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ملخص البحث
إن مشكمة الفقر والبطالة من الظواىر الواضحة في المجتمع الفمسطيني مما استدعى دراستيا بتمعن
حيث تم االجتياد لمعرفة مسببات ىذه الظواىر والبحث عن حمول ليا حيث أصبحت مرض متفشي في
المجتمع الفمسطيني مما أدى إلى ظيور كثير من المشاكل االقتصادية واالجتماعية والنفسية بين أفراد
المجتمع حيث تم التوصل إلى العديد من النتائج والتوصيات بعد بحث ىذه الظواىر ومعرفة ما دور

المنظمات األىمية المتواجدة في قطاع غزة في عالج ىذه المشكمة ومن وسائل عالج ىذه المشكمة عمى

سبيل المثال ال الحصر أن تق وم منظمات المجتمع المدني إلعادة تأىيل العاطمين عن العمل وخاصة

الشباب منيم لتأقمميم مع التطور التكنولوجي الحاصل حاليا وتوفير طرق العمل الالئق والعناية بالتغذية
واألمية والتدريب الميني وضعف الرعاية الصحية والعمل عمى توفير التكنولوجيا الجديدة لممؤسسات

الصغيرة وارشادىم الستيعاب الصناعات الحرفية كطريق بديل لمن لم يتمكنوا من مواصمة تعميميم العام
وكذلك توضيح ما ىي السياسات اإلستراتيجية المستخدمة في مكافحة الفقر والبطالة في قطاع غزة عمى
.المدى البعيد.
Abstract
The problem of poverty and unemployment seems clear in the
Palestinian society, which necessitated carefully studied where the
diligence to find out what causes this phenomenon and the search for
solutions to it, as has become a disease rampant in Palestinian society
which led to the emergence of many of the problems of economic,
social and psychological among community members was reached to
several of the findings and recommendations after studying the
phenomenon and find out what the role of NGOs based in the Gaza
Strip in the treatment of this problem One way to remedy this problem,
but not limited to the civil society organizations for the rehabilitation of
the unemployed, especially young people of the adjustment to
technological development, currently, and the provision of methods of
decent work and care to nutrition, illiteracy, vocational training, poor
health care and to provide new technology for small businesses and
guide them to accommodate the craft as a way alternative to those who
have not been able to continue their general education as well as what
policies the strategy used in the fight against poverty and
unemployment in the Gaza Strip in the long run
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نتائج وتوصيات
 نستنتج أوال من وجية نظر الفقراء المبحوثين إن البطالة ىي السبب األقوى لوجود الفقر في قطاع غزةوان البطالة قد تكون ناجمة عن أسباب ذاتية كالمرض أو انخفاض مستوي التعميم أو عدم مالئمة سوق

العمل وكذالك ألسباب بنيوية تتعمق بتركيبة المجتمع مثل عدم السماح لمنساء بالعمل في مجاالت
متنوعة وكذالك نظرة المجتمع لعمل المرأة األرممة والمطمقة وزواج البدل والزواج المبكر.

 نستنتج إن انتشار الفقر يكون بصورة كبيرة بين األسر التي تكون المرأة ىيا المسئولة عن إدارة شؤوناألسرة .

 إن مستوي اإلنفاق الشيري لألسرة في قطاع غزة وصل إلي ادني مستوي لو بعد الحصار . يزداد معدل الفقر في األسر التي يكون رب األسرة غير متقن ألي مينة أو حرفة . ينخفض الفقر في األسر التي يحمل عائميا أو أبنائيا شيادات جامعية . -إن زيادة النسل في األسرة الفمسطينية وعدم مقدرة المعيل عمي تمبية احتياجات أفرادىا أدي إلي انتشار

الفقر .

 إن التبعية االقتصادية إلسرائيل لو الدور األكبر في ظيور ظاىرة الفقر والبطالة في قطاع غزة . -إن الحصار المفروض عمي قطاع غزة أدي إلي خنق العمالة في كافة المجاالت المعيشية مما أدي

إلي مظاىر اليأس واإلحباط بين اإلفراد ووقوع كثير من المشاكل بين أفراد األسرة الواحدة والعائمة الواحدة
وانتشر ىذا إلي الحي والقرية والمدينة بسبب تكدس األعداد المتزايدة من العاطمين عن العمل .

 -انتشار العزلة االجتماعية بين األسر وظيور عمالة األطفال بين األسر الفقيرة في قطاع غزة أدي إلي

انتشار األمية في التعميم في قطاع غزة .
التوصيات

 -وفي ىذا السياق،تقوم منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة لتصميم برنامج العمل اإلقميمي

توخيا
لتسخير التكنولوجيا المالئمة لممستفيدين من ىذه البرامج من أجل مكافحة البطالة وتقميص الفقر ً
أساسا لمجيود المشتركة التي ستبذليا ،مستقبال ،اإلسكوا ومنظمة
لتسييل وتعزيز ىذا التعاون ،وليكون
ً
العمل الدولية وغيرىما من المنظمات اإلقميمية المعنية ببرامج مكافحة الفقر والبطالة .

 -أن التركيز انصب عمى الدور المحوري الذي تقوم بو منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة يجب

ان يمكن القدرات الوطنية الفعالة التي تنطوي عمييا التكنولوجيات الجديدة أن تؤديو في تحقيق أىداف
ىامة كالنمو االقتصادي وتوليد الميارات وتوفير فرص العمل لمعاطمين عن العمل  .كما ان بناء وصيانة
القدرات في مجال التكنولوجيا الجديدة يمكن ان يساعد عمى إحداث استجابة مستدامة يتحقق معيا الرفاه
واالستقرار االجتماعيان .كما يجب عمي منظمات المجتمع المدني ان تشدد عمى وضع الخطط

المستقبمية في مجال العمم والتكنولوجيا واالبتكار حيث يتطمب تفاعال بين العولمة وقوى السوق
والتكنولوجيات الجديدة .

-يمكن أن توفر منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة ايدي عاممة مدربة لمسوق المحمية وتوفير

حوافز قوية لتحسين القدرات في مجال العمم والتكنولوجيا واالبتكار ،إال انيا ،رغم ذلك ،ال تكفي وحدىا
الستحداث ونشر وتبسيط التكنولوجيات الالزمة لخمق العمالة واجتثاث الفقر ،أو عمى األقل لتخفيفو ،في
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البمدان النامية .وتزداد أىمية السياسة المحمية في عصر العولمة ،فتصبح الحاجة ممحة الى تدخل مستمر
من السياسات الحكومية .

 -قد ال تنجح قوى السوق في الحفاظ عمى الوظائف وايجاد فرص العمل وتوفير مستوى الئق

لألجور وظروف العمل عمي منظمات المجتمع المدني ان تكون عمي ضراية بيذا األمر و إيجاد حل لو .
ويمكن إعادة التوازن من خالل منح العمال حق تكوين الجمعيات واالشتراك في المفاوضات فتتحسن
الكفاءة
االقتصادية العامة؛

 -من الناحيتين االقتصادية والتكنولوجية،فعمي منظمات المجتمع المدني في قطاع غزة أن تعي لما

يحصل التغير العالمي في إطار عممية تؤثر عمى اإلنتاج والتنظيم االجتماعي في كافة البمدان .فمن

الضروري إذن إحكام التكامل والتنسيق بين السياسات الوطنية الرامية إلى بناء القدرات في مجال العمم
والتكنولوجيا ،من جية ،والسياسات اإلنمائية األخرى التي تيدف إلى تحقيق التنمية االجتماعية-

االقتصادية العامة ،من جية ثانية .وبدون إيالء المراعاة الواجبة لمخصائص االقتصادية واالجتماعية
والثقافية المحمية ،لن يتحقق شيء يذكر في تشجيع االبتكار وتطوير الميارات المتقدمة والوصول الفعمي
إلى التكنولوجيا الجديدة؛
-عمي منظمات المجتمع المدني إيجاد الوظائف بواسطة التمكين من اعتماد التكنولوجيات الجديدة في

مجاالت مختمفة كاستخدام تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت في العمل عن بعد ،وتطوير البرمجيات
وتكييفيا؛ وزيادة فرص الحصول عمى التكنولوجيات الجديدة وتقميل تكاليفيا؛ وتزويد العمال بميارات
تكنولوجيا المعمومات واالتصاالت؛

 -إيجاد فرص لمعمل في مجاالت الصناعة التحويمية والخدمات ،عن طريق االستعانة بالتكنولوجيات

الجديدة في جميع المستويات المينية ،وذلك ضمن أي من القطاعات وفي مجموعات القطاعات؛
ومبررا ،بتشجيع استخدام
مالئما
 عمي منظمات المجتمع المدني االضطالع ،حيثما كان ذلكً
ً

التكنولوجيا الكثيفة العمالة إلى

جانب التكنولوجيات الجديدة المكيفة مع الظروف المحمية ،وال سيما حيث يصعب التأثير في توليد

الميارات
بسرعة وحيث يمكن الجمع بين استخدام التكنولوجيات الوسيطة والمتقادمة ،من جية ،واستخدام
التكنولوجيات

الجديدة بعد تكييفيا مع الظروف المحمية ،من جية ثانية ،باإلضافة إلى جني المنافع االجتماعية-
االقتصادية؛
 يجب األخذ بعين االعتبار موازنة اآلثار الناجمة عن تكنولوجيات تجديد العمميات ،والمتمثمة فيوفورات اليد العاممة ،مع اآلثار الناجمة عن ابتكار المنتجات ،والمتمثمة في إيجاد الوظائف بإيجاد الطمب

عمى الميارات الجديدة.
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