثرع .رتش ثثكا رام اهلل ومرذجث ثاً جي ثثداً لعممي ثثة التط ثثرر الحاص ثثا ف ثثا أدات
الموظمات غير الحكرمية م حيث امتال

الدرر الذي تارم به حالياً تماشياً مج التغير الثذي حصثا

فا درر الموظمات غير الحكرمية بعد رصرا السمطة الرطوية.







14
0
12
0
10
0
80
60
40
20









13





0



رتتثثرزع المؤسسثثات غيثثر الحكرميثثة فثثا الضثثسة الغربيثثة رقطثثاع غ ثزة عمثثى قطاعثثات تومريثثة ممتمسثثة
حسب ما يرضحه الجدرا التالا:

جدرا (  ) 2الاطاعات التومرية التا تعما بثا المؤسسات فا الضسة الغربية رقطاع غزة ()13
القطاع

األراضي الفمسطينية

الضفة الغربية

غزة

الزراعة

15

8

7

الثاافة

82

66

16

البيهة

8

5

3

حارا اإلوسا

29

22

9

األبحاث

27

22

5

الرياضة

6

4

2

المرأة

71

39

32

المجتمج المدوا

21

15

6

التعميم

124

128

16

الصحة

61

43

18

اإلقراض

9

7

2

المدمات ااجتماعية

124

41

63

التدريب

18

15

3

م مالا الجدرا السابا يتضثح أ قطثاع التعمثيم يحتثا المرتبثة األرلثى مث حيثث العثدد حيثث تعمثا
فثثا د ثثذا الاط ثثاع حث ثرالا  124موظم ثثة أدمي ثثة أي م ثثا وس ثثبته حث ثرالا  %2186مث ث مجم ثثرع الموظم ثثات
العاممة فا الضسة رالاطاع يعما موثا  128مؤسسه فا الضسة الغربيثة ر 16مؤسسثه فثا قطثاع غثزة
رقثثد يعثثزي د ثثذا التسثثرا إل ثثى اسثثتمرار الكثيثثر م ث الموظمثثات األدميثثة فثثا تاثثديم مثثدمات التعمثثيم قبثثا
المدرسثثا (ريثثاض األطسثثاا) حيثثث يالحثثظ أ الموظمثثات األدميثثة دثثا المثثزرد الرهيسثثا لثثثذا الوشثثاط
ريش ثثاركثا بوس ثثبة ض ثثهيمة الاط ثثاع الم ثثاص ريالح ثثظ ض ثثع

درر الحكرم ثثة ف ثثا تا ثثديم د ثثذا الو ثثرع مث ث

 13مركس دؤاسا ت وجنمية المجحمع المدني الفلسةيني(مداؤ) ،المنظمات غير االلحكومية الفلسةينية – قائق وأؤقام –
ص ص 59-45
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المثدمات ،كمثثا يعثرد ارتسثثاع مؤسسثات التعمثثيم فثا الضثثسة الغربيثثة عمثا دثثر الحثاا فثثا قطثاع غثزة إلثثى
اتساع مساحة الضسة الغربية مما ساعد عمى اوتشار دذ المؤسسات عمى إجمالا المساحة الجغرافية
فثثا الضثثسة الغربيثثة ،كمثثا يعثثرد الثثى حالثثة اوستثثاح الضثثسة الغربيثثة عمثثى العثثالم أكثثثر موثثه عمثثا كثثا فثثا
قطاع غزة رالذي باا يعاوا م اإلغالا رالحصار موذ سورات عديدة.

يثثأتا فثثا المرتبثثة الثاويثثة قطثثاع المثثدمات ااجتماعيثثة حيثثث عثثدد الموظمثثات العاممثثة فثثا دثثذا الاطثثاع

بحرالا  124موظمة تشكا ما وسبته حرالا%1881م عدد الموظمات األدمية فا الضسة رالاطاع

شكا رقم ( )2محافظات قطاع غزة
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تتراجد  41فا الضسة الغربية ر 63فا قطاع غزة ردوا يمك أ وارا أ السثبب فثا دثذا التميثز فثا
عثثدد الموظمثثات العاممثثة فثثا المثثدمات ااجتماعيثثة يعثثرد إلثثى إدمثثاا ااحثثتالا لثثثذا الجاوثثب رمحارلثثة
المجتمثثج فثثا حيوثثه تعثثريض ذلثثك بتأسثثيس الجمعيثثات التثثا تاثثدم المثثدمات ااجتماعيثثة لممحتثثاجي كمثثا
يعثثزي أيضثثا إلثثى تامثثيص ركالثثة الغثثرث رتشثثغيا الالجهثثي لثثبعض مثثدماتثا رماصثثة ترزيثثج األغذيثثة
لالجهثثي بسثثبب أزمثثة الميزاويثثة الحاليثثة كثثذلك كث ثرة عثثدد األسثثرى رالمعتامثثي رالشثثثدات رالجرحثثى ،ممثثا

ممثثا وثثرع م ث الحاجثثات ااجتماعيثثة تسثثرا الحاجثثات العاديثثة لتطثثرر مجتمج،كمثثا يالحثثظ م ث الجثثدرا
السابا ارتساع المؤسسات العاممة فا مجاا العما ااجتماعا فا قطاع غزة عوثه فثا الضثسة الغربيثة
ااقتص ثثادي ال ثثذي يع ثثاوا مو ثثه قط ثثاع غث ثزة وتيج ثثة الحص ثثار الش ثثاما

ريع ثثرد ذل ثثك إل ثثى حال ثثة الض ثثع

راإلغالقات المتكررة رحرما عدد كبير م العماا الثذي يعممثر فثا اسثراهيا مث العثردة الثى أمثاك

عممثم مما ساعد عمثى رفثج شثريحة المحتثاجي رالساثرات كثا تمثك العرامثا كاوثت ررات وسثبة زيثادة عثدد
الموظمات التا تعما فا تاديم مدمات اجتماعية فا المجتمج السمسطيوا.
القطاعات التنموية التي تعمل بها المؤسسات الغير حكومية في الضفة الغربية وقطاع غزة
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الضفة الغربية

رفا المرتبة الثالثثة جثاتت الموظمثات العاممثة فثا قطثاع الثاافثة حيثث أ عثدد الموظمثات العاممثة فثا
الاطاع در 82موظمة مشكمة  % 1483م الموظمات العاممثة فثا الضثسة رالاطثاع موثثا  66مؤسسثة
فا الضثسة الغربيثة فثا بمثغ عثدد المؤسسثات العاممثة فثا المجثاا الثاثافا فثا قطثاع غثزة  16مؤسسثة،
رتعتبر دذ الوسبة عالية لكث رغبثة السمسثطيويي فثا الحسثاظ عمثى دثريتثم الثاافيثة كثا أحثد األسثباب
ررات ارتساع دذ الوسبة رحالة الصراع السياسا دفعت الكثير م أبوات الشعب السمسطيوا لمبحث ع

الثاافثثة لرفثثج مث مسثثترا الثاثثافا أمثثام العثثدر ركثثذلك التوثثافس التوظيمثثا أدي إلثثى ادتمثثام كثثا توظثثيم أر
فص ثثيا سياسث ثثا باادتم ثثام بث ثثأفراد رأف ث ثراد المجتمث ثج م ث ث م ثثالا دث ثثذ الم اركث ثثز الثاافي ثثة رالتث ثثا تسث ثثاعد
التوظيمات السمسطيوية فا وشر الثاافة التا تريد رقد سثاعد عمثى ذلثك إصثدار ر ازرة الثاافثة لعثدد كبيثر
م تراميص لمراكز ثاافية فا أوحات الموطاة السمسطيوية بعد عردة قيام السمطة الرطوية السمسطيوية.

رفثا المرتبثثة الرابعثة تثثأتا المؤسسثات العاممثثة فثا مجثثاا المثرأة حيثثث بمثغ عثثدد دثذ الموظمثثات حثرالا
 71موطاثثة محتمثثة المرتبثثة الثالثثثة بوسثثبة  %1283مث مجمثثرع الموظمثثات موثثثا  39مؤسسثثة تعمثثا فثثا
الض ثثسة الغربي ثثة ر 32ف ثثا قط ثثاع غث ثزة  ،رق ثثد ازداد ع ثثدد المؤسس ثثات العامم ثثة ف ثثا مج ثثاا المث ثرأة ف ثثا
ااوتساضة األرلى عودما قثدمت المثرأة الكثيثر مث عمميثات الثدعم رالصثمرد إلفثراد المجتمثج مث مثالا
اإلش ث ار

عمثثى ترزيثثج المسثثاعدات التثثا كاوثثت تصثثا لممجتمثثج السمسثثطيوا حيثثث كاوثثت الم ثرأة تتمتثثج

بثامش أرسج لمحركة الميداوية م الرجاا الذي كاورا يموعر م التحرك أثوات فتثرات موثج التجثراا ،
ربعد قدرم السمطة اسثتمرت المؤسسثات الوسثرية بالعمثا مث مثالا ادتمثام الثدرا الماوحثة بالمؤسسثات
الوس ثثرية رتش ثثجيج الوس ثثات عم ثثى تش ثثكيا جمعي ثثات تا ثثدم ال ثثدعم ل س ثثر رالشث ثراهح الوس ثثرية ،مم ثثا ش ثثجج
الموظمات األدمية السمسطيوية عمى التركيز عمثى تمثك الاضثايا ريمكووثا حتثى اليثرم مالحظثة وتثاهج دثذا

اادتمثثام بمرضثثرع الوثثرع ااجتمثثاعا (الجوثثدر) رذلثثك مث مثثالا ازديثثاد عثثدد الموظمثثات األدميثثة التثثا
تطرح دذا المرضرع كأحد برامجثا .
أما المرتبة المامسة فاحتمتثا تمك الموظمات العاممثة فثا قطثاع الصثحة بحثرالا  61موظمثة تشثكا مثا

وسثثبته %1286م ث الموظمثثات األدمي ثثة ،موثثثا  43مؤسسثثة عاممثثة ف ثثا الضثثسة الغربيثثة ر 18مؤسس ثثة
عاممة فا قطاع غزة ،ريرجج ارتساع وسبة المؤسسات العاممة فا قطاع الصثحة إلثى إدمثاا ااحثتالا
لثثثذا الجاوثثب حيثثث لثثم يعمثثا ااحثثتالا عثثا زيثثادة عثثدد المستشثثسيات أر المثثدمات الصثثحية المادمثثة
لمسثثكا بثثالرغم م ث الزيثثادة الطبيعيثثة لمسثثكا ط ثراا سثثورات ااحثثتالا فمستشثثسى الشثثسات فثثا غ ثزة باثثا
عمى سبيا المثاا عمى حاله بالرغم م تضاع

عدد السكا تاريبا كذلك سادمت الحاجثة فثا رقثت

ااوتساضثثة إلثثى دفثثج السمسثثطيويي لتأسثثيس كثيثثر مث الموظمثثات الصثثحية رالعيثثادات لتغطثثا احتياجثثات
المراجثة رماصة إبا ااوتساضة.
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كم ثثا س ثثادمت الزي ثثادة الس ثثكاوية الكبيث ثرة ف ثثا الض ثثسة الغربي ثثة رقط ثثاع غث ثزة رالت ثثا يص ثثا مترس ثثط الوم ثثر
السكاوا فيثا  %4سوريا فثا الضثغط الشثديد عمثى المؤسسثات الصثحية رالبويثة التحتيثة فيثثا ،فمثم تعثد
تستطيج دذ المؤسسات الصحية تمبية دذ الحاجات مما أدى إلى عثدم قثدرة المؤسسثات العامثة عمثى
الايثثام بمسثثهرليتثا فثثا دثثذا الاطثثاع ممثثا دفثثج الموظمثثات األدميثثة العاممثثة فثثا قطثثاع الصثثحة إلثثى العمثثا

عمى تاديم مدمات صحية لممراطوي تعريضا لما يسترض أ تادمه المؤسسات العامة.

رمث مثثالا الجثثدرا السثثابا يالحثثظ اومسثثاض وسثثبة المؤسسثثات العاممثثة فثثا قطثثاع الز ارعثثة حيثثث بمثثغ
عث ث ث ث ث ث ثثدددا  15مؤسسث ث ث ث ث ث ثثة  8موثث ث ث ث ث ث ثثا فث ث ث ث ث ث ثثا الضث ث ث ث ث ث ثثسة الغربيث ث ث ث ث ث ثثة ر 7فث ث ث ث ث ث ثثا قطث ث ث ث ث ث ثثاع غ ث ث ث ث ث ث ثزة ،رقث ث ث ث ث ث ثثد
شثكمت وسثبتثا  %286مث إجمثالا عثدد الموظمثات بثثالرغم مث أ الز ارعثة تشثكا عوصث ار أساسثيا مث

عواصثر الثدما الاثرما راتسثاع المسثثاحة الزراعيثة فثا الضثسة الغربيثة راوحسثثاردا فثا قطثاع غثزة ،فاثثد

يعثثرد أسثثباب ذلثثك إلثثى صثثعربة الراقثثج الثثذي يعيشثثه الاطثثاع الز ارعثثا رالموافسثثة اإلس ثراهيمية لمموتجثثات
الزراعية السمسطيوية رحالثة الحصثار راإلغثالا الثذي تعرضثت لثثا الضثسة الغربيثة ممثا عثرض الاطثاع
الزراعا لمساهر كبيرة جدا أبعدت الكثير م المزارعي رالعاممي فا مجاا الزراعة عث دثذا الاطثاع
رد ثثرربثم باتج ثثا قط ثثاع الم ثثدمات أر الاط ثثاع الص ثثواعا أر قط ثثاع اإلوش ثثاتات ،رق ثثد ازدادت معاوثثثاة
الم ثزارعي أكثثثر فثثا ظثثا اوتساضثثة األقصثثى رالتثثا تعرضثثت مسثثاحات كبي ثرة م ث األ ارضثثا الزراعيثثة

لمتجري

رالحصار رالسيطرة عميثا لصالح المشررع ااستيطاوا الترسعا.

البحث العممي والمؤسسات غير الحكومية:

يتطرر العالم م مالا ازدياد العمم رالمعرفة راإلوتاج التكورلرجا ،الثذي يسثثا حيثاة اإلوسثا ريثدعم

التعمثيم رالصثحة رالحسثاظ عمثى البيهثة ،رحتثى ا

لثم يشثارك العثالم العربثا مشثاركة فعالثة فثا مسثيرة

الحضارة الحديثة ألسباب كثيرة .لذلك يمزموا أ ودرس الراقج روتمع فا أسبابه لكا ومطط ألمثذ مثا

يمثزم مث مطثرات تؤدثا المسثيرة الصثحيحة لممثا مسثتابا أفضثا ،فاإلحصثاهيات رالمؤشثرات تسيثثد أ

اتساا درلا حرا وسبة اإلوساا عمى البحث العمما رالتطرير قيمته  %1م الوثاتج المحمثا اإلجمثالا
باعتبثثار أ دثثذا المسثثترى م ث اإلوسثثاا دثثر الثثذي يمكث أ يحاثثا أثث اًر ذا شثثأ فثثا قطاعثثات المجتمثثج
الممتمسثة .رمثا در دثثذا المسثترى فثثيمك اعتبثار إوساقثاً غيثثر موثتج ردثثذا دثر حثاا الثثرط العربثا .فاثثد

أرردت الموظمة العربية لمتربية رالثاافة رالعمرم أ حجم اإلوساا عمى البحث العمما فا أقطار الرط
العربثثا م ث كثثا المصثثادر المحميثثة لعثثام 1992م وحثثر  548مميثثر درار ردثثا تمث ثا  %2 .11م ث

الواتج المحما لوسس السوة .ردثذ الوسثبة تاثا عث  %2 .1فثا  %62مث أقطثار الثرط بيومثا تتثرارح
ب ثثي  %2 .4 %2 .2ف ثثا ب ثثاقا األقط ثثار العربي ثثة البالغ ثثة وس ثثبتثم  .%42عراذا م ثثا وظرو ثثا ف ثثا وس ثثب

اإلوسثثاا المتثثدوا فثثا عالموثثا العربثثا فثثا ضثثرت المعيثثار العثثالما رالثثذي تمطتثثه بعثثض الثثدرا المتادمثثة
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بممسثثة أضثثعا

وثثرى اومساضثاً رتثثدوياً رعثثدم جثثدرى مثثا يصثثر عمثثى تمريثثا البحثثث العممثثا العربثثا،

ريشير تارير التومية البشرية السمسطيوا ( )2222إلى توثاما رغبثة الجمثثرر السمسثطيوا فثا المشثاركة
فثثا صثثواعة الا ثرار رتوشثثيط ادتمامثثه بثثالتعميم رالثاافثثة ،رتحميثثه باثثدر أرسثثج م ث المرروثثة رالتكي ث

المستجدات ()14

مثثج

روسثب اإلوسثاا فثثا الثدرا العربيثة تعتبثثر مث أقثا الوسثثب إذا مثا قرروثت بوسثثب اإلوسثاا فثا درا العثثالم
األمرى عمى البحث العمما كوسبته م الوثاتج المحمثا فوجثد أ الوسثب متراضثعة تمامثا أمثام الصثي

رالثوثثد أمثثا مثثج مثثا يسثثمى بإسثراهيا التثثا تمثثثا ومثثرذج التحثدي العممثثا رالتكورلثثرجا بمسثثاعدة الرايثثات
المتحثثدة رالثثدرا األررربيثثة ضثثد العثثرب تجثثارزت فيثثثا الوسثثبة إلثثى  %1 .9مماثمثثة تمامثثا لموسثثب التثثا
حااثثا ااتحثثاد األررربثثا .رتشثير الد ارسثثة إلثثى أ المطثررة مث مثثالا اإلحصثاتات ليسثثت متمثمثثة فثثا
الثماويويثثات

تثثدوا دثثذ الوسثثبة عراومثثا فثثا تذبثثذبثا مثثالا األع ثرام راتجادثثثا لالومس ثثاض موثثذ موتصثث
ماصة رأ اإلوساا عمى البحثث العممثا دثر األكثثر عرضثة لمتعثدي عميثه فثا أرقثات األزمثات الماليثة
عمماً بأوه ليس ترفاً را ترفيثاً .رتراجج اإلوساا عمى البحث العمما فثا الثرط العربثا يعثد تعبيث ار عث

األرلرية المتأمرة له فا سمم تسضيالت الدرا العربية عالرة عمى عدم جدية كثير م البرامج البحثيثة
فيثثه .إ اإلوسثثاا عمثثى البحثثث العممثثا دثثر أحثثد المؤش ثرات الثامثثة لايثثاس تاثثدم الشثثعرب رمعرفثثة مثثدى

ادتمام رتادير حكرماتثم لتدعيم مسيرة العمم رالتادم التكورلرجا مث جاوثب راارتاثات بمجثاات التوميثة
رتحايا رفادية شعربثم م جاوب ،رتشير المؤشرات فا الجدرا السابا أ دوثاك اومسثاض حثاد مث
قبثثا المجتمثثج السمسثثطيوا بالبحثثث العممثثا عمثثى صثثعيد المؤسسثثات غيثثر الحكرميثثة فالمؤسسثثات غيثثر

الحكرمية العاممثة فثا مجثاا األبحثاث لثم يتعثد عثدددا سثرى  27مؤسسثة موثثا  22فثا الضثسة الغربيثة
ر 5فا قطاع غزة حيث لم تشكا وسبة دذ المؤسسات سرى %487م إجمثالا عثدد المؤسسثات فثا
األ ارضثثا السمسثثطيوية ريعتبثثر ذلثثك مؤشثثر عمثثى عثثدم ادتمثثام المجتمثثج السمسثثطيوا بالمؤسسثثات المثتمثثة
بالبحث العمما.

العالقة بين السكان والمؤسسات غير الحكومية:

14

فلسةين جقرير الحنمية البشرية  ،2222برنامج دؤاسات الحنمية ،جامعة بيرزيث8
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إ العالقة بي عثدد السثكا عراجمثالا عثدد المؤسسثات العاممثة فثا الموطاثة إومثا يعطثا مؤشث اًر عمثى

قثثدرة تمثثك المؤسسثثة فثثا تاثثديم مثثدمات جيثثدة رممي ثزة لسثثكا دثثذ الموطاثثة أر تمثثك ،فكممثثا كثثا حجثثم
السكا كبيث ار ركثا عثدد المؤسسثات قميثا فكممثا سثاعد ذلثك عمثى تثدوا حجثم مدمثة دثذ المؤسسثة أر
تمثثك ر يظثثثر مث المعمرمثثات التثثا تعكثثس العالقثثة بثثي عثثدد الموظمثثات رعثثدد السثثكا أ كثثا موظمثثة
أدميثثة تعمثثا فثثا الموثثاطا السمسثثطيوية تمثثدم مثثا ياثثارب مث  58243وسثثمة ،بيومثثا تظثثثر المعمرمثثات أ

أكثر المواطا فا اًر بالموظمات األدمية دا المحافظة الشمالية مث قطثاع غثزة حيثث يبمثغ عثدد سثكاوثا

 1838373وسمة ريبمغ عدد الموظمات األدمية فيثا  11موظمة فاط ،أي أ كا موظمة تمدم حثرالا
 178222وسمة ،ريوطبا الحاا تاريباً عمى محافظة دير البمح ،بيوما وجد أ كا موظمة فثا كثا مث
محافظات أريحا ربيت لحم رغزة تمدم حرالا  18558ر 28112ر 28872وسمة عمى الترالا.

يشثثير الرضثثج الحثثالا لمموظمثثات األدميثثة إلثثى رجثثرد العديثثد مث التحثثديات أمامثثثا كثثا تعمثثا بساعميثثة،
رلتارم بدرردا فا بوات المجتمثج المثدوا السمسثطيوا ،فعميثثا أ تعمثا عمثى تطثرير بويتثثا المؤسسثاتية،
رتمتمثثك قثثدرات عرامكاويثثات بش ثرية رتوظيميثثة كثثا تثثتالتم مثثج حجثثم الثثدرر الموثثاط بثثثا ،حيثثث ا ي ثزاا

الثثبعض م ث دثثذ الموظمثثات يعمثثا عمثثى طرياثثة الماضثثا الت ثا لثثم تعثثد تثثتالتم مثثج المرحمثثة الحاليثثة،

رحارا جزت م دذ الموظمات تطرير وسسه فرقج فا مطأ تبوى سمركاً أشثبه بسثمرك الاطثاع المثاص
فا العما()15

مصادر تمويل المؤسسات

إ المصادر التثا تاثدم التمريثا رالثدعم المثالا لممؤسسثات السمسثطيوية رالموظمثات غيثر الحكرميثة
تمتم

م زما ألمر ،فثذ المصادر عديدة رمتسارتة م حيث مصادر تمريمثا رالجثات التا

تادم دذ المساعدات رالجدرا التالا يرضح الجثات رالمصادر التا تمريا دثذ المؤسسثات فثا

دراسة أعددا الممتاى المدوا

الجدول رقم (  ) 3يوضح الجهات والمصادر التي توفر تمويل لممؤسسات المبحوثة ()16
15

مركس دؤاسات وجنمية المجحمع المدني الفلسةيني(مداؤ) ،المنظمات غير االلحكومية الفلسةينية  ،مرجع سابق ص
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 16الملحقى المدني  ،دؤاسة ا حياجات المؤسسات المحلية ،القدش  ،2221 ،ص 17
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%
183

المصدر
ا يرجد مصادر
مصادر ذاتية

3783

مصادر درلية

287

محمية الحكرمية رذاتية

2187

محمية غير الحكرمية رذاتية

15

محمية غير الحكرمية

2787

درلية رذاتية

1182

مصادر عربية رمحمية غير الحكرمية

287

مصادر محمية الحكرمية رغير الحكرمية رذاتية

386

مصادر عربية ،محمية الحكرمية ،محمية غير الحكرمية رذاتية

285

مصادر درلية ،محمية الحكرمية ،محمية غير الحكرمية رذاتية

289

مصادر درلية رالحكرمية

289

يتضثثح م ث الجثثدرا أ الوسثثبة األكبثثر فثثا تمريثثا وشثثاطات المؤسسثثات دثثر ذاتيثثا حيثثث بمغثثت وسثثبة
المؤسسث ثثات التث ثثا مرلث ثثت وسسث ثثثا ذاتيث ثثا %3783م ث ث إجمث ثثالا المؤسسث ثثات رذلث ثثك م ث ث مث ثثالا أعضث ثثات
المؤسسات راشتراكاتثم مج بعض المصادر أر العراهد التا تعثرد عمثى المؤسسثة بثبعض األمثراا مثثا

تشثثغا ماص ث

دامثثا المؤسسثثة ،أر م ث مثثالا بعثثض الوشثثاطات رالثثدررات التثثا تاثثرم بثثثا ،ربعضثثثا

يستود الى بيج موتجات كما فا الجمعيات التثا أسسثت مشثاغا وسثيج رمياطثة ،بعضثثا األمثر يسثتود
إلى الرسرم التا يثدفعثا األدثالا عث أبوثاهثم فثا ريثاض األطسثاا التثابج لممؤسسثة ردكثذا ،فثا المرتبثة
الثاوية المؤسسات التا تعتمد عمى الموح رالثبثات المحميثة ،فيمثا جثات فثا المرتبثة الثالثثة مث مصثادر

التمريثثا مؤسسثثات الحكرميثثة رمصثثادر ذاتيثثة رذلثثك مث مثثالا المشثثاركة فثثا مشثثاريج روشثثاطات تعثثرد
بثثبعض العراهثثد عمثثى دثثذ المؤسسثثات ،روسثثبة المؤسسثثات التثثا تسثثتود فثثا تمريمثثثا بشثثكا كامثثا عمثثى
الثثدعم مث مؤسسثثات درليثثة  %12ركثثا دوثثاك مؤسسثثات تسثثتود إلثثى دعثثم مثثالا م ث مؤسسثثات درليثثة
رمصثادر ذاتيثثة رالبايثثة كاوثت عبثثارة عث مشثثاركة مث مصثثادر دعثثم الحكرميثة ،غيثثر الحكرميثثة محميثثة
رمصادر درلية ،ربعض المؤسسات لم يك لديثا أي مصدر م المصادر التا ذكرت ،ر يتضثح أ

الجثثثات الماوحثثة تاثثرم بتاثثديم جثثزت م ث معرواتثثثا عمثثى شثثكا مسثثاعدات فويثثة ر تتمثثثا فثثا التعمثثيم ر

21

رالتثثدريب رمم ثثا ف ثثرص عم ثثا ،كم ثثا س ثثادم تك ثثر رأس الم ثثاا ااجتم ثثاعا ف ثثا دع ثثم ص ثثمرد المجتم ثثج
السمسثثطيوا رتماسثثكه مثثالا ااوتساضثثة الحاليثثة ،رقثثد تمثثثا ذلثثك فثثا المسثثاعدات ااجتماعيثثة رالماديثثة
التا تماتثا األسر السمسطيوية المتضررة م العدرا اإلسراهيما .حيث احتا الثدعم الماثدم مث األدثا
راألقثثارب المركثثز األرا م ث حيثثث ع ثثدد مثثرات تا ثثديم المس ثاعدات براقثثج  2383فثثا الماهثثة ،تميثثثا
المساعدات المادمة م واابات العماا براقج  2185فا الماهة ،رركالة الغثرث براقثج  1985فثا الماهثة،

رمؤسسثثات السثثمطة (بمثثا فيثثثا الشثثؤر ااجتماعيثثة) براقثثج  1689فثثا الماهثثة ،رالمؤسسثثات الميريثثة
رالديويثة بمثا فيثثا لجثا الزكثاة براقثج  688فثا الماهثة ،رالسصثاها راألحثزاب السياسثية براقثج  285فثا
الماه ثثة ،فيم ثثا بمغ ثثت وس ثثبة المس ثثاعدات المادم ثثة مث ث الثيه ثثات الدرلي ثثة رالمؤسس ثثات التومري ثثة ،رال ثثدرا

العربية ،رالبورك المحمية ،رلجا اإلصالح المحمية ،رم األصدقات رالمعار  985فا الماهة()17
توزيع المساعدات عمى القطاعات المختمفة :

بعد ترقيج اتساقية الموح رالمساعدات بي السمطة الرطوية السمسطيوية ر الدرا الماوحة قام

البوك الدرلا ر المؤسسات الماوحة برضج برامج معيوة لتاديم الموح ر ترتيبثا حسب حاجتثا ر
حاجة الاطاعات التا يجب أ تحرز عمى دذ المعروة ترتيبا م األكثر حاجة ر أدمية م الشعب
السمسطيوا إلى األقا إا أ ممارسات رسياسات ااحتالا اإلسراهيما الغاشم فا األراضا السمسطيوية
أدت إلى تددرر فا كافة مكروات ااقتصاد السمسطيوا ر أحدثت اوثيار فا جميج مجاات الوشاط

ااقتصادي .ر تركت كافة الاطاعات لحاجة ممحة إلى عممية إصالح ر دعم مادي مباشر.

لاد كاوت مطة التومية السمسطيوية تتعاما مج أربعة قطاعات أساسية م أجا التطرير ااجتماعا
رااقتصادي ،رتطرير الادرات البشرية رالدعم ااقتصادي لالستثمار الماص ردذ الاطاعات
دا -1:البوية التحتية

 -2بوات المؤسسات  -3التومية البشرية رااجتماعية  -4الاطاع اإلوتاجا،

رفا ما يما ترزيج لممساعدات التا حاز عميثا كا قطاع م

الاطاعات الممتمسة رفررع دذ

الاطاعات بذكر ما تم االت ازم به رما تم دفعة بالسعا.

جدرا ( ) 4المساعدات التا حاز عميثا كا قطاع م الاطاعات الممتمسة ()18

نسبة الصرف لال لتزام

مجموع الصرف

مجموع االلتزام

%5787

1133

1964

17

القطاع
البوية التحتية

الجثثثاز المركثثزي ل حصثثات السمسثثطيوا ( .)2224المراقبثثة اإلحصثثاهية ل رضثثاع ااجتماعيثثة

رااقتصادية لممجتمج السمسطيوا (الربج األرا .)2224
18ر ازرة التمطيط ر التعار الدرلا التارير الربج سوري الثالث ر الرابج 2221

22

%5882

334

574

الاطاع اإلوتاجا

%7885

933

1188

الاطاع ااجتماعا

%8387

797

1224

بوات المؤسسات

%1882

3520

2330

المجموع

األرقام = $1222
فوالحظ م الجدرا أوه مالا فترة  1994إلى  2222تم صر ما وسبته  %6885م مجمرع ما
تم االتزام به م الدرا الماوحة رأ الصر لماطاعات الممتمسة كا كالتالا:
 1964لمبوية التحتية فا حي ما تم صرفه  1133رذلك بوسبة رصمت  %5787رجات فا المرتبة
الثاوية الاطاع ااجتماعا م

حيث االتزام ( )1188فا حي

ما تم صرفة  933رذلك بوسبة

%7885م مجمرع ما تم االتزام به ربوات المؤسسات ما تم صرفة لم يكر سرى  %8387م
إجمالا ما تم االتزام به رلماطاع اإلوتاجا %5882م مجمرع االتزام.
أولويات العمل اإلغاثي:

إ أدميثثة عمثثا المؤسسثثات غيثثر الحكرميثثة توبثثج مث مثثدى تمبيثثة دثثذ المؤسسثثات حاجثثة المجتمثثج مث

الواحية التومرية ر اإلغاثية رلمرقر

عمى أرلريثات رحاجثة المجتمثج اإلغاثيثة مث الواحيثة ااجتماعيثة

كاوثثت وتثثاهج دثثذ الد ارسثثة التثثا أعثثدتثا رحثثدة الد ارسثثات التجاريثثة بالجامعثثة اإلسثثالمية لصثثالح ديهثثة

اهتال

المير-جدة رالجدرا التالا يرضح أرلريات العما اإلغاثا لمسترة الاادمة م رجثة وظر غير

مستسيدي م جمعيات رمؤسسات اإلغاثة.

جدرا () 5

19

أرلريات العما اإلغاثا م رجثة وظر غير مستسيدي م جمعيات رمؤسسات اإلغاثة كالتالا( )
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رليد شبير،عرفات الع  ،وظرة رتاريم الجمثرر لساهدة رأدمية العما اإلغاثا فا قطاع غزة ،الجامعة اإلسالمية،

رحدة الدراسات التجارية.2222 ،

23

النسبة

درجة األهمية

العمل اإلغاثي

الرقم
.1

المساعدات الوادية

%65

1

.2

كسالة أسر الشثدات

%5785

2

.3

المدمات التعميمية

%55

3

.4

كسالة أسر األسرى

%52

4

%45

5

%45

 5مكرر
6

بطالة مؤقتة

.5

رظاه

.6

كسالة أسر الجرحى

.7

كسالة اليتامى

%4285

.8

الاررض الحسوة

%3785

7

.9

العالج ر الرعاية الطبية

%3785

 7مكرر

.12

الطررد الغذاهية

%35

8

.11

أرلريات رمشاريج أمرى

%35

 8مكرر

.12

العالج فا المارج

%3285

9

.13

األدرية

%2785

12

.14

دررات تدريبية مثوية مجاوية

%2785

 12مكرر

.15

األضاحا

%1285

11

.16

إفطارات صاهمر

%1285

 11مكرر

.17

معسكرات صيسية

%12

12

م مالا الجثدرا السثابا يتضثح أ عمثى رأس أرلريثات العمثا اإلغثاثا المطمثرب الايثام بثه مث قبثا
المؤسسات غير الحكرمية در المسثاعدات الواديثة رجثاتت كسالثة األيتثام فثا المرتبثة الثاويثة ،فثا حثي
المدمات التعميمية فا المرتبة الثالثثة ركسالثة أسثر األسثرى فثا المرتبثة الرابعثة رطمثب العمثا عمثى بوثد
البطالة المؤقتة فا المرتبة المامسة.
النتــائـج :
.6
.5

استحالة قيام تومية شاممة فا األراضا السمسطيوية المحتمة طالما دا تحت سمطة ااحتالا.

تمك المجتمج السمسطيوا مالا سورات ااحتالا م تشكيا مجمرعة م الثررابط رالعالقثات

رالاثثيم التثثا سثثادمت بشثثكا كبيثثر فثثا تعزيثثز الوسثثيج ااجتمثثاعا رحمايثثة المجتمثثج السمسثثطيوا
رقطاعاته م ااوثيار.

24

.3
.2
.2
.1

.3

كثثا لممسثثاعدات التثثا تماادثثا الشثثعب السمسثثطيوا م ث مثثالا الموظمثثات غيثثر الحكرميثثة در ار
رهيسيا فا عممية صمرد .
تشير اإلحصاهيات أ  %64م الموظمات ليس لثا أية فررع.
إ محافظة غزة جاتت فا المرتبة األرلى م حيث عدد الموظمات غير الحكرمية المتراجدة

بثا رقد بمغ عدددا  128مؤسسة تعما فا قطاعات ممتمسة.

شث ثثكمت المؤسسث ثثات غيث ثثر الحكرميث ثثة فث ثثا الضث ثثسة الغربيث ثثة مث ثثا وسث ثثبته  %6883م ث ث إجمث ثثالا
المؤسسثثات فثثا األ ارضثثا السمسثثطيوية ركاوثثت محافظثثة الاثثدس فثثا المرتبثثة الثاويثثة بح ثرالا 95
موظمة.

إ قطثثاع التعمثثيم يحتثثا المرتبثثة األرلثثى م ث حيثثث العثثدد حيثثث تعمثثا فثثا دثثذا الاطثثاع ح ثرالا

 124موظمثثة أدميثثة أي مثثا وسثثبته حثرالا  %2186مث مجمثثرع الموظمثثات العاممثثة فثثا الضثثسة
رالاطاع يعما موثا  128مؤسسه فا الضسة الغربية ر 16مؤسسه فا قطاع غزة.

.8

اومسثثاض وسثثبة المؤسسثثات العاممثثة فثثا قطثثاع الز ارعثثة حيثثث بمثثغ عثثدددا  15مؤسسثثة  8موثثثا
فا الضسة الغربية ر 7فا قطاع غزة ،رقد شكمت وسبتثا  %286م إجمثالا عثدد الموظمثات

بثثالرغم م ث أ الز ارعثثة تشثثكا عوص ث ار أساسثثيا م ث عواصثثر الثثدما الاثثرما راتسثثاع المسثثاحة
الزراعية فا الضسة الغربية.
.9

عمى صعيد المؤسسات غير الحكرمية فالمؤسسات غير الحكرمية العاممة فا مجاا األبحاث
لثثم يتعثثد عثثدددا سثثرى  27مؤسسثثة موثثثا  22فثثا الضثثسة الغربيثثة ر 5فثثا قطثثاع غ ثزة حيثثث لثثم

تشث ثثكا وسث ثثبة دث ثثذ المؤسسث ثثات سث ثثرى %487م ث ث إجمث ثثالا عث ثثدد المؤسسث ثثات فث ثثا األ ارضث ثثا
السمسطيوية.
 .60أ كا موظمة أدمية تعما فا المواطا السمسثطيوية تمثدم مثا ياثارب مث  58243وسثمة ،بيومثا
تظثر المعمرمات.

 .66أ أكثثر الموثاطا فاث اًر بالموظمثات األدميثة دثا المحافظثة الشثمالية مث قطثاع غثزة حيثث يبمثغ
عدد سكاوثا  1838373وسمة ريبمغ عدد الموظمات األدمية فيثا  11موظمة فاط،

 .65أ الوسبة األكبر فا تمريا وشاطات المؤسسات در ذاتيثا حيثث بمغثت وسثبة المؤسسثات التثا
مرلت وسسثا ذاتيا .%3783

 .63روس ثثبة المؤسس ثثات الت ثثا تس ثثتود ف ثثا تمريمث ثثا بش ثثكا كام ثثا عم ثثى ال ثثدعم مث ث مؤسس ثثات درلي ثثة
.%12
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 .62أوه مالا فترة  1994إلى  2222تم صر ما وسثبته  %6885مث مجمثرع مثا تثم االتثزام بثه
م الدرا الماوحة.

 .62أ عمى رأس أرلريات العما اإلغاثا المطمرب الايثام بثه مث قبثا المؤسسثات غيثر الحكرميثة
در المساعدات الوادية رجاتت كسالثة األيتثام فثا المرتبثة الثاويثة ،فثا حثي المثدمات التعميميثة
فا المرتبة الثالثة.

التوصيات:
.6

العما عمى اادتمام بمؤسسات البحث العمما رتاديم الدعم لثا.

 .5اادتمام بالمؤسسات العاممة فا مجاا الزراعة رتاديم الدعم لثا رماصة فا الضسة
الغربية.

 .3ترسيج داهرة المؤسسات غير الحكرمية فا قطاع غزة رماصة فا محافظات الشماا

 .2اادتمام بضرررة تاديم الدعم المالا لممؤسسات العاممة فا تاديم المدمات ااجتماعية
رماصة كسالة األيتام.

 .2تدعيم العاممي فا المؤسسات االحكرمية م مالا دررات التدريب لتمكيوثم م عما
مشاريج تساعددم عمى تاديم مدمات أفضا لمجمثرر السمسطيوا.

المصادر والمراجع:
.6

المجوثة ااقتصثثادية رااجتماعيثثة لغربثثا آسثثيا  ،وحثثر رؤيثثة تومريثثة فمسثثطيوية الموتثثدى العربثثا

الثثدرلا حثثرا إعثثادة التأديثثا رالتوميثثة فثثا األرض السمسثثطيوية المحتمثثة :وحثثر الدرلثثة المسثثتامة
بيررت 14-11 ،تشري األرا/أكتربر 2224
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.5
.3
.2

المصدر السابا.
األمم المتحدة (إدارة اإلعالم) ،إعال الحا فا التومية ،تشري األرا (ورفمبر).1992 ،
أظثر تعداد الموظمات غير االحكرمية فا موتص

عام  2222إ عدددا يزيد عث 882

موظمثثة عاممثثة فثثا الضثثسة الغربيثثة رقطثثاع غ ثزة ،يعمثثا موثثثا  7686فثثا الماهثثة فثثا الضثثسة

الغربية ،ريعما  2384فا الماهة فا قطاع غزة.
.2
.1
.3
.8
.9
.60

فمسطي تارير التومية البشرية  ،2222بروامج دراسات التومية ،جامعة بيرزيت.
الجثاز المركزي ل حصات السمسطيوا ( .)2224المراقبة اإلحصاهية ل رضاع ااجتماعية
رااقتصادية لممجتمج السمسطيوا (الربج األرا .)2224

مرك ثثز د ارس ثثات رتومي ثثة المجتم ثثج المث ثثدوا السمس ثثطيوا(مدار) ،الموظمثثثات غي ثثر االحكرمي ثثة

السمسطيوية –حااها رأرقام، ،غزة 2222،ص 73
فمسطي تارير التومية البشرية  ،2222بروامج دراسات التومية ،جامعة بيرزيت.
مرك ثثز د ارس ثثات رتومي ثثة المجتم ثثج المث ثثدوا السمس ثثطيوا(مدار) ،الموظمثثثات غي ثثر االحكرمي ثثة
السمسطيوية ،مرجج سابا ص 69

الجثث ث ثثاز المركث ث ثثزي ل حصث ث ثثات السمسث ث ثثطيوا ( .)2224المراقبث ث ثثة اإلحصث ث ثثاهية ل رض ث ث ثاع

ااجتماعية رااقتصادية لممجتمج السمسطيوا (الربج األرا .)2224

 .66رليثثد شثثبير،عرفات الع ث  ،وظ ثرة رتاثثريم الجمثثثرر لساهثثدة رأدميثثة العمثثا اإلغثثاثا فثثا قطثثاع
غزة ،الجامعة اإلسالمية ،رحدة الدراسات التجارية.2222 ،

 .65الممتاى المدوا ،دراسة احتياجات المؤسسات المحمية ،الادس  ،2221 ،ص .17
 .63اليروسكر ،دليا عما العاد العالما لمتومية الثاافية  ،1997-1988ص 8
United Nations Development, Focus Poverty in Gaza and west
Bank,Jerusalem,2002,Vol.3.p3
Office of the United Nations Special Co-ordinator, Report on the
Palestinian Economy,Gaza,Sprring,2001, p2
Office of the United Nations Special Co-ordinator, The Impact on the
Palestinian Economy of Confrontation, Border Closures and Mobility
Restrictions, Gaza, october2000-september2001,p. 3.
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