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ملخص الدراسة
مع تز يادععالتيمازمعي تعععةتيوععيالختز ادعنتيةععةتييزسمدععالت ييدديدعيوتيموزرععيالدالتز ع تزةع د تييمع ي التمعنتياع تيي ععالتمععنت
ييفق ت،تعمنتيألامدالتيواليالتال يدالت

تمالمحت م الاليوتييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال،ت دثتزهالفتييال يدالتييىت

وعع التمالم ععحتييفقع ع تيلمازمع ع تييفلد ععةدسةتع ععةتيأل يض ععةتييفلد ععةدسدالتي ععي ت،9002ت كع ع يلتييز ع ع فتول ععىت ععالت
ييمؤش يوتييالدم غ يعدالت يمازميودالت يموزريالدالتييم الالختيمدز ىتييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدالت أامدزهيتييسدع دال.ت
ييمرال تيي ئددةتمنتيي ديسيوتيه هتييال يدالتا تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد ختي ي ت9002تيي يتز تزسفد هتمعنتو ع ت
يياهياتييم كعايتيح رعياتييفلدعةدسة،ت دعثتد ز ع تمدعحتإسفعيقت يدعزهاللتيألدع ختمعنتييمدع تيإل رعيئدالتييهيمعالت
عععةتزع عد ت ديسععيوت ع تيسزشععي تييفق ع تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدال،ت وععالت ل ع ت ا ع تيي دسععالت4883تأد ع ختي ععي ت.9002تت
مساععياتم ي ع تييز لد ع ت يز قدععقتأاععاليفتييال يدععال،تي زكععاوتييال يدععالتعععةتمسهادزهععيتولععىتييمععسه تيي رععفةتيزقععالد ت
رفتزفردلةت الودقتونتظيا ختييفقع تععةتيأل يضعةتييفلدعةدسدالتي عي ت،9002تتييمعسه تيإل رعيئةتييز لدلعةتمعنت

يععال تيدععزيالي تيمس ععالي تيييةععةتييمز ععالالت(Regression

Linear

،)Multipleت دععثتكععينتييمزتد ع تييزععي ت

ييل غععي دز تيية د ععةتمدععزهاللتييف ع التييشععه ي،ت أمععيتييمزتد ع يوتييمدععزقلالتاععةتييمزتد ع يوتييالدمتغ يعدععالت يمازميودععالت
يموزريالدالت ييزةتز تييزدي ايتيم عالتزأثد ايتولىتيدزهاللتييف التييشه ي.تت منتييمز و تأنتزدعيا تسزعيئ تييال يدعالت

عععةتز ع عد تييم ل مععيوتي يدععمةتيييةععةت ييدديدععيوت يععلتمععنتأا ع ت د ع تييدديدععيوت يييةععةتيم ي ععالت يي ععالتمععنت
إسزشي تييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال.ت
ت

Abstract
ت

With the growing interest in reorienting economic development plans and policies
toward developing resources for reducing poverty. It is important to study the profile
and determinants of poverty in the Palestinian Territory, where the study aims to
explore the profile of the poverty in the Palestinian Territory in 2009. And explore
some demographic, social and economic determinants of the level of poverty in the
Palestinian Territory and their relative importance. The main source of data for this
study is 2009 expenditure and consumption survey (PECS), conducted by the
Palestinian Central Bureau of Statistics (PCBS). where this survey provide important
data on the prevalence of poverty in the Palestinian Territory. The sample size was
3884 households for 2009. To achieve the objectives of the study, the descriptive
approach will used to provide a detailed description of the poverty in the Palestinian
Territory. Also, the multiple linear regression technique will used to identify the
significant socio-economic factors. where the dependent variable is the natural
logarithm of per capita monthly consumption, and the independent variables are
demographic, social and economic variables that have been selected to determine their
impact on per capita monthly consumption. It is expected the results of the study
contribute in providing information for planners and policy makers in order to draw
the plans and policies to combat and reduce the spread of poverty in the Palestinian
Territory.
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 .1مقدمة:

د ز ع تمدععحتإسفععيقت يدععزهاللتيألد ع ختمععنتييمد ع تيي ئددععدالتعععةتودععيستمدععز ديوتييم دشععالتتي د ع تعععةتيأل يضععةت
ييفلدةدسدال،ت دثتدهالفتييمدحت شك ت ئددةتيز لد تييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال،تمنت دثتز الدالت ا تييفقع يات
عععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدالت ز الدععالتييمالمععحتيي ئددععدالتيلفق ع ياتمععنت دععثتز ع اد ه تييات يعععة،ت أسشععةزه تيموزرععيالدالت
يمازميودال.تكميتإنت ديسيوتمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد ختييزةتز تام هيتيال تييدعس يوتييدعي قالتزا السعيت مؤشع يوت
تسد التيسزشي تييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال،ت دثتز ز تمالمحتييفقع ت ييزعةتززسعي تييدعميوتيي ئددعدالتيلفقع يات

مععنتيألال يوتييز لدلدععالتيي رععفدالتمسزشععي تييفق ع تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدال،تكمععيتأنتال يدععالتييمالمععحتيي ئددععدالتيلفق ع ت
ز ز ع تز لدع تثسععيئةت دععثتزقععي نت ييععالتيألدع تأ تيألعع يالتييفقع ياتمع ت ييععالتيألدع تأ تيألعع يالتييتدع تعقع يا.ت ولععىتأدععالت
ععي تعععحنتز لد ع تييمالمععحتيي ئددععدالتيلفق ع ياتد ز ع تسقةععالتيي اليد عالتعععةتز لد ع تم ععالاليوتييفق ع تأيتييمد ع يوت يي يم ع ت

يي ئددعدالتييزعةتزدعيوالتولعىتيسزشعي تييفقع .ت ولدعنتإنتوملدعالتييز لدع تييمز عالالتيم عالاليوتييفقع ت دعالتيدعزهاللتييفع الت
ييشععه يتمععنتييمقععيددستييمدععزيالمالتعععةتز لدع تمدععز ديوتييم دشععالتي د ع تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدال.تت ييزععييةتاع هت
يي وععالتزهععالفتإيععىتز الدععالتيي يم ع تييمععؤث ختعععةتييفق ع تمععنتيععال تز لد ع تمز ععالالتييمزتد ع يو.ت ي ععالىتم يادععيتمث ع تا ع يت
ييز لد تاةتييقال ختولعىتزقعالد تأثع تييزتدع تععةتويمع تم عدنتولعىتي زمعي تأنتدكع نتييشعيعتعقدع يا،تمع تث عيوتكيععالت
تإ ر ععيئةت()regressionتيز لدع ع تم ععالاليوتييفقع ع تع ععةت

يي يمع ع تيأليع ع ى.تت ول ععىتاع ع يتيألد ععيس،تزع ع ت س ععياتسمع ع

يأل يضةتييفلدةدسدالتي ي ت.9002ت
ت
 1.1أهمية الدراسة:

إنتيألدل التيي الدثتعةتز الدالتمؤش يوتظيا ختييفق تمتدقزر تولىتمؤش ت ي التأ تمام والتمعنتييمؤشع يو،ت ع ت

ددععزسالتولععىتييسمععي تييز لدلدععالتمععنتيععال تسم ع

تزر ع يتدق ع تولععىتييسظ ع ختيي يمععالتيلمازم ع تولععىتأدععيستييز ع ي ةت

ييزديسالت دنتييظ يا تيمازميودالت يموزريالدالت يي م يسدالت ييدديددالت ييثقيعدال،ت يوز ي تأنتم ظ تيي سيرع تييمزع يع خت

عةتييمازم ت الخت ي الختمزكيملال،تأ تم ك يتم قالياتدزك نتمنتأااياتأ ت اليوتع ودعالتمزضعيع ختيمعيتدسشعأت دسهعيتمعنت
والويوتز ياليدالت يوزميالتمزاليي ،ت دثتدزك تنتونتا هتيألاعاياتاهعياتوضع يتدزميثع تي اع التأسشعةالتمعنتيمزعاينت
يي د يتييالدسيمدكةت يمسقدي تييس وةت زمدالتييزشي نتييسهيئةت ييم يملالتييالييلدالت(.)Enke,1963تتت
ت
إنتز لدع تم ضع متييمؤشع يوتييمععؤث ختعععةتييفقع تعععةتييمازمع تييفلدععةدسةتدع ز ةتي ز يةععيت ثدقععيت ييزسمدععالتييشععيملالتعععةت
يألتيضععةتييفلدععةدسدال.ت دععأزةت يععلتمععنتيععال تزشععيدعتا يسععالتييزسمدععالتييشععيملالت أدععل التولمععةتم مععقتيم ي يععالت
رععديغالتدديدععيوتمسيدع التيز ادععنتييزسمدععالت مععيتدزسيدععالتمع ت ياععالتييمازم ع تييفلدععةدسة.ت مععنتاسععيتزععأزةتأامدععالتاع هت
ييال يدالتيز لد تيي يم تييمؤث ختعةتمدز ىتعق تيألد تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال.تت
ت
 9.1أهداف الدراسة:ت

زهععالفتييال يدععالتإيععىتيإلدععهي تعععةتزسمدععالتييمازم ع تييفلدععةدسةتمععنتيععال تز ع عد تيي ديسععيوت ع تييفق ع ت م الاليزععنتعععةت

يأل يضةتييفلدةدسدالتي ي ت،9002ت عةتض ات يلتز تز الدالتأااليفتييال يدالتعدميتدلة:
ت
 و التمالمحتييفق تيلمازم تييفلدةدسةتعةتيأل يضةتييفلدةدسدالتي ي ت.9002ت
 ييز ع فتولععىت ععالتييمؤش ع يوتييالدم غ يعدععالت يمازميودععالت يموزرععيالدالتييم ععالالختيمدععز ىتييفق ع تعععةت
تتتت

يأل يضةتييفلدةدسدالت أامدزهيتييسد دال.تت
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 1.1الدراسات السابقة:
" الفقر في فلسطين دراسة حاالت" ،هديل القزاز ونادر سعيد ،1221 ،برنامج دراسات التنمية.

دسوتا هتييال يدعالت يي يمع تييزعةتزعؤاليتإيعىتييفقع تععةتيأل يضعةتييفلدعةدسدالت ولعىت أدعهيتيي ةييعال،تكمعيت كعاوتولعىت

مظععيا تييفق ع تمث ع تيي ييععالتيير ع دالت أ ع ي تييدععكن،تكمععيت ي يععوتم عععالتال تمؤددععيوتييدععلةالتييفلدععةدسدالتعععةت
مكيع ععالتمشععكلالتييفق ع تمععنتيععال تييمدععحتييمدععاليسةت وععالتيوزمععالوتييال يدععالتولععىتييمدععحتييمدععاليسةتي د ع ختييم زياععال،ت
يإلضيعالتإيىتيدزقرياتآ ياتيي يملدنتعةت يا ختييشؤ نتيمازميودال.ت
ت
 " تقرير الفقر ،"1221 ،الفريق الوطني لمكافحة الفقر ،وزارة التخطيط والتعاون الدولي.1221 ،

ض تييف دقتيي ةسةتيمكيع عالتييفقع تزق دع يتمفرعالتوعنتييفقع تععةتيأل يضعةتييفلدعةدسدالتي وع ي ت6221ت ،6221ت
دععثتسععيوتتييزق د ع تأا ع تو يم ع تز يدععالتييفق ع تعععةتعلدععةدن،ت ز ضععدحتيرععيئعتييفق ع ياتيموزرععيالدالت يمازميودععالت

ييز ادع تييات يعععةتيلفقع ،ت يإلضععيعالتإيععىتيرععيئعتيألدع تييزععةتززلقععىتمدععيواليوتإسدععيسدال،ت وععالتزع تزقععالد تيععةتعقع ت
مقععالي هت6420تشععدك ت يععةتعق ع تمععالو تمقععالي هت6630تشععدك ،ت وععالتز ع تزقععالد تز رععديوت ز ادهععيوتويمععالتمععنتأا ع ت
م ي التييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال.ت
ت
 " أبعاد الفقر في الضفة الغربية وقطاع غزة" ،رضوان شعبان وسامية البطمة-ماس.1221،

اععالعوتاع هتييال يدععالتولععىتزقععالد تكمععةتيلفقع تمععنتيععال تمؤددععيوتييععالو تيمازمععيوةتيي دععمدالت غد ع تيي دععمدال،تكمععيت

ويمععوتا ع هتييالتيدععالت ز الدععالتية ع ةتعق ع تعلدععةدسدالتمععيت ععدنت000تال م تك ععالتأالسععىت 100تال م تك ععالتأولععىتيلف ع الت
يي ي ععالتعععةتييدععسال،تكمععيت كععاوتولععىتة د ععالتيألدع تييفقدع ختييزععةتززلقععىتمدععيواليوت أسع يمتا ع هتييمدععيواليوتييزععةتدععز ت

زقالدمهيتمنتو تا هتييمؤدديو،ت مالىتيدزاي التا هتييمديواليوتيلاديالختعةتوالالتأع يالتيألد ختييفقد خ.ت
ت
" مستويات المعيشة في الضفة الغربية وقطاع غزة" ،رضوان شعبان ،ماس.1221-

يوزمالوتا هتييال يدالتولىتيي ديسيوتيييي تي شه تييثالثتيأل يىتمنتمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد ختيي يتوي ت زسفد هت

يياهععياتييم كععايتيح رععياتييفلدععةدسةتعععةتييفز ع ختمععيت ععدنتزش ع دنتيأل ت6220ت أدل ع ت،6221ت دععثت دسععوتا ع هت
ييال يدععالتو يم ع توععال تييمدععي يختعععةتييععالي تييمزمثلععالت ي زفععيمتأد ع ي تيأل يضععةتمس ع ت اليدععالتوملدععالتييدععال ،ت ييععزالفت
ييمهي يوتيالىتيي يملدنتمدزيالمالتعةت يلتيألال يوتيإل ريئدالتيقديستييزفي و،تمث تم يم تادسةت مس سىتي سس،ت

كميت كاوتولىتيييريئعتيموزريالدالت يمازميودالتييم ز ةالت يسزشعي تييفقع ،ت دعثتأ ضع وتأنتييفقع تدعااليالت عدنت
يألد تييزةتز أدهيتيإلسيث،تكميتأنتييمدز ىتييز لدمةت وم ت التيألد ختزؤث تولىتيسزشي تييفق .ت
ت
 1.1مصادر البيانات:

ييمرال تيي ئددةتمنتيي ديسيوتيه هتييال يدالتا تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد ختي ي ت،9002تيي يتز تزسفد هتمنتو ع ت

يياهععياتييم كععايتيح رععياتييفلدععةدسةتعععةتوععي ت،9002ت دععث د ز ع تمدععحتإسفععيقت يدععزهاللتيألد ع ختمععنتييمد ع ت
يإل رععيئدالتييهيمععالتعععةتز ع عد ت ديسععيوت ع تيسزشععي تييفق ع تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدال.تت وععالت ل ع ت ا ع تيي دسععالتي ععي ت
9002ت ييةت4883تأد خ.ت
ت
 1.1منهجية الدراسة:

3

إلساععياتم ي ع تييز لد ع ت يز قدععقتأاععاليفتييال يدععال،تي زكععاوتييال يدععالتعععةتمسهادزهععيتولععىتييمععسه تيي رععفةتيزقععالد ت
رفتزفردلةت الودقتونتظيا ختييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدالتيل ي ت.9002تت ييمسه تيإل ريئةتييز لدلةتمنت
يال تيدزيالي ت ديسيوتمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد ختي ي ت،9002ت دثتيدزيالموتة دقالتز لدع تيمس عالي تيييةعةت

ييمز ععالالت)،(Multiple Linear Regressionت دععثتكععينتييمزتد ع تييزععي تييل غععي دز تيية د ععةتمدععزهاللتييف ع الت
ييشععه ي،ت أمععيتييمزتدع يوتييمدععزقلالتاععةتييمزتدع يوتييالدمت يعدععالت يمازميودععالت يموزرععيالدالت ييزععةتزع تييزدي اععيتيم عععالت
زأثد ايتولىتيدعزهاللت ييفع التييشعه ي،ت دعثتدعز ت ييزعال د تإاليعي تييمزتدع يوت م ياليعالتيمس عالي تةييمعيتأالىت يعلتإيعىت
اديالختعةتم يم تييز الدعالتR2ت،ت يوتالميعالتإ رعيئدالتولعىتمدعز ىتييالميعالتيإل رعيئدالتييميزعي تدعلفيات(،)0.05ت وعالت

يدزيالموتا هتيية دقالتيامد تيألد .ت
ت
أميت ييسد التييةتييفقع تييع يتزع تيدعزياليمنتععةتز لدع تمؤشع يوتييفقع تععةتييال يدعالتاع تيعةتييفقع تييع ةسة،ت يز الدعالت
يةتييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال،تزع تيوزمعيالتييز دعفتيي دعمةتيلفقع تييع يتزع ت ضع نتععةتيي عي ت6221تععةتاع هت

ييال يدال.ت دثتدض تييز دفتمالمحتمةلقالت سد دالتإيىتم ياسالتيم زديايوتيألديددالتألد ختمك سالتمنتيمدالتأع يالت
( ييتدنتيثسدنت تثالثالتأةفي )،تا يت وعالتزع تإوعاليالتيةعةتعقع ت عقعيتألسمعيةتيإلسفعيقتيي قدقدعالتي دع .تيقعالتزع تي زدعيالت
يععةتييفق ع تيأل ت(يي ع يتدشععي تإيدععنت" يععةتييفق ع تييشععالدال")،ت شععك تد كععستيي ياععيوتيألديدععدالتمععنتمدايسدععالتييمأك ع ت
ييمل ع ست ييمدععكن.تأمععيتيععةتييفق ع تييثععيسةت(يي ع يتدشععي تيععنت" يععةتييفق ع ")،تعقععالتز ع تإوععاليالهت ة دقععالتز كععستمدايسدععالت

يي ياععيوتيألديدععدالتاس ععيتإيععىتاسععالتم ع تي زدياععيوتمدععزلاميوتييمسععا .ت وععالتز ع تز ععالد تيةععةتييفق ع ت شععك تد كععست
ميزلفتيم زديايوتيمدعزهالكدالتي دع تيدعزسياليتإيعىتز كد عالتيألدع خت( اع تيألدع خت وعالالتيألةفعي ).تتت وعالت لع تيعةت
ييفق ع تي د ع ختييمتا دععالتييمك سععالتمععنتيمدععالتأع ع يالت( ععييتدنتيثسععدنت تثالثععالتأةفععي )تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدالت2,168ت
شدك تي ي ت.9002تت
تت
أمععيت ييسدع التيمؤشع يوتييفقع تييزععةتزع تيدععزياليمهيتيقدععيستيسزشععي تييفقع تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدال،تسدع التييفقع ت ييع يت
د عدنتسدع التييفقع ياتمععنتييمامع متييكلععةتيلدعكين،تعهع تدمزعيات يي دععيةالت ييدعه يالت كثع ختيمدعزيالي ،ت ددععزفيالتمسعنتعععةت
زقدد تدديديوتزقلد تييفق ،ت يكسنتدؤي تولدنت قر هتونتم عالتومقت شالختييفق ،ت يلزتلالتولىتا هتييمشكلالتعقعالت
زع ت دعيالتمؤشع تعاع ختييفقع ت ييع يتدمكعنتمععنتياليعنتم ععالتمععالىتيسيفعيالتاليع تييفقع ياتوععنتمدعز ىتيعةتييفقع ،ت
مععنتياليععنتدمكععنتم عععالتييععالي تييععالا تي عع تاليع تييفقع ياتإيععىتمدععز ىتيععةتييفقع ،ت كع يلتزع ت دععيالتمؤشع تشععالخت

ييفق ع ت دععثتأسععنتكلمععيتي زف ععوتودمععالتا ع يتييمؤش ع تال ت يععلتولععىتعق ع تأك ع ،ت ز يادععالتييزفععي وتعععةتز اد ع تييععالي ت ععدنت
ييفق يا.ت
ت
مععيتأسععنتد اععالتأكثع تمععنتمؤشع تد كععست ييععالتيي عيادععالتي د ع تأ تيألعع يال،تيثسععينتمععسه تييععالي تأ تيمدععزهالل،توععيالخت
ددزيالمينتمنتو تيي ي ثدنتعةتوديستيي عيادالتيلمازم ،تعقالتز تعةتا هتييال يدعالتيموزمعيالتولعىتمؤشع تيمدعزهاللت
ت

يلتي د يالتييزييدال:ت
 ييالي توالتمتددزهللتامد عنتكمعيتأنتيمدعزهاللتمتدمع تكلعنتوعنتة دعقتييعالي ت ييزعييةتععحنتيمدعزهاللت
د كست ر ختمالئمالتيي عيادالتييف لدالتأ تييمز ققال.تعيمدزهاللتد ضحتميتزدزةد تيألد ختيي رع تولدعنت
عةتض اتييالي تيياي يت ك يلت سياتولىتمالي يوتدي قال.تت
 ييالي ت ييرالتالي تييفق ياتوالتدزد ت ييم دمدالت ييزفعي وتمعنتشعه تإيعىتآيع ت دسمعيتدزمدعاتيإلسفعيقت ييث عيوت
ييسد ة.

4

 كميتأنتز الدالتييالي تي شييعتيي دنتدالد نتأومييه تييرتد ختوالتدك نتر يتيلتيدال.ت
 أيد ي،تعقالتد ا تييمدزاد نتونتيإلالمات الي يه تيي قدقدالت ويالختميتدك سع نتأكثع تمرعاليودالتوسعالتيإلالمات
قدمالتإسفيوه .
.9

مالمح الفقر في األراضي الفلسطينية لعام :9002

 1.9التوزيع الجغرافي للفقر:

د ز تمكينتدكنتيألد ختمنتيي يم تييمؤث ختعةت ال ثتزفي وتعةتيسزشي تم الموتييفق ت شك توي .تعقالت ل توعالالت
يألع يالتيي دنتي تدزمكس يتمنتزتةدالتي زديايزه تيألديددالتمنتييم يالتييت يئدالت غد تييت يئدالتعة يأل يضعةتييفلدعةدسدالت
1,043,103تع ع التي ععي ت9002ت( ا ع تمععيتد ع يايت%26.2تمععنتييدععكين).ت دععثتدز ععدنتمععنتييشععك ت6ت ا ع التزفععي وت
ك د تعةتم الموتييفق ت دنتييمسيةقتععةتييضعفالتييت دعالتي عي ت،9002ت دعث ولعىتدع د تييمثعي ت لتعوتسدع التييفقع ت
دنتييدكينتعةتاس التييضفالتييت دالت4تأض يفتسد التييفق تعةت دةتييضفالتييت دال،تكمعيت لتعوتسدع التييفقع ت عدنت
ييدععكينتعععةتوةععيمتغ عاختض ع فةتسد ع التييفق ع تعععةتييضععفالتييت دععال.تتأمععيت ييسد ع التيس ع متييزام ع تييدععكيسةتعقععالتأظه ع وت
ييسزععيئ تأسععنتمتد اععالتعععي قتك د ع ،ت دععثت لتععوتسد ع التييفق ع ت،%26.2ت،%26.6ت%26.2تعععةتك ع تمععنتيي ض ع ،ت
يي دفت ييميدميوتولىتييز يية.ت
شكل  :1نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة لعام 9002
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ييمرال :تيياهياتييم كايتيح رياتييفلدةدسة،ت.9066تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد ختي ي ت.9002ت

ت

كميتأظه وتييسزعيئ ت معنتيعال تييسظع تإيعىتمؤشع تعاع ختييفقع ت مؤشع تشعالختييفقع تيكع تمعنتمسعيةقتييضعفالتييت دعالت
وةيمتغاخ،تأنتاسيلتييزالفت يضحتعةتم ال تعا خت شالختييفق ت دنتمسيةقتييضفالتييت دعال،ت دعثتز ز ع تمسةقعالت
يي دةتأو تييمسيةقتمنت دثتيسيفيالتم عال تعاع ختييفقع ت شعالزنتمقي سعالتمع تمسةقعالتييشعمي ت يياسع ال.تت اع يتدعال ت
ضمسيتولىتأامدالتز ادنتيي ع يم ت ييدديدعيوتيمكيع عالتييفقع تععةتكع تمعنتمسةقعالتييشعمي ت يياسع التمعنتأاع تإيع ي ت

يألد تييفلدةدسدالتمنتاليئ ختييفق ،ت ك يلتيي ي ت ييسد التيقةيمتغاخ.ت
ت
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جدول  :1نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب المنطقة لعام 9002
نسبة الفقر
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ييمرال :تيياهياتييم كايتيح رياتييفلدةدسة،ت.9066تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد ختي ي ت.9002ت
ت
 9.9الفقر حسب حجم األسرة

13.7

13.5

2.1

زشد تم ظ تيأل يثت ييال يديوتيمازميودالت يموزرعيالدالتإيعىت اع التوالوعالتة الدعالت عدنتوعالالتأعع يالتيألدع خت مدعز ىت
ييفق ع ،ت دععثتمععنتييمز و ع تأنتزك ع نتيألد ع تييك د ع ختأكث ع تو ضععالتيلفق ع تمععنتيألد ع تيألرععت ت امععي.تتعقععالتأظه ع وت

ييسزعيئ تي زفعيمتم ععالموتييفقع تمع تادععيالخت اع تيألدع ختييم دشعدال،تعقعالت لتععوتسدع التييفقع ت ع ييةت%42.8ت عدنتيألعع يالت
يي دنتد دش نتعةتأد ختم دشدالتدادالتوالالتأع يالايتونتوش ختأع يالتي ي ت.9002ت(أسظ تشك ت.)9ت
شكل  :2نسبة الفقر حسب حجم األسرة في األراضي الفلسطينية لعام 2002
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رياتييفلدةدسة،ت.2111تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد خ،ت2112ت

 1.9الفقر حسب جنس رب األسرة

إسععنتمععنتيألامدععالتال يدععالتييزتدع يوتييزععةت رععلوتولععىتم ععالموتيسزشععي تييفق ع ت ععدنتأ ععيالتيألد ع تيإلسععيثتمقي سععالتمع ت
أ يالتيألد تيي ك تيل ي ت،9002تعقالتأظه وتييسزيئ تمنتيال تيياال ت4تأنتيميعزالفتععةتسدع التيسزشعي تييفقع ت
دنتأ يالتيألد تيإلسعيثت ييع ك تا ا دعالتععةتيي عي ت،9002ت دعثت لتعوتسدع التيألعع يالتييفقع ياتي دع تييزعةتز أدعهيت
إسععيثت%22.5تمقي سععالتم ع ت%26.5تي د ع تييزععةتد أدععهيتيي ع ك ،تكمععيتمععنتيألامدععالتمال ظععالتأس عنتمتد اععالتع ع قت
اع ع ا يتع ععةتعاع ع خت ش ععالختييفقع ع ت ععدنتيألدع ع تييز ععةتد أد ععهيتييع ع ك تمع ع تيألدع ع تييز ععةتد أد ععهيتيإلس ععيثتع ععةتيأل يض ععةت

ييفلدةدسدال.ت
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جدول  :1نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب جنس رب األسرة للعام 9002
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أسثى
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6.0
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تييمرال :ت يياهياتييم كايتيح

شالختييفق

رياتييفلدةدسة،ت.2111تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد خ،ت.2112ت

ت
 1.9الفقر حسب المستوى التعليمي لرب األسرة:

ز ز توالوالتييز لد ت ييفق توالوالتااليدالتإيىت التمي،تإمتأسنتي ظتأنتاسيلتوالوعالتوكدعدالت عدنتييمدعز ىتييز لدمعةت
ييفق .ت(االد تييقايا،ت،6222تع.)82تتعقالتأظه وتييسزيئ تأنتاسيلتوالوالتوكددالت دنتييمدز ىتييز لدمةتيع الت

يألدع ختمع تييفقع تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدال.ت دععثتدععؤاليتأيتز دععنتةفدععفتولععىتييمدععز ىتييز لدمععةتييععىتيسيفععيالت
سد التيسزشي تييفق ،تعقالتأظه وتييسزيئ تأنتغيي دعالتيألعع يالتييفقع يات()%41.6تد دشع نتععةتأدع تم دشعدالتيع تد رع ت
التيألد ختولىتأيتوال تمعنتييز لعد ت(أمعة،تملع )،تععةت عدنت لتعوتسدع التيألعع يالتييفقع يات%9.2تييع دنتد دشع نتععةت

أدع تم دشععدالت رع ت التيألد ع ختولععىتمؤاع تولمععةت كععيي د ستعععأولى.تتكمععيتأشععي وتييسزععيئ تأنتييفق ع تكععينتأكثع ت
ومقيت شالخت دنتيألع يالتيي دنتد دش نتعةتأد تم دشدالتي تد ر ت التيألد ختولىتأيتمؤا تولمة،ت دثتأظه وت
ييسزععيئ تأنتشععالختييفق ع ت لتععوت%4.8ت ععدنتيألع ع يالتيي ع دنتد دش ع نتعععةتأد ع تي ع تد ر ع ت التيألد ع ختولععىتأيتمؤا ع ت
ولمةتمقي سالتم ت%0.9ت دنتيألع يالتيي دنتد دشع نتععةتأدع ت رع ت التيألدع ختولعىت كعيي د ستععأولى.تت(أسظع ت

اال .)3تتتتتت
ت
جدول  :1نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب المستوى التعليمي لرب األسرة لعام 9002
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رياتييفلدةدسة،ت.2111تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد خ،ت.2112ت

ت
 1.9الفقر حسب عمر رب األسرة:

أظهع ع وتييسز ععيئ تع ععةتييا ععال ت5تأنتك ععي تييد ععنتع ععةتييمازمع ع تييفلد ععةدسةتاع ع تيألكثع ع تو ض ععالتيلفقع ع تمقي س ععالتمع ع ت
ييمام ويوتيي م دالتيألي ى،تمميتدشد تإيىتغدعيالتييضعمينتيمازمعيوةتععةتيأل يضعةتييفلدعةدسدال،ت ييزعييةتد ز ع ت
يي م تأ عالتيي يمع تييهيمعالتععةتإوعاليالتدديدعيوتيي ععيه،تعييتيي دعالتيي ظمعىتمعنتك عي تييدعنتزفزقع تيضعمينتييشعدي يالت
ز زمالت ال ت يلتولىتالو تأوضياتيألد ختيآلي دنتأ تولىتميتدز ع تمنتييالو تيي دمة،ت دثتساالتأنتسد التييفق ت
دنتيألع يالتيي دنتد دشع نتععةتأدع تأ ي هعيتز لع تأومعي ا ت10تدعسالتععأكث ت%30.3تمقي سعالتمع تيألدع تييزعةتأ ي هعيت

ز ل تأومي ا ت زىتدنت93تدسالت()%18.8تي ي ت.9002
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جدول  :1نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب عمر رب األسرة لعام 9002
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ييمرال :ت يياهياتييم كايتيح

رياتييفلدةدسة،ت2111ت.مدحتإسفيقت يدزهاللتيألد خ،ت.2112ت

ت
 6.9الفقر حسب الحالة الزواجية لرب األسرة:

ز زمالتغيي دالتيألد تييفلدةدسدالتعةتزل دالتي زديايزهيتيألديددالتولىتالي ت التيألد خ،تي يلتعينت عيموتييةعالقتأ ت

يمسفرعي ت ييزعةتدمكععنتأنتز رعفت يألدع ختيعال تم ي ع ت ديزهععي،توعالتزععؤاليتإيعىتادعيالختأو يئهععيتيموزرعيالدال،ت عقععالينت
مريال تييالي ،تمميتدا لهيتو ضالتيلفق ،ت دثتأشي وتييسزيئ تأنتسد التيسزشي تييفق ت دنتيألعع يالتععةتيألدع تييزعةت

د أدععهيتمةلععق/تمسفرع ت لتععوت %30.6عععةتيي ععي ت،2112ت وععالت لتععوتسدع التيسزشععي تييفقع ت ععدنتيألعع يالتي دع تييزععةت
أ ي هععيتأ يمع ت،%20.5ت دسمععيت لتععوتسدع التيسزشععي تييفقع ت ععدنتيألع ع يالتي د ع تييزععةتأ ي هععيتمزا اع نت،%26.6تكمععيت
لتوتسد التيسزشي تييفق ت دنتيألع يالتي د تييزةتي تدد قتأل ي هيتييا ي ت ييةت%21.1تعةتيي ي ت.2112تتت
ت
شكل  :3نسبة الفقر حسب الحالة الزواجية لرب األسرة في األراضي الفلسطينية لعام 2002
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رياتييفلدةدسة،ت.2111تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد خ،ت.2112ت

 1.9الفقر حسب عالقة رب األسرة بقوة العمل:

أشي وتييسزيئ تأنتسدع التيسزشعي تييفقع ت عدنتيألعع يالتييع دنتد دشع نتععةتيألدع تييزعةتأ ي هعيتغدع تمشعي كدنتععةتييقع ىت

يي يملالت()%31.3تمقي سالتم تيألع يالتيي دنتد دش نتععةتأدع تأ ي هعيتمشعيتكدنتععةتييقع ىتيي يملعالت()%25.3تي عي ت
8

نسبة مئوية

20.5

25

.9002تت معيتأنتييمشععي ك نتعععةتييقع ىتيي يملععالتدسقدععم نتإيععىتوععيملدنت وععيةلدنتوععنتيي مع ،تعقععالتأظهع وتييسزععيئ ت
كمع ععيتا ع ع تمز و ع ع ،تأنتسد ع ع التيسزشع ععي تييفق ع ع ت ع ععدنتيألع ع ع يالتيي ع ع دنتد دش ع ع نتعع ععةتأد ع ع تأ ي هع ععيتوع ععيةلدنتوع ععنتيي م ع ع تتت
()%51.5تدفع ع قتإي ععىت ععالتك دع ع تسدع ع التيسزش ععي هت ععدنتيألعع ع يالتييع ع دنتد دشع ع نتع ععةتيألدع ع تييز ععةتأ ي ه ععيتمشعععزتلدنتتتتتتتت
(،)%21.3تكميتأظه تمؤش تعا ختييفق ت شالختييفق تأنتييفق تكينتأكث تو خت ومقيت دنتيألعع يالتييع دنتد دشع نتععةت
أد تأ ي هعيتوعيةلدنتوعنتيي مع تمقي سعالتمع تيألعع يالتييع دنتد دشع نتععةتأدع تأ ي هعيتمشعزتلدنتي عي ت.9002ت(أسظع ت
اال )0تت
تتتتت
جدول  :1نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب مشاركة رب األسرة بقوة العمل لعام 9002
سد التييفق

عا ختييفق

شالختييفق

مشي كالت التيألد خت ق ختيي م
اليي تييق ىتيي يملال

2553

651

252

مشزت ت

2153

458

156

مز ة ت

5155

1454

558

يي تييق ىتيي يملالت

3153

752

258

ييمرال :ت يياهياتييم كايتيح

رياتييفلدةدسة،ت.2111تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد خ،ت.2112ت

ت
 1.9الفقر حسب عدد األطفال:

أظه وتييسزيئ تعةتيياعال ت،1ت عقعيتألسمعيةتيمدعزهالل،ت يدعزثسياتيألدع تييزعةتيعدستيعالدهيتأةفعي ،تأنتكثع ختوعالالت

يألةفي تعةتيألد ختدادالتمنتي زمي تز التيألد ختيلفق ،تعقالت لتوتسدع التييفقع ت عدنتيألعع يالتي دع تييم دشعدالتييزعةت
دزاي اتوالالتأةفييهيتييزد الت%54.8تمقي سالتم ت%19.3تي د تييم دشدالتييزةتيعالدهيتةفع تإيعىتةفلعدنتععةتيي عي ت
.9002تكميتأشي وتييسزيئ تأنتعا خت شالختييفق تزااليالت ياالديالتوالالتيألةفي تعةتيألد خ.تت
جدول  :6نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب عدد األطفال في األسرة لعام 9002
سد التييفق

عا ختييفق

شالختييفق

والالتيألةفي

2152

452

157

1253

455

156

2354

452

155

6-5تأةفي ت

2252

752

252

8-7تأةفي ت

4154

1158

451

5458

1552

752

متد االتأةفي
2-1تةف ت

4-3تأةفي ت

+9تأةفي ت

ييمرال :ت يياهياتييم كايتيح

رياتييفلدةدسة،ت.2111تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد خ،ت.2112ت

ت
 2.9الفقر حسب حالة اللجوء لرب األسرة:

شكلوتيألد تييزةتأ ي هيتمنتييالائدنت%34.4تمنتيألدع تييفلدعةدسدالتي عي ت9002ت سعياتولعىتسزعيئ تمدعحتإسفعيقت
يدعزهاللتيألدع ختي عي ت،9002ت دعثتأشعي وتييسزعيئ تأنتسدع التيسزشعي تييفقع ت عدنتيألعع يالتييع دنتد دشع نتععةتيألدع ت
ييزةتأ ي هيتمائ نت%30.6تعةتيي ي ت9002ت دثتدف قتإيىت عالتك دع تسدع التيسزشعي هت عدنتيألعع يالتييع دنتد دشع نت

2

عةتيألد تييزةتأ ي هيتغد تمائدنت(،)%23.0تكميتأظه تمؤش تعاتختييفق ت شعالختييفقع تأنتييفقع تكعينتأكثع توع خت
ومقعيت عدنتيألعع يالتييع دنتد دشع نتعععةتأدع تأ ي هعيتمائعدنتمقي سعالتمع تيألعع يالتييع دنتد دشع نتععةتأدع تأ ي هعيتغدع ت
مائدنت(أسظ تاال ت.)1ت
ت
جدول  :1نسبة الفقر بين السكان في األراضي الفلسطينية حسب حالة اللجوء لرب األسرة لعام 9002
سد التييفق

عا ختييفق

شالختييفق

ييالتييلا اتي التيألد خ
مائ

3156

752

351

يدستمائيت

2351

552

157

ييمرال :ت يياهياتييم كايتيح

رياتييفلدةدسة،ت.2111تمدحتإسفيقت يدزهاللتيألد خ،ت.2112ت

ت
 .1محددات الفقر في األراضي الفلسطينية:

زدععزيال تمالمععحتييفقع ت شععك تع ععي تعععةتزليعدعتييم ل مععيوتييمزي ععالت ع تمدععز ديوتييفقع ت يييرععيئعتييزععةتزمدععات
ييفقع ياتعععةتمازمع تمععي.تتكمععيتأسهععيتزع ع تالمئع ت ع تم ععالاليوتييفقع ت(.)Ravallion 1996تيقععالتشععهالوتزقععالد يوت
ييفق تعةتييدس يوتيأليد ختوالختم ي موتيزاي اتاالي تمالمحت(رع )تييفقع ،ت ياع ياتز لعدالوتمز عالالختييمزتدع يوت

يمدز ديوتييم دشالت ييفق .ت ي تأ التأا تمايديتمث تا هتييز لدالوتاةتييقعال ختولعىتزقدعد تأثعي تييزتدع تييع يتد الثعنت
أ عالتيي يمع تععةتزع ادحتييفقع ،تععةت ييعالت قعياتيي يمع تيأليع ىتثي زعال،ت عدمعيتدلعةتوع التيلمزتدع يوتييزعةتزع تإاع يات
ييز لد ع تولدهععيتعععةتإظهععي تييم ععالاليوتييفيولععالتعععةتييفق ع تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدالتمععنت يو ع ت ديسععيوتمدععحتإسفععيقت
يدزهاللتيألد ختي ي ت.9002ت دثتز تيدزيالي تييسم

تيإل ريئةتييمزمث ت يمس الي تييمز الالت يدزيالي تيي سيم ت

يإل ريئةتSPSSتمنتأا تز لد تيي ديسيو،ت والتز تيوز ي تييمزتد تييزي تا تييل غي دز تيية د ةتمدزهاللتييف الت
ييشععه يتكمؤشع تيقدععيستيي عيادععالتيلمازمع تييفلدععةدسة،ت أمععيتييمزتد ع يوتييمدععزقلالتييزععةتزع تييزدي اععيتمععنتأاع تز الدععالت
م الاليوتييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدالت(أسظ تاال ت)8ميتدلة:ت
ت
جدول  :1تعريف المتغيرات التي تم استخدامها في بناء نموذج االنحدار المتعدد
الفئات والقياسات

المتغيرات
المتغير التابع

ت

ييل غي دز تيية د ةتمدزهاللتييف التييشه يت

مزتد تمزر ت

المتغيرات المستقلةت
مزتد تثسيئةت
.6

ميالختيياال ينتيلمدكنت

ا تسظدف

 .0غد ت يلت(عئالتم ا دال)،تت
وم ت التيألد خت

مزتد تمزر ت
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جدول -1تابع :تعريف المتغيرات التي تم استخدامها في بناء نموذج االنحدار المتعدد
المتغيرات
ز ع ت مي تعةتييمدكنت

الفئات والقياسات
مزتد تثسيئةت
 .1د االت مي
 .0متد االت مي ت(عئالتم ا دال)ت
مزتد تثسيئةت
 .6د م ،تكيا،تغيا،تكه يا

س متييةيوالتييمدزيالمالتعةتييزديدنت

 .0أي ىت(عئالتم ا دال)ت
مزتد تثسيئةت

.6

ز ع تددي ختييرالت

د االتددي خ

 .0متد االت(عئالتم ا دال)ت

مزتد تثسيئةت

 .6د االت دل

ز ع ت دل ت

 .0متد االت(عئالتم ا دال)ت

مزتد تثسيئةت

 .6د االتزالعئالتم كادال

ز ع تزالعئالتم كادالت

 .0متد االت(عئالتم ا دال)ت
مزتد تثسيئةت
 .6د االتعدالد

ز ع تعدالد ت

 .0متد االت(عئالتم ا دال)ت
مزتد تثسيئةت
 .6د االتزلدف ن

ز ع تزلدف نت

 .0متد االت(عئالتم ا دال)ت
مزتد تثسيئةت
 .6د االتكم د ز

ز ع تكم د ز ت

 .0متد االت(عئالتم ا دال)ت
مزتد تثسيئةت
 .6د االتدزالدو

ز ع تدزالدوت

 .0متد االت(عئالتم ا دال)ت

مزتد تثسيئةت
ز ع تميدك

 .6د االتميدك

دف ت

دف

 .0متد االت(عئالتم ا دال)ت
وم ت التيألد خت

مزتد تمزر ت
مزتد تثسيئة
 .6مائ

ييالتييلا اتي التيألدتخت

 .0يدستمائيت(عئالتم ا دال)
مزتد تثسيئةت
 .6مزا

يي ييالتييا يادالتي التيألد خت

 .0غد ت يلت(عئالتم ا دال)
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جدول -1تابع :تعريف المتغيرات التي تم استخدامها في بناء نموذج االنحدار المتعدد
الفئات والقياسات

المتغيرات
4تمزتد يوتثسيئدالت
ييمدز ىتييز لدمةتي التيألد خت

-

مدز ىتز لدمةتأديدةت=،6ت0تغد ت يل

-

مدز ىتز لدمةتثيس يت=ت،6ت0تغد ت يل

-

مدز ىتز لدمةتال ل تمز دةتعأولى=ت،6ت0تغد ت يل.

-

تمدز ىتز لدمةتأو تمنتي زاليئةت(أمة،تمل )ت–تعئالت
م ا دالت

مزتد تثسيئةت
 .6ري التوم

التيألد ختري التوم ت

 .0غد ت يلت(عئالتم ا دال)ت
والالتأع يالتيألد ختيي يةلدنتونتيي م ت

مزتد تمزر ت

والالتيألةفي تأو تمنت5تدس يوتعةتيألد خت

مزتد تمزر ت

والالتيألةفي ت()11-6تدسالتعةتيألد خت

مزتد تمزر ت

والالتيألةفي ت()15-12تدسالتعةتيألد خت

مزتد تمزر ت

والالتيألةفي ت()17-16تدسالتعةتيألد خت

مزتد تمزر ت

والالتيي ييتدنت64-18تدسالتعةتيألد خت

مزتد تمزر ت

والالتك ي تييدنت65تدسالتعأكث تعةتيألد خت

مزتد تمزر ت
مزتد تثسيئةت
.6

اسست التيألد خت

ك

 .0أسثىت(عئالتم ا دال)ت
مزتد تثسيئةت
 .6د االتايزفتيل ي

ز ع تايزفتيل يت

 .0غد ت يلت(عئالتم ا دال)ت

ت
 1.1نتائج تحليل االنحدار لمحددات الفقر في األراضي الفلسطينية:

عةتييقد تييدي قتيلال يدالتز تزسي تمالمحتييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال،ت دثتز تإظهي تكدفتأنتمدز ديوتييفق ت

ززتد ع ت دععالتيرععيئعتيألد ع ختيمازميودععالت يموزرععيالدالتعععةتسفععستيي وععو.ت عععةتا ع يتييقد ع تدععسزة قتإيععىتإا ع يات
ز لد ع تيمس ععالي تييمز ععالالتيم ععالاليوتييفق ع تعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدال،ت يععلتمععنتيععال تيموزمععيالتولععىت سععياتسم ع

ت

إ رععيئةت دععثتييمزتدع تييزععي تاع تييل غععي دز تيية د ععةتمدععزهاللتييفع التييشععه ي،ت دععثتز ع تيوزمععيالتيدععزهاللتييف ع الت
ييشه يتمؤش تيقديستمدز ىتييم دشالتعةتيأل يضةتييفلدةدسدال،ت عدميتدلةتم ياليالتييسم

تيي يتز تيوزميالهت

ت
ln cj =Bxj +Ej
ت
دععثتزمثع تCJتتيدععزهاللتييفع التييشععه يتعععةتييمازمع تييفلدععةدسة،ت يي مععاتXJتتتزمثع تمام وععالتييمزتدع يوتييم ععالالخت
يلفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدال،ت تEJتزمث تيييةأتيي ش يئة.تت
جدول  :2تفاصيل التحليل اإلحصائي لتأثير محددات الفقر على اللوغاريتم الطبيعي الستهالك الفرد الشهري
حسب المنطقة في األراضي الفلسطينية لعام 2002
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الضفة الغربية
متغيرات النموذج
اإلحصائي

قطاع غزة

ييم يمالوتغد تييم دي دالت
يييةأت
ييم دي يت

ييم يمالوتغد ت
ودمالتt

ودمالتB

مدز ىت
ييم س دالت

ييم دي دال
يييةأت
ييم دي يت

ودمالتt

ودمالتB

مدز ىت
ييم س دالت

ييثي وت

0.087

6.939

79.464

0.000

0.306

7.146

23.335

.000

ميالختيياال ينتيلمدكنت

0.019

0.060

3.216

0.001

0.205

.856

4.186

.000

ت ا تيألد خت

0.001

0.009

12.413

0.000

0.001

.011

10.207

.000

ز ع ت مي تعةتييمدكنت

0.066

-0.005

-0.074

0.941

0.289

-.358

-1.239

.215

0.041

-0.074

-1.817

0.069

0.061

.061

1.001

.317

ز ع تددي ختييرالت

0.021

0.294

13.881

0.000

0.047

.342

7.293

.000

ز ع ت دل ت

0.020

0.087

4.301

0.000

0.027

.124

4.598

.000

ز ع تزالعئالتم كادالت

0.044

0.140

3.146

0.002

0.103

.432

4.208

.000

ز ع تعدالد ت

0.020

0.126

6.168

0.000

0.048

.059

1.218

.224

ز ع تزلدف نت

0.020

0.116

5.842

0.000

0.030

.110

3.699

.000

ز ع تكم د ز ت

0.020

0.047

2.381

0.017

0.029

.119

4.159

.000

ز ع تدزالدوت

0.030

0.081

2.667

0.008

0.041

.068

1.683

.093

دف ت

0.021

0.171

8.235

0.000

0.040

.116

2.898

.004

وم ت التيألد خت

0.001

0.004

3.989

0.000

0.001

.003

2.041

.041

0.018

-0.041

-2.257

0.024

0.025

.004

0.159

.873

0.045

-0.089

-1.966

0.049

0.083

-.266

-3.213

.001

0.026

.047

1.845

0.065

0.040

.110

2.732

.006

0.033

.049

1.464

0.143

0.045

.159

3.553

.000

م

س متييةيوالتييمدزيالمالت
عةتييزديدنت

ز ع تميدك

ييالتييلا اتي التيألد خت
يي ييالتييا يادالتي الت
يألد خت
ييمدز ىتييز لدمةتي الت
يألد خت(أديدة)ت
ييمدز ىتييز لدمةتي الت
يألد خت(ثيس ي)ت
ييمدز ىتييز لدمةتي الت
يألد خت(ال ل تمز دةت

0.032

.157

4.868

0.000

0.047

.340

7.263

.000

عأولى)ت
التيألد ختري التوم ت
والالتأع يالتيألد خت
يي يةلدنتونتيي م ت
والالتيألةفي تأو تمنت5ت
دس يوتعةتيألد خت
والالتيألةفي ت()11-6ت
دسالتعةتيألد خت

0.032

.106

3.288

0.001

0.058

.162

2.799

.005

0.018

-.044

-2.379

0.017

0.020

-.113

-5.712

.000

0.015

-.272

-18.566

0.000

0.021

-.335

-15.980

.000

0.013

-.255

-19.930

0.000

0.019

-.294

-15.268

.000

جدول -2تابع :تفاصيل التحليل اإلحصائي لتأثير محددات الفقر على اللوغاريتم الطبيعي الستهالك الفرد
الشهري حسب المنطقة في األراضي الفلسطينية لعام 2002

متغيرات النموذج

قطاع غزة

الضفة الغربية

13

ييم يمالوتغد ت

اإلحصائي

ييم دي دالت
يييةأت
ييم دي يت
والالتيألةفي ت()15-12ت

مدز ىت

ودمالتt

ييم س دالت

ودمالتB

ييم يمالوتغد تييم دي دال
يييةأت
ييم دي يت

ودمالتt
ودمالتB

مدز ىت
ييم س دالت

0.015

-.242

-16.447

0.000

0.022

-.250

-11.193

.000

0.020

-.249

-12.692

0.000

0.028

-.310

-10.952

.000
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ت

أظهع وتييسزعيئ تعععةتيياعال ت وع ت2تزقعالد يوتم ععيمالوتسمع

تيمس عالي تيم ععالاليوتييفقع تعععةتيأل يضعةتييفلدععةدسدال،ت

كمععيتدال ععظتأسععنت د ع التيدععزيالي تييل غععي دز تيية د ععةتيلمزتد ع تييزععي ،تعععينتزقععالد تم ععيمالوتيمس ععالي تزقععدستسد ع الت
ييزتد تعةتيدزهاللتييف التييشه يتاليي تيألد ختمنتيال تزتد تسد التمئ دالت ي الختعةتييمزتد تييمدزق .ت وعالت لتعوت

R2تيلسمع ت تيإل رععيئةتيييععيعت ييضععفالتييت دععالت(،)0.03ت دسمععيت لتععوتR2تيلسمع

تيإل رععيئةتيييععيعت قةععيمت

غعاخت()0.02ت دععثتزع توع التسزععيئ تز لدع تيس ععالي تيمدععزهاللتعععةتيأل يضععةتييفلدععةدسدالت دععالتييمسةقععالت(ييضععفالت
ييت دال،توةيمتغاخ)تمنتيال تيياال ت.2ت

 1.1.1عمر رب األسرة:

أشععي وتييسزععيئ تعععةتيياععال ت2تأنتمزتد ع تيي م ع تي ع التيألد ع ختي ع تدكععنتيععنتزععأثد تك د ع تولععىتمدععز ىتيدععزهاللتييف ع الت

ييشععه ي،ت دععثتأظهع وتييسزععيئ تأنتومع ت التيألدع ختيععنتأثع تم سع يتم اععالتولععىتيدععزهاللتييفع التييشععه يت،ت دععثت
ادععيالختوم ع ت التيألد ع ختدععسالت ي ععالختدععؤاليتإيععىتادععيالختيدععزهاللتييف ع التييشععه يت سد ع الت%0.3تعععةتييضععفالتييت دععالت
%0.4تعةتوةيمتغاختم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.تتت

ت
 9.1.1جنس رب األسرة:

أمععيت ييسد ع التياععسست التيألد ع ختعقععالتأظه ع وتسزععيئ تز لد ع تيمس ععالي تأنتيألد ع تييزععةتد أدععهيت ك ع تيععنتزععأثد تم س ع يت

م اععالت ت تالميععالتإ رععيئدالتولععىتيدععزهاللتييف ع التييشععه ي،ت دععثتدادععالتيدععزهاللتييف ع التييشععه يت سد ع الت%23.5ت
ي د تييزةتد أدهيت ك تمقي سالتم تيألد تييزةتد أدهيتإسعيثتععةتوةعيمتغعاختمع ت قعياتييمزتدع يوتيأليع ىتثي زعال،تأمعيت
عععةتييضععفالتييت دععال،تعقععالتأظه ع وتييسزععيئ تأسععنتمتد اععالتزععأثد تم سع يت

ولىتيدزهاللتييف التييشه ي.ت

تالميععالتإ رععيئدالتي د ع تييزععةتد أدععهيت كع ت

 1.1.1عدد األفراد في األسرة:

ك يلتأظه وتييسزيئ تعدميتدز لقت الالتيألع يالتعةتيألد خت دالتييفئالتيي م دال،تعييزأثد تولىتيدزهاللتييف التييشعه يت

كينتدز تييز و يو،ت دثتكيسوتم يمالوتييمزتد يوتيهيتزأثد تدل ةتم س يت شك تك دع ت الميعالتإ رعيئدالت ييسدع الت
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ي الالتيألةفي تعةتك تمنتييضفالتييت دالت وةيمتغاختمقي سالتم تيألع يالتيي ييتدنت ك عي تييدعن.تتعقعالتأظهع وتييسزعيئ ت
أنتسد التيمسيفيالتعةتيدزهاللتييف التييشه يتعةتيألد ختوسالتإضعيعالتعع الت ي عالت دعالتييفئعالتيي م دعالتععةتكع تمعنت
ييضفالتييت دالت وةيمتغاختكيسوتكييزيية:ت
ت
-توسالتإضيعالتةف تومع هت0تدعس يوتأ تأوع تععينتيعنتزعأثد تدعل ةتم سع يت

تالميعالتإ رعيئدالتولعىتيدعزهاللتييفع الت

ييشععه ي،ت دععثتأظهع وتييسزععيئ تأنتإضععيعالتةفع تومع هت0تدععس يوتأ تأوع تدع فتدععؤاليتإيععىتيفععالتيدععزهاللتييفع الت
ييش ععه يتع ععةتيألدع ع خت ع ع ييةت سدع ع الت%91.9تع ععةتييض ععفالتييت د ععالتمقي س ععالتمع ع ت%44.0تع ععةتوة ععيمتغع عاختمع ع ت ق ععيات
ييمزتد يوتيألي ىتثي زال.تت كع يلتأظهع وتييسزعيئ تأنتإضعيعالتةفع تومع هتدزع ي ت عدنت61-61تدعسالتيعنتزعأثد تدعل ةت
م سع يت

تالميععالتإ رععيئدالتولععىتيدععزهاللتييف ع التييشععه ي،ت دععثتدععؤاليت يععلتإيععىتيفععالتيدععزهاللتييف ع التييشععه يت

سد الت%93.2تعةتييضفالتييت دالتمقي سالتم ت%46.0تعةتوةيمتغاخ.تت
ت
تأمعيت ييسدع التي عع يالتيي عييتدنتييع دنتززع ي تأومعي ا ت عدنت13-68تدععسال،تعقعالتأظهع وتييسزععيئ تأنتإضعيعالتعع الت ععيي تي د ختينتزأثد تدل ةتم س يت

تالميالتإ ريئدال،تعقعالتأظهع وتييسزعيئ تأنتإضعيعالتعع الت عيي تي دع ختععةتوةعيمتغعاخت

دؤث تولىتزيفدالتيدزهاللتييف التييشه يتعةتيألد خت سد الت%94.8تمقي سالتم ت%68.1تععةتييضعفالتييت دعالتمع ت
قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت
ت
تك يلتأظه وتييسزيئ تأنتإضعيعالتعع التك دع تععةتييدعنت(10تدعسالتععأكث )تإيعىتيألدع ختدع ياتععةتييضعفالتييت دعالتأ توةيمتغاختينتأث تم س يتدييالت

تالميالتإ ريئدالتولىت عيادالتيألد خ،تعقالتأشي وتيي ديسيوتأنتإضعيعالتعع الت ي عالت

ك د تعةتييدعنتدعؤث تولعىتزيفعدالتيدعزهاللتييفع التييشعه يتععةتيألدع خت سدع الت%90.2تععةتوةعيمتغعاختمقي سعالتمع ت

%94.9تعةتييضفالتييت دالتم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت
 1.1.1المستوى التعليمي لرب األسرة:

أظهع وتسزععيئ تييز لدع تعععةتيياععال ت2تأنتمزتدع تييمدععز ىتييز لدمععةتيع التيألدع ختيععنتأثع تم سع يتم اععالت

تالميععالت

إ ريئدالتولىت عيادالت مدعز ىتم دشعالتيألدع ختععةتكع تمعنتييضعفالتييت دعالت وةعيمتغعاخ،ت دعثت رع ت التيألدع خت
ولععىتمدععز ىتز لدمععةتوععييةتد ع فتدععؤاليتإيععىت ع ع تمدععز ىتيدععزهاللتييف ع التييشععه ي.تتعقععالتأظه ع وتيي ديسععيوتعععةت
يياععال ت9تأنت ر ع ت التيألد ع ختولععىتمدععز ىتز لدمععةتال ل ع تمز دععةتعععأولةتدععدؤاليتإيععىتادععيالختيدععزهاللتييف ع الت
ييشه يت سد الت%43.0تمقي سالتم تأ يالتيألد تيألمدعدنتععةتوةعيمتغعاختمع تت قعياتييمزتدع يوتيأليع ىتثي زعال،ت دسمعيت
عععةتييضععفالتييت دععال،تعععينت ر ع ت التيألد ع ختولععىتمدععز ىتز لدمععةتال ل ع تمز دععةتعععأولىتد ع فتدععؤاليتإيععىتادععيالخت
يدععزهاللتييف ع التييشععه يت سدع الت%60.1تمقي سععالتمع تأ ععيالتيألدع تيألمدععدنتعععةتييضععفالتييت دععالتمع ت قععياتييمزتد ع يوت
يألي ىتثي زال.تت
ت
 1.1.1الحالة الزواجية لرب األسرة:

ت سياتولىتسزيئ تييز لد تيإل ريئة تعةتيياال ت 2تأنتيي ييالتييا يادالتي التيألد ختيهيتزأثد تم س يتدييالت

ت

الميالتإ ريئدالتولىت عيادالتيألد ختعةتك تمنتييضفالتييت دالت وةيمتغاخ،تعقالتأشي وتييسزيئ تعةت ي تأنت الت

يألد خ تكين تمزا اي تعين تيدزهالل تييف ال تييشه ي تعة تيألد خ تدق ت سد ال ت %8.2تون تيدزهالل تييف ال تييشه ي تعةت
يألد تييزةتأ ي هيت ييزه تيمازميودال تغد تمزا ادنتأ تمةلقدنتأ تأ يم تم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زالت يلت
عةتييضفالتييت دال،ت دسميتعةتوةيمتغاخ،تأظه وتييسزيئ تعةت ي تأنت التيألد ختكينتمزا ايتعينتيدزهاللتييف الت
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ييشه ي تعة تيألد خ تدق ت سد ال ت %91.1تون تيدزهالل تييف ال تييشه ي تعة تيألد تييزة تأ ي هي تغد تمزا ادن تأ ت
مةلقدنتأ تأ يم تم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.تت
ت
 6.1.1حالة اللجوء لرب األسرة:

أشي وتسزيئ تييز لد تعةتيياال ت2تأنت ييالتييلا اتي التيألد ختيهيتزأثد تم س يتدييالت

تالميالتإ رعيئدالتولعىت

عيادععالتيألدع خت ييرععالتعععةتييضععفالتييت دععال،ت دسمععيتعععةتوةععيمتغعاختعععينت ييععالتييلاع اتمتد اععالتيهععيتأث ع تم سع يتولععىت

عيادالتيألد خ.تتعقالتأشي وتييسزيئ تعةت ي تأنت التيألد ختكينتمائيتعينتيدعزهاللتييفع التييشعه يتععةتيألدع ختدقع ت
سد ع الت%3.1توععنتيدععزهاللتييفعع التييشععه يتع ععةتيألد ع تييزععةتأ ي هععيتغد ع تمائععدنتعععةتييضععفالتييت دععالتمعع ت قععيات
ييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت
ت

 1.1.1توفر السلع المعمرة لدى األسرة:

دع ع ز ةتزع ع ع تييد ععل تييم مع ع ختي ععالىتيألدع ع خت يير ععالتزع ع ع تد ععدي خ،تزالعئ ععالتم كاد ععال،ت ع ع دل ،تعد ععالد ،تزلفع ع ن،تكم دع ع ز ،ت

ميدك

دف،تدزالدوتمع تمدعز ىتييم دشعالتي دع خ،تعقعالتأظهع وتييسزعيئ تأنتزع ع تدعدي ختيعالىتيألدع ختيعنتأثع تم سع يت

م االتولىت عيادالتيألد ختعةتك تمنتييضعفالتييت دعالت وةعيمتغعاخ،ت دعثتدادعالتيدعزهاللتييفع التييشعه يتععةتيألدعتخت
ييزععةتزمزلععلتدععدي خت سدع الت%92.3تمقي سععالتمع تيألدعتختييزععةتمتزمزلععلتدععدي ختعععةتييضععفالتييت دععالتمع ت قععياتييمزتدع يوت
يألي ىتثي زعال،ت دسمعيتدادعالتيدعزهاللتييفع التييشعه يتععةتيألدع ختييزعةتزمزلعلتدعدي خت سدع الت%43.9تمقي سعالتمع تيألدعتخت
ييزةتمتزمزللتددي ختعةتوةيمتغاختم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.تتت
ت
أميت ييسد التيز ع تزالعئالتم كادالتيالىتيألد خ،تعقالتأظه وتييسزعيئ ت اع التأثع تم سع يتم اعالتولعىت عيادعالتيألدع ختععةت
ك تمنتييضفالتييت دالت وةيمتغاخ،ت دعثتدادعالتيدعزهاللتييفع التييشعه يتععةتيألدع ختييزعةتدزع ع تيعالدهيتزالعئعالتم كادعالت
سد الت%63.0تمقي سالتم تيألدع ختييزعةتمتدزع ع تيعالدهيتزالعئعالتم كادعالتمع ت قعياتييمزتدع يوتيأليع ىتثي زعالتععةتييضعفالت

ييت دال،ت دسميتعةتوةيمتغاخ،تعينتيدزهاللتييف التييشه يتدادعالت سدع الت%34.9تععةتيألدع ختييزعةتدزع ع تيعالدهيتزالعئعالت
م كادالتمقي سالتم تيألد ختييزةتمتدز ع تيالدهيتزالعئالتم كادالتم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت
ت

ك يلتأظه وتييسزيئ تأنتز ع تييهيزفتيالىتيألد ختينتأث تم س يتم االتولىتمدز ىتم دشالتيألدع خت عيادزهعيتععةت
ك تمنتييضفالتييت دالت وةعيمتغعاخ،ت دعثتدادعالتيدعزهاللتييفع التييشعه يتععةتيألدع ختييزعةتدزع ع تيعالدهيتاعيزفت سدع الت

%66.1تمقي سالتم تيألد ختييزةتمتدز ع تيالدهيتايزفتعةتييضفالتييت دالتم ت قعياتييمزتدع يوتيأليع ىتثي زعالت،ت دسمعيت
ععةتوةععيمتغعاخ،تعععينتيدععزهاللتييفع التييشععه يتعععةتيألدع ختييزععةتدزع ع تيععالدهيتاععيزفتدادععالت سدع الت%66.0تمقي سععالتمع ت
يألد ختييزةتمتدز ع تيالدهيتايزفتم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت
ت

عدميتدز لقت ز ع تيي يد التيالىتيألد خ،تعقالتأظه وتييسزيئ تأنتز ع تيي يد التيالىتيألد ختينتأث تم س يتم اعالت
ولىت عيادالت مدز ىتم دشالتيألد ختعةتك تمنتييضفالتييت دالت وةيمتغاخ،ت دثتدادالتيدزهاللتييفع التييشعه يتععةت
يألد ختييزةتزمزلعلت يدع الت سدع الت%3.1تمقي سعالتمع تيألدع ختييزعةتمتدزع ع تيعالدهيت يدع التععةتييضعفالتييت دعالتمع ت
قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.تتأميت ييسد التيقةيمتغاخ،تعقعالتأظهع وتييسزعيئ تأنتيدعزهاللتييفع التييشعه يتدادعالت سدع الت

%66.2تمقي سالتم تيألد ختييزةتمتزمزللت يد التم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت
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ت
أمععيت ييسد ع التيز ع ع تاهععياتييمععيدك

دفتيععالىتيألد ع خ،تعقععالتأظه ع وتييسزععيئ ت ا ع التأث ع تم س ع يتم اععالتولععىت عيادععالت

مدز ىتم دشالتيألد ختعةتك تمنتييضفالتييت دالت وةيمتغاخ،ت دثتدادالتيدعزهاللتييفع التييشعه يت سدع الت%61.6ت

عةتيألد ختييزةتدز ع تيالدهيتميدك

دفتمقي سالتم تيألد ختييزعةتمتدزع ع تيعالدهيتمعيدك

دفتععةتييضعفالتييت دعالتمع ت

قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال،ت دسميتدادالتيدزهاللتييف التييشه يتعةتيألد ختييزعةتيعالدهيتمعيدك
مقي سالتم تيألد ختييزةتمتدز ع تيالدهيتميدك

دفت سدع الت%66.1ت

دفتعةتوةيمتغاختم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت

ت
 1.1.1الحالة العملية لرب األسرة:

أظه وتسزيئ تييز لد تأنتيي ييالتيي ملدالتي التيألدع ختيهعيتأثع تم سع يتم اعالتولعىت عيادعالت مدعز ىتم دشعالتيألدع خ،ت
دععثتدادععالتيدععزهاللتييفع التييشععه يتعععةتيألدع تييزععةتأ ي هععيتأرع يالتومع تمقي سععالتمع تأ ععيالتيألدع تييع دنت ععييزه ت

يي ملدععالتد ملع نتي دععي ه تأ تمشععزتل نتيععالىتييتدع تأ تد ملع نت ععال نتأاع تيععالىتيألدع خت سدع الت%60.1تعععةتييضععفالت
ييت دالتم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال،ت دسميتدادالتيدزهاللتييف التييشه يت سد الت%61.9تعةتيألد ختييزةتد أدعهيت
رععي التومع تمقي سععالتمع تيألدع ختييزععةتد أدععهيتمععنتد مع تي دععي نتأ تمشععزت تيععالىتييتدع تأ تد مع ت ععال نتأاع تيععالىت
يألد ختعةتوةيمتغاختم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت

ت

 2.1.1عدد العاطلين عن العمل في األسرة:

أميت ييسد التي الالتيي يةلدنتونتيي م تعةتيألد خ،تعقالتأظه وتييسزيئ ت ا التأث تم س يتدييالتولىتمدز ىتم دشالت

يألد خ ت عيادزهي تعة تك تمن تييضفال تييت دال ت وةيم تغاخ ،ت دث تأظه و تييسزيئ تأن تاديالخ تع ال ت ي ال توية تونت
يي م تعةتيألد ختدؤاليتإيى تيفالتيدزهاللتييف التييشه يت سد الت%3.3تعةتييضفالتييت دالتمقي سالتم ت%66.4ت
عةتوةيمتغاختم ت قياتييمزتد يوتيألي ىتثي زال.ت
ت

ت10.1.1تظروف المسكن:

ز ال تظ ف تييدكن تأ ال تأا تم يدد تمدز ديو تييم دشال ،ت سيا تولى تسزيئ تييز لد تيإل ريئة تعة تيياال

ت2ت

أظه وتييسزيئ ت ا التأث تم س يتم االتولىتمدز ىتم دشالتيألد خت عيادزهيتعةتك تمنتييضفالتييت دالت وةيمت
غاخ.ت دثتدادالتيدزهاللتييف التييشه يتعةتييضفالتييت دالت سد الت%1.0تعةتيألد ختييزةتزك نتميالختيي سياتيلاال ينت
يييي ادالتيلمدكنتمنتيي ا تييسظدفتمقي سالتم تيألد ختييزةتزدكنتعةتمدكنتميالختيياال ينتيييي ادالتيلمدكنت
مك سالتمنت ا ت يدمسوتأ ت ا توالد ،تأ تة التيدمسزةتأ تي ديسالت(الكال)تأ تةدنتم ت قياتييمزتد يوتيألي ىت

ثي زال.ت دسميتعةتوةيمتغاخ،تدادالتيدزهاللتييف التييشه يت سد الت%80.1تعةتيألد ختييزةتزك نتميالختيي سياتيلمدكنت
يلاال ينتيييي ادالتمنتيي ا تييسظدفتمقي سالتم تيألد ختييزةتزدكنتعةتمدكنتميالختيياال ينتيييي ادالتيلمدكنت
مك سالتمنت ا ت يدمسوتأ ت ا توالد ،تأ تة التيدمسزةتأ تي ديسالت(الكال)تأ تةدنتم ت قياتييمزتد يوتيألي ىت
ثي زال.تت
ت

أمي ت ييسد ال تيز ع ت مي تعة تييمدكن ت ييةيوال تييمدزيالمال تعة تييزديدن تعقال تأظه و تييسزيئ تأسن تم تد اال تيهي تأث ت
م س يتولىت عيادالتيألد ختعةتك تمنتييضفالتييت دالت وةيمتغاخ.ت
ت
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 .1االستنتاجات

زشت تظيا خ تييفق تعة تيأل يضة تييفلدةدسدال ت د يا تك د ي تمن تيازمي تييميزردن ت ريس ة تييق ي تييدديدة تعةت
يأل يضةتييفلدةدسدال.تت والتاياوتا هتييال يدالتيزلقةتييض اتولى تمالمحتتأا تيي يم تييمؤث ختعةتمدز ىتييفق ت
عة تييضفال تييت دالت وةيم تغاخ تي ي ت ،9002ت دثتز تيموزميالتولى ت ديسيو تمدح تإسفيق ت يدزهالل تيألد خ تي ي ت
9002تعةتييز لد تيإل ريئةتيل ديسيوتمنت دثتييز لد تيي رفةتيمالمحتييفق ت ك يلتيدزيالي تسم
ييمز الالتيز لد تم الاليوتييفق تعةتيأل يضةتييفلدةدسدالتي ي ت.9002ت

تيمس الي ت

عقالتأظه وتسزيئ تييز لد تيإل ريئةتيل ديسيوتأنتييمزتد يوتييزييدالت:ت ا تيألد خ،تييمدز ىتييز لدمةتي التيألد خ،ت
تيي ييالتيي ملدالتي التيألد خ،ت والالتيي يةلدنتونتيي م تعةتيألد خت،تاسست التيألد خ،ت ز تع تييدل تييم م ختيالىت
يألد خ ،تت والالتيألةفي تيالىتيألد خ،تت ييالتييلا اتي التيألد خ تيهيتوالوالتو دالت ييفق ،ت دثتدمكسسيتيدزسزي تميت

دلة:ت
ت


أظه و تييسزيئ تأامدال تييمدز ى تييز لدمة تي ال تيألد خ ت ييرال تيي يرلدن تولى تمدز ى تز لدمة تال ل ت
عأولىتعةتييزيلعتمنتييفق ت رفنتأ التأو ىتيألال يوتعةتزمكدنتيألع يالتمنتييي

تمنت ييالتييفق ،ت

ينتي تدكنتيألاليختيي دالخ.تتكميتأظه وتييسزيئ تأنتييفق تأكث تومقيت شالخت دنتأع يالتيألد تييزةتأ ي هيت
يرلدنتولىتمدز ىتز لدمةتأو تمنتي زاليئة.



كميتأظه وتييسزيئ ت ا التوالوالتو دالت دنتييفق ت يي ةييال،ت دثت رلوتسد ال تييفق ت دنتيي يةلدنتونت
يي م ت%51.5تعةتيأل يضةتييفلدةدسدالتي ي ت.9002



يألد تييك د ختأكث تو ضالتيلفق تمنتيألد تيألرت ت امي،ت دثتز زف تم الموتييفق تم تاديالخت ا ت
يألد ختييم دشدال.



زااليالتميية تييفق ت ييسد التي د تييم دشدالتييزةتيالدهيتأةفي ،ت دثتكلميتايالتوالالتيألةفي ،تعينتي زمي ت

ز التيألد ختيلفق تدااليال،ت دثت لتوتسد التييفق ت دنتييدكينت %03.6تي د تييزةتيالدهيت 2تأةفي ت
عأكث تمقي سالتم تيألد تييزةتيالدهيت3-4تأةفي ت(.)%94.3


أظه و تييسزيئ تيسيفيال تم المو تييفق ت دن تيألد تييزة تأ ي هي تإسيث تمقي سال تم تيألد تييزة تأ ي هيت
ك ،تكميت دسوتييسزيئ ت ا التع قتةفدفالت دنتمقالي تعا ختييفق ت شالزنت دنتيألد تييزةتد أدهيتإسيثت

مقي سالتم تيألد تييزةتد أدهيت ك .ت


دسوتييسزيئ تأنتز ع تييدل تييم م ختيالىتيألد خت(ددي خ،تزالعئالتم كادال،ت دل ،تعدالد ،تزلف ن،تكم د ز ،ت
ميدك



دف،تدزالدو)تينتأث تم س يتم االتولىت عيادالتيألد ختعةتك تمنتييضفالتييت دالت وةيمتغاخ.

أشي وتييسزيئ تأنتسد التيسزشي تييفق ت دنتيألع يالتيي دنتد دش نتعةتيألد تييزةتأ ي هيتمائ نتدف قتإيىت

التك د تسد التيسزشي هت دنتيألع يالتيي دنتد دش نتعةتيألد تييزةتأ ي هيتغد تمائدن،تكميتأظه تمؤش ت

عا ختييفق ت شالختييفق تأنتييفق تكينتأكث تو خت ومقيت دنتيألع يالتيي دنتد دش نتعةتأد تأ ي هيتمائدنت
مقي سالتم تيألع يالتيي دنتد دش نتعةتأد تأ ي هيتغد تمائدن.
 .5التوصيات:



يمدزثمي تعةتييز لد ت يي م تولىتز ددنتا الختييز لد ،ت يلتألامدالتال تييز لد تعةتييقضياتولىتييفق .

ييزسددقت دنتييمؤدديوت ييهدئيوتييزةتزقال تيالميوتيلفق يات هالفتيي ر تإيىتييزكيملدالتعةتيييالميو.ت
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زة د ت يم تييزال دالت ييزأاد تييمهسةت زس د هيت ميتدزالا تم تمزةل يوتييد ق.ت



ز ادنتيمدزثمي يوت ييمشي د تييزشتدلدالتس تييمسيةقتيألكث تعق ي.تت



زيردعتمشي د تمال ختيلالي تي د تييفقد خ.تت



ز عد تسظي تضمينتيازميوةتمالئ .

ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
ت
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ت
ت
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