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ملخص الدراسة:
لعل مشكمتي الفقر والبطالة من أىم المشاكل التي يعاني منيا أىالي قطاع غزة في الوقت الحاضر .ففي
المقدمة تتناول الدراسة شرح مختصر عن ظاىرتي الفقر والبطالة المنتشرة في قطاع غزة ،معتمدة بذلك
عمى دراسات وتقارير سابقة في دراسة وتحميل تمك الظاىرتين موضحة ذلك بالدالالت اإلحصائية

الصادرة عن الجيات ذات االختصاص سواء كانت مؤسسات رسمية أو غير رسمية كمنظمات المجتمع

المدني لبمورة وتوضيح األسباب الظاىرة والباطنة لنشوء وتفشي تمك الظاىرتين في قطاع غزة ،وىذا قد

ينقمنا بطبيعة الحال إلى االنتقال لتفسير وتعريف مصطمحات وحاالت كل ظاىر عمى حدا وتقديم الحمول
المناسبة لمقضاء عمييما.
ال شك أن ظاىرتي الفقر والبطالة أصبحتا واحداً من الميددات الحقيقية لالستقرار االقتصادي والسياسي
واألمني واالجتماعي في قطاع غزة ،لذا ترى ىذه الدراسة ضرورة تفعيل برامج المنظمات األىمية

الفمسطينية لمقضاء عمى ظاىرتي الفقر والبطالة في المجتمع الغزي ،وذلك من منطمق تتطور المنظمات
األىمية إلى حركة مجتمعية أوسع قاعدة من السمطة وأكثر كفاءة في ىذا الجانب ،وليس الغرض ىنا
إزاحة السمطة أو إعطائيا مبرر لمتنصل من مسؤوليتيا األساسية في تقوية الفقراء وعالج البطالة ،بل
اليدف ىو تكممة جيود السمطة لمقضاء عمى تمك الظاىرتين .وتتوقف القيمة النيائية لمثل ىذه الحركة
المجتمعية عمى مدى دعميا لمفعل المجتمعي الجمعي ،وىو أنجع السبل لمكافحة الفقر والبطالة في

قطاع غزة .لذلك دأبت ىذه الد ارسة عمى إبراز دور المنظمات األىمية في ىذا الجانب ،ويتمثل ىذا الدور
في وضع إستراتيجية شاممة متمثمة ببرامج عمل لممنظمات األىمية تكون كفيمة لمحد من ظاىرتي الفقر

والبطالة في قطاع غزة معتمدة عمى ستة محاور ىي:
 المحوووار ا ا  :ارجوووتمم الوجمروووة االرمتروووة ا

ومتمروووة؛ مثللل تقللديم خللدمات فللي مجللاالت الصللحة

والتعميم المبكر والرفاه االجتماعي والزراعة باإلضافة لخدمات اغاثيلة وتنمويلة سلواء كانلت مسلاعدات

نقدية أو مساعدات عينية مباشرة او مساعدات في القطاعات األساسية كقطاعي الصحة والتعميم.
 المحووار النووتجب  :ارجووتمم جفوور نوتيووة الوامرووة الم ومعرووة؛ مثللل الللدعوة لعقللد النللدوات والمحاضلرات
والميرجانات والنشرات والوسائل التربوية والتعميمية ،بيدف المشاركة الشلعبية ونشلر الثقافلة واللوعي

والديمقراطية في المجتمع الغزي.

 المحووار النتلووب  :ارجووتمم وجمرووة اووووارر الم واارد الافووررة االم سسووتورة؛ مثللل تعزيللز االنتقللال مللن
اإلغاثللة إلللى التنميللة ومللن المجتمللع الطبيعللي إلللى المجتمللع المللدني الللديمقراطي قللائم عمللى الشللفافية
والنزاىة والمساءلة والمحاسبة.
 المحووار الراا و  :ارجووتمم ئالوعاتووة االوووءنررئ ااجووت الوحتل ووت ؛ وىللي النشللاطات التللي تسللاعد عمللى
تحقيللق التنميللة والقضللاء عمللى الفقللر والبطالللة فللي قطللاع غلزة مثللل ،التلليثير بللالقوانين الحاليللة لصللالح

تقوي للة وتمك للين المل لرأة ،وانش للاء نظ للام ص للحي فمس للطيني ،واقام للة العالق للات والص للالت واالتص للاالت
الخارجية مع المؤسسات الدوليلة الصلديقة ،والتليثير بلالرأي العلام العلالمي ،وعملل أبحلاث لمسياسلات

والتشريعات العامة.

2

 المحار الختمس  :ارجوتمم دمو حووا انجسوتو اوعزروز الدرموراوروة؛ مثلل دعلم حقلوق األطفلال،
المع للاقين ،النس للاء ،الحق للوق االقتص للادية واالجتماعي للة ،توثي للق االنتياك للات ،حماي للة واحتل لرام حق للوق

اإلنسان طبقاً لممعايير والقوانين والموائح الدولية.

 المحار السوتدس  :ارجوتمم الوءوت ملوب الاوتلوة اخلو يورص العمو م تموة؛ مثلل ضلرورة تعلاون
القطاعللات الثالثللة ،العللام والخللاص واألىمللي فللي ببمللورة سياسللة واسللتراتيجية واضللحة تصللب فللي ىللذا

االتجلاه لتقويللة ودعلم قطللاع المشللاريع الصلغيرة لتمكينللو عملى إيجللاد فللرص عملل مناسللبة ،باإلضللافة
لضرورة حصول الفقراء عمى قروض ميسرة وسريعة تتناسلب ملع األوضلاع المعيشلية الصلعبة التلي
تعيشيا حاليا األسر الفمسلطينية فلي قطلاع غلزة ،واتخلاذ إجلراءات حكوميلة لتيسليس صلندوق ائتملان
اجتماعي ،ملن شلينو ضلمان وكفاللة طلالبي القلروض ،مملا يسلاعد فلي إنشلاءىم لمشلاريع اقتصلادية

صغيرة.

وتخمص الدراسة بذكر عدة توصيات عامة قد تساعد في اتخاذ خطوات جادة إليجاد الحمول
المناسبة والسريعة ،معتمدة بذلك عمى الجمع بين جيود المنظمات األىمية ومؤسسات المجتمع
المدني بصفة عامة باإلضافة لجيود السمطة الفمسطينية في قطاع غزة والجيود الدولية سواء
كانت جيود حكومية أو مؤسساتية أو تنظيمية لمقضاء عمى الفقر والبطالة في قطاع غزة.

Abstract
Perhaps the problems of poverty and unemployment of the main
problems experienced by residents of the Gaza Strip at the present
time. In the presented study deals with a brief explanation for the
phenomena of poverty and widespread unemployment in the Gaza
Strip, is based this on studies and previous reports in the study and
analysis of these phenomena explained that fingerprints, statistics
issued by the competent authorities be they formal or informal, as civil
society organizations to develop and clarify the causes of both outward
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and inward for the emergence and spread of these phenomena in the
Gaza Strip, and this may, of course, brings us to go for the interpretation
and definition of terms and cases of all visible on the end and provide
suitable solutions to eliminate them.
There is no doubt that poverty and unemployment have become one of
the threats to market stability, security and social in the Gaza Strip, so
you see this study the necessity of activating programs of Palestinian
NGOs to eradicate poverty and unemployment in the Gaza society, so
in terms of developing community-based organizations to the
community movement more base of power and more efficient in this
aspect, and is not intended here shift of power or give a justification to
avoid their basic responsibility to strengthen the poor and the jobless
recovery, but the goal is to complement the Authority's efforts to
eliminate these phenomena. And stop the final value of such a
community movement over the support to do the collective community,
which is the most effective ways to combat poverty and unemployment
in the Gaza Strip. Therefore, this study has highlighted the role of NGOs
in this aspect, and this role is to develop a comprehensive strategy
represented by the work programs for NGOs to be enough to reduce
poverty and unemployment, in the Gaza Strip is based on six axes:
 First Axis: program development and social welfare, such as
providing services in the areas of health, early education, social welfare
and agriculture in addition to relief services and development, whether
cash or in-kind assistance or direct assistance in key sectors of
production, such as health and education.
 The second Axis: the culture of community outreach, such as
seminars, lectures, festivals, publications and educational means, with
the aim of popular participation and dissemination of culture and
awareness and democracy in the Gaza society.
 Theme III: Development Programme and the development of
human resources and institutional capacities, such as strengthening
the transition from relief to development and natural community to a
democratic civil society based on transparency, integrity and
accountability.
 Fourth Axis: the "mobilization and influence" and building alliances,
and activities that help to achieve development and eradicate poverty
and unemployment in the Gaza Strip, such as, the effect the laws
existing in favor of strengthening and empowerment of women, and the
establishment of Palestinian health system, and the establishment of
relations, links and external communications with international
institutions friendly and to influence world public opinion, and the work
of research, policy and general legislation.
 Theme V: a program to support human rights and promoting
democracy, such as supporting the rights of children, the disabled,
women, economic and social rights, documenting violations, protection
and respect for human rights in accordance with the standards and laws
and international regulations.
 Sixth Axis: a program to eliminate unemployment and job
creation is appropriate, Such as the need for cooperation the three
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sectors, public and private and community in the elaboration of policy
and a clear strategy to achieve this goal to strengthen and support the
small enterprise sector to enable it to find suitable employment
opportunities, in addition to the need for the poor low-interest loans and
fast commensurate with the difficult living conditions currently facing the
Palestinian families in Gaza Strip, and government action to establish a
trust fund social, would guarantee and ensure that loan applicants,
which helps in the construction of a micro-economic projects.
The study concludes by mentioning several general recommendations
that may help to take serious steps to find appropriate solutions and
fast, relying so to combine the efforts of NGOs and civil society
institutions in general in addition to the efforts of the Palestinian
Authority in Gaza and the international efforts, whether the efforts of
governmental, institutional or regulatory for the Eradication of Poverty
and unemployment in the Gaza Strip.

الماحب ا ا
خوة الاحب
:مودمة
 حيث تقوم صمة عضوية بين،فبما أن الفقر والبطالة ظاىرتان متالزمتين ومرتبطتان ببعضيما البعض
 حيث.) إذا اعتبرنا جانب نقص الدخل من "نقص التشغيل المستتر" (البطالة المقنعة،تمك الظاىرتين
ارتفعت معدالت البطالة والفقر في األراضي الفمسطينية بشكل عام وفي قطاع غزة بشكل خاص منذ

 حيث،بداية انتفاضة األقصى قبل نحو تسع سنوات وقد ذادت حدتيا في الثالث سنوات الماضية
فرضت قوات اال حتالل اإلسرائيمي الحصار االقتصادي عمي قطاع غزة وبدأت تنتيج سياسة إغالق
04 المعابر التجارية ومعابر األفراد بشكل مستمر ومنعت العمال الفمسطينيين والبالغ عددىم أكثر من

 مما افقد قطاع غزة دخل يومي ىام جدا من،ألف عامل من التوجو إلي أعماليم داخل الخط األخضر
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أجور العمال اليومية والتي كانت تعتبر من أىم مصادر الدخل القومي الفمسطيني عمى مدار سنوات
عديدة (أبو ناىية 9442م ،قميو 9442م ،الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 9442م).

وبعد االنسحاب اإلسرائيمي من محافظات غزة في عام 9442م انضم أكثر من  0444عامل جديد إلي

قوافل الب طالة ممن كانوا يعممون في المستوطنات ومنطقة "ايرز" الصناعية حيث بمغ عدد العاممين في
المستوطنات آنذاك  0244عامل في المجاالت المختمفة كالبناء والزراعة ،كما بمغ عدد العاممين في
المنطقة الصناعية "ايرز" آنذاك بحوالي  0244عامل فمسطيني يعممون في  121مصنعا و ورشة منيا
أربعة عشر ورشة فمسطينية .وبالرغم من األوضاع االقتصادية والمعيشية الصعبة في قطاع غزة فقد بمغ

إجمالي عدد العاممين قبل اإلغالق والحصار بحوالي  912ألف عامل موزعين عمى جميع األنشطة
االقتصادية المختمفة (المرجع السابق).

ومع فرض الحصار الخانق منذ ثالثة سنوات عمى التوالي تفاقمت أزمة البطالة والفقر

في قطاع غزة بشكل سريع ،األمر الذي تسبب في إحداث شمل كامل لمحياة ،وقد انعكس ىذا األمر
بطبيعة الحال عمى الظروف االقتصادية المتردية في قطاع غزة ،التي أدت إلى زيادة معدل البطالة حتى

وصمت إلى أعمى مستوى ليا في فترة الحصار بنحو ( %24المرجع السابق) ،رغم االنخفاض الممحوظ
الذي سجمو عام 9442م عمى معدل البطالة في قطاع غزة بنسبة  ،%0أي انخفضت من %0920

إلى ( %0220المرجع السابق) .والجدير بالذكر أن الفئتين من النساء والشباب ىم أكثر تيث اًر بالبطالة،

حيث يواجيون وضع ًا أكثر أسوأ من غيرى م من الفئات األخرى ،فبمغ معدل البطالة لدى النساء من
حامالت الشيادة الجامعية  ،%00بينما يشكل الشباب في الفئة العمرية من  90-12عاما أكثر من

 %76من إجمالي العاطمين عن العمل .حتى أصبح معظم السكان  %02يعتمدون عمي المساعدات
اإلنسانية المقدمة من االونروا وبرنامج الغذاء العالمي والجمعيات الخيرية واالغاثية المختمفة.

تشير أخر اإلحصاءات االقتصادية أن ما يقارب من  944ألف عامل فمسطيني في غزة

عاطل عن العمل نتيجة إغالق المعابر والحصار المفروض عمي قطاع غزة والتي أدى إلي توقف الحياة

االقتصادية بشكل كامل وحرمان ىؤالء العمال من أعماليم (المرجع السابق).

من جانب آخر أتت الحرب األخيرة عمى قطاع غزة لتدمر ما تبقى من القطاع الصناعي والتجاري
والزراعي مما أدي إلى زيادة عدد العمال العاطمين عن العمل نتيجة تدمير المصانع والشركات التجارية

وتجريف األراضي الزراعية وىدم المئات من مزارع تربية الدواجن وضرب سوق الثروة الحيوانية
والسمكية .وبمغ عدد العاممين في القطاع الصناعي قبل الحصار  02ألف عامل وانخفض إعدادىم أثناء

الحصار ليصل إلي أقل  1044عامل في مختمف القطاعات الصناعية ،حيث أغمقت  %27من
المنشآت الصناعية والبالغ عددىا  0244منشاة قبل الحصار ،نتيجة عدم توفر المواد الخام.
كما تشير أخر اإلحصاءات إلى أن باقي المنشات التي استمرت في العمل تعمل فقط بطاقة إنتاجية ال
تتجاوز  %12في مجال الصناعات الغذائية (المرجع السابق) .فقد تيثرت القطاعات الصناعية األساسية
حيث تم إغالق ما يزيد عن  244مصنع ومنجرة لألثاث وفقدان أكثر من  2444عامل إلي عمميم ،

وأغمق نحو  744مصنع و ورشة خياطة وتعطل نحو  12ألف عامل ،وتعطل عن العمل نحو 2444

عامل يعممون في قطاع الصناعات المعدنية واليندسية .كما تم إغالق جميع المصانع بمنطقة غزة

الصناعية وتعطل نحو  9244عامل عن العمل كانوا يعممون لدى تمك المصانع والتي كانت تعتمد عمى
تصدير منتجاتيا لمخارج .ونتيجة لعدم دخول مواد البناء وتوقف الصناعات اإلنشائية فقد نحو 0244
6

عامل وموظف عمميم بقطاع الصناعات اإلنشائية كما تعطل عن العمل جميع من يعممون في قطاع
البناء والقطاعات المساندة لو وشركات المقاوالت في قطاع غزة (المرجع السابق).

ىللذه العوامللل جمعللاء ومللا ترتللب عمييللا مللن تللردي لألح لوال االجتماعيللة واالقتصللادية فللي

قطاع غزة بسبب الحصار والعدوان المتواصمين ،أدت إلى تنامي البطالة وتفاقم الفقر في المجتملع الغلزي،
وىنللا ال بللد مللن اإلشللارة إلللى أن المسللؤولية الرئيسللية لمقضللاء عملى ظللاىرتي الفقللر والبطالللة تقللع عمللى عللاتق
السللمطة الفمسللطينية (أبللو ناىيللة 9442م ،شللبكة المنظمللات األىميللة الفمسللطينية 1227م ،لللدادوة ،جبريللل،
جابر 2001م) ،لكن ال ننسى دور المنظمات األىميلة الفمسلطينية فلي ىلذا الجانلب ،للذا تركلز ىلذه الد ارسلة
عمى تفعيل عملل المنظملات األىميلة الفمسلطينية بوضلع إسلتراتيجية شلاممة متضلمنة بلرامج تطبيقيلة ناجحلة
فللي مكافحللة الفقللر والبطالللة فللي قطللاع غ لزة ، ،حيللث يمثللل المجتمللع المللدني الفاعللل المجتمعللي األىللم فللي
تقوية الفقراء والحد من تفاقم البطالة في قطاع غزة ،بشرط أن تزول القيلود عملى تكلوين منظملات المجتملع

المللدني ،وعمللى فاعميللة نشللاطو ،عمللى أن تقللوم السللمطة بللدور أكثللر مسللؤولية فللي ىللذا الجانللب بحيللث تنمللي
قللدرة ىللذا القطللاع عمللى المسللاىمة الفاعمللة فللي مكافحللة الفقللر والبطالللة ،لموصللول إلللى مللا يعللرف بالبطالللة

الطبيعية )  ( Natural unemploymentوىو أن يكون الطمب عملى العملل مسلاويا لعرضلو والعكلس
صحيح ،أي أن يكون عدد الباحثين عن العمل مساو لعدد المين الشاغ لرة أو المتلوفرة لكلي يسلود التشلغيل
الكامل والمرضي.

الوعرف ملب أجااع ال ور االاوتلة يب قوتع غزة
أا ال ور:
فقبل الدخول في خضم الموضوع ،يجدر بنا التعرف بإيجاز عمى أنواع الفقلر والبطاللة التلي يعيشليا قطلاع

لر بحيللث لللم يعللد الفقللر يمللس الفئللات
غ لزة ،حيللث لقللد عرفللت مظ للاىر الفقللر فللي اآلونللة األخي لرة تح لوال كبيل ًا

المحرومة فقط في المجتمع الغزي ،بل حتى الفئات المتوسلطة انزلقلت إللى ىلوة الفقلر وأصلبحت ميلددة بلو
في قطاع غزة ،واذا كان الفقر يميلز سلكان المنلاطق الريفيلة فيملا قبلل ،فإنلو أصلبح اليلوم منتشلر فلي شلكل
جيللوب حتللى فللي المللدن والمنللاطق الحضلرية ،متخللذ بللذلك عللدة مسللتويات وأشللكال وأسللماء حسللب الحللاالت

التي يمر بيا وىي كالتالي:
يمكن تقسيم الفقر إلى عدة مستويات وذلك ألغراض قياسو مقارنة بحالة الفقر في قطاع غزة أىميا:
 -1ال ووور المول و (  : ) Absolute Povertyىللو الحالللة الللذي يتميللز بدرجللة عاليللة مللن الثبللات
زمانيللا ومكانيللا ،ألنللو يسللتند إلللى الحللد األدنللى المطمللوب مللن مسللتويات االسللتيالك لسللد االحتياجللات
األساس للية ،حيل للث ال يسل للتطيع فيي للا اإلنسل للان عبل للر التص للرف بدخمل للو ،الوصل للول إل للى إشل للباع حاجاتلللو
األساسللية المتمثمللة بالغللذاء ،والمللاء ،والمسللكن ،والممللبس ،والللتعمم ،والنقللل ،والصللحة ،وتلليمين السللالمة
الصلحية وتجنلب سلوء التغذيلة وملا شلابو ذللك ملن أوجلو القصلور فلي الحيلاة (ال ازملل ،مدونللة 2008م،
الياسري ،االتحاد 2008/7/13م).
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 -9ال وووور المووودق (  : ) Extreme Povertyى للو الحال للة الت للي ال يس للتطيع فيي للا اإلنس للان عب للر

التصرف بدخمو ،الوصول إلى إشباع حاجة األساسية التي ال يمكن دونيلا البقلاء عملى قيلد الحيلاة إال

لمللدة قصلليرة ،ومللن دون ىللذا الخللط سللنجد الفاقللة ،ونعنللي أدنللى مسللتوى مللن الفقللر ،حيللث ال يللتمكن
النللاس مللن أعالللة أنفسلليم عمللى اإلطللالق أو حتللى الحصللول عمللى الحللد األدنللى المتفللق عميللو مللن دون
مسللاعدة خارجيللة ،وذلللك ممللا يجعللل أعللالتيم فرضللا عمللى المجتمللع ومللا يعقبللو مللن وجللوب تحديللد حللد
أدن للى م للن المعيش للة بحي للث أن م للن يق للل مس للتواه ع للن ذل للك الح للد يح للق ل للو أن يطم للب الحص للول عم للى

المساعدة العامة (المرجع السابق).
 -0ال ووور المووزر (  : ) Disruptive Povertyىللو الحالللة الللذي يميللز صللنفا مللن الفقلراء الللذين
يظمللون عللاطمين عللن العمللل أو يعممللون بشللكل مؤقللت أو عمللى نحللو عللارض حتللى فللي الم ارحللل التللي

تتحق للق فيي للا العمال للة الكامم للة ل للذلك يعيش للون ف للي حال للة مزري للة ،وى للذا الن للوع يقت للرب م للن الفق للر الم للدقع

(الياسري ،البيان ص9440 ،17م).
 -0يوووور الونوووارو (  : ) Configuration Povertyى للو الحال للة الناتج للة بس للبب المعوقللات
والص للعوبات الواقعي للة أو االفت ارض للية كالعوام للل البيولوجي للة  /الفس لليولوجية والت للي ف للي مق للدمتيا الع للوق

البلدني والعقملي والنفسلي بيشللكالو المختمفلة والتلي تمثللل قصلو اًر فلي القللدرات الشخصلية لألفلراد .والعللوق

االجتماعي  -النفسي  ،ممثالً في األنوثة مقارنلة باللذكورة ،والشلباب مقلارنين باألطفلال وبكبلار السلن،
والجماعللات الفرعيللة مقارنللة ببعضلليا أو بللالمجتمع السياسللي  /السللمطة (طبلرة ،الح لوار المتمللدن ،العللدد

9440/7/2- 9040م).
 -2يور الومنرو (  : ) Empowerment povertyىو فقر مؤسسلي ،يفصلح علن نقلص فلي قلدرة
مؤسسللات المجتمللع عمللى تمبيللة احتياجللات النللاس أو تفعيللل قللدراتيم المتاحللة أو الممكنللة وحللثيم عمللى
استثمارىا ،نتيجة ظروف سياسية واقتصادية التي يمر بيا المجتمع (المرجع السابق).

نتجرت الاوتلة :يمكن تقسيم البطالة المتعارف عمييا في قطاع غزة إلى األنواع التالية:
 -1الاوتلة ا حونتنرة ( : )Frictional Unemploymentىي البطالة التي تحدث بسبب

التنقالت المستمرة لمعاممين بين المناطق والمين المختمفة الناتجة عن تغيرات في االقتصاد الوطني.

وتحدث نتيجة لنقص المعمومات الكاممة لكل الباحثين عن فرص العمل و أصحاب األعمال ،وتفسر
ىذا النوع من البطالة الستمرار بعض العمال في التعطل عمى الرغم من توفر فرص عمل تناسبيم
مثل  :صغار السن و خريجي المدارس و الجامعات (عبد الكريم 2004 ،ص .)152
 -9الاوتلة ان اتررة (  : ) Compulsory Unemploymentىي التي ال اختيار لإلنسان
ليا ،وانما فرضت عميو أو ابتمى بيا ،فقد يكون سببيا تعممو مينو ثم كسد سوقيا لتغيير البيئة أو

االقتصادية أو تطور الزمن .فقد يحتاج آللو وأدوات الزمة لمينتو ولكنو ال يجد ماالً يشتري بو ما
يريد ،وقد يعرف التجارة ولكنو يفتقر لرأس المال الذي تدور بو تجارتو( .عبد العال 1220م،

ص.)117

 -0الاوتلة ا خورتررة )  : ) Voluntary unemploymentىي بطالة من يقدر عمى العمل
وال يوجد مانع لذلك ويؤثر أن يعيش دون عمل مع وجود فرص عمل في المجتمع مثل المتسولين
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وىذا النوع ممن البطالة قدي يكون عكس النوع األول ،ألنو عمى شكل حاالت نادرة في قطاع غزة.
(المرجع السابق).
 -0الاوتلة الماسمرة )  : ) Cyclical and Seasonal unemploymentىي بطالة
تحدث بسبب طبيعة النشاط االقتصادي الذي يمر دورياً (كساد ،ركود) وتخمق ىبوط في الطمب

عمى اليد العاممة ،وىي مؤقتة تزول باستعادة النشاط االقتصادي لحيويتو وازدىاره (البيان 9440م،

ص .)17أو ىي بطالة تحدث بسبب التغيرات الموسمية في النشاط االقتصادي نتيجة لمظروف
المناخية أو التغيرات الدورية( .الرماني 1222م ،ص )19أي إن ىناك مجموعو من األعمال

واإلنتاج الذي يتم إنتاجو في مواسم معينو .كموسم قطف الزيتون والحمضيات في قطاع غزة ،حيث

أن العمال الذين يعممون في إنتاج المحاصيل الزراعية وبعد انتياء المحاصيل ال يجدون عمالً

(المرجع السابق).

 -2الاوتلة ال زترة )  : ) Underemploymentىي بطالة توجد عندما يقل عمل األفراد أو
إنتاجيم عما يمكن إن يؤدوه أو ينتجوه فعالً( .الرماني 1222م ،ص)19

 -7الاوتلة الموجعة )  : ) Disguised Unemploymentىي بطالة تحدث عندما يؤدي

عامل ما عمل دون مستوى مؤىالتو أو أداء مجموعة لعمل يمكن أن يؤدي ويتقن بعدد أقل منيم

(حشاد 1227م ،ص  .)27وىناك من رأى أنيا تعيين بعض األشخاص في وظائف ال تعود بفائدة
إنتاجية من ورائيا ،فالعمل الذي ينجزه خمسة يوكل إلى عشرة ،أو خمق فرص عمل روتينية وىمية

ال يجد فييا اإلنسان قدراتو وخبرتو ،بمعنى وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب (الشمري
9442م ،ص ،2الفميت 9446م).
 -6الاوتلة الستيرة )  : ( Open unemploymentىي بطالة تحدث عندما يوجد أفراد قادرين

عمى العمل وراغبين فيو ،ولكنيم ال يجدون عمالً ،وىذا النوع من البطالة نتاج لمنوع السابق (البطالة

المقنعة) ،بسبب وضع الرجل المناسب في المكان غير المناسب ( المرجع السابق،
. (www.mady19.nireblog.com

يعتبر النوعين األخيرين المشار ليما لمبطالة من أكثر األنواع شيوعاً في قطاع غزة الذي يعاني من عدم
توفير فرص عمل لمباطمين عن العمل وذلك لألسباب التالية (البيان ص9440 ،17م):

 oوجللود االحللتالل اإلس لرائيمي واتباعي لة سياسللة الحصللار واإلغللالق وطللرد العمللال مللن عمميللم الللذي
كانوا يعممون داخل الخط األخضر (إسرائيل) (عبد ربو 1200م ،ص.)22
 oاالفتقللار لمخطللة عمميللة مدروسللة مللن قبللل و ازرة التربيللة والتعملليم لمتنسلليق الجيللد بللين التخصصللات
العممي للة والعممي للة لمخ للرجين واحتياج للات س للوق العم للل فيم للا يتعم للق بعممي للة االس للتيعاب الص للحيح
والمناسللب ،بسللبب اعتمللاد الجامعللات والمعاىللد تخصصللات إمللا متكللررة أو ال يحتللاج ليللا سللوق

العمل ،باإلضافة لقصور المعمومات عن ما يحتاجلو سلوق العملل مثلل االفتقلار لمخبلر المطموبلة،
المنافس للة عمل للى الدرج للة العمميل للة والمغ للات المتعل للددة التل للي تخ للدم العمل للل وقم للة المعرفل للة السلللتخدام

الحاس ل ل للوب ...الل ل ل ل (ال ل ل للزواوي 9440م ،ص ،17الش ل ل للمري 9442م ،ص ،2ص ل ل للالح 1229م
ص ،60و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية 9440-9441م).
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 oعدم إتباع سياسة نزيية وشفافة في التوظيف ،األمر اللذي أسليم فلي تفشلي الواسلطة والمحسلوبية
والفساد اإلداري والمالي في المجتمع الغزي (الشعيبي 9446م ،الحمفي 9442م ،ص.)112

 oع ل للدم االس ل للتخدام الرش ل لليد لممل ل لوارد المتاح ل للة (س ل للوء اإلدارة) (برن ل للامج د ارس ل للات التنمي ل للة -1220
1222م).
 oعدم تشجيع المجتمع الغزي لإلعمال الحرفية والميلل نحلو التعمليم األكلاديمي والوظلائف الحكوميلة
(الشمري 9442م ،ص.)2
 oإىمللال التكافللل االجتمللاعي واالفتقللار لللروح التلواد والتلراحم والتعللاطف التللي دعللا إلييللا اإلسللالم فللي
المجتمل للع الغل للزي ،بسل للبب عل للدم اىتمل للام رجل للال األعمل للال أو أصل للحاب رؤوس األم ل لوال بمشل للاريع
اسل للتثمارية فل للي قطل للاع غ ل لزة السل للتيعاب األيل للدي العاممل للة (رجل للب 9440م ،ص ،1110الرفل للاتي

9447م ،رجب 9440م ،ص.) 1110

 .1الدراسة
تعد ىذه الدراسة واحدة من الدراسات النادرة لتحديد ومكافحة ظاىرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة ،حيث

تتكون الدراسة من ممخص بالمغتين العربية واالنجميزية ،ومقدمة عن الموضوع شارحة بإيجاز نسب
واعداد وأنواع البطالة والفقر في قطاع غزة مستعينة بالدراسات والتقارير الرسمية وشبة الرسمية التي

أعدت في ىذا الجانب ،ثم توضح الدراسة دور المنظمات األىمية الفمسطينية لما تقدمو من برامج تطبيقية
سعيا منيا لمقضاء عمى ظاىرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة ،حيث تنحصر الدراسة بمجمميا في تعقب
دور لممنظمات األىمية في ىذا الجانب ،وفي الخاتمة تطرح الدراسة مجموعة من التوصيات العامة.
 .1,1م وم الدراسة احدادهت
يتحدد موضوع الدراسة في مكافحة الفقر والبطالة في المجتمع الغزي ،لما يعانيو من حصار وعدوان

متواصمين منذ ثالثة سنوات عمى التوالي ،الذي اثر بدوره عمى جميع جوانب الحياة وتسب في ارتفاع
نسبة الفقر والبطالة مقارنة بالكثافة السكانية في قطاع غزة.
 .1,1الهدف مو الدراسة اوست وهت الرترسرة
تسللعى ىللذه الد ارسللة إلللى التعللرف عمللى وقللع ظللاىرتي الفقللر والبطالللة فللي قطللاع غ لزة (األن لواع ،واألسللباب،
والحمللول) وتحميللل دور منظمللات المجتمللع المللدني وبالتحديللد المنظمللات غيللر الحكوميللة ) (NGOsفللي
بمللورة سياسللة خاصللة لمقضللاء عمللى تمللك الظللاىرتين المشللار ليمللا فللي الد ارسللة ،ومللن ثللم تقيلليم ىللذا الللدور

المج للدي لممنظم للات األىمي للة الفمس للطينية وم للدى جاىزيت للو ى للذا القط للاع وت لليثيره وفعاليت للو م للن تق للديم بل لرامج
ونشللاطات تطبيقيللة تسللاعد عمللى تخملليص المجتمللع الغللزي مللن الفقللر والبطالللة ،وبنللاء عمللى ذلللك يللتم طللرح

سلؤال الد ارسللة التللالي :مللا ىللو الللدور التللي يمكللن لممنظمللات األىميللة القيللام بللو لمقضللاء عمللى ظللاىرتي الفقللر
والبطالة في قطاع غزة الذي شيد في السنوات األخيرة ارتفاع غير مسبوق في نسب الفقلر والبطاللة بسلبب
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الحصار الخانق والعدوان المتواصل؟ وملن ثلم طلرح علدة توصليات عاملة تطاللب جميلع الجيلات المسلؤولة
دون اسلتثناء باإلسليام وبللذل جميلع الطاقللات لتسلخيرىا لمقضللاء عملى ظللاىرتي الفقلر والبطالللة فلي المجتمللع

الغزي.

 .1,1مجه رة الدراسة
اعتمدت الدراسة عدة مناىج أىميا :المنيج الوصفي التحميمي والمنيج التجريبي والمنيج التطبيقي ومنيج
جمع البيانات وتحميميا والتيكد من صحتيا ومدى نجاحيا نظ ار لمالئمة ىذا األسموب مع ىدف الدراسة

الخاص بتوضيح دور المنظمات األىمية في القضاء عمى ظاىرتي الفقر والبطالة في المجتمع الغزي،
باالطالع عمى بيانات ومعمومات وتوثيقيا من مصادر رسمية وشبو رسمية مثل الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني ،االئتالف من أجل النزاىة والمساءلة – أمان ،باإلضافة لالستعانة بمواقع مختمفة
عمى شبكة اإلنترنت في إطار موضوع الدراسة .لذلك تعتمد الدراسة التالي:
 .1إظيار دور المنظمات األىمية في القضاء عمى الفقر والبطالة في قطلاع غلزة ملن خلالل توضليح
وتطبيق برامجيا التي تعتمدىا ومدى إمكانية نجاحاتيا في ىذا اإلطار.

 .9االعتمللاد عمللى د ارسللات واسللتطالعات وبيانللات سللابقة وانيللة لللدور المنظمللات األىميللة فللي محاربللة
الفقر والبطالة في قطاع غزة.

 .14,يرءرة الدراسة
ال شلك أن المسلؤولية الرئيسللية لمقضلاء عملى ظللاىرتي الفقلر والبطالللة تقلع عملى عللاتق السلمطة الفمسللطينية،
لكللن ال ننسللى دور المنظمللات األىميللة فللي ىللذا الجانللب والتللي تمثللل الفاعللل المجتمعللي األىللم فللي تقويللة
الفق ارء ومعالجة البطالة بتوفير فرص عمل مناسبة ،حيث تمعب المنظملات األىميلة دو اًر أكثلر بلرو اًز حينملا
تللتقمص دور السللمطة أو يفللرض حالللة مللن الحصللار أي فللي ظللروف الك لوارث اإلنسللانية التللي ينللتج عنيللا
تصللاعد فللي معللدالت الفقللر والبطالللة ،وبالتللالي تعمللل تمللك المنظمللات عمللى تللوفير شللبكة حمايللة اجتماعيللة
جراء ىذا التراجع في أداء السمطة المركزية أو جراء العدوان الخلارجي ،األملر اللذي يتطملب تصلعيد دورىلا
وزيادتلو ،خاصللة إذا تلرابط العللدوان الخللارجي عبلر الحصللار مللع ت ارجلع بعمللل القطللاع الخلاص األمللر الللذي

يعمل ىذا التراجع عمى زيادة معدالت البطالة وبالتالي ينلتج علن تضلاعف الفقلر تباعلاً وربملا نتلذكر اللدور

المتميز التي قامت بو المؤسسات الخيرية والطوعية واالجتماعيلة قبلل نشلية السلمطة باتجلاه تعزيلز الصلمود

وتللوفير بعللض الخللدمات لمفئللات االجتماعيللة المتضللررة ،لللذلك سللوف تضللع ى لذه الد ارسللة إسللتراتيجية تكللون
كفيمة في القضاء عمى ظاىرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة.
 .1,1أهمرة الدراسة
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تكمن أىمية الدراسة في أنيا واحدة من الدراسات النادرة التي تبحث في تحديد ظاىرتي الفقلر والبطاللة فلي
قطللاع غ لزة ،وتفعيللل برن لامج المنظمللات األىميللة لمقضللاء عمللى الفقللر والبطالللة فللي قطللاع غ لزة الللذي يشلليد
حصار خانق وعدوان متواصل.

 .1,1الدراست االووتررر الستاوة
 -1دراسة أعدتيا االئتالف من أجل النزاىة والمساءلة  -أمان حول موضوع الخطة اإلستراتيجية
لمكافحة الفساد (9440م) :حيث ترى الدراسة أن المنظمات األىمية سعت في عمميا ونضاليا إلى

تحقيق أىداف عدة منيا :إرساء قاعدة لمجتمع فمسطيني مدني ديمقراطي والى تقديم خدمات "حكومية "
داخل الوطن الممثل قبل قيام السمطة الوطنية ،باإلضافة إلى اإلسيام في معركة النضال الوطني
التحرري من خالل تعبئة وحشد الجماىير في عممية النضال ضد االحتالل ومواجية االستيطان

وسياسات القمع ،والدفاع عن حقوق الشعب الفمسطيني اإلنسانية والسياسية والتصدي لكل المحاوالت
التي استيدفت طمس ىويتو وصوالً إلى تغييبو سياسياً .

 -9دراسة أعدىا سمير عبد اهلل بعنوان االقتصاد الفمسطيني (9444م) :في مرحمة الخطر ( In the
) Redتناولت الدراسة الحالة الصعبة التي وصل إلييا االقتصاد الفمسطيني خالل سنوات االنتفاضة

الفمسطينية الثانية (9444م) ،حيث تسببت األوضاع األمنية والسياسية الناجمة عن إجراءات االحتالل
اإلسرائيمي في تدىور واضح في البنية التحتية ،والى تدني االستثمارات الخاصة التي وصمت إلى حوالي

الصفر ،وتراجع نسبة القوة الشرائية إلى النصف بسبب البطالة المرتفعة التي نجمت عن إغالق سوق
العمل اإلسرائيمي ،ويقدر الباحث مجمل خسائر االقتصاد الفمسطيني المباشرة وغير المباشرة بما يعادل
الناتج المحمي اإلجمالي لالقتصاد الفمسطيني الذي وصل إلى أكثر من  0مميار دوالر قبل أيمول
9444م رغم اختالف التقديرات الدولية والفمسطينية لتمك الخسائر.
 -0دراسة أعدىا عورتاني (9440م) بعنوان اإلصالحات في السياسات والمؤسسات االقتصادية

الفمسطينية ،حيث طالبت الدراسة بضرورة اإلصالح في البنية المؤسساتية االقتصادية في المجتمع
المدني والقطاع الخاص .وكان من أىم نتائجيا أن السمطة الفمسطينية لم تبد تجاوبا حقيقيا بالنسبة
لمدعوات المتكررة لإلصالح االقتصادي ،وذلك رغم القمق الشديد الذي أبداه المواطنون ومؤسسات

المجتمع المدني والقطاع الخاص .إال أن تحوال إيجابيا حدث في آليات تعامل السمطة الفمسطينية مع
متطمبات اإلصالح االقتصادي منذ مطمع العام 9441م ،وذلك عمى خمفية الضغوط المحمية والدولية

عمى السمطة بخصوص اإلصالح ،لكن زخم اإلصالح الزال ضعيفا ولم يرق بعد إلى مؤسسة العممية
اإلصالحية بشكل عام.
 -0دراسة أعدىا عورتاني وموسى (9440م) حول الحكم الصالح في المنشات التجارية :فقد ركزت

الدراسة عمى ذكر اإلخفاقات السياسة االقتصادية لمسمطة عمى القطاع الخاص وتجاىل دوره التاريخي
في تحقيق التنمية الفمسطينية.

 -2دراسة أعدىا سمير عبد اهلل بعنوان االقتصاد الفمسطيني (9446م) :في مرحمة الخطر ( In the
) Redتناولت الدراسة الحالة الصعبة التي وصل إلييا االقتصاد الفمسطيني خالل سنوات االنتفاضة
الفمسطينية التي تسببت في ارتفاع معدالت البطالة والفقر نتيجة إغالق سوق العمل اإلسرائيمي.
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 -7تقرير التنمية اإلنسانية العربية (9440م) بعنوان بناء مجتمع المعرفة :حيث شخص حال المعرفة
في البمدان العربية وانتاجيا وقياسيا والسياق التنظيمي والمجتمعي والسياسي الكتسابيا ورصد تطور

التنمية اإلنسانية فييا .وبين التقرير التح ديات واألحداث والتطورات اإلقميمية والدولية التي أحاطت
بالمنطقة العربية وبصفة خاصة في فمسطين والعراق .وأكد التقرير عمى أن بناء القدرة الذاتية العربية ىي
السبيل القويم لمجابية ىذه التحديات .ووضع التقرير رؤية إستراتيجية لمرقي في البمدان العربية إلى

مجتمع المع رفة وبناء نيضة إنسانية في عموم الوطن العربي تركز عمى خمسو أركان :أوال ،إطالق
حريات الرأي والتعبير والتنظيم وضمانيا بالحكم الصالح .ثانيا ،النشر الكامل لمتعميم راقي النوعية .ثالثا،

توطين العمم .رابعا ،التحول نحو نمط إنتاج المعرفة في البنية االجتماعية واالقتصادية .خامسا ،تيسيس
نموذج معرفي عربي عام أصيل منفتح ومستنير.

 -6دراسة أعدىا محمد جودة (الحوار المتمدن  -العدد9442 – 1912 :م) (عضو األكاديمية العربية
لمدراسات والبحوث وأحد الناشطين في مجال عمل المنظمات األىمية) حول واقع مؤسسات العمل األىمي
في فمسطين وأدائيا في ظل المتغيرات السياسية والتنموية المعاشة عمي األرض :حيث أكدت الدراسة

عمى رؤية واستراتيجية تنموية فمسطينية في المرحمة الراىنة.
 -0دراسة أعدىا عصام الدبعي 9442م "مرور عام عمى تيسيس جمعية المستقبل" :حيث ركزت

الدراسة عمى رعاية السباب وتعزيز دورىم في المجتمع الفمسطيني لمتنمية الديمقراطية وعقد العديد من

ا لدورات إلعداد القادة الشباب ،وتثقيف المدني في الديمقراطية وسيادة القانون ،وحقوق اإلنسان وتعزيز
المشاركة المجتمعية ودورات المغة اإلنجميزية والفرنسية ،واإليطالية ،وتدريب المراقبين المحمين النتخابات

الرئاسة التشريعية.
 -2تقري ل للر أع ل للده تيس ل للير محيس ل للن 9442م (الحل ل لوار المتم ل للدن  -الع ل للدد :)1021 :ح ل للول الديمقراطي ل للة
واإلصالح السياسي في فمسطين العالم العربي :حيث تحدث عن معاناة المنظمات األىمية الفمسلطينية ملن

فقدان البعد الجماىيري في عمميلا وبرامجيلا وىياكميلا وضلعف الكفلاءة وغيلاب الشلفافية والمسلاءلة والتسلمط
الفللردي وانتشللار الفسللاد وارتباطاىللا بللالوالءات الحزبيللة أو العائميللة أو الشخصللية ،وعللدم القللدرة عمللى تعزيللز

اعتمادىا عمى ذاتيا أو عمى المقدرات المجتمعية المتاحة.

 -14د ارسل لة أع للدتيا مؤسس للة "أم للان " 9440م (االس للتطالع الثال للث) :ح للول أوض للاع المنظم للات األىمي للة
ومدى مراعاتيلا لقليم الن ازىلة ومبلادئ الشلفافية ونظلم المسلاءلة :حيلث يلرى أن حاللة الفسلاد األكثلر مشلاىدة
ىي استخدام الوساطة والمحسوبية وصمة القرابة في تسلييل الخلدمات واعطائيلا ،حيلث بمغلت  %99يمييلا

اسللتخدام الوسللاطة والمحسللوبية وصللمة الق اربللة فللي توظيللف المللوظفين  %94واسللتخدام ممتمكللات ومصللادر
المؤسسللة لممصللمحة الشخصللية  ، %94ثللم قيللام المللدراء باسللتخدام مصللادر التمويللل لمصللالح شخصللية
 ، %10واعط للاء روات للب مرتفع للة لمم للوظفين ف للي المناص للب العمي للا بم للا ال يتناس للب ومي للام الوظ للائف الت للي
يقوم لون بيللا  ، %10وقبللول رشللاوى مقابللل الخللدمات التللي تقللدميا المؤسسللة  .%7مللن جيللة أخللرى ،يللرى
 % 00أن اإلدارة العمي للا المتمثم للة ف للي الم للدير ومجم للس اإلدارة ى للم األكث للر ممارس للة لمفس للاد مقاب للل %10
يعتق للدون أن الم للوظفين ى للم األكث للر ممارس للة لمفس للاد ،يم للييم مجم للس األمن للاء  .%11وترتف للع نس للبة ال للذين

يعتقللدون أن المللدراء ىللم األكثللر ممارسللة لمفسللاد فللي قطللاع غ لزة  %24مقارنللة بالضللفة الغربيللة ، %07

وبللين ال للذكور  %24مقارنللة باإلن للاث  ،%00كمللا توص للمت نتللائج االس للتطالع إلللى أن  %00يعتقللدون
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بوجللود ممارسللات فس للاد فللي المؤسسللات األىميللة بينمللا  %74يللرون أفضللل الطللرق لمحاربللة الفسللاد نظللام
العضوية المفتوح لممنظمات األىمية الفمسطينية.

 -11تقري للر أع للده الجي للاز المرك للزي لإلحص للاء الفمس للطيني (9442م) ح للول أس للباب تفش للي البطال للة ف للي
المجتمللع الفمسللطيني ،معمللال ذلللك بعللدم تللوفر فللرص العمللل المناسللبة لمتخصصللات المناسللبة وعللدم تللوفر
اإلمكانللات الماديللة خاصللة عنللد فئللة الرجللال ،ممللا تسللبب فللي انتشللار الفقللر وعللدم تللوفر الحاجللة والحرمللان،
وتخمف أوضاعيم الصحية ،أو تيخرىم عن اللزواج وانشلاء األسلرة ،أو عجلزىم علن تحملل مسلؤولية أسلرىم
وتفيللد اإلحصللاءات العمميللة إلللى أن لمبطالللة أثللر سللمبي عمللى الصللحة النفسللية ،كمللا ليللا أثارىللا سللمبية عمللى

الصحة الجسدية .فكثير من العاطمين عن العملل يفتقلرون لتقلدير اللذات ،والشلعور بالفشلل ،وسليطرة المملل
عمييم ،واليقظة العقمية والجسمية منخفضة .باإلضافة إلى اليجرة وانتشار الجريمة والسرقة والعنف.

 -19تقرير استطالعي أعدتو شركة الشرق األدنى لالستشارات ،منيلر قميبلو 9446م :حيلث يلرى التقريلر
أن الظروف االقتصادية المترديلة فلي قطلاع غلزة أدت إللى زيلادة معلدل البطاللة ليبملغ  ،%00و %12فلي

الضللفة خللالل الع للام 9446م .حيللث أن النسللاء والش للباب يواجيللون وض للعاً أس لوأ بكثيللر حي للث بمللغ مع للدل
البطالللة لللدى النسللاء مللن حللامالت الشلليادة الجامعيللة  ،%00بينمللا يشللكل الشللباب فللي الفئللة العمريللة مللن

 90-12عامللا أكثللر مللن  %76مللن إجمللالي العللاطمين عللن العمللل .وبالتللالي تللم وضللع برنللامج تشللغيل
الفمسللطينيين لألع لوام 9442/9440م بيللدف تعزيللز سللوق العمللل والعمللال ،وتحسللين قابميللة التشللغيل ،مللن
خللالل تطللوير الميللارات والتنميللة االقتصللادية المحميللة خاصللة لمفئللة الشللبابية فللي الحصللول عمللى وظللائف

الئقلة ،وتعزيلز روح المبلادرة واإلنتاجيلة ملن أجلل تحقيلق نملوا فلي القطلاع الخلاص ،ويخملص التقريلر بإلقلاء
الموم عمى السمطة لتقصيرىا في معالجة مشكمة الفقر والبطالة في قطاع غزة.
 .741مفنلة الدراسة
تكمن مشكمة الدراسة بمضمونيا العام في إىمال دور المنظمات األىمية رغم ملا تقدملو ملن بلرامج مشلاريع

اغاثي للة وتنموي للة ف للي إمكاني للة إيج للاد حم للول مناس للبة لمقض للاء عم للى ظ للاىرتي الفق للر والبطال للة والت للي ارتفع للت
معللدالتيا إلللى أعمللى مسللتوياتيا منللذ مطمللع ىللذا العقللد وخاصللة فللي السللنوات الثالثللة األخي لرة فللي المجتمللع

الغزي .وبالنظر إلى الدراسات والتقارير السابقة نجد بعضيا قد غمب عميو الطابع النقلدي ألداء المنظملات
األىميللة بإلصللاق ليللا تيللم التحيللز أو عللدم اعتمادىللا عمللى ذاتيللا بسللبب التسللمط الحكللومي ،كمللا أن بعللض
الد ارسللات والتقللارير السللابقة قللد تحللدثت عللن أسللباب وعوامللل الفقللر والبطالللة موضللحة ذلللك باإلحصللاءات

واألعداد ،إال أنيا لم تشير إلى إتباع السبل الكفيمة فلي مكافحتيلا والقضلاء عمييلا ،ملن جانلب آخلر نالحلظ
أن اغمل للب الد ارسل للات السل للابقة تعتقل للد أن دور المنظمل للات األىميل للة الفمسل للطينية ينحصل للر فقل للط فل للي تعزيل للز
الديمقراطي للة ومكافح للة ظ للاىرة الفس للاد المل لالي واإلداري والمؤسس للاتي ،أو ال للبعض اآلخ للر يمق للي الم للوم عم للى

السمطة الفمسطينية لتقصيرىا في ىذا الجانب .وباعتبار أن ىذه األسباب والظواىر مجتمعة ملن المسلببات
الرئيسلية فلي تفشللي ظلاىرتي الفقلر والبطالللة ،إال انلو قمملا نجللد د ارسلات سلابقة تتحللدث علن دور المنظمللات
األىمية الفمسطينية في مكافحة ظاىرتي الفقر والبطالة بصورة مباشرة وخاصة في قطاع غلزة ،للذلك سلوف

تمقللي ىللذه الد ارسللة الضللوء عمللى ب لرامج ومشللاريع المنظمللات األىميللة الفمسللطينية الخاصللة بالقضللاء عمللى
ظاىرتي الفقر والبطالة والسبل الكفيمة لتحقيق التنمية المستدامة في قطاع غزة.
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الماحب النتجب
ماءاع الدراسة

الوءت ملب ال ور االاوتلة يب قوتع غزة مو مجظار دار المجظمت ا هلرة ال لسورجرة
مودمة
وفقاً لمتعاريف الموسعة السابقة لمفقر والبطالة ووفقاً لمعايير منظمة العمل الدولية فقد بمغت نسبة األفراد

اء كانوا يبحثون عن عمل أو ال يبحثون عن عمل)  %0040في قطاع غزة حسب
الذين ال يعممون (سو ً
نتائج مسح القوى العاممة (الدورة الرابعة 9440م) .وقد تمقى العمال ضربة قاسمة نتيجة الحصار
المفروض عمى قطاع غزة منذ عامين حيث توقفت جميع األنشطة االقتصادية عن اإلنتاج نتيجة إغالق
جميع المعابر المؤدية لقطاع غزة وعدم سماح قوات االحتالل بدخول المواد الخام الالزمة لتشغيل

المصانع (أبو ناىية 9442م ،قميو 9442م).
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فكما أن الحصار المفروض عمى قطاع غزة قد ساىم في رفع معدالت البطالة بيكثر من  ،%04فقد
سبب ارتفاعاً حاداً في معدالت الفقر ،حيث يعيش اليوم أكثر من  %04من أسر القطاع تحت خط
الفقر ،كما تعيش حوالي  %64من األسر في فقر مدقع (المرجع السابق ،تقرير معيد دراسات التنمية

في غزة 9442م) ،نتيجة اآلثار الناتجة عن اإلغالق وزيادة معدل البطالة ،وذلك في ظل استمرار
ارتفاع مؤشر غالء المعيشة ،بسبب شح الواردات والصعوبة في توفير السمع األساسية وضعف الرقابة
عمى األسعار وانخفاض حجم اإلنتاج المحمي واستمرار زيادة معدالت اإلعالة االقتصادية والفقر واعتماد
األسر الفمسطينية عمى المساعدات اإلنسانية الطارئة خاصة الغذائية منيا لتجنب ازدياد نسب سوء

التغذية (األمن الغذائي) (أبو ناىية 9442م ،جودة 9442م الحوار المتمدن  -العدد ،1912 :جميل
9440م).

ولمقضاء عمى ظاىرتي الفقر والبطالة في المجتمع الغزي ترى ىذه الدراسة ضرورة تفعيل

برامج المنظمات األىمية الفمسطينية ،وذلك من منطمق تتطور المنظمات األىمية إلى حركة مجتمعية

أوسع قاعدة من السمطة وأكثر كفاءة في ىذا الجانب ،وليس الغرض ىنا  -كما أشرت سابقا  -إزاحة
السمطة أو إعطائيا مبر ار لكي تتنصل من مسؤوليتيا األساسية في تقوية الفقراء وعالج البطالة ،بل
اليدف ىو تكممة جيود السمطة (لدادوة وجبريل وجابر 9441م) .وتتوقف القيمة النيائية لمثل ىذه

الحركة المجتمعية عمى مدى دعميا لمفعل المجتمعي الجمعي ،وىو أنجع السبل لمكافحة الفقر والبطالة
في قطاع غزة (جودة 9442م ،الحوار المتمدن  -العدد .)1912 :لذلك دأبت ىذه الدراسة عمى إبراز
دور المنظمات األىمية في ىذا الجان ب ،ويتمثل ىذا الدور في وضع إستراتيجية شاممة متمثمة ببرامج
عمل لممنظمات األىمية تكون كفيمة لمحد من ظاىرتي الفقر والبطالة في قطاع غزة ،فإذا ما أردنا
تصنيف ىذا البرامج والمشاريع التي تقوم بيا المنظمات األىمية في قطاع غزة لمكافحة الفقر والبطالة

نجد أنيا تتمثل في ستة محاور كالتالي:



المحار ا ا  :ارجتمم الوجمرة االرمترة ا

ومتمرة

تقوم المنظمات األىمية بتقديم خدمات نوعية في مجاالت الصحة والتعميم المبكر والرفاه االجتماعي
والزراعة ،وغيرىا من الخدمات االجتماعية األخرى .لكن يجب التفريق ىنا ،ما بين البرامج االغاثية
والطارئة وبين الخدمات والبرامج التنموية التي تيدف إلى تعزيز التنمية المستدامة من خالل تقوية

وتمكين المجتمع المحمي وتسييل وصولو إلى الخدمات المختمفة (أبو ناىية 9442م ،جودة 9442م،

لدادوة ،جبريل وجابر 9441م ،تقرير و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية9441-9444م).

أن االىتمام بتقديم الخدمات التنموية لممجتمع الغزي ،ال يزال يحظى بيىمية بالغة ،عمى
الرغم من وجود السمطة وقياميا بتقديم خدمات مختمفة لممجتمع الغزي .إال انو من المالحظ أن الو ازرات

المختمفة ،ال تستطيع أن تغطي كافة الخدمات االجتماعية ،وخاصة في المناطق النائية والبعيدة ،كما
أنيا ال تستطيع أن تغطي بعض القطاعات التنموية األخرى (أبو رمضان 9446م).

في ىذا اإلطار ،يجب مالحظة استمرار المنظمات األىمية الفمسطينية في تقديم خدمات

اغاثية في مختمف مناطق القطاع ،وتعامميا مع حاالت الطوارئ في ظل الحصار الكامل المفروض
عمى قطاع غزة (شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية 9442م).
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فقد أشارت دراسة قام بيا مركز بيسان لمبحوث واإلنماء 9440م بعنوان "احتياجات وأولويات الفقراء في
الضفة الغربية وقطاع غزة خالل االنتفاضة" إلى أن المنظمات األىمية بإمكانيا تمبية أىم االحتياجات

واألولويات االغاثية والتنموية لممجتمع الفمسطيني وخاصة في قطاع غزة المحاصر عمى النحو التالي:
 -1مستمدا جودرة
 تخفيض أسعار الماء والكيرباء والسمع االستيالكية.
 توفير صندوق لمتكافل االجتماعي.
 مساعدات نقدية مباشرة.
 تخفيض الضرائب.

 تعويض المتضررين ماليا.
 مساعدات نقدية لمعمال (حممة التصاريح).
 تعويض بعض أصحاب المصانع الذين دمرت منشآتيم.
 دعم التعميم الجامعي لمطمبة المحتاجين.
 -1مستمدا مرجرة
 المساعدات العينية المباشرة وخاصة لألسر الفقيرة من غذاء ودواء وممبس ومسكن.
 تقديم مساعدات سريعة لممزارعين (أعالف ،اشتال ،تشجير ،آالت زراعية ...ال ).
 توزيع بعض األدوية المجانية.
 توزيع مواد غذائية.
 توزيع مالبس.
 توزيع قرطاسيو والعاب.
 توزيع لوازم منزلية.

 -1مستمدا يب الووتمت ا ستسرة (الرسومرة االختةوة) نوووتمب الةوحة االمسوتنو االوعلور فوا
م تجرة:
 تيمين الرعاية الصحية بيجور رمزية.
 توفير مراكز صحية وعيادات وتحديداً في المناطق النائية والمحاصرة.
 دعم المعاقين وضمان حقيم في العمل.

 إنشاء مراكز صحية مجيزة بكافة اإلمكانيات.
 تيمين وصول الفقراء إلى المراكز الصحية ،والحصول عمى الرعاية الصحية الكاممة.
 تيمين صحي شامل.

 توفير مراكز طوارئ (صحة) في المناطق الميشمة.
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 إقامة عيادات طوارئ متنقمة ومراكز صحية في المناطق النائية والمحاصرة والتركيز عمى
التثقيف والتوعية الصحية.
الواس يب وودر الخدمت الةحرة

 توفير مساكن شعبية  /أو تحديد أجور الشقق السكنية.
 توفير مساكن لألسر التي تضررت بيوتيا.
 توفير مساكن بظروف صحية.
 ترميم المساكن المتضررة.
 إعادة بناء البيوت المدمرة.

قوتع الوعلر

 تيمين التعميم المجاني.
 المساعدة في التعميم وخاصة تيمين اإلقساط واالحتياجات التعميمية المختمفة.
 تيمين وصول الفقراء إلى التعميم األكاديمي والميني.
 إعادة تيىيل المدارس بما فييا توسيع عدد الغرف الصفية ،وتجييز األقسام المينية كالمختبرات
والحاسوب والمكتبات.

 ضمان حق الفقراء في التعميم الجامعي ،من خالل دعم صندوق الطالب المحتاج وكذلك
تخفيض الرسوم الجامعية.
دم الوعلر ال تمعب.
 التعميم والتدريب والتيىيل الميني.
 برامج توعية وتيىيل.

 دعم األنشطة الشبابية المختمفة.
 تدريب ميني وحرفي يساعد الفقراء عمى العمل.
 برامج توعوية وثقافية لمكافحة الفقر.

 دورات تثقيفية لمعالجة أسباب الفقر والجيل.
 دورات مختمفة في مجال الترشيد الغذائي والتصنع المنزلي.
 إنشاء وتفعيل المراكز الجماىيرية والمجتمعية (شباب ،أطفال ،نساء).
 توفير برامج لمتوعية القانونية.

 مشاريع إرشادية "ثقافية" لدعم وتعزيز اليوية الوطنية والدينية.
 تنظيم حمالت توعية لترشيد االستيالك.
 تيىيل معاقين وجرحى االنتفاضة.
 حمالت توعية جماىيرية تركز عمى أسباب الفقر وكيفية معالجتو.

 دعم النوادي الشبابية والمراكز النسوية وتوجيو برامجيا ونشاطاتيا لمحاربة الفقر.
 االىتمام بالبرامج الخاصة باألطفال ،وخاصة البرامج الصيفية والتركيز عمى محاربة ظاىرتي
العمالة والتسول عند األطفال.

 برنامج تيىيل وتدريب تخص العاممين في القطاع الريفي.
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المحار النتجب :ارجتمم جفر نوتية الوامرة الم ومعرة

من ضمن برامج المنظمات األىمية برنامج تعزز ثقافة التوعية المجتمعية في قطاع غزة الذي يتضمن

العديد من النشاطات ،من أىميا :الندوات والمحاضرات والميرجانات والنشرات والوسائل التربوية
والتعميمية المختمفة ،كما يتضمن إقامة المكتبات العامة ،برامج اإلرشاد النفسي ،التيىيل التربوي ،برامج

خاصة بالشباب ،أنشطة ترفييية ،برامج توعية لممرأة ،دروس تقوية لمطالب ،مخيمات صيفية ...ال من
البرامج األخرى ،التي تساىم وتساعد عمى خمق فرصة أمام الفئات المجتمعية المختمفة لمتعبير عن رأييا،
ونقاش القضايا األساسية التي تيميا وبما يساعد عمى بمورة وعي مجتمعي جديد ،يستند إلى المشاركة

الشعبية (شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ،الوثيقة البرنامجية 9440 – 9441م ،الجياز المركزي
لإلحصاء الفمسطيني 9442م ،مركز بيسان لمبحوث واإلنماء 9440م).

أن مجموع ىذه النشاطات تنسجم بشكل كبير مع إستراتيجية "بناء الوعي المجتمعي" والثقافة الوطنية،
حيث أىمية فحص الوعي االجتماعي الحالي ،والبناء عميو باتجاه مساعدة المجتمع الفمسطيني في قطاع
غزة  ،بكل فئاتو عمى اكتشاف ذاتو وىويتو االقتصادية واالجتماعية والثقافية وعكسيا في ثقافة جديدة،
قادرة عمى التغيير (المرجع السابق).

فكما يبدو واضحا ،أن ىذه البرامج تستيدف تقوية وتمكين المجتمع الفمسطيني ،وتزويده

بالمعارف والمعمومات الالزمة ،والميارات وتحديد القضايا والموضوعات األساسية التي تخصو لممساىمة

الفعالة في صنع القرار وعمميات التغيير االجتماعي ،بما ينسجم ويتفق مع احتياجاتو وأولوياتو التنموية

والمجتمعية .من الواضح أيضا ،أن مكونات الثقافة السائدة التي تستند إلى العائمية والعشائرية والحمائمية
والفردية والنزعات الجغرافية الضيقة ،ال تتفق وتنسجم مع مقومات ومكونات بناء مجتمع مدني ديمقراطي
(أبو ناىية 9442م ،محيسن 9442م ،الحوار المتمدن  -العدد ،)1021 :لذا يعكس ىذا الحجم من
النشاطات ،في إطار ىذا البرنامج ،اىتمام المنظمات األىمية بتغيير الثقافة السائدة ،وتوعية المجتمع
الغزي وتقويتو وتمكينو ليساىم في عممية التغيير واإلصالح (عبد اليادي ،زكريا النحاس ،مركز بيسان

لمبحوث واإلنماء 9444م).



المحار النتلب :ارجتمم وجمرة اووارر الماارد الافررة االم سستورة

يعترض برنامج "التعبئة والتيثير" عدة معيقات بسبب عدم وجود مؤسسات متخصصة في موضوعاتو،
ويعود سبب الفشل في ذلك ،إلى عدم وجود عالقة واضحة بين المراكز والمؤسسات المينية المتخصصة
(كاألبحاث والتدريب) وبين الحركات االجتماعية والقاعدية لمتطبيق .عمى سبيل المثال ،إذا اعتبرنا أن
"االتحاد العام لممرأة الفمسطينية" ىو إطار جماىيري وقاعدي جامع لمنساء الفمسطينيات ،وان ىذا
اإلطار ،يجب أن ينفذ العديد من البرامج عمى صعيد تطوير وبمورة تشريعات وقوانين وسياسات عامة

لتقوية وتمكين المرأة الفمسطينية ومحاربة الفقر ،فال بد أن تربطو صمة بمؤسسات "أبحاث السياسات" أو

مؤسسات التدريب أو مؤسسات حقوق اإلنسان ،أو مقدمي الخدمات في القطاعات المختمفة .أن ىذه

العالقة بين الطرفين تتيح لممنظمات األىمية التنموية المتخصصة تطوير عالقاتيا مع المرجعيات
الجماىيرية واألطر القاعدية واالطالع عمى احتياجات وأولويات النساء .بالمقابل ،يتمكن االتحاد العام
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لممرأة الفمسطينية ،الحصول عمى خدمات مينية ،ذات جودة عالية من ىذه المؤسسات ،كاألبحاث
والتدريب والتطوير المؤسسي وغيرىا (مرصد ،ورقة أعدتيا الييئة الفمسطينية لحماية حقوق الالجئين

9440م ،احمد مجدالني ،الحوار المتمدن (9446/0/6 )1006م) .لذا يربط ىذا النموذج  -الذي
يكاد أن يكون مفقوداً في المجتمع الغزي  -بين المراكز المينية (المينيين) واألطر الجماىيرية والقاعدية
بالواقع ،بيدف تعزيز االنتقال من اإلغاثة إلى التنمية ومن المجتمع الطبيعي إلى المجتمع المدني

الديمقراطي قائم عمى المساواة والشفافية والنزاىة والمساءلة والمحاسبة (عبد اليادي 1226م ص-67
 ،24االئتالف من أجل النزاىة والمساءلة – أمان 9440م و 9440م) ،ويتمثل برنامج تنمية وتطوير
الموارد البشرية والمؤسساتية في التعميم الميني وتدريب المدربين واستخدامات الحاسوب ،وبرامج تطوير
القدرات واالستشارات الفنية والدورات اإلدارية والفنية واإلدارة المالية وتحديد االحتياجات..ال

اليادي 1226م ص  ،92ومركز بيسان لمبحوث واإلنماء).



(عبد

المحار الراا  :ارجتمم ئالوعاتة االوءنررئ ااجت الوحتل ت

من معيقات "التعبئة والتليثير" ،أنيلا متفرقلة ،ال يجمعيلا "مفيلوم شلامل ومنلدمج" "لمتعبئلة والتليثير" ،حيلث
ال يوجللد مفيللوم مينللي متكامللل ليللذه العمميللة اليامللة .فعمللى سللبيل المثللال ،فللان "النشللاطات اإلعالميللة"،

كعنص للر ى للام م للن عناص للر أي للة حم للالت ناجح للة لممناصل لرة والت لليثير ،تك للاد تك للون معدوم للة ،وال توج للد
إسللتراتيجية إعالميلة واضللحة لممؤسسللات التللي تعمللل فللي ىللذا المجللال ،باإلضللافة لمفيللوم التشللبيك وبنللاء
التحالفات ىو عنصر ضعيف أيضا في اإلستراتيجية الشاممة "لمتعبئة والتليثير" ،كملا أن العالقلة ملا بلين

إستراتيجية الضغط عملى صلناع القلرار ،وبنلاء اللوعي الجملاىيري والتعبئلة الجماىيريلة تكلاد تكلون غائبلة
في مجتمعنا ،أي أن اللربط بلين العناصلر المختمفلة لبرنلامج مينلي يتعملق بالتعبئلة والضلغط مثلل أبحلاث
السياس ل للات ،التش ل للبيك وبن ل للاء التحالف ل للات ،بن ل للاء المرجعي ل للات الجماىيري ل للة ،اإلع ل للالم ،الض ل للغط ،البن ل للاء
المؤسساتي...ال (عبد اليادي 9440م ،تركي 1229م).

فكمللا أن برنللامج "التعبئللة والتلليثير" ال يسللتند إلللى مفيللوم نظللري واضللح ،يتعمللق بضللرورة

عكل للس االحتياجل للات واألولويل للات االقتص ل للادية واالجتماعيل للة والسياسل للية لممجتم ل للع المحمل للي فل للي قلل لوانين
وتشريعات وسياسات عامة مالئمة ،فانو يتضمن العديد من النشاطات التي تسلاعد عملى تحقيلق التنميلة

والقضاء عمى الفقر والبطالة في قطاع غزة ،ملن أىميلا :التليثير بلالقوانين الحاليلة لصلالح تقويلة وتمكلين
الم لرأة" ،النضللال مللن اجللل نظللام صللحي فمسللطيني" (المرجللع السللابق) ،إقامللة العالقللات والصللالت مللع
المؤسسات الصديقة ،االتصال الخلارجي ملع المؤسسلات الدوليلة والتليثير بلالرأي العلام العلالمي ،التنسليق

بين األطر النسوية ،إصدارات إعالمية ،استطالعات الرأي ،عمل أبحاث لمسياسات والتشلريعات العاملة
..الل  ،حيللث ال ينفصللل ىللذا البرنللامج بطبيعللة الحللال عللن أبحللاث السياسللات االقتصللادية واالجتماعيللة،

إذ أن القي للام "بيبح للاث السياس للات" ى للو مك للون ى للام م للن مكون للات برن للامج التعبئ للة والت لليثير بالتشل لريعات،
والق لوانين والسياسللات العامة(مرصللد ،ورقللة أعللدتيا الييئللة الفمسللطينية لحمايللة حقللوق الالجئللين 9440م،

مجل للدالني ،الح ل لوار المتمل للدن (9446/0/6 )1006م ،الييئل للة الفمسل للطينية المسل للتقمة لحقل للوق الم ل لواطن

9444م ،برغوثي1227 ،م).
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فبل لرغم المعيق للات الت للي تعت للرض برن للامج "التعبئ للة والت لليثير" مث للل ع للدم وج للود مؤسس للات
متخصصللة فللي موضللوعاتو لعللدم وجللود عالقللة واضللحة بللين الم اركللز والمؤسسللات المينيللة المتخصصللة

كاألبحللاث والتللدريب والحركللات االجتماعيللة والقاعديللة لمتطبيللق ،إال انللو يتضللمن العديللد مللن النشللاطات
التللي تسللاعد عمللى تحقيللق التنميللة والقضللاء عمللى الفقللر والبطالللة فللي قطلاع غ لزة ،لللذا نجللد أن المنظمللات
األىمية تيتم بتمكين وتقوية المرأة ملن خلالل التنسليق بلين األطلر النسلوية التليثير بلالقوانين ،إنشلاء نظلام
صللحي فمسللطيني عللام ،التلليثير بللالرأي العللام العللالمي مللن خللالل إقامللة العالقللات والصللالت واالتصللاالت
الخارجيللة مللع المؤسسللات الدوليللة الصللديقة ،التوعيللة مللن خللالل اإلصللدارات اإلعالميللة ،عمللل أبحللاث

لمسياسللات والتشلريعات العامللة مللن خللالل اسللتطالع اللرأي العللام بيللدف التعبئللة والتلليثير وبنللاء التحالفللات
وانشاء مجتمع غزي ديمقراطي (المرجع السابق ،مركز بيسان لمبحوث واإلنماء ،تقرير التنميلة اإلنسلانية

العربية 9440م).



المحار الختمس :ارجتمم دم حوا انجستو اوعزرز الدرموراورة

لقد سبق لنا أن طمعنا تعزيز الديمقراطية في المجتمع الغزي بشكل مفصل في المحور السابق من خالل
برنامج "التعبئة والتيثير" لممنظمات األىمية .ولمتيكيد عمى أىميتيا والرتباطيا المباشر بدور المنظمات
األىمية في بناء المجتمع المدني المنشود وتعزيز التنمية في قطاع غزة ،يتضمن ىذا البرنامج الرئيسي
عدداً ال بيس بو من النشاطات في مجال حقوق اإلنسان وتعزيز الديمقراطية في قطاع غزة (المركز

الفمسطيني لحقوق اإلنسان ،مركز بيسان لمبحوث واإلنماء ،إياد أبو حجير ،المركز الفمسطيني
لمديمقراطية وحل النزاعات 9442م ،محيسن 9442م ،الحوار المتمدن  -العدد ،)1021 :تتركز في
دعم حقوق األطفال ،المعاقين ،النساء ،الحقوق االقتصادية واالجتماعية والتعميمية ،توثيق االنتياكات،
السماح بحرية الرأي ،حق الجميع في العمل والتوظيف الحكومي ،الحق في زيارة السجناء من ذوييم،
حماية واحترام حقوق اإلنسان طبقاً لممعايير والقوانين والموائح الدولية ،عدم انتياك الحق في الرعاية

الصحية كرعاية األمومة والطفولة ومكافحة األمراض المعدية واألوبئة وسالمة األغذية وتوفير الدواء
والمستشفيات والعيادات والمراكز الصحية ،الحفاظ عمى بيئة نظيفة خالية من التموث ،الحق في التيمينات
الصحية واالجتماعية والضمان االجتماعي ىذا من شينو التخفيف من المعاناة التي يعيشيا عمال

القطاع ،نظ اًر النقطاعيم عن العمل ،وانعكاسات ذلك إيجابا عمى مستوى المعيشة لألسرة الفمسطينية
بشكل عام .كما أن تفعيل قانون التيمين الصحي ،وتوسيعو ليشمل عدداً اكبر من المواطنين وخدمات

صحية أفضل ،قد يساىم أيضا في التخفيف من المعاناة الكبيرة التي يعيشيا حاليا المرضى والمصابين
والمعاقين في القطاع غزة (المرجع السابق).



المحار الستدس :ارجتمم الوءت ملب الاوتلة اخل يرص العم
م تمة

فكما ىو معروف أن معظم عمال القطاع فقدوا أعماليم في داخل الخط األخضر (إسرائيل) ،مما ترك
آثا ار سمبية عمى حياة األسر الغزية ،مما تسبب في انتشار الفقر وعدم وتمكنيا من تمبية احتياجاتيا
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األساسية توفر الحاجة والحرمان ،وتخمف أوضاعيم الصحية ،أو تيخرىم عن الزواج وانشاء األسرة ،أو
عجزىم عن تحمل مسؤولية أسرىم ،كما تفيد اإلحصاءات العممية إلى أن لمبطالة أثر سمبي عمى الصحة

النفسية (أبو ناىية 9442م).

فقد يساىم العمال الذين كانوا يعممون داخل الخط األخضر بنسبة كبيرة من الدخل
القومي اإلجمالي لقطاع غزة ،وبالتالي فان انقطاع ىذا الدخل ،لن يؤثر فقط عمى دخل العمال واألسر
الغزية وحدىا ،بل عمى مجمل الحياة االقتصادية الفمسطينية في القطاع (أبو ناىية 9442م ،أبو
رمضان 9446م) .إضافة إلى ذلك ،فقدان العديد من العمال الغزيين عمميم في القطاع الخاص

الفمسطيني نتيجة لألوضاع االقتصادية الصعبة ،حتى أن القطاع الخاص أصبح غير قادر عمى
االستمرار بالعمل ،نتيجة حاالت اإلغالق والحصار الشامل واغالق المعابر في اغمب األحيان،

وصعوبة التنقل بين الضفة الغربية من جية وقطاع غزة من جية ثانية ،ومنع تصدير منتجات قطاع

غزة إلى أسواق الضفة الغربية و(إسرائيل) والعالم الخارجي

أبو ناىية ( ،9442الجياز المركزي

لإلحصاء الفمسطيني 9442م ،الييئة العامة لالستعالمات ،البنك الوطني لممعمومات 9446م ،مركز

بيسان لمبحوث واإلنماء ،الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 9442م ،جامعة بير زيت 9441م).
أن ىدف خمق فرص العمل ال يقتصر فقط عمى تعزيز صمود الشعب الفمسطيني في مواجية االحتالل
والحصار والعدوان ،بل يرتبط أيضا بإحداث تيثير تنموي مستدام أو عمى األقل "استمرار عممية التنمية"،
والتي تبمورت بعد توقيع "اتفاقية أوسمو" و"اتفاقية باريس االقتصادية" بين منظمة التحرير الفمسطينية

ودولة االحتالل في إطار اليدف المعمن آنذاك ،بإدارة االنتقال من مرحمة اإلغاثة إلى مرحمة التنمية
المستدامة ،ووضع حد أدنى لألجور تتناسب وتكاليف المعيشة ،وضع خطة وطنية لمقضاء عمى الفقر
والبطالة ،باإلضافة إلقرار مجموعة من القوانين والتشريعات التي تضمن الحماية االجتماعية لممواطنين

الفمسطينيين ،ومع ذلك لم يتحقق حتى المحظة أي شيء من ىذا القبيل والدليل عمى ذلك ىشاشة البنية
التحتية الفمسطينية من طرق وصرف صحي ،واىمال في جميع المرافق التعميمية والصحية واألبنية

العامة ،والمشاريع اإلنتاجية ،وتفشي الفقر والبطالة ،باإلضافة لتفشي ظاىرة الفساد المالي واإلداري في
المؤسسة الحكومية والخاصة منذ نشية السمطة الفمسطينية (أبو ناىية 9442م .قميو 9446م ،عبد

اليادي1226 ،م ،ص  ،24-67معيد الدراسات االجتماعية ،أوسمو.)www.fafo.no :

فب رغم البرامج والمشاريع المقدمة من قبل جيات محمية وعربية ودولية ،إال أنيا لم تكن
بالشكل الكافي لمقضاء عمى البطالة وايجاد فرص عمل مناسبة ومالئمة لمعمال العاطمين عن العمل في
قطاع غزة ،لسببين ،أوال :عدم دراسة فاعمة ومينية لتحديد االحتياجات الالزمة لمباطمين عن العمل
بتوفير فرص عمل تعوضيم عن فقدانيم أماكن عمميم السابقة داخل الخط األخضر ،بل نجد أنيا
تستندن إلى مشاريع االقتراحات التي قدمت ،إما من السمطة الفمسطينية أو من قبل بعض المنظمات
األىمية الفمسطينية ،رغم إعطائيا مصداقية وشرعية ،إال أن نتائجيا لن تكون شاممة ومترابطة ما لم
تستند إلى رؤية واستراتيجية واضحة في تعزيز صمود الشعب الفمسطيني واستم ارر مقاومتو لمعدوان
اإلسرائيمي ومواجية الحصار الخانق بتحسين ظروف حياتو المعيشية بوضع برامح موحدة لمعالجة

البطالة ،كما انو من الواضح أن تقديم الخدمات ،لم يتم في إطار خطة منسقة مترابطة لمتنمية البشرية

ومكافحة الفقر والبطالة في قطاع غزة .ثانيا :االىتمام بيذه المشاريع ،لم يكن بالمستوى المطموب ،نظ اًر

إلحجام المانحين وموقفيم من مسيلة تمويل النشاطات االقتصادية لبعض المنظمات األىمية ،خوفاً من
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أن يؤدي ىذا الدعم إلى المس بالقطاع الخاص (الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 9442م ،أبو
رمضان 9446م ،لدادوة وجبريل وجابر 9441م).

لذا ترى الدراسة يجب النظر بإيجابية لتحقيق ىذا النمط من المشاريع ،كونو قد يؤمن

استم اررية الدخل ،وكونو يساىم في التنمية االقتصادية متوسطة وطويمة المدى .وىنا البد من األخذ
بالحسبان ،انو رغم العدوان الحربي والحصار الخانق المتواصمين عمى قطاع غزة ،يجب أن ال يغي ار كثي اًر
بمضمون البرامج والمشاريع الحالية أو التضحية بالبرامج والمشاريع التنموية لصالح البرامج الطارئة

واالغاثية من جانب المنظمات األىمية ،حيث يمقى جزء ال بيس بو من برنامج خمق فرص عمل أو

العمل االغاثي والتنموي في قطاع غزة عمى عاتقيا  ،ولو أن نظرية خمق فرص العمل بشكل محدد لم
تعد مقبولة كثي اًر عمى المنظمات األىمية بقدر ما ينطبق عمى طبيعة ومضمون المرحمة السياسية الحالية،

أي استمرار العمل باستراتيجيات البناء والتنمية والربط المحكم ما بين مشروع المقاومة والتنمية
المستدامة ،إال أن المنظمات األىمية الفمسطينية تعمل جادة في خمق فرص عمل بوضع برامج قابمة

لمتطبيق ،كيولوية أساسية خاصة في قطاع غزة الذي يعاني من بطالة مقنعة (المرجع السابق).

لكن ما يعيق تطبيق ىذه البرامج الخاصة بالمنظمات األىمية عدم تعاون المؤسسات الحكومية وغير
الحكومية ،فيما يخص بمورة سياسة مالئمة لمقروض ،تيخذ بعين االعتبار الوضع الجديد الناشئ ،وعدم
قدرة طالبي القروض عمى االستجابة لكافة متطمبات المؤسسات المالية ،التي لم تعدل حتى اآلن من

شروط "الحصول عمى قروض" وخاصة البنوك الفمسطينية ومؤسسات اإلقراض (المرجع السابق).

أن عدم تعاون القطاعات الثالثة ،العام والخاص واألىمي ،ببمورة سياسة واستراتيجية

واضحة في ىذا االتجاه ،قد أدى إلى ضعف قطاع المشاريع الصغيرة ،وبالتالي عدم قدرتو عمى إيجاد
فرص عمل كافية ومالئمة في قطاع غزة ،لذا البد أن تستجيب السمطة الفمسطينية والمؤسسات الخاصة

لجيود منظمات األىمية لمعمل المشترك بيدف تسييل عمميات االستثمار وتطبيق البرامج والمشاريع
التنموية ،وحصول الفقراء وطبقة العمال عمى قروض ميسرة تتناسب مع األوضاع المعيشية الصعبة التي
تعيشيا حاليا األسر الفمسطينية في قطاع غزة ،باإلضافة لضرورة التخاذ إجراءات حكومية لتيسيس
صندوق ائتمان اجتماعي ،من شينو ضمان وكفالة طالبي القروض ،مما يساعد في إنشاءىم لمشاريع

اقتصادية صغيرة متنوعة من شينيا أن تساىم بدرجة كبيرة في حل مشكمة الفقر والبطالة (المرجع
السابق ،جميل ىالل ومجدي المالكي 1226م ،عبد اليادي 1226م).

واةرت متمة:
 -1القيام بفاعميات تناشد الضمائر اإلنسانية ومنظمات حقوق اإلنسان واألمم المتحدة والرباعية،
بالعمل عمى رفع الحصار وازالة اإلغالق عمى قطاع غزة بوصفيما المسببين الرئيسيين وراء

حالة الفقر عمماً بان نقص الموارد الالزمة لتنفيذ عمل المنظمات األىمية خاصة في المجاالت
االغاثية واستصالح األراضي ومشاريع المياه وتشجيع الصناعة وىي المشاريع التي تساىم في
فتح فرص عمل ،تؤدي إلى تعطيل العمل في تمك المشاريع.
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 -9توصي ىذه الدراسة بضرورة قيام المنظمات األىمية بدورىا تجاه العاطمين عن العمل وتشجيعيم
بخمق فرص عمل ليم ،باإلضافة لتنمية روح المبادرة والريادة لدى العاطمين عن العمل ومحاربة

اإلتكالية لدييم.

 -0يجب أن تستيدف إستراتيجية خمق فرص العمل ثالثة أىداف مترابطة :تقميل البطالة إلى حد
يقارب التشغيل الكامل ،مضاعفة اإلنتاجية كل عدة سنوات ،وضمان مستوى إشباع مقبول
لمحاجات األساسية لسكان القطاع.
 -0أوصي بضرورة استمرار تقديم الخدمات التنموية إلى المجتمع الغزي ،لتقويتو وتمكينو بيدف
ضمان تنمية مستدامة وطويمة المدى .لقد دلت نتائج البحث عمى أىمية وضرورة برامج التطوير

المؤسسي لو ازرات السمطة الوطنية الفمسطينية والمنظمات األىمية لكي تتمكن من تجنيد أموال

ومصادر إضافية لدعم الفقراء.

 -2أوصي بتفعيل برامج المنظمات األىمية عمى رأسيا اإلغاثة اإلسالمية في الحد من البطالة

والفقر لما ليا شراكات مع جيات إقميمية ودولية مثل االتحاد األوروبي وو ازرة التنمية البريطانية
والحكومة النمساوية والحكومة السويدية والمؤسسة القطرية والتركية ،حيث يشتمل عمل اإلغاثة
عمى ثالث ة برامج رئيسة تتعمق برعاية الطفولة واإلغاثة والطوارئ والمشاريع التنموية ،باإلضافة

إلى برنامج تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة والحرف اليدوية ،ومشروع تشغيل الخريجين
والعمال ،ومشروع تمكين المرأة ،ومشروع تطوير قدرات المؤسسات األىمية في مجال مكافحة

الفقر ومشروع كفالة األسر الفقيرة والتي تستحوذ عمى نسبة أكثر من  %50من ميزانية اإلغاثة.

 -7اقترح اتخاذ إجراءات فورية وانشاء صناديق متعددة اإلغراض لمساعدة الفقراء ،وخاصة العمال،
عمى تيمين االحتياجات األساسية مثل الميكل والممبس والمسكن ،والخدمات التعميمية والصحية.

عمى سبيل المثال ،فان إنشاء صندوق لمضمان االجتماعي مخصص لمعمال وتجنيد األموال

الالزمة لو ،من شينو التخفيف من المعاناة التي يعيشيا ىؤالء العمال حاليا ،نظ ًار النقطاعيم

عن العمل ،األمر الذي ينعكس إيجابا عمى مستوى المعيشة لألسرة الفمسطينية بشكل عام .كما
أن تفعيل قانون التيمين الصحي ،وتوسيعو ليشمل عدداً اكبر وخدمات أفضل ،قد يساىم أيضا
في التخفيف من المعاناة الكبيرة التي يعيشيا حاليا سكان القطاع.

 -6ضرورة إعطاء دورات تدريبية وأن يكون ىناك برامج لمتدريب تيدف إلى خمق فرص عمل
لمساعدة العاطمين عن العمل في أن يكونوا من أصحاب المشاريع الصغيرة.

 -0تنصح الدراسة المعنيين (المنظمات األىمية و الحكومة) بضرورة التركيز عمى افتتاح مشاريع
صغيرة والمتوسطة كيسموب أثبت نجاحو في كثير من دول العالم المتقدم.
 -2إعطاء األراضي غير المستصمحة لمشباب العاطل عن العمل الستصالحيا سواء بالزراعة أو
بناء منشات عمييا لفترة زمنية محددة.
 -14االىتمام بإعطاء الشباب العاطل عن العمل لدورات لخمق روح المبادرة لدية وتحمل مخاطر
افتتاح مشاريع لو ،باإلضافة إلى دورات في أساليب اإلدارة الحديثة لضمان نجاح المشاريع

ولدورات في إعداد دراسات الجدوى االقتصادية.

 -11توجيو مدخرات الشعب نحو االستثمار في مشاريع تخمق فرص عمل لمعاطمين عن العمل.
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 -19ضرورة وجود قاعدة بيانات معموماتية تستفيد منيا الجامعات والمعاىد عند افتتاح برامجيا
األكاديمية لضمان تناسب ىذه البرامج مع احتياجات سوق العمل الفمسطيني.

 -10تركيز وسائل اإلعالم المرئية والمسموعة والمقروءة عمى تشجيع الشباب عمى التوجو نحو العمل
الميني والحرفي حتى يستطيعوا االعتماد عمى أنفسيم باإلضافة إلى العمل عمى محاربة النظرة
المنقوصة ألصحاب الحرف.
 -10تنصح الدراسة المصارف اإلسالمية ومؤسسات التمويل بضرورة إعطاء قروض حسنة بضمانات
بسيطة لمشباب حتى يتمكنوا من إيجاده عمل ليم.

 -12ضرورة تبني المؤسسات األكاديمية لحاضنات ألفكار الشباب لمساعدتيم في تحويل ىذه األفكار
إلى واقع ممموس يصب في خدمة الشباب والمجتمع الغزي.

 -17الحاجة لوجود برامج تدريبية تمنح العمال العاطمين عن العمل عن طريق حرف أو ميارات
جديدة تساعدىم عمى إيجاد فرص عمل ليم.

 -16ضرورة عدم انتظار العاطل عن العمل لوظيفة مناسبة لو بل أي وظيفة يجدىا يجب العمل بيا.
 -10لنجاح عالج البطالة في المجتمع الغزي تحتاج إلى تفاعل عديد من العناصر أىميا المنظمات
األىمية والحكومة والشعب والعمال والمال والتسويق ما يسمى بالتنمية بالمشاركة.

 -12التركيز عمى موافق ة ومالئمة فمسفة التعميم في جامعات القطاع مع متطمبات سوق العمل
الفمسطيني في قطاع غزة ،حيت تقمل من نسب البطالة.

 -94الحاجة لمتخطيط السميم قبل البدء بوضع خطط تنموية والعمل عمى التنسيق بين الموارد
والق اررات الالزمة لتوجيو ىذه الخطط.
 -91أوصي بضرورة استمرار المساعدات الطارئة واالغاثية التي تقدميا و ازرة الشؤون االجتماعية

وبقية الو ازرات الفمسطينية لألسر الفقيرة والمتضررة ،ألن عدم انتظام دفع ىذه المخصصات،
وانقطاعيا نيائيا ،في بعض األحيان قد أدى إلى زيادة إفقار األسر الفمسطينية وخاصة الفقيرة

منيا.

 -22المساىمة في تطوير القوانين واألنظمة واإلجراءات واليياكل اإلدارية بما يضمن المساواة
والقضاء عمى كافة أشكال التمييز بتعزيز وتمكين المرأة في مواقع صنع الق ارر وتوفير فرص

عمل لمنساء والعمل عمى دمجين في الحياة االقتصادية.
 -90تطبيق الالمركزية الكامل في السمطة واتخاذ القرار واعطاء الدور الرئيسي لممشاركة في تحديد
أىمية المشروعات ألفراد كل مجتمع محمي من خالل مؤسسات مجتمعية تتمتع بالحرية

والديمقراطية.
 -90العمل عمى تحييد منظمات المجتمع المدني من الصراع السياسي الدائر والتركيز عمى طابعيا
الميني واالجتماعي والحقوقي ،األمر الذي يتطمب توسيع دائرة الحوار مع كافة المنظمات
األىمية بغض النظر عن جذورىا الفكرية أو السياسية والوصول إلى ميثاق تفاىم يؤكد عمى

استقاللية العمل األىمي وديمقراطيتو ومينيتو.
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الم ار :
 .1أبو ناىية ،د .أيمن :ورقة عمل مقدمة في يوم دراسي حول (الحصار وانعكاساتو عمى المجتمع
الفمسطيني في قطاع غزة) نظمتو جامعة القدس المفتوحة – خانيونس ،وكان عنوان موضوع الورقة:

"الوضع االجتماعي في قطاع غزة بين مطرقة الحصار وسندان العدوان" ،جامعة القدس المفتوحة –
خانيونس/غزة 9442م.

 .9أبو ناىية ،د .أيمن :الفساد وأولويات المنظمات األىمية الفمسطينية ،بحث (قيد التحكيم) مقدم لكمية
البحث العممي ،مجمة الجامعة اإلسالمية – غزة2009 ،م.

 .0أبو ناىية ،د .أيمن"Ways to combat corruption in the Palestinian society" :
 ،بحث (قيد التحكيم) مقدم لكمية البحث العممي ،مجمة الجامعة اإلسالمية – غزة2009 ،م.

 .0أبو ناىية ،د .أيمن :ودور المنظمات األىمية الفمسطينية في تنمية المجتمع الفمسطيني ،بحث مرفق
لرسالة الدكتوراه ،جامعة جوتا – فرانكفورت ،ألمانيا 9447م.
 .2محسن أبو رمضان :دور منظمات المجتمع المدني في مكافحة الفقر ،ورقة مقدمة إلى مؤتمر اليوم
العالمي لمكافحة الفقر في غزة ،الحوار المتمدن  -العدد9770/87/81 – 9709 :م.

 .7المالكي ،مجدي ،شمبي ،ياسر ،السعدي ،نعيم :تعداد المنظمات غير الحكومية الفمسطينية في
الضفة الغربية وقطاع غزة ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني (ماس) ،رام اهلل ،أيار

9441م ،الطبعة األولى ،ص.12

 .6مجدالني أحمد :الحوار المتمدن رقم  ،1006تعزيز ثقافة التمكين لممرأة الفمسطينية 9446/0/6م.
 .0لدادوة ،حسن ،جبريل ،محمد ،جابر ،عزام" :عالقات المنظمات غير الحكومية الفمسطينية فيما بينيا
ومع السمطة الوطنية الفمسطينية والممولين" ،معيد أبحاث السياسات االقتصادية الفمسطيني (ماس)،
حزيران 9441م.
 .2برنامج دراسات التنمية – جامعة بيرزيت" :تقرير التنمية البشرية ،رام اهلل – فمسطين – 1220
1222م".،

.14

نخمة ،د .خميل :العمل األىمي في فمسطين ،الممتقى الفكري العربي ،القدس 1206م.

.11

برغوثي ،د .مصطفى :منظمات المجتمع المدني ودورىا في المرحمة المقبمة ،اتحاد لجان

.19

الزامل ،عصام :مدونة 2008م.

.10

الحسيني ،ىبة :تحميل مقارن لمتشريعات المنظمة لعمل المنظمات غير الحكومية في

اإلغاثة الطبية ،القدس 1227م.

.10

الياسري ،سحر :جريدة االتحاد2009/7/13 ،م.

ظروف بمدان مختمفة ،دراسة معدة لصالح شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ،القدس 1222م.

.12

1227م.

.17

شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ،مشروع قانون الجمعيات والييئات األىمية ،القدس
مشروع قانون الجمعيات الخيرية والييئات االجتماعية والمؤسسات الخاصة ،السمطة

الوطنية الفمسطينية ،و ازرة العدل ،ديوان الفتوى والتشريع1222 ،م.
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.16

سالم ،وليد :المنظمات المجتمعية التطوعية والسمطة الوطنية الفمسطينية ،نحو عالقة

تكاممية ،منتدى أبحاث السياسات االجتماعية واالقتصادية في فمسطين ،رام اهلل ،حزيران 1222م.

.10

ىالل ،جميل ،والمالكي ،مجدي :مؤسسات الدعم االجتماعي ،ماس ،رام اهلل 1226م.

.12

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :مسح اثر اإلجراءات اإلسرائيمية عمى األوضاع

االقتصادية لألسر الفمسطينية ،رام اهلل-فمسطين 9441م .
.94

الييئة العامة لالستعالمات ،البنك الوطني لممعمومات :تقرير حول اإلغالق اإلسرائيمي

لمناطق الضفة الغربية وقطاع غزة وأثره عمى العمل والعمال9444/11/0،م.

.91

الييئة الفمسطينية المستقمة لحقوق المواطن :الجاىزية الطبية الفمسطينية لحاالت

الطوارئ ،سمسمة تقارير خاصة ( ،)0تشرين الثاني 9444م.

.99

جامعة بير زيت :برنامج دراسات التنمية ،استطالعات الرأي العام ،استطالع لمرأي العام

الفمسطيني حول آثار الحصار عمى الحياة الفمسطينية 12 ،شباط 9441م.

.90

و ازرة التربية والتعميم الفمسطينية ،اإلدارة العامة لمتخطيط والتطوير التربوي ،تقرير خاص

عن العممية التعميمية خالل انتفاضة األقصى المباركة في الفترة 9444/2/92م ولغاية
9441/2/92م.

.90

شبكة المنظمات األىمية الفمسطينية ،الوثيقة البرنامجية 9440 – 9441م.

.92

عبد اليادي ،عزت :المنظمات األىمية الفمسطينية  -جدول أعمال مزدحم ،مركز بيسان

.97

عبد اليادي ،عزت :مدخل إلى التنمية في فمسطين ،الماضي ،الحاضر،

لمبحوث واإلنماء ،رام اهلل 1996م (ورقة منشورة).

المستقبل ،دور المنظمات األىمية الفمسطينية في التنمية وبناء المجتمع المدني ،دبموم في

إدارة المؤسسات األىمية ،جامعة بيرزيت ،رام اهلل ،آذار 1226م ،ص.92
.96

عبد اليادي ،عزت" :المنظمات األىمية الفمسطينية وادارة االنتقال من اإلغاثة

إلى التنمية" مجمة شؤون تنموية ،العددان الثالث والرابع ،خريف 1226م ،ص.24 – 67

.90

عبد اليادي ،عزت " :دور المنظمات األىمية الفمسطينية في تيىيل البنية االقتصادية

.92

عبد اليادي ،عزت ،أبو زينة ،محمد" :احتياجات وأولويات الفقراء في الضفة الغربية

واالجتماعية في فمسطين المحتمة" ورقة مقدمة إلى منظمة االسكوا ،بيروت -لبنان 2003م.

وقطاع غزة خالل االنتفاضة الوطنية الفمسطينية الثانية" ،مركز بيسان لمبحوث واإلنماء ،تموز

9441م.
.04

عبد اليادي ،عزت و فراح ،عبد الرازق " :سياسات مكافحة الفقر في الضفة الغربية

وقطاع غزة" 9440م.
.01

عبد اليادي ،عزت ،النحاس ،زكريا :رام اهلل – فمسطين "دور المنظمات األىمية في بناء

المجتمع المدني" ،مركز بيسان لمبحوث واإلنماء ،آب 9444م.

.09

عبد الرازق ،عمر وموسى ،وائل" :تقييم خطط التنمية وبرامج الو ازرات المختمفة من زاوية

مكافحة الفقر" معيد أبحاث السياسات االقتصادية ،ماس ،تشرين أول 9444م.

.00

الفريق الوطني لمكافحة الفقر ،و ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،تقرير الفقر ،رام اهلل-

فمسطين1220 ،م.
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.00

الييئة العامة لالستعالمات ،البنك الوطني لممعمومات ،تقرير حول اإلغالق اإلسرائيمي

لمناطق الصفة الغربية وقطاع غزة وأثره عمى العمل والعمال 9446م.

.02

مكتب المنسق الخاص لألمم المتحدة ،غزة  -فمسطين9441 ،م.

.07

تقارير التنمية البشرية :برنامج دراسات التنمية ،جامعة بيرزيت بالتعاون مع برنامج األمم

المتحدة اإلنمائي وو ازرة التخطيط والتعاون الدولي ،رام اهلل-فمسطين 9441 ،1222و 9449م.
.06

مركز بيسان لمبحوث واإلنماء ،بالتعاون مع منظمة االسكوا ،رام اهلل -فمسطين 9444م.

.00

مرصد :ورقة أعدتيا الييئة الفمسطينية لحماية حقوق الالجئين ورقة عمل حول -دور

.02

ىالل ،جميل ومجموعة باحثين" :تقدير الفقر بالمشاركة" ،مسح شامل ألوضاع الفقر

المرأة الفمسطينية في الييئات والمنظمات الغير حكومية 9440م.

في فمسطين بالمشاركة ،برنامج األمم المتحدة اإلنمائي  UNDPوو ازرة التخطيط والتعاون الدولي،

رام اهلل -فمسطين9440 ،م.

.04

تراكي ،لي از :تقديم لدليل المؤسسات النسوية الفمسطينية ،مركز بيسان لمبحوث

واإلنماء ،الطبعة األولى ،رام اهلل ،أيار 1220م ،ص.10
.01

أبو ناعم ،عبد الحميد :إدارة المشروعات الصغيرة ،كيف تصبح رجل أعمال

ناجح – كيف تصبحين سيدة أعمال ناجحة ،دار الفجر لمنشر والتوزيع ط ،1مصر
9449م.

.09

أبو ليمو ،محمد :مشكمة البطالة كيف عالجيا اإلسالم ،مجمة منبر اإلسالم،

السنة  ،70العدد ،0مصر ابريل 9442م.
.00

مركز الميزان لحقوق اإلنسان ،غزة – فمسطين :األبعاد االقتصادية واالجتماعية

.00

التقرير المالي لشركة االتصاالت الفمسطينية9442 .م.

في موازنات السمطة الوطنية الفمسطينية ،يونيو 9440م.

.02

الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني 9442م.

.07

الرفاتي ،عالء الدين :مقترح منظم لتنظيم وادارة الزكاة ،بحث مقدم إلى اليوم

.06

الرماني ،زيد :كيف عالج اإلسالم البطالة ،القاىرة :اإلعالنات الشرقية مطابع

الدراسي لكمية الشريعة الضريبة والزكاة – الجامعة اإلسالمية ،غزة 9447م.

دار الجميورية1222 ،م.

.00

صامد االقتصادية :التمييز والبطالة مظاىر بارز في معاناة الطبقة العاممة

الفمسطينية ،عمان :العدد  ،02أيار 1227م.
.02

صبري ،عبد الرحمن :سبل مواجية مشكمة البطالة عمى الصعيد القومي

ووسائميا ،مجمة شئون عربية ،العدد  ،61القاىرة أيمول 1229م.
.24

مخيمر ،عبد العزيز وعبد الحميم ،احمد :دور الصناعات الصغيرة والمتوسطة

في معالجة مشكمة البطالة بين الشباب في الدول العربية ،بحوث ودراسات ،المنظمة العربية

لمتنمية اإلدارية ،القاىرة 9444م.

.21

الييئة المستقمة لحقوق اإلنسان ،شكاوي المواطنين والرقابة عمى أماكن االحتجاز

خالل عام 9440م.
28

.29

مجمة البيان :مصطمحات اقتصادية عن الفقر والبطالة9440 ،م.

.20

الرفاعي ،محمد :معوقات بيانات قياس الفقر 9446 ،م.

.20

إياد أبو حجير :يوم دراسي بعنوان :دور المنظمات األىمية في تنمية المجتمع

الفمسطيني 9442/19/04م.
.22
.27

قميبو ،منير :تقرير منظمة العمل الدولية 9442م.
حمزة ،كريم :الفقر  ..تطور مؤشرات اإلطار المفاىيمي9449 ،م.
عصام:

الفقر

.26

الزامل،

.20

االئتالف من أجل النزاىة والمساءلة – أمان :الخطة اإلستراتيجية لمكافحة

.22

االئتالف من أجل النزاىة والمساءلة – أمان( :االستطالع الثالث) :أوضاع

(.)www.essamalzamel.com

المدقع

والفقر

المطمق،

مدونة،

2008م

الفساد 2004م.

المنظمات األىمية ومدى مراعاتيا لقيم النزاىة ومبادئ الشفافية ونظم المساءلة 2008م.

 .60عورتاني :اإلصالحات في السياسات والمؤسسات االقتصادية الفمسطينية 2003م.
 .61عورتاني وموسى :الحكم الصالح في المنشات التجارية 2003م.
 .62عبد اهلل سمير :االقتصاد الفمسطيني 2007م.

 .63تقرير التنمية اإلنسانية العربية :بناء مجتمع المعرفة 2003م.

 .64جودة ،محمد :الحوار المتمدن – العدد  :1912واقع مؤسسات العمل األىمي في فمسطين
وأدائيا في ظل المتغيرات السياسية والتنموية المعاشة عمي األرض 2005م.
 .65الدبعي ،عصام" :مرور عام عمى تيسيس جمعية المستقبل" 2005م.

 .66محيسن ،تيسير :الحوار المتمدن  -العدد  :1351حول الديمقراطية واإلصالح السياسي
في فمسطين العالم العربي 2005م.

 .67تقرير الجياز المركزي لإلحصاء الفمسطيني :أسباب تفشي البطالة في المجتمع الفمسطيني
2005م.

 .68مجدالني ،احمد :الحوار المتمدن – العدد 2007/3/7 ،1847م.
 .69الييئة الفمسطينية لحماية حقوق الالجئين 2003م.
 .70خضير ،تيسير :سياسات و ازرة التربية والتعميم العالي الفمسطينية – أثارىا ودورىا في حل
مشكمة البطالة ،فمسطين :رسالة ماجستير غير منشورة ،الجامعة اإلسالمية –غزة2006 :م.

 .71رجب ،مصطفى :اإلسالم ومكافحة البطالة ،مجمة األزىر القاىرة :العدد ،7سبتمبر
2003م.
 .72عبد ربو ،عمى :التعميم الجامعي وىيكل سوق العمل والتنمية مع إستراتيجية مقترحو لمحد
من البطالة في مصر :مجمة دراسات تربوية ،العدد ،15القاىرة :نوفمبر 1988م.

 .73سيير عبد العال :البطالة من منظور إسالمي ،مجمة األزىر البحوث اإلسالمية ،القاىرة:
العدد ،8الجزء ،8السنة 1994 ،66م ص.116

 .74الرماني ،زيد :كيف عالج اإلسالم البطالة ،اإلعالنات الشرقية مطابع دار الجميورية،
القاىرة1999 :م ،ص.12
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 .75حشاد ،نبيل :قضايا اقتصادية معاصرة ،الجزء األول ،النسر الذىبي لمطباعة ،الدوحة:
1996م ص .56

 .76الشمري ،إيمان :البطالة معناىا وأنواعيا ،جامعة الكويت – كمية الدراسات العميا ،الكويت،
بحث منشور 2005-م ص.5
 .77الحمفي ،عبد الجبار :البطالة في الوطن العربي إشارة خاصة إلى بطالة الشباب – دراسة
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