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رشكر وتقدي  
 

 سواءيتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني بالشكر والتقدير لكل من ساهم في اخراج هذه الدراسة الهامة الى النور 
 .باإلعداد او المراجعة الفنية او التدقيق اللغوي 

 
ادلوا ببيانات دقيقة وموثوقة خالل  الذينلم يكن باإلمكان اعداد هذه الدراسة بدون تعاون الباحثين الميدانيين والمستجوبين 

 .تنفيذ تعدادات ومسوح الجهاز المختلفة فالشكر موصول لهم كذلك

  

ل المعهد الهولندي الديمغرافي متعدد تم إعداد هذه الدراسة " المشاركة في القوى العاملة والعمالة في دولة فلسطين" من قب
 Deutsche ( من خاللBMZالوزارة االتحادية للتعاون االقتصادي والتنمية في ألمانيا ) ( وبتمويل منNIDIالتخصصات )

Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH  بمساهمة وتم طباعة النسخة االنجليزية منها
 الصين الشعبية. مالية من جمهورية

  

على دعمه  ،(UNFPA)للسكان  صندوق األمم المتحدة بجزيل الشكر إلى يتقدم الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني
كما تجدر اإلشارة إلى أن محتويات هذه الدراسة من مسؤولية الجهاز  . عربيةغة الالسخّي لتمويل ترجمة هذه الدراسة الى الل

 الفلسطيني.المركزي لإلحصاء 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  



PCBS :في دولة فلسطين والعمالةالقوى العاملة في مشاركة ال 

 
 



PCBS :في دولة فلسطين والعمالةالقوى العاملة في مشاركة ال 

 
 

 فريق العمل
 التقرير إعداد 
 Netherlands Interdisciplinary Demographic Institute  
 George Groenewold  
 Leo van Wissen  
   
 تدقيق معايير النشر 
  حنان جناجره 
   
 المراجعة األولية 
 آية عمرو 

 رشا صراوي 
 راوية عالونة
 سهى كنعان

 األحمدأميمة 

 

   
 المراجعة النهائية 
 خالد أبو خالد 

 زيدان عناية
 

   
 اإلشراف العام 
 الجهاز ةرئيس د. عال عوض 

 

  



PCBS :في دولة فلسطين والعمالةالقوى العاملة في مشاركة ال 

 
 



PCBS :في دولة فلسطين والعمالةالقوى العاملة في مشاركة ال 

 
 

 تنويه للمستخدمين
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 pdf2507http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book.: والتي تتوفر على الرابط التالي
 
  معد هذه الدراسة على بيانات الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني والمصادر األخرى. دعتمإ 
 
  نتيجة التقريب.100في بعض الجداول قد ال يساوي مجموع النسب المئوية % 

 
  

http://www.pcbs.gov.ps/Downloads/book2507.pdf
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 مقدمة
 

في الجهود الرامية لتطوير قاعدة بيانات موثوقة،  ا  أســـــــاســـــــي ركنا   2017التعداد العام للســـــــكان والمســـــــاكن والمنشـــــــ ت  يعتبر
التعداد العام ، مثل: والمسوحالعديد من التعدادات بتنفيذ الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  قامحيث   .، ومتكاملةمحدثةو 

 .2017و 2007للسكان والمساكن والمنش ت 
 

لبيانات ل اإلدراكرفع مســــــــتوى من أجل نتائج بيانات التعدادين تحليل بنشــــــــر و الجهاز المركزي لإلحصــــــــاء الفلســــــــطيني  قام 
اســتخداماتها رفع مســتوى الوعي عن إلى  أيضــا  نتائج التعدادات على وجه الخصــو ، كما يهد  و اإلحصــائية بشــكل عام، 

 .المختلفة والظرو  االجتماعية واالقتصادية ،الممكنة
 

التي من هذه الدراســـــــة مجاالت نشـــــــر وتحليل نتائج التعداد، والتي تنطوي على إنتاج ســـــــلســـــــلة من التقارير  مخرجاتي تغطّ 
 ، وتقاريرمعمقةالتحليلية التقارير المســــــتويات، بما في تلك التقارير التحليلية، و مختلف ال من  المســــــتخدمينتالئم شــــــننها أن 

 .ملخص نتائج التعداد
 

نحو  على حد ســواء اع القرار في القطاعين العام والخا  الفلســطينيينا للمخططين وصــنّ ننمل أن تصــبه هذه الدراســة مرجع  
 على مستويات متنوعة. يز عمليات التخطيط ووضع السياساتتعز 

 
 
 

 2021، كانون ثاني
 

 عوض عال.د              
 الجهاز ةرئيس 
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 الفصل األول
 

 مقدمة الدراسة
 

استرشادا و على طلب الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  بناء   ،1سوَق العمِل الفلسطيني لتحليل هذه الدراسةاعدت 
على وجه الخصو  و العاملة،  للقوى  العرضجانب  سيتم تحليل  ، 2017و 2007 بيانات التعداد من واقعبالمعلومات 

 2007، واالجتماعية واالقتصادية المرتبطة بها بين الديمغرافية، والبطالة، والعوامل عمالةالقوى العاملة الفلسطينية، وال مشاركةَ 
 .2017و 2007ملفات بيانات التعداد الرسمية بناء  على وتلك ، 2017و
 

، جميع الجداول والتحل :ما يلي اءة هذا التقرير يجب مراعاةر عند ق والرابع والخامس الثالث  الفصوليالت الواردة في أوال 
االسرائيلي الذي ضمه االحتالل من محافظة القدس تلك الجزء ) J1الفلسطينيين في محافظة القدس  السكانَ تستثني  والسادس

تعدادات السكان في استبيان قصير في  عدهم من خالل استخدام كونه تم( 1967عام  اليه عنوة بعيد احتالله للضفة الغربية
(، كان بينها مثال، العمر، J1لمحافظة القدس )منطقة  الجغرافيةو  الديمغرافيةعلى البيانات األساسية اقتصر  2017و 2007

حالة العملية، والنشاط الوتم استثناء ، وحالة اللجوء، وبعض خصائص المساكن، والحالة التعليمية، والجنس، والحالة الزواجية
والذين بلغت أعدادهم  2017، 2007في العامين  (فنكثر سنة 15)لسكان ل األخرى المتعلقة بهاواألسئلة  االقتصادي

 J1تشمل معظم التحليالت والجداول في الفصل الثاني تعداد سكان منطقة  ( على التوالي. فردا   180,944و 128,792)
 في القدس، ما لم يرد خال  تلك. 

 
في ملفات  خصائص وبيانات تفصيليةم بشننهفر تو ت" و من تم عدهم فعال  ثاني ا، تستند نتائج هذا التقرير على فئات السكان "

عن المجاميع الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء  -الذين تم عدهم فعال  –أعداد السكان  ا مجموع  التعداد. كما ينحر  نسبي  
حيث في ظل نقص شمول التعداد، أصبه إجمالي عدد السكان يشمل من تم عدهم فعال  وتقديرات عدد السكان  ؛الفلسطيني

عدد السكان واإلحصاءات التي تم  ا مجموع  . بناء  عليه، يختلف نسبي  الذين لم يتم عدهم على ضوء نتائج الدراسة البعدية
نقص معدالت نظرا لتشابه و واألرقام الرسمية للجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  صول عليها مثل معدالت نمو السكانالح

تعداد ل البعديةالدراسة نتائج . وعلى وجه الخصو ، فقد أظهرت صغيرة نسبيا   الختالفات، كانت افي التعدادين الشمول
 تعداد% في 98.3لـِ   بينما وصلت النسبة قط من عدد السكان الفعلي% ف97.3التعداد لـِ  معدل شمول 2007السكان 
، أي أكثر من تعداد السكان فردا   3,767,549هو  2007عدد السكان الرسمي للجهاز لعام تقدير . وبالتالي، كان 2017
فقد  2017عدد السكان الرسمي للجهاز لعام تقدير . أما أفراد 98,305بفارق  ،فردا   3,669,244 إلى ، الذي وصلالفعلي

 . فردا   75,393 بفارق  ،فردا   4,705,855والذي بلغ  الفعليمقابل عدد السكان  فردا   4,781,248بلغ 
 

إلغاء مجاميع تم فقد % نظرا لتقريب األرقام. وفيما يتعّلق بالجداول األكثر تعقيدا، 100ثالث ا، قد ال يساوي توزيع النسب دائما 
 األعمدة والصفو  لتحسين القدرة على القراءة، وهو األمر الذي يشير إليه عنوان  الجدول.

 

                                                           
 وال تمثل بالضرورة الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني.  معدي الدراسةمسؤولية  تقع ضمنالمحتوى واآلراء المذكورة  1
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 التعريفاتوتتباين ، (WAP) ، السكان في سن العملتحليلنا على المفاهيم الرئيسة والمؤشرات المتداخلة التالية: أوال يبنى
الذين  لألفراد عمالةالقوى العاملة والفي مشاركة الالفلسطيني عن بيانات التعداد  جمعتم ، فقد مختلف الدول الواردة بشننه في

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني تعريف السكان في  مع ولكن تبنت الدراسة باالتفاق ، (سنوات فنكثر 7) أعمارهم تبلغ
جوهرية،  . وألسباب(سنة فنكثر 15) أعمارهم لغتبالذين األفراد  أولئك أنهم على سن العمل والمشاركين في القوى العاملة

)الفصل الخامس(،  متعددة المتغيرات تتحليالجراء الإل (سنة 64-15) لذين تتراوح أعمارهم بينلألفراد االعمرية  الفئةنتبنى 
في الوقت  العاملين، والنشاط االقتصادي، والقطاع، ومكان العمل، وغيرها من المعلومات عن المهنة عن وتم جمع معلومات

هم على أنهم يالذين نشير إلهم ، و ولكن سبق لهم العملفي الوقت الحالي  لمتعطلينالباحثين عن العمل من ا نالحالي، وع
المتعطلون  عن أول عمل لهم يشار إليهم على أنهمبنشاط والذين يبحثون  المتعطلين األفرادأما  .متعطلين سبق لهم العمل

عود لألفراد في سن العمل من غير المشاركين ي، و المشاركين في القوى العاملةغير مفهوم  ثانيا،. العملالذين لم يسبق لهم 
فين أو  القوى العاملةفي  بسبب االلتحاق بالمدرسة، أو التقاعد، أو اإلعاقة، أو المرض، أو العوائق الثقافية، أو  عاملينكموظِّ

، وباحثين نشيطين عاملينالسكان في سن العمل والنشيطين اقتصاديا:  من لجزءعود يمفهوم القوى العاملة، و  وأخيرا،غيرها. 
 .المتعطلين وهمعن العمل 

 
نه أالقوى العاملة، والذي يتم حسـابه على في مشـاركة ال "معدل"لسـوق العمل، وهما:  العرضجانب في اثنين  هنالك مؤشـرين

، الذي يتم حســـــابه على أنه النســـــبة عمالةال "معدل"عن العمل، وأو الباحثين  عاملينللجزء )نســـــبة( الســـــكان في ســـــن العمل 
 مطروحا  % 100لقوى العاملة ، أو ا المتعطلين منلقوى العاملة ومعدل البطالة على أنه نســــــــــــبة من ا حاليا للعاملينالمئوية 

في نفس البســــــــط،  العملالذين ســــــــبق لهم وأولئك  للذين لم يســــــــبق لهم العمل. وتتشــــــــارك معدالت البطالة عمالةمعدل المنه 
 الت إليجاد معدل البطالة الكلي.يتم جمع هذه المعدّ  وبالتاليمجموع القوى العاملة، و 
 

، والديمغرافية، الجغرافيةالتصنيفات  في عمالةوال ،القوى العاملة، والبطالةفي مشاركة الن العمل، و السكان في سيختلف كل من 
والحالة الزواجية، ، والعمر، والجنس، والحالة طقة، والمحافظةمنلا حسبفيما بينها  تختلف واالجتماعية واالقتصادية، مثال

االقتصاد الوطني )الناتج قيمة الناتج االقتصادي الكلي في  :، همامن جانب الطلب بمؤشرين أساسين أنها ترتبطإال  ؛التعليمية
وبالنظر إلى الحالة التقنية، (. عامل)أي الناتج القومي اإلجمالي لكل  العمل ل إنتاجية(، وقيمة معدّ GNP القومي اإلجمالي

الحالية، وفي سياق  الوظيفةالمتطلبات الذين يحققون  العاملينى الناتج القومي اإلجمالي عن والهياكل واألنماط اإلدارية، فيتنتّ 
وجود الدائم والمحّدد لل نظرا؛ لسوق العمل والعرضجانبي الطلب توازن مثالي بين  تنعدم البطالة في ظل وجودومبّسط،  "مثالي"
. ولذلك، يتم ملئ والخدمات المرصودة في االقتصادالمتاحة إلنتاج السلع  الوظيفيةب ألفراد المتاحين لشغر المناصعدد ال

الذين يحظون دائما بالمهارات المطلوبة ( فر  عمل)كباحثين عن  لعمالشاغرة مباشرة من األفراد الباحثين عن ال المهن
يمكن الذي حد الاقتصاد مبّسط كهذا، تسهل دراسة وفهم أو  سياقلتنفيذ العمل المطلوب تحت ظرو  العمل الحالية. وفي 

، وتصف المعادلة التالية كيفية ارتباط عوامل الديمغرافيةو ى أرض الواقع للعوامل االقتصادية أوجه القصور عل له أن تعزى 
 ."طمبسّ " سياق، في الديمغرافيةاالقتصادية و  "اإلنتاج"
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 (1) (2) (3) (4) 

 
ومعدل  الســـــــكان في ســـــــن العمل،أن قيمة اإلنتاج االقتصـــــــادي )الناتج القومي اإلجمالي( تســـــــاوي  1توضـــــــه المعادلة رقم  

القوى العاملة(، وقيم اإلنتاج /عمالة)ال عمالةالعمل(، ومعدالت ال)القوى العاملة/ الســـكان في ســـن القوى العاملة  المشـــاركة في
ويمكن (. عمالةالقيمة اإلنتاجية للقوى العاملة )الناتج القومي اإلجمالي/ال، أي العامليناالقتصـــــــــــــــادية التي يتم تجميعها من 

في الوظائف ى من معدل نمو النموتج أنه إتا كانت معدالت نمو الســـــكان والســـــكان في ســـــن العمل أعلهذا االســـــتدالل من 
في زيادة معدالت البطالة )انظر الفصل الثاني (. ولذلك، يعتبر معدل مختلفة، فإن هذا يؤثر مباشرة  القتصادية االقطاعات ال

القوى العاملة(، فيتمحور تركيزنا /عمالة)ال عمالةوبالنسبة لمكّون معدل ال .والبطالة عمالةا في الا مهم   محدد  نمو السكان عامال  
، نظر ا العتبار معدل (القوى العاملة/عمالةال) -1 :معدل البطالة، أيالعنصـــــر المكّمل المهم فيه وهو على  هذه الدراســـــةفي 

 السياسات. لواضعيا أساسي   اهتماما  البطالة 
 

، واالجتماعية واالقتصادية، الجغرافية، و الديمغرافيةنبدأ في الفصل الثاني في تلخيص أعداد السكان فيما يتعلق بالخصائص 
 ، واالجتماعيةالديمغرافية الخصائصعلى  مدى تباين مشاركة القوى العاملة والبطالة بناء   في الفصل الثالثنتحّرى و 

 نمن الذي سنة 24- 15 الذين تتراوح أعمارهم بين المتعطلين. لقد أولينا اهتماما خاصا بالشباب االقامةواالقتصادية، ومكان 
العاملة،  نمو السكان في سن العمل، والقوى  يتلقوا تعليما أو تدريبا، ونقيس انعدام التوازن في سوق العمل عن طريق مقارنةم ل

الخامس كيفية  القطاع االقتصادي، ثم يصف الفصل خصائصو  عمالةيتفّحص الفصل الرابع ظرو  الثم . الوظائفوعدد 
. والقطاع الثالث القطاع الثانيفي العاملين ( عن أولئك األسماك )الزراعة وصيد الرئيسيفي القطاع العاملين اختال  األفراد 

 األساسية خصائصالبين و  المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالةمعدل ثم يدرس الفصل السادس الصلة بين 
الفصل السابع فهو ملخصا تنفيذيا يشمل الخرائط، والرسوم البيانية، . أما الجغرافيةو واالقتصادية،  ، واالجتماعيةالديمغرافية

 ية.اتوالتوصيات السياس
  

(1معادلة رقم  ) 
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 الفصل الثاني
 

 السكان والسكان في سن العمل
 

 والتي تم منها، عمالةقبل تناول المسائل المتعلقة في المشاركة والاألساسية للسكان الخصائص الديمغرافية بعض دراسة  تم 
تات  الجنس للسكان الفلسطينيين والتغييراتو  العمر وتركيب حجمدراسة  لدىاستقاء المعلومات عن نمو ومستقبل السكان 

ما يتعلق فياالتجاهات في معدالت الخصوبة والوفاة. ويعتبر هذا األمر مهما على وجه الخصو   واالطالع على، الصلة
المحتملين الذين العاملين عدد  السكان في سن العمل نمو  عدد السكان ونمو كال من فيحدد  ؛بنمو السكان في سن العمل

إتا فاق نمو السكان في سن العمل نمو عدد من المتوقع ارتفاع البطالة يحتاجون للعمل في الوقت الحالي وفي المستقبل. 
 .الوظائف

 
وقد تم استثناء األفراد غير . 2017، 2007 العامين العمر والجنس في حسبالسكان الفلسطينيين  توزيع 1جدول يعرض و 

 .2017في عام  فردا   31,938، ولـ 2007في عام  فردا   60,515لـ المبينة خصائصهم وخاصة العمر 
 

 2017، 2007الجنس في تعداد السكان الفلسطيني، و  العمرالسكان حسب : توزيع 1جدول 
 

الفئة 
 العمرية

2007 2017 

 كال الجنسين إناث تكور كال الجنسين إناث كورت
 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد

0-4 279,975 15 267,280 15 547,255 15 335,274 14 317,783 14 653,057 14 

5-9 254,421 14 242,625 14 497,046 14 316,437 13 301,738 13 618,175 13 

10-14 252,739 14 241,408 14 494,147 14 278,732 12 266,354 12 545,086 12 

15-19 222,864 12 214,086 12 436,950 12 249,363 10 238,897 10 488,260 10 

20-24 167,576 9 160,886 9 328,462 9 244,964 10 234,038 10 479,002 10 

25-29 136,795 7 133,259 7 270,054 7 206,870 9 198,154 9 405,024 9 

30-34 116,920 6 114,248 6 231,168 6 153,069 6 151,772 7 304,841 7 

35-39 97,089 5 93,295 5 190,384 5 128,602 5 129,005 6 257,607 6 

40-44 86,824 5 80,628 5 167,452 5 113,829 5 111,237 5 225,066 5 

45-49 65,259 4 60,552 3 125,811 3 94,445 4 90,028 4 184,473 4 

50-54 44,795 2 44,914 3 89,709 2 83,982 4 78,139 3 162,121 3 

55-59 34,474 2 33,056 2 67,530 2 60,713 3 57,223 2 117,936 3 

60-64 24,017 1 27,668 2 51,685 1 40,599 2 41,257 2 81,856 2 

65-69 15,217 1 21,159 1 36,376 1 29,630 1 29,526 1 59,156 1 

70-74 13,607 1 17,543 1 31,150 1 18,249 1 21,307 1 39,556 1 

75-79 9,133 0 13,071 1 22,204 1 9,661 0 14,048 1 23,709 1 

84-80 5,135 0 7,276 0 12,411 0 6,662 0 9,595 0 16,257 0 

89-85 2,477 0 3,191 0 5,668 0 3,147 0 5,280 0 8,427 0 

94-90 933 0 1,208 0 2,141 0 1,127 0 1,843 0 2,970 0 

سنة  95

 فنكثر
502 0 624 0 1,126 0 471 0 867 0 1,338 0 

 100 4,673,917 100 2,298,091 100 2,375,826 100 3,608,729 100 1,777,977 100 1,830,752 المجموع

 
% من 50 ما يقارب، 2017ففي عام  . المجتمع الفلسطيني هو مجتمع فتييظهر توزيع السكان حسب الفئات العمرية أن 

بلغت نسبتهم  قدف ،(فنكثر سنة 65سن )نسبة السكان من كبار الكثيرا انخفضت في حين  سنة، 20أقل من أعمارهم السكان 
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 اإلحالل  مستوى  بشكل كبير معدالت الخصوبة التي فاقت ارتفاع منوينتج هذا النوع من التوزيع عن العقود الطويلة %، 3
 تمعدالالعقود الماضية قد شهدت تراجعا في لكل امرأة في سن اإلنجاب(. وعلى الرغم من أن  ةوالد 2.1يقارب  ما)أي، 

الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني مجموع معدل الخصوبة يقدر ؛ فعلى سبيل المثال، ةمرتفع تإال أنه ما زال ،الخصوبة
بلغ معدل (، و 2018والدة )الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني،  4.1 على أنه 2013و 2011للفترة الواقعة بين عامي 

حديثة  وبينت نتائج دراسة تحليلية ،في الخصوبة تراجعخالل سبعينيات القرن الماضي، والذي تاله والدات  8الخصوبة 
، (2016مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني وصندوق األمم المتحدة للسكان، ) لهاوالعوامل المحددة  الخصوبة اتجاهات مستويات

ضافة إ ،مبكر عمرفي  نظرا لزواج معظم النساء إلى أن معدل الخصوبة في فلسطين ما زال مرتفعا هذه الدرسة صتل  وخَ 
وترى الدراسة المذكورة أنه، واتساقا %(. 44استخدام أقل من نصف األزواج لوسائل منع الحمل الحديثة )شكلوا ما نسبته الى 

معدل انخفاض  نع عامال مسؤوالحصول اإلناث على التعليم  يكون ارتفاع معدل، قد أخرى مع النتائج المستقاة في دول 
ارتباط ارتفاع نسبة اإلناث المشاركات في القوى العاملة مع انخفاض ترى في دول أخرى  بينما .الخصوبة في فلسطين

أو اللواتي يبحثن عن العامالت ناث اإل لقّلةنظرا  ؛هذه النتيجة على فلسطينعدم انطباق  الخصوبة، تخلص الدراسة إلى 
 (.2016عمل )مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني وصندوق األمم المتحدة للسكان، 

 
خطن في اإلبالغ عن بيانات الفئة العمرية )أي وجود إلى  ،2007في العام ناث كان حسب الفئة العمرية لإلتوزيع الس يشير

تنتهي أرقام في ناث اإلأعمار تحصيل أنه تم  الواضه(. ومن عاما فنكثر 60) لدى كبار السن من السكانتقريب األرقام( 
إلى جانب المدرج في قسم الملّخص التنفيذي.  السكانيفي الهرم موضه ، إلخ( 70، و65، و60)أي  5أو بـ  0أما بـ 

بحيث يكون آخر رقم  رقمشير إلى أن هؤالء األفراد يميلون إلى تقريب العمر إلى أقرب ت التيالقصور الواضه بشنن األعمار 
ناث إلا متوسط أعماربالسن، فبلغ  الكبيراتناث إلاارتفاع مستويات األمية بين على ، وقد ينعكس هذا األمر 5أو  0إما 

 سنة تقريبا. 61األميات 
 
أسرة  ألف 929الى ، وارتفع العدد 2007في عام  أسرة ألف 629 فييعيشون السكان الفلسطينيين ان  2يظهر الجدول رقم  
 سنوي ا. %3.8بنسبة  األسرأعداد  ازديادَ  2، ويظهر تطبيق معادلة معدل النمو المستمر2017ي عام ف

                                                           
عدد السكان ، P(T)بحيث تعني  P(T + n) = P(T) x e(r x n): معادلة النمو السكاني المستمرلتقدير )متوسط( معدالت النمو السنوية، نطّبق في هذا التقرير  2

إلى اللوغاريثم الطبيعي:  rتعني معدل النمو السنوي. ويؤدي حل  ’r’السنوات المستقبلية، و من n تعني عدد السكان لعدد P(T+n)في السنة المرجعية، و
 . وتتوقع هذه المعادلة أيضا السنوات التي يستغرقها عدد السكان ليتضاعف حجمه.%3.8أو  0.038=  10/(922.624/629.682)
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اإلناثألسر التي ترأسها ا: متوسط حجم األسرة، ونسبة 2جدول   
 

 المحافظة
 ترأسها اإلناث )%(األسر التي  حجم األسرةمتوسط 

2007 2017 2007 2017 

 10 10 4.8 5.5 الضفة الغربية

 9 8 5.6 6.5 قطاع غزة

 10 9 5.1 5.8 فلسطين

 11 10 4.7 5.4 جنين

 10 9 4.8 5.6 طوباس واألغوار الشمالية

 13 12 4.7 5.3 طولكرم

 11 10 4.7 5.4 نابلس

 11 10 4.8 5.5 قلقيلية

 10 10 4.7 5.4 سلفيت

 12 12 4.6 5.3 رام هللا والبيرة

 12 11 4.8 5.6 أريحا واألغوار

 10 8 4.4 5.2 القدس

 10 9 4.7 5.4 بيت لحم

 9 8 5.2 6.1 الخليل

 8 7 5.7 6.7 شمال غزة

 9 7 5.7 6.5 غزة

 10 9 5.5 6.4 دير البله

 10 9 5.5 6.3 خانيونس

 11 10 5.6 6.5 رفه

 929,221 629,253 929,221 629,253 مجموع األسر

 
األسر في قطاع غزة حجم وأن ، 2017عام فراد أ 5، إلى 2007أفراد عام  6حجم األسرة من  تراجعيظهر الجدول أعاله 

أسرة واحدة من أصل عشر وتقريبا  ، ةحجم األسر  ا بين المحافظات فيتبايننوعا ما أن هناك ، و في الضفة الغربيةه أكبر من
 .2007 ما كانت عليه عامأكثر بقليل مترأسها إناث وهو  2017أسر عام 

 

ا مقارنة بالنمو السكاني في معظم الدول األخرى ) بلغ فقد ( UNDESA ،2019يعتبر النمو السكاني في فلسطين مرتفعا جد 
 3,699,244)أي  فرد مليون  3.7من ازداد عدد السكان و ،  2017و 2007بين العامين  %2.5معدل النمو السكاني السنوي 

 سنوي  معّدلب (نكثرف سنة 15)كما زاد عدد السكان في سن العمل  (. فردا   4,705,855)أي  فرد مليون  4.7( إلى فردا  
 فرد مليون  2.9( إلى فردا   2,070,281 )أي فرد مليون  2.1من  اارتفاع   والذي يشكل، %3.2 إلى وصلمن تي قبل أسرع 

الفئة العمرية الكبيرة جدا لألفراد  دخولبزيادة نمو عدد السكان في سن العمل جزئيا  أن نعللويمكن  فردا ( 2,857,599 )أي
ة ئبين التعدادين، وتعكس هذه الفالواقعة لسن العمل خالل الفترة  2007عام  (سنة 15-10بين )الذين تتراوح أعمارهم 

 ةالزيادة الكبيرة لحجم الفئة العمري تسهم فيكما أنها ارتفاع معدل الخصوبة في بداية ونهاية تسعينيات القرن الماضي، العمرية 
 ص التنفيذي(.)انظر إلى الهرم السكاني في الملخّ  2017عام  سنة( 25-20) التي تتراوح أعمارها بين

 
السكان من  إجماليفيما يتعلق بالضفة الغربية، زاد  .حسب المنطقة النمو السكاني بين التعدادين في فلسطينتختلف معدالت 

نمو المتوسط معدالت أن إلى هذا يشير و ، فردمليون  1.8إلى  1.4 سن العمل من السكان فيو  ،فردمليون  2.8إلى  2.3
، فردا   225,416  من عددهم فقد ازداد   J1سكان القدس فيما يتعلق بعدد على التوالي.  %3.0و %2.2 بلغتقد سنوية ال
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%، والذي يشابه معدل النمو 2.2إلى وصول متوسط معدل النمو السنوي إلى  هذه الزيادة تأد وقد، فردا   281,163إلى 
زاد حيث ، السكان والسكان في سن العمل إجمالي في زيادة أعلىفقد شهد  قطاع غزة  أما  .السكاني السنوي للضفة الغربية

الذي يعكس هو األمر على التوالي، و  فرد مليون  1.1إلى  ألف 763، ومن فرد مليون  1.9إلى  1.4من  إجمالي السكان
 3يلّخص الجدول رقم و  . 2017و 2007 ينما بين العام % 3.6و %3.0 تمعدالت النمو السكاني السنوية والتي بلغ

مستوى المحافظات عن طريق تطبيق معادلة النمو  علىمعدالت النمو، ويمكن استخال  هذا النوع من معدالت النمو أيضا 
 .4جدول المستمر على بيانات 

 
 فأكثر( حسب المنطقة سنة 15السكان في سن العمل )و السكان  النسبة المئوية للنمو السنوي من مجموع: 3جدول 

 

 سنة فأكثر( 15) السكان في سن العمل السكان إجمالي المنطقة

 3.0 2.2 الضفة الغربية

 3.6 3.0 قطاع غزة

 3.2 2.5 فلسطين

 
 عام ا ليصل 23 بغضون فسيتضاعف مجموع السكان في قطاع غزة  المذكور متوسط معدالت النمو السكاني السنوي  سادَ إتا 
من شنن  وعليه ،فردمليون  2.2 إلى لتصلعام ا  19السكان في سن العمل في  أعداد ضاعفتت، وسفردمليون  3.8 إلى

، 2027مع نهاية  فردمليون  6.0ليصل  فردمليون  4.7معدالت النمو هذه أن تؤدي إلى نمو عدد السكان الفلسطينيين من 
 .فردمليون  3.9إلى  2.9من  (فنكثر سنة 15)السكان في سن العمل  عدد وسيزداد

 
هذه للسكان احجم ويختلف واالقتصادية للسكان الفلسطينيين، واالجتماعية،  ،الجغرافية األساسية الخصائص 4جدول يلّخص 

عن  البيانات. على سبيل المثال، تم الحصول على والفئة المستهدفة من السكانالتعداد استمارة الخصائص حسب أسئلة 
 10)األفراد. وتم طرح األسئلة التي تتعلق بالتعليم لألفراد  جميعن ع، والعمر، والجنس، وحالة اللجوء التجمع التجمع، ونوع
، ولكن (ة فنكثرنس 12)على األفراد  2007، بينما تم طرح األسئلة التي تتعلق بالحالة الزواجية في عام (سنوات فنكثر

فراد الفلسطينيين لأل هذه الخصائصتم جمع و سنة فنكثر.  14 الذين تتراوح أعمارهمعلى األفراد  2017في العام طرحت 
والنشاط  بالقوى العاملة المتعلقةاستثناء األسئلة  مع (ةسيطرة اإلسرائيليالالواقعة تحت االحتالل و ) J1الذين يعيشون في القدس 

طرح األسئلة التي تتعلق تم كما ، 2017و 2007عامي  يتعدادلالقصير والذي تم استخدامه التعداد ستبيان االقتصادي من ا
تم ، حول القوى العاملة المقارنة الدوليةإجراء  غرض، ول(سنوات فنكثر 7)ألفراد على اوالنشاط االقتصادي  بالقوى العاملة

 .الخصائصلهذه  كفئة مستهدفة (فنكثر سنة 15)السكان إلى في جداولنا االستناد 
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2017، 2007: تعدادات السكان في فلسطينواالجتماعية واالقتصادية ل الجغرافية الخصائص: 4جدول   
 

 2017 2007 االجتماعية واالقتصاديةالجغرافية و  الخصائص

 فرد % فرد %
 2,830,538 60 2,281,714 62 الضفة الغربية المنطقة

 1,875,317 40 1,387,530 38 قطاع غزة الفئات العمرية( جميع)

 4,705,855 100 3,669,244 100 فلسطين 

 308,618 7 251,807 7 جنين المحافظات

 60,186 1 48,164 1 طوباس واألغوار الشمالية الفئات العمرية( جميع)

 183,205 4 156,792 4 طولكرم

 387,240 8 315,956 9 نابلس 

 108,234 2 88,574 2 قلقيلية 

 73,756 2 58,800 2 سلفيت 

 322,193 7 262,941 7 رام هللا والبيرة 

 50,002 1 40,403 1 أريحا واألغوار 

 415,040 9 350,051 10 القدس 

 215,047 5 169,966 5 بيت لحم 

 707,017 15 538,260 15 الخليل 

 364,188 8 265,355 7 شمال غزة 

 641,310 14 484,771 13 غزة 

 269,830 6 200,689 5 دير البله 

 366,823 8 265,953 7 خانيونس 

 233,166 5 170,762 5 رفه 

 4,705,855 100 3,669,244 100 فلسطين 

 3,628,787 77 2,698,329 74 حضر التجمع

 686,913 15 629,205 17 ريف الفئات العمرية( جميع)

 390,155 8 341,710 9 مخيم

 4,705,855 100 3,669,244 100 المجموع 

 1,902,374 41 1,484,668 41 الجئ مسجل حالة اللجوء

 78,186 2 52,400 1 الجئ غير مسجل الفئات العمرية( جميع)

 2,683,560 58 2,067,747 57 الجئ ليس

 4,664,120 100 3,604,815 100 المجموع 

 98,659 3 139,157 5 أّمي الحالة التعليمية

 355,805 10 331,465 13 يمكن له القراءة والكتابة سنوات فنكثر( 10)

 645,671 19 608,208 24 المرحلة األساسية 

 972,778 29 711,937 28 المرحلة اإلعدادية 

 666,805 20 462,362 18 المرحلة الثانوية 

 165,471 5 101,752 4 دبلوم متوسط 

 448,148 13 186,053 7 بكالوريوس 

 45,916 1 22,636 1 دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه  

 3,399,253 100 2,563,570 100 المجموع 

 1,795,840 61 1,247,220 53 متزوج الحالة الزواجية

 1,054,663 36 1,027,072 43 لم يتزوج أبدا (2007فنكثر،  سنة 12)

 106,633 4 89,891 4 مطلق، منفصل، أرمل (2017فنكثر،  سنة 14)

 2,957,136 100 2,364,183 100 المجموع 

 754,611 56 513,570 53 عامل العالقة بقوة العمل

 58,696 (6) 4 83,143 (12) 9 متعطل سبق له العمل فنكثر( سنة 15، ذكور)ال

 185,007 (19) 14 72,201 (11) 7 لم يسبق له العملمتعطل  

 352,243 26 305,176 31  خارج القوى العاملة 

 1,350,557 100 974,090 100 المجموع 

 998,314 74 668,914 69 في القوى العاملة المشاركة 

 128,209 10 84,548 9 عامل العالقة بقوة العمل

 9,981 (5) 1 5,466 (5) 1 متعطل سبق له العمل فنكثر( سنة 15، االناث)

 75,508 (35) 6 16,595 (16) 1 لم يسبق له العملمتعطل  

 1,109,050 83 854,291 89  خارج القوى العاملة 

 1,322,748 100 960,900 100 المجموع 

 213,698 16 106,609 11 في القوى العاملة المشاركة 
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األسبوع السابق لليلة االسناد وعلى الرغم من تماثل الفترة الزمنية المرجعية لمشاركة القوى العاملة في كال التعدادين )أي، 
، بينما 2007التعداد لعام  استمارةأسبوعا واحدا في كانت الفترة الزمنية المرجعية للباحثين عن العمل  إال أن (،الزمني للتعداد

بين العامين  ال يؤثر على عمليات المقارنةهذا االختال   وعلى فرض ان. 2017التعداد لعام  استمارةأسابيع في  4كانت 
 استهالكهمهم م الخا  والذين يهدفون من انتاجلحسابه العاملينأولئك " العاملالفرد " ف  ييستثني تعر و . 2017و 2007

 .أسرهمالشخصي أو استهالك 
 

حيث   ،وكالة الغوث لديهم كرت لجوء من 3بما يقارب أربعة من أصل عشرة فلسطينيين على أنهم الجئين 4جدول ويظهر 
، وتم تسجيل حالة اللجوء ينما بين التعداد الواقعة مليون نسمة خالل الفترة 2مليون نسمة إلى  1.5هم من دارتفعت أعدا

، الحضريةمناطق الفي  نسمة في التعدادين. كما يعيش ثالثة من أصل أربعة أفراد 64,000لما يقارب على أنها غير معروفة 
، المخيماتسكان لالكلية عداد األ انخفاضوعلى الرغم من  .جئينلال وكالة الغوثفي مخيمات عشرة من أصل  فردويعيش 

ما بين التعدادين. وباإلشارة إلى الجدول رقم  الواقعة تقريبا خالل الفترةنسمة  50,000بفارق  تزايداتفإن األعداد الفعلية قد 
الكلي ألعداد  رتفاعاال لكون وتلك نظرا  وكالة الغوثأن معظم الالجئين ال يعيشون في مخيمات  استنتاج حقيقة، فيمكن 4

 عشرة أضعا .الزيادة في أعداد سكان المخيم ب يفوق الالجئين 
 

، كما صحبتها زيادة نسبية في أعداد األفراد الحاصلين على شهادات عليا، تحصيل العلمي لدى السكانلامستويات ارتفعت 
% في عام 30% من السكان على درجة الثانوية العامة أو أعلى منها، بينما كانت 39، حصل ما يقارب 2017ففي عام 

2007. 
 

الزواج المبكر والزواج  وجود حاالت الفلسطينيين، فقد أبلغت دراسات أخرى عنأما فيما يتعلق بالحالة الزواجية لدى السكان 
. (2016مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني وصندوق األمم المتحدة للسكان، في فلسطين )على سبيل المثال،  من جنسيات أخرى 

 وقد بلغت مبكر، الوالزواج  جنسيات أخرى من الزواج على وجود حسب الحالة الزواجية  للسكان النسبيتوزيع ال غالبا ما يؤكدو 
 %61( بينما وصلت 4)انظر الجدول رقم  2017من السكان في عام  %61يقارب ما نسبة المتزوجين في الوقت الحالي 

 (.1)انظر الجدول رقم  (عاما فنكثر 15)السكان من 
 

 (عاما فنكثر 15)من السكان الذكور  %70ما يقارب  كان، 4يبين الجدول رقم كما أما فيما يتعلق بحالة القوى العاملة، ف
، وزادت مشاركة القوى العاملة 2007في عام  تكر 669,000القوى العاملة ما يقارب  هذه النسبة ومثلتنشيطين اقتصاديا، 

 إلى القوى العاملة وصلت، والذي أدى بدوره إلى أن 2017بحلول عام  %74لتصل  69من  (عاما فنكثر 15)للسكان 
فقط  أنثى 106,000سنويا، وتلك بمشاركة  %4مليون نسمة، ولذلك ارتفع عدد السكان المشاركين في القوى العاملة بنسبة 

في غضون الفترة ما و . ذكور، وكان حجم مشاركة اإلناث في القوى العاملة أقل بست مرات من مشاركة ال2017في عام 
نوات التعدادين سفي االقتصاد ما بين ناث ارتفعت مشاركة اإل.  حيث مشاركتهمونسبة ناث بين التعدادين، زادت أعداد اإل

 أنثى 213,000ما يقارب  صلتلناث لمضاعفة القوى العاملة من اإل والتي أدتسنويا، زيادة  %7بنسبة  نظرا لزيادة عددهن
ما تزال إال أن هذه األرقام ، %16إلى  11في القوى العاملة من ناث وعلى الرغم من ارتفاع مشاركة اإل .2017بحلول عام 

نسبة القوى العاملة (. وتتشابه المعدالت المنخفضة في 2019دوليا )منظمة العمل الدولية،  المسجلة تنتمي إلى أدنى األرقام
                                                           

، والذين خسروا منازلهم وسبل العيش 1948أيار/مايو  15إلى  1946حزيران/يونيو  1األفراد الذين كانت فلسطين مكان سكنهم العادي خالل الفترة الواقعة من  3
، سّجلت األونروا ما 2018األبوية التسجيل لالجئين الفلسطينيين الذكور، بما في تلك التبني القانوني لألطفال، ومع حلول عام ، وتستحق الذرية 1948نتيجة لنكبة 

 (.2019% منهم في فلسطين واألردن، والباقين يعيشون في لبنان وسوريا )األونروا، 80مليون الجئ فلسطيني، يعيش  6يقارب 
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ورد من األردن  كما، (عاما فنكثر 15)للمعدالت التي وجدت في مناطق أخرى للسكان  2017عام  من اإلناث فيمشاركة ال
(، ولكنها كانت أدنى مما وردت من لبنان 2017%، 11العراق )من (، و 2011%، 15سوريا )من (، و %2015، 13)
عوائق ثقافية لعادة  اإلناث ونظرا لمواجهة(. 2019( )منظمة العمل الدولية، 2017%، 69إسرائيل )من (، و %2009، 23)

نظرا  اإلناث طموحمشاركتهن جزئيا لنمو (، فيمكن أن تعزى 2011ديفرو، وعملية للمشاركة في القوى العاملة )ريتشر 
في قطاع غزة، حيث  خاصة  أيضا لزيادة فقر األسر، جزئيا  تلك يعزى يمكن أن علمية أعلى، و  مؤهالتعلى  نلحصوله

  .2017بالمائة في عام  53إلى  2011بالمائة في عام  39ارتفعت معدالت الفقر من 
 (.2017لإلحصاء الفلسطيني،  )الجهاز المركزي 

 
القوى  مسه عينةمعدالت مشاركة الذكور في القوى العاملة من  تقديرإلى الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني  وتوّصل

 حققت(، و 2019على التوالي )منظمة العمل الدولية،  %72و 67لـ  ان وصالذ، والل2017، و2007العاملة في العامين 
خطن  نسبةضمن  الذكر، وعلى األغلب أن تكون نتائج هذا التعداد ةآنفإلى حدٍّ بعيد معدالت المشاركة في التعداد  التقديرات
من  مشاركةالقوى العاملة النسب  تقدير وردولكن  ،التي يجريها الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني المسوح لهذه المعاينة
من  أعلىناث لإل والمسوحعلى التوالي، وبذلك يكون الفرق بين نتائج التعداد  %19و %16 على أنها المسوحهذه  فياإلناث 

القوى  مسهفي ناث يرتبط بحجم عينة اإللهذا الفرق أن على التوالي(. ويمكن  وثالث نقاط مئوية نقاط مئوية، خمسب)ذكور ال
بدوره تمثيلهّن في القوى العاملة. فإتا كان األمر كذلك، يعكس ، والذي ذكورال لتي كانت أصغر بكثير من حجم عينةالعاملة وا
ضمن  تبقى أن ، ومع تلك يمكن لنتائج التعدادذكورأكبر منها بين الناث وفترات الثقة لمؤشرات اإل المعاينةأخطاء فستكون 

 .المسهتندة إلى اإلناث المس لنسب القوى العاملة المشاركة من خطن المعاينةنطاق 
 

على التوالي،  %35إلى  %16ومن  %19إلى  %11من  الذين لم يسبق لهم العملوارتفع معدل البطالة لإلناث والذكور 
المستعدين المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل )، و الذين سبق لهم العمل المتعطلين)ذكور وارتفع معدل البطالة الكلي بين ال

أما فيما يتعلق باألرقام المطلقة، فارتفعت أعداد   .%40إلى  %22 منناث إلول، %25وصوال إلى  %23( من (للعمل
، بينما ارتفعت أعداد الذكور المتعطلين المستعدين ألف 76إلى  وصوال ألف 17اإلناث المتعطالت المستعدات للعمل من 

 ارتفعت، سبق لهم العملالمتعطلين الذين الذكور ، وعلى الرغم من انخفاض أعداد ألف 185إلى  وصوال ألف 72للعمل من 
 .المتعطالت اللواتي سبق لهن العملاإلناث أعداد 
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 الفصل الثالث
 

 وعدم التوازن في سوق العملالقوى العاملة، والبطالة،  في مشاركةال
 

 في القوى العاملة المشاركة
والتي األنماط السلوكية المرتبطة بالعمر  تما استقرّ  ، ولكن إتالسكان الفلسطينييناشاملة لقطاعات  ةبيانات التعداد نظر  تقّدم

 وظائففهذا يكشف بالتحديد عن ، األفرادصورة مؤقتة لدورة حياة  رسم، فمن الممكن مرور الوقتمع نسبيا  ستقرارباال تمتاز
ذكور البين  العالقة بقوة العمل فهناك اختالفا كبيرا في ،5جدول واإلناث في فلسطين، وكما يظهر  لذكورلالقوى العاملة 

 .ناثواإل
 2017، 2007، ناثواإل ذكور لل العالقة بقوة العمل: 5جدول 

 

 

عاملون أقل 

من 35 ساعة

عاملون 35 

ساعة او اكثر

متعطلون مستعدون متعطلون سبق لهم العمل

للعمل

غير مشاركين: التفرغ 

للدراسة/ التدريب

غير مشاركين: 

التفرغ العمال المنزل

غير مشاركين: 

أخرى

السكان في سن المجموع

العمل 10+

10-141971100237,959

15-172526832100133,953

18-1951651654410076,361

20-24736815294100157,328

25-29106310954100127,415

30-34117011513100108,565

35-391270114310089,916

40-441167134410080,970

45-491163144710060,668

50-5411561441510041,453

55-5910471132910031,868

60-64823626210022,000

65+5818510043,593

10-149911100227,771

15-178991100129,203

18-19126134310073,298

20-24161529562100151,053

25-29213135742100123,786

30-34213112801100106,111

35-3931211181110086,702

40-4431211182210075,231

45-49211183310056,627

50-542882710041,621

55-5926751610030,940

60-6412593810025,741

65+257410060,587

10-1412971100262,590
15-1729112742100144,170
18-1952332344210089,839
20-24739525222100230,875
25-2995862033100195,833
30-3497061113100143,619
35-39974584100119,517
40-44974576100105,526
45-4997056910087,032
50-54962571710077,703
55-59852463010056,303
60-64626236310037,325

65+39118610062,815
10-14991100251,743
15-1719091100137,491
18-19136531110087,102
20-241511230511100220,070
25-292102134681100186,991
30-34314281721100141,710
35-39314141751100119,621
40-4431312791100103,444
45-493121180210083,958
50-54311179610072,975
55-5928741510053,767
60-6412593710038,438

65+1257410077,181

2007

ذكور

اناث

ذكور

اناث

2017
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ر األسهم واأللوان المختارة المسارات الرئيسة  في حياة األفراد، والتي تظهر االختالفات الموضحة بين  للعالقة بقوة العملتصوِّ
 .ناثواإلذكور ال
 

 18، وبعد بلوغهم سنة 18عمر  حتى على مقاعد الدراسة الذكور األفرادمعظم  بقاء 2007في عام تظهر المجموعة األولى 
، للوظائفالعديد منهم  سوق العمل، وعلى الرغم من إيجادفي  ودخلواو  النظام التعليمي اتركو  الذينالذكور ارتفعت أعداد ، سنة

األولى )أي أنهم مستعدون  وظيفتهميبحثون عن  ظلوا (سنة 24 - 18) بين ةفي الفئة العمري تقعمنهم إال أن هناك نسبة كبيرة 
منهم الثلث األخير  بقيعمال، بينما وجدوا ، حوالي الثلثان منهم (سنة 59 - 30) لفئة العمرية بينفيما يتعلق باأما  .للعمل(

 العاملون وظائفالذكور يملك األفراد غالبا ما و (. %12يشكلون ما يقارب وهم )متعطلين سبق لهم العمل يبحثون عن العمل 
تقاعد كما فنكثر(.  سنة 60) األكبر سنا   األفراد بين بوتيرة أسرع عمالةساعة. وتقل المشاركة وال 35"بدوام كامل" ألكثر من 

 -نوعا ما-حيث تبقى اإلناث بصورة أكبر ،2007عام تماما  اإلناثواختلفت دورة حياة  .سنة 65عندما بلغوا ذكور معظم ال
 .يعملن جزء صغير منهن فقطو ، متفرغات ألعمال المنزلفي المدرسة ثم يصبحن 

 
، 2007 يتتشابه اتجاه مسارات دورة الحياة في عامحيث ، 2017وتعرض المجموعة الثانية األرقام والمسارات في عام 

الذكور  الراشدينالشباب نسبيا من  اكبرعدد  فإن، 2007بعض االختالفات الواضحة؛ فإتا ما قورنت بعام  مع وجود، 2017
في عام  للعملعدد أكبر نسبيا منهم  إيجادوعلى الرغم من   .تركوا المدرسة وباتوا يبحثون عن عمل قد 2017في عام 

بينما بقيت نسبة أكبر منهم متعطلين   .ارتفعت قد( للعمل الباحثين عن العمل )أي المستعدينالمتعطلين نسبة إال أن ، 2017
الرغم من بويبرز اختال  آخر وهو أنه   (.سنة 34- 30الذين تتراوح أعمارهم بين )إلى أن بلغوا عمرا أكبر عن العمل 

النسبة  % فقط منهن يملكن عمال، وهذه15بته ما نس ، إال أنسنة( 59 - 25) في سن العمل نسب المشاركة لإلناثارتفاع 
ساعة عمل أو  35تتطلب  وظائففي الغالب في  العامالتناث ويعملن اإل . 2007% في عام 14ارتفعت عن سابقتها  قد

 أكثر أسبوعيا.
 

 البطالة
قام المقّدمة في آخر من األر  (فنكثر سنة 15)لسكان لنظرة عامة أشمل لمعدالت المشاركة والبطالة  7و 6ظهر الجدوالن ي

 2007العامين معدالت المشاركة والبطالة في  فياالختال  النتائج  كما تبّين، 4ولفي الفصل األ 4جدول مجموعة في 
 بينالمشاركة نسب القوى العاملة وترتفع   .والجغرافية، واالجتماعية واالقتصادية، الديمغرافية الخصائصحسب  2017و

العمرية ، ثم تستقر وتنخفض بسرعة بين الفئات سنة 30و 15 الذين تتراوح أعمارهم بينبين  بوتيرة سريعة الذكور األفراد
بشكل  مشاركتهنّ  نسبتنخفض  حيث، ناثفي فلسطين(، وتتم مراقبة هذا النمط بين اإلذكور بالنسبة لل فنكثر 60األكبر )أي 

 .سنة( 39- 20)العمرية  الفئةفي  2017و 2007بين العامين  ها ارتفعت بشكل ملحوظولكن اكبر 
 

 لألفرادالمشاركة  نسبارتفعت فقط في الفترة الواقعة بين التعدادين،  التعليميةللحالة المشاركة بالنسبة  نسبولم تتغير كثيرا 
مرتبطا بزيادة مشاركة الشباب في  األمر ، وعلى األغلب أن يكون هذاناثواإلذكور والثانوي بين ال اإلعدادي الحاصلين على

ألفراد الذين لم يتزوجوا من قبل في ا في تمثيل زيادةهناك  ومن جهة أخرى ، سنة( 24- 15) العمرية بين القوى العاملة للفئة

                                                           
ن هذه المجاميع إتا تم استقاؤها من المعدالت ع 4جدول لفرعية في المجموعة األخيرة في ا الديمغرافيةف مجاميع المجموعات تقريب األرقام، ستختلل نظرا 4

 )ب(.  6)أ(، و 6، و5والمجاميع حسب الفئة العمرية في الجداول 
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تعكس الزيادة في مشاركة البالغين من  يسبق لهم الزواجهذه الفئة العمرية، ولذلك فإن الزيادة في مشاركة األفراد الذين لم 
 .في القوى العاملة الشباب

 
، والذي يمكن أن يعكس المشاركة األكبر بشكل عام والجنسحالة اللجوء في القوى العاملة و المشاركة  ارتفاعبفيما يتعلق 

المساكن، وإتا كان األمر كذلك،  جميعفي  لألسرلتعامل مع الظرو  المعيشية المتراجعة من أجل اللسكان في القوى العاملة 
، وتلك 2017و 2007في جميع المجاالت بين العامين ناث واإلذكور المشاركة بين ال نسب ارتفاع فمن الممكن أن يعلل هذا

(.نوع التجمع، والمنطقة، والمحافظةبصر  النظر عن مكان السكن )أي 
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 2007،  المختارة  حسب بعض الخصائص الخلفيةفأكثر(  سنة 15)أ(: معدالت المشاركة والبطالة للسكان في سن العمل ) 6جدول 
 

 المختارة الخصائص 

 كال الجنسين ناثاإل  ذكورال

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم يسبق 
 له العمل

 للعمل مستعد) 
وباحث عن 

 (العمل

المشاركة 
في القوى 

 العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فنكثر

سبق متعطل 
 له العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 مستعد) 

وباحث  للعمل
 (عن العمل

في  المشاركة
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فنكثر

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
 يسبق له العمل

 للعمل مستعد) 
وباحث عن 

 (العمل

المشاركة في 
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فأكثر

 1,934,990 40 11 11 960,900 11 16 5 974,090 69 11 12 مجموع السكان  فئة العمر

17-15 11 43 15 133,953 6 62 1 129,203 11 44 8 263,156 

19-18 12 38 41 76,361 7 59 3 73,298 12 39 22 149,659 

24-20 12 23 66 157,328 8 40 13 151,053 11 25 40 308,381 

29-25 11 10 91 127,415 7 17 19 123,786 10 11 56 251,201 

34-30 11 5 96 108,565 4 7 17 106,111 10 5 57 214,676 

39-35 12 4 96 89,916 4 5 16 86,702 11 4 57 176,618 

44-40 14 4 96 80,970 3 4 16 75,231 13 4 57 156,201 

49-45 15 4 92 60,668 3 3 14 56,627 14 4 54 117,295 

54-50 16 4 85 41,453 3 2 11 41,621 15 4 48 83,074 

59-55 16 5 71 31,868 4 2 8 30,940 15 4 40 62,808 

64-60 17 4 38 22,000 6 3 3 25,741 16 4 19 47,741 

65+ 9 3 15 43,593 4 3 1 60,587 9 3 7 104,180 

الحالة 
 التعليمية

 131,058 9 12 17 98,684 2 7 5 32,374 31 13 19 أمي

 135,034 40 11 19 65,164 5 12 6 69,870 72 11 20 ملم

 299,521 47 11 16 136,699 5 14 5 162,822 83 11 17 ابتدائي

 649,178 33 13 13 315,619 4 19 7 333,559 62 12 13 إعدادي

 429,722 31 12 11 216,288 5 23 6 213,434 57 11 11 ثانوي 

 92,877 67 10 6 45,962 45 13 5 46,915 89 9 7 دبلوم متوسط

 174,922 79 12 5 77,143 63 16 5 97,779 91 10 4 بكالوريوس

 21,363 89 3 2 4,501 82 3 2 16,862 90 3 2 دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه 

الحالة 
 الزواجية

 1,160,718 48 5 12 588,889 10 8 4 571,829 87 5 13 متزوج

 683,673 30 28 10 294,008 13 29 6 389,665 44 28 11 لم يتزوج أبدا

 83,084 11 8 9 74,267 9 7 6 8,817 35 9 15 مطلق، منفصل، أرمل

حالة 
 اللجوء

 812,347 40 14 14 405,621 12 17 6 406,726 67 13 15 الجئ مسجل

 22,402 38 10 11 12,431 12 12 5 9,971 70 10 12 الجئ غير مسجل

 1,095,793 40 10 10 539,749 11 15 5 556,044 70 9 11 ليس الجئ
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 2007،  المختارة  حسب بعض الخصائص الخلفيةفأكثر(  سنة 15لسكان في سن العمل )ل)أ( )تابع(: معدالت المشاركة والبطالة  6ول جد
 

 المختارة الخصائص 

 كال الجنسين ناثاإل  ذكورال

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 مستعد) 

وباحث  للعمل
 (عن العمل

المشاركة في 
 العاملةالقوى 

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فنكثر

سبق متعطل 
 له العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 مستعد) 

وباحث  للعمل
 (عن العمل

المشاركة في 
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فنكثر

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
 يسبق له العمل

 للعمل مستعد) 
وباحث عن 

 (العمل

المشاركة في 
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فأكثر

 1,383,528 40 12 12 685,316 11 16 5 698,212 69 11 13 حضر نوع التجمع

 359,869 40 8 9 178,497 10 13 5 181,372 69 8 9 ريف

 191,593 39 14 14 97,087 11 18 6 94,506 67 13 16 مخيم

 1,173,530 41 7 7 581,845 12 12 5 591,685 69 7 8 الضفة الغربية قةالمنط

 761,460 39 18 18 379,055 9 24 6 382,405 68 18 20 غزة قطاع

 147,227 40 9 7 72,969 10 14 4 74,258 69 9 8 جنين فظةالمحا

 27,900 43 5 6 13,870 15 11 7 14,030 70 3 6 س واألغوار الشماليةطوبا

 94,489 40 8 8 47,344 13 14 5 47,145 68 7 8 طولكرم

 188,897 42 6 7 94,001 13 14 6 94,896 71 5 7 سنابل

 50,660 41 7 7 24,706 11 8 3 25,954 70 7 8 ليةقلقي

 34,324 42 8 8 17,011 16 14 6 17,313 68 6 8 سلفيت

 155,328 43 5 6 78,038 17 7 5 77,290 70 4 7 هللا والبيرةرام 

 22,288 47 4 5 11,286 18 5 5 11,002 76 3 5 ا واألغوارأريح

 61,831 42 8 10 30,742 11 9 5 31,089 72 8 10 القدس

 99,191 41 6 10 48,684 14 8 5 50,507 68 6 12 لحمبيت 

 291,395 40 9 7 143,194 9 15 4 148,201 69 8 7 الخليل

 142,096 38 16 21 70,254 8 20 6 71,842 67 15 23 شمال غزة

 264,286 39 16 19 131,343 9 22 5 132,943 69 15 20 غزة

 113,494 39 20 15 56,944 12 23 6 56,550 66 20 17 البلهدير 

 149,106 38 22 19 73,976 9 30 7 75,130 67 21 21 خانيونس

 92,478 38 22 14 46,538 10 26 6 45,940 66 21 15 رفه
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 2017،  المختارة حسب بعض الخصائص الخلفية فأكثر(  سنة 15سكان في سن العمل )لل)ب(: معدالت المشاركة والبطالة  6جدول 
 

 المختارة الخصائص 

 كال الجنسين ناثاإل  ذكورال

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 مستعد) 

وباحث  للعمل
 (عن العمل

المشاركة في 
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فنكثر

سبق متعطل 
 له العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 مستعد) 

وباحث  للعمل
 (عن العمل

المشاركة في 
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فنكثر

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
 العمليسبق له 

 للعمل مستعد) 
وباحث عن 

 (العمل

المشاركة في 
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فأكثر

 2,673,305 45 21 6 1,322,748 16 35 5 1,350,557 74 19 6 مجموع السكان  فئة العمر

17-15 4 50 24 144,170 1 80 1 137,491 4 51 13 281,661 

19-18 5 44 54 89,839 2 76 4 87,102 5 46 29 176,941 

24-20 6 34 76 230,875 3 66 19 220,070 6 40 48 450,945 

29-25 7 22 94 195,833 6 48 27 186,991 7 27 61 382,824 

34-30 6 12 96 143,619 7 30 26 141,710 6 16 61 285,329 

39-35 5 8 95 119,517 5 19 23 119,621 5 10 59 239,138 

44-40 5 7 94 105,526 3 12 19 103,444 5 8 57 208,970 

49-45 6 7 91 87,032 3 8 17 83,958 5 7 55 170,990 

54-50 7 8 83 77,703 2 6 15 72,975 6 8 50 150,678 

59-55 6 8 70 56,303 2 4 11 53,767 5 8 41 110,070 

64-60 6 9 37 37,325 3 6 4 38,438 6 8 20 75,763 

65+ 4 7 14 62,815 4 7 1 77,181 4 7 7 139,996 

الحالة 
 التعليمية

 92,758 8 29 7 69,077 2 21 3 23,681 28 30 8 أمي

 139,950 39 22 9 66,121 5 19 4 73,829 69 22 9 لمم

 315,703 49 20 8 132,165 5 24 4 183,538 81 19 8 بتدائيا

 881,780 41 21 6 405,975 5 39 4 475,805 72 21 7 إعدادي

 620,309 33 19 5 326,559 6 46 4 293,750 64 17 5 انوي ث

 155,612 62 27 5 77,869 39 41 5 77,743 85 21 5 بلوم متوسطد

 424,132 70 24 4 230,829 54 35 5 193,303 89 15 3 بكالوريوس

 43,061 84 6 2 14,153 79 10 4 28,908 87 4 2 بلوم عالي، ماجستير، دكتوراه د

حالة ال
 الزواجية

 1,679,613 49 13 6 856,568 15 29 5 823,045 85 10 6 متزوج

 893,776 41 40 5 378,633 19 48 4 515,143 57 38 6 لم يتزوج أبدا

 99,912 18 22 6 87,546 13 23 4 12,366 49 19 9 مطلق، منفصل، أرمل

لة حا
 اللجوء

 1,114,220 45 30 7 555,926 19 44 5 558,294 72 27 7 الجئ مسجل

 23,490 43 17 6 13,090 19 22 5 10,400 75 15 6 الجئ غير مسجل

 1,530,783 45 15 5 750,388 14 27 4 780,395 75 13 5 ليس الجئ
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 2017، المختارة حسب بعض الخصائص الخلفية فأكثر(  سنة 15سكان في سن العمل )للمعدالت المشاركة والبطالة ( )تابع(: )ب 6جدول 
 

 المختارة الخصائص 

 كال الجنسين ناثاإل  ذكورال

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 مستعد) 

وباحث  للعمل
 (عن العمل

المشاركة في 
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فنكثر

سبق متعطل 
 له العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 مستعد) 

وباحث  للعمل
 (عن العمل

المشاركة في 
 القوى العاملة

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فنكثر

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
 يسبق له العمل

 للعمل مستعد) 
وباحث عن 

 (العمل

المشاركة في 
 العاملةالقوى 

السكان في سن 
سنة  15العمل 

 فأكثر

 2,015,911 45 23 6 997,490 16 36 5 1,018,421 74 20 6 حضر نوع التجمع

 424,343 45 9 4 208,849 14 20 4 215,494 76 7 4 ريف

 233,051 46 35 6 116,409 20 51 5 116,642 72 31 7 ممخي

 1,581,513 46 10 4 780,407 16 19 4 801,106 76 8 4 الضفة الغربية طقةالمن

 1,091,792 44 39 9 542,341 17 57 6 549,451 71 35 10 ع غزةقطا

 199,087 46 10 3 98,122 14 22 3 100,965 77 8 3 جنين افظةالمح

 38,318 47 9 3 18,863 18 23 5 19,455 75 6 3 طوباس واألغوار الشمالية

 121,851 46 11 4 60,051 17 22 5 61,800 74 8 5 طولكرم

 251,689 46 8 4 124,778 16 18 3 126,911 77 6 4 نابلس

 67,961 45 11 3 32,976 12 15 3 34,985 75 10 4 قلقيلية

 46,190 47 10 4 22,717 19 23 4 23,473 75 7 4 سلفيت

 204,773 49 6 3 102,210 22 10 3 102,563 75 4 3 هللا والبيرة رام

 29,673 46 8 2 14,969 17 13 2 14,704 76 7 3 أريحا واألغوار

 70,904 44 11 4 35,276 15 14 3 35,628 74 10 4 القدس

 137,257 47 10 4 67,426 18 18 3 69,831 75 8 4 لحم بيت

 413,810 45 12 4 203,019 12 24 4 210,791 77 11 3 الخليل

 210,792 44 35 10 104,060 16 54 8 106,732 71 30 10 ل غزةشما

 374,851 43 32 10 185,507 14 49 6 189,344 72 29 11 غزة

 161,764 47 44 8 81,382 24 59 6 80,382 70 38 8 البله دير

 210,843 45 44 9 104,356 19 64 6 106,487 70 40 10 يونسخان

 133,542 44 52 6 67,036 17 67 4 66,506 72 49 7 رفه
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 جميعالفترة الواقعة بين التعدادين بشكل ملحوظ في  خاللالذين لم يسبق لهم العمل  األفراد معدالت البطالة بينارتفعت 
 انخفضت معدالتبينما في قطاع غزة. اإلناث بين المناطق والمحافظات، وعلى وجه الخصو  في محافظات قطاع غزة، و 

لخبرة المهنية السبب يعود لقطاع غزة، وربما محافظات المحافظات بما فيها  جميع المتعطلين الذين سبق لهم العمل في االفراد
الذين لم يسبق لهم العمل المتعطلين األفراد أفضل من العمل المتعطلين الذين سبق لهم العمل في موقع المكتسبة لألفراد 

 ، كما يواجهالمكتسبة ، باإلضافة إلى الخبرة والمهاراتعملهتي ينشئها الفرد أثناء العالقات الشخصية ال ةمن شبك وتلك ناتج
ما يؤدي المتعطلين الذين سبق لهم العمل في سوق العمل األفراد  مع منافسة الذين لم يسبق لهم العملالمتعطلون  األفراد

الالتي عليهّن تجاوزها  للمعيقاتنظرا  يةحساسأكثر قع افي مو  النساء ما يضع، وفي ظل هذه المنافسة، إلى قلة الفر 
وعلى الرغم من وجود  مكان العمل. أو الحياة العامة،  أو ،المنزل والعمالة والتي قد تنشن منفي سوق العمل للمشاركة 

 منافسةتجبرهن أن يكّن في موقع حالة عملية متدنية والتي من شننها أن  االناثولكن ينسب للعديد من استثناءات مهمة، 
 (.2011مساواة األجور )مثل ريتشر ديفرو، و العمل  في الذكور مععند المنافسة  ةضعيف

 

سبق لهم العمل في القوى لم يالذين  والمتعطلين العمللهم  سبق نالذي المتعطلين خصائص األفراد عن تباينيطرح التساؤل 
، واالجتماعية واالقتصادية، الديمغرافية للخصائصبالنظر لالفراد  تباينت معدالت البطالة  ما إتا العاملينالعاملة عن أولئك 

 .2017والذي يستند إلى بيانات تعداد عام  7جدول هذا التساؤل بالنظر إلى  عن جابةاإل، ويمكن  والجغرافية
 

، العمللهم الذين لم يسبق والمتعطلين أكبر سنا من المتعطلين الذين سبق لهم العمل  العاملينان تبين النتائج بين الذكور، 
والمتعطلين  العاملينكما أن غالبية  . بالحالة التعليميةوتكاد تختفي الفروقات بين المجموعات الثالث آنفة الذكر فيما يتعلق 

غير متزوجين، وهو األمر الذي  الذين لم يسبق لهم العملالذين سبق لهم العمل متزوجون، بينما كان غالبية المتعطلين 
بالمتعطلين ، مقارنة الجئين غيرالذكور هم  نالعاملي أغلب أنكما  ق في العمر بين المجموعات. و أن يرتبط بالفر يمكن 

الذين لم يسبق لهم العمل  الذكور المتعطلين، بينما كانت غالبية الذين لم يسبق لهم العملالذين سبق لهم العمل والمتعطلين 
 من الالجئين المسجلين.

 

كان هناك اختالفات مشابهة في العمر بين المجموعات الثالث، على الرغم من أن المتعطالت فقد ، االناثبالنسبة أما 
 بالحالة، وفيما يتعلق من الذكور ئهنمن نظرا سنا سبق لهن العمل أكبر اللواتيوالمتعطالت  العمل اللواتي لم يسبق لهن

في مجموعات الحالة  لالناث الحالة التعليمية، فهناك اختال  بسيط بين فئات القوى العاملة الثالث المذكورة، إال أن ةالتعليمي
في القوى العاملة الفلسطينية أقل  اإلناث، ولذلك على الرغم من أن مشاركة الذكورالعملية أعلى )بكثير( مما هو عليه بين 

اللواتي يبحثن عن عمل يحظين بمستوى تعليمي أعلى  واالناث العامالت االناثن ، إال أالذكورمشاركة  من بستة أضعا 
التعليم أو على شهادة البكالوريوس على األقل.  فيمتوسط دبلوم ، بل وقد حصل معظمهّن على مستوى الذكوربكثير من 

وحسب من قبل  نلم يتزوج لهن العملاللواتي لم يسبق في أن غالبية المتعطالت  الذكورمع االناث ومن جهة أخرى، تتشابه 
من   لهن العمل متزوجات وغير الجئات. أو المتعطالت اللواتي سبق العامالتالجئات، بينما كانت غالبية هن حالة اللجوء 

 األفراد من قطاع غزة، بينما يرجه وجود اكثر، في الضفة الغربية تكورا  أو إناثا  سواء كانوا  العاملينالمرجه وجود األفراد 
 في قطاع غزة.أكثر  لم يسبق لهم العمل وأالمتعطلين الذين سبق لهم العمل 
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الشباب مستقبل الوطن، كما يعتبر الشباب فئة عداد إ و السياسات حيث تحدد جودة  واضعيوتقع بطالة الشباب على سلم اهتمامات 
، وعلى جودة تعليمهم المهارات المهنية التعليم وتدريب على مشاركتهم في" بناء مشاركتهم في سوق العمل ةجودتحدد " أكثر هشاشة

من  والمعنوي الحصول على التعليم، ومدى استيعاب سوق العمل لهم، وقدرتهم على الحصول على الدعمين المالي  في وامكاناتهم
ولذلك ينبغي على المجتمع أن  والحفاظ عليها.  تنسيس األسرة، مثل يهواإلبقاء علنمط الحياة الذي يرغبون فيه لتحقيق  مهنهم

بين الشباب الذين يصعب عليهم الحصول على التعليم وعلى و يسعى جاهدا نحو التقليل من تفشي البطالة بين الشباب بشكل عام، 
 .على وجه الخصو  المهارات المهنية المطلوبة

 

 بعض  حسبالذين لم يسبق لهم العمل ن الذين سبق لهم العمل و يوالمتعطل نيالعامل التوزيع النسبي لألفراد: 7جدول 
 2017، المختارة الخصائص الخلفية 

 

 المختارة الخصائص 
 كال الجنسين ناثاإل  ذكورال

سبق متعطل  عامل
 له العمل

متعطل لم يسبق 
سبق متعطل  عامل له العمل

 له العمل
متعطل لم يسبق 

متعطل سبق  عامل له العمل
 له العمل

متعطل لم يسبق 
 له العمل

الفففففففففففففففففئففففففففة 
 العمرية

17-15 2 2 9 0 0 1 2 2 7 

19-18 3 4 12 1 1 3 3 4 9 

24-20 14 18 32 10 14 35 13 18 33 

29-25 17 22 22 18 33 33 18 23 25 

34-30 15 14 9 18 24 15 16 15 11 

39-35 13 10 5 16 13 7 14 11 5 

44-40 12 9 4 13 7 3 12 9 4 

49-45 9 8 3 10 4 2 9 7 3 

54-50 7 7 3 8 2 1 7 6 2 

59-55 4 4 2 4 1 0 4 4 1 

64-60 2 1 1 1 0 0 1 1 0 

65+ 1 1 0 1 0 0 1 1 0 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

الفففففففحفففففففالفففففففة 
 التعليمية

 1 1 1 0 0 1 1 1 2 أمي

 4 8 4 1 1 2 7 7 5 ملم

 12 17 13 2 3 4 16 20 14 ابتدائي

 30 34 29 10 8 8 37 38 33 إعدادي

 15 15 18 11 7 7 17 17 19 ثانوي 

 10 7 7 17 17 13 7 6 6 دبلوم متوسط

 27 17 24 58 60 58 14 10 18 بكالوريوس

ــــــــــي،  ــــــــــوم عــــــــــال ــــــــــل دب
 وماجستير، ودكتوراه 

3 1 1 7 4 1 4 1 1 

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

الفففففففحفففففففالفففففففة 
 الزواجية

 42 70 76 50 65 67 38 71 77 متزوج

 56 28 23 46 30 27 61 28 22 لم يتزوج أبدا

 1 2 1 3 5 7 1 1 1 مطلق، منفصل، أرمل

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 59 49 36 61 56 41 58 48 35 الجئ مسجل حالة اللجوء

 1 1 1 1 1 1 1 1 1 الجئ غير مسجل

 40 50 63 38 43 58 41 51 64 ليس الجئ

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 79 80 74 77 77 75 80 80 74 حضر نوع التجمع

 7 10 19 7 10 17 7 10 19 ريف

 14 10 7 16 13 8 14 10 7 مخيم

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 المجموع

 27 38 72 30 43 73 27 37 71 الضفة الغربية المنطقة

 73 62 28 70 57 27 73 63 29 قطاع غزة

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 فلسطين
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الخصائص بعض حسب ولم يسبق لهم العمل الذين سبق لهم العمل  والمتعطلين العاملين التوزيع النسبي لألفراد)تابع(:  7جدول 
 2017، المختارة الخلفية

 

 المختارة الخصائص 

 كال الجنسين اإلناث الذكور

 عامل
متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 عامل

متعطل 
سبق له 

 العمل

متعطل لم 
يسبق له 

 العمل
 عامل

متعطل 
سبق 
له 
 العمل

متعطل 
لم 

يسبق 
 له العمل

 3 4 9 4 5 8 3 4 9 جنين المحافظةا

 1 1 2 1 2 2 0 1 2 طوباس واألغوار الشمالية

 2 4 5 3 5 6 2 3 5 طولكرم

 4 6 12 5 7 12 3 6 12 بلسنا

 1 2 3 1 1 3 1 2 3 قيليةقل

 1 1 2 1 2 2 1 1 2 فيتسل

 2 4 10 3 8 15 2 4 9 م هللا والبيرةرا

 0 0 1 0 1 2 0 0 1 أريحا واألغوار

 1 2 3 1 2 3 1 2 3 القدس

 2 4 6 3 4 7 2 4 6 بيت لحم

 9 10 18 8 9 13 10 10 19 خليلال

 12 13 6 12 13 5 12 13 6 ال غزةشم

 20 24 10 16 16 9 21 25 11 ةغز 

 13 8 4 15 12 5 11 8 4 دير البله

 16 12 5 16 11 5 16 12 5 خانيونس

 12 5 3 10 4 3 12 5 3 هرف

 100 100 100 100 100 100 100 100 100 فلسطين

 

، ينبغي على الدول 2020على أنه بحلول عام  1.6.8ومؤشره رقم  6.8هد  التنمية المستدامة لألمم المتحدة رقم  يرتكز
العمالة أو التعليم أو سنة( خارج دائرة  24و 15النسبة المئوية للشباب )الذين تتراوح أعمارهم بين أن تهد  إلى التقليل من 

)مؤشر هد  التنمية  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة ، والذي سيؤدي إلى التقليل من معدل بطالة الشباب التدريب
لسوق المحتملين للداخلين  نطاق أوسععلى معدالت بطالة الشباب ل(، فيعتبر هذا المؤشر مقياسا 1.6.8المستدامة رقم 

 خارج دائرةويشمل معدل البطالة للشباب  . 7و 6جدولين في ال لتطرق اليهاكما تم  من مؤشر معدالت البطالة للشبابالعمل 
التفرغ بسبب اإلعاقة أو  القوى العاملةخارج دائرة المحبطين عن العمل وكذلك الذين يتم تصنيفهم    التعليم او التدريبالعمل 

 لنسبةمقياسا أفضل  أو التعليم أو التدريبالعمالة خارج دائرة كما يعتبر معدل الشباب   .أسباب أخرى أو  ألعمال المنزل
الشباب الذين يقعون خارج ) القوى العاملة عدم المشاركة فيالمحتملين إلى سوق العمل من الشباب مقارنة بمعدالت  الداخلين

 .(تدريبال وايتلقون التعليم  زالواالقوى العاملة ولكنهم ما 
 

الراهنة من حيث المشاركة في  ا، إضافة إلى حالته/بقوة العملالفرد عالقة البيانات عن  توفر يتطلب حساب هذا المؤشر
ولتجنب الفهم الخاطئ لمعدل البطالة  . البياناتهذه  2017و 2007 وتتيه بيانات التعداد الفلسطينيالتعليم أو التدريب، 

( 1من مجموعتين فرعيتين غير متقاطعتين: )، تجدر اإلشارة إلى أنه يتكون العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة للشباب 
الشباب و ( 2) التدريب.أو التعليم في  حاليا  غير الملتحقين و المتعطلين  سنة( 24- 15) الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين

 تدريب. التعليم أو ال في غير الملتحقين حاليا  خارج القوى العاملة 
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األمم ) العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة سنة(  24-15أعمارهم بين )الذين تتراوح يحسب معدل البطالة للشباب 
 أ(:  2019، المتحدة إدارة الشؤون االقتصادية واالجتماعية )ديسا(

 

 
 
 

)ب(،  8جدول في  2017، 2007للعامين  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة معدالت البطالة للشباب  اشتقاقتم 
حيث  )أ(. 8جدول في  التدريبالعمالة أو التعليم أو خارج دائرة لمعدل البطالة للشباب  المستهدفةفئة السكان  تم تظليل حيث

من  (سنة 24 - 15) شكل األفراد الذين تتراوح أعمارهمويأعداد األفراد في المنطقة المظللة في الجدول ع يجم يشكل البسط
، ويكون القاسم المشترك هو مجموع عدد السكان في أو تدريبا   تعليما   ن في الوقت الحالي والذين ال يتلقو  العاطلين عن العمل

 الجدول.
 

التعليم في فلسطين و في الجداول السابقة، فقد تراجعت ظرو  العمالة للشباب خارج العمالة  التي وردتواتساقا مع النتائج 
الذين تتراوح  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة ارتفع معدل البطالة العام للشباب  . 2017و 2007بين العامين 

% في بطالة 4وبدال من أن تسّجل انخفاضا، نلحظ زيادة وصلت نسبتها  . %35إلى  %31من  (سنة 24- 15) أعمارهم
(، كما يمكن االستنتاج من 6.8هد  التنمية المستدامة رقم استنادا  إلى ) العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة الشباب 

ة الواقعة بين التعدادين ارتفعت نسبة الشباب المتعطلين الذين الفتر خالل الجدول أن االرتفاع في هذه النسبة المئوية يعني أنه 
 !ألف فرد 100 بحواليال يتلقون تعليما وال تدريبا ارتفاعا 

 

 العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة السكان الشباب ( 1أننا باألساس نتعامل مع نوعين من السكان: ) )أ(8جدول ويظهر 
تين الفرعي السكان فئتيالتعليم، وهما ملتحقين في في الوقت الراهن أو  العاملون الشباب   ( السكان 2، و)(المناطق المظللة)

خارج دائرة الشباب تسمية المجموعة األولى  تتم . 2017لعام  )ج(8و، 2007لعام  )ب(8الجدولين  في الموضحتين
هتمام تحليلنا ، بينما يبين تعليما، وكانت هذه المجموعة مركز ا والذين ال يعملون وال يتلقون  العمالة أو التعليم أو التدريب

 15) السكان من الشباب الذين تتراوح أعمارهملمجموع  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة معدالت الشباب  )أ(8جدول 
 مختلفة فيما بينهم. خصائص حسبهذه المعدالت للشباب  )ج(8و )ب(8، ويظهر الجدوالن (سنة 24-
 

سنة( نظرا  17- 15) في الفئة العمرية األدنى العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة لشباب البطالة ل معدالت أدنى كانت
في الفئة العمرية ، واالناث الذكوربين ضئيل (، كما يعتبر الفرق 5جدول بالتعليم لهذه الفئة )انظر معدل االلتحاق رتفاع ال

  .تزداد معدالت البطالة بشكل أسرع بين الذكور واالناثاألعلى منها 
 
 
 

 x 100 )الشباب العاملون + الشباب المتعطلون ولكنهم داخل دائرة التعليم والتدريب( –الشباب = 
 الشباب                                                
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ومعدل  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة بالتعليم أو التدريب ومعدل الشباب  قوااللتحا العالقة بقوة العمل )أ(:8جدول 
 2017، 2007سنة(،  24- 15) البطالة لألفراد الفلسطينيين

 

 حاليا ملتحق  2007
 ملتحقغير 

 المجموع
 أبدا لم يلتحق االلتحاق سبق له

 104,756 431 95,916 8,409 العاملين

 73,298 596 70,947 1,755 العاطلين عن العمل

 402,021 157 16,820 385,044 : طلبةخارج القوى العاملة

 121,281 955 114,073 6,253 التفرغ ألعمال المنزل: خارج القوى العاملة

 19,470 3,682 15,772 16 : بسبب المرض، أو اإلعاقة، أو غيرهاخارج القوى العاملة

 720,826 5,821 313,528 401,477 المجموع

 31%      سنة( 24– 15) العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة معدل البطالة للشباب 
 
 

2017 
 ملتحق
 حاليا

 ملتحقغير 
 المجموع

 أبدا لم يلتحق االلتحاق سبق له
 159,574 352 150,834 8,388 العاملين

 143,181 603 138,257 4,321 العاطلين عن العمل

 442,902 95 21,628 421,179 : طلبةخارج القوى العاملة

 150,453 593 145,987 3,873 التفرغ ألعمال المنزل: خارج القوى العاملة

 13,437 4,222 8,840 375 بسبب المرض، أو اإلعاقة، أو غيرها: خارج القوى العاملة

 909,547 5,865 465,546 438,136 المجموع

 35%      سنة( 24– 15) العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة معدل البطالة للشباب 

 
 ارتفاع معدالت البطالة للشباب من أنها تظهر األرقام الفعلية على الرغم محدودية حظ فيما يتعلق بالحالة الزواجية، فإننا نال

، اإلناث المطلقات والمتزوجاتبين أيضا  قين، وبشكل واضهشباب المطلّ بين ال العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة  الذكور
إيجاده  توقعناي ولكن تتماثل معدالت اإلناث الشابات اللواتي لم يتزوجن ومعدالت الشباب غير المتزوجين، وهو األمر الذ

 (.5جدول الذكور )الشباب  مننظرا لمكوث الشابات فترة أطول )بكثير( في النظام التعليمي 
 
للشباب الذين حصلوا على  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة انخفاض معدالت الشباب  مع ةالتعليمي الحالةتسق وت 

البطالة هذه معدالت ( أن ج)8)ب( و8)ب(. كما يظهر الجدوالن 6و)أ( 6أعلى مع ما يعرضه الجدوالن  تحصيل علمي
خارج دائرة وتتباين تباينا ضئيال معدالت البطالة للشباب   .الذكور بين الشبابمما هي عليه اإلناث الشباب بين أعلى بكثير 

معدالت في  الجغرافية المختلفةالمستويات  وهناك تشابه بينغير الالجئين، و بين الالجئين  العمالة أو التعليم أو التدريب
ت البطالة الموضحة بشكل عام في معدالالمستويات الجغرافية وبين  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة البطالة للشباب 

بشكل  ، وأدناها في الضفة الغربيةومحافظاتهافي قطاع غزة  بطالة معدالتسجلت أعلى حيث )ب(. 6و)أ( 6في الجدولين 
، فإن تمت اإلشارة سابقارام هللا والبيرة. وكما  محافظة، و تسلفي محافظةطوباس واألغوار الشمالية، و محافظات ملحوظ في 

   الشباب الذكور. منالمناطق  جميعفي  أعلىلشابات اإلناث البطالة لمعدالت 
 

 العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة ارتفاع معدالت البطالة للشباب  2017، 2007للعامين  الجدولين السابقينويظهر 
اظهرت  كذلك، الحاصلين على مستويات تعليمية عاليةخالل الفترة الواقعة بين التعدادين وبشكل أوضه بين الشباب الذكور 

الشباب الذكور والشابات اإلناث بغض النظر عن  منكل  بين محافظات قطاع غزة النتائج ارتفاع معدالت البطالة في
نابلس، ورام هللا محافظات لشباب الذكور في ( ل)تراجعا بسيطاالبطالة  معدالتتراجعت  في حيناسية. األس خصائصهم

 لشابات اإلناث في محافظة القدس.لو والبيرة، وجنين، 
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 2007، المختارة  الخصائص الخلفيةحسب الجنس و  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة معدالت الشباب  )ب(:8جدول 
 

 المختارةالخصائص 

 كال الجنسين إناث ذكور
العمالة أو التعليم خارج دائرة 

العمالة أو التعليم أو خارج دائرة  تعليما أو يتلقى عامل و/ أو التدريب
العمالة أو التعليم خارج دائرة  تعليما أو يتلقى و/ عامل التدريب

 تعليما أو يتلقى عامل و/ أو التدريب

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 88 232,180 12 30,878 89 115,058 11 14,092 87 117,122 13 16,786 15-17 الفئة العمرية

19-18 22,400 29 53,922 71 29,446 40 43,811 60 51,846 35 97,733 65 

24-20 45,098 29 112,159 71 95,180 63 55,752 37 140,278 46 167,911 54 

 69 497,824 31 223,002 61 214,621 39 138,718 77 283,203 23 84,284 (24-15) المجموع

 34 52,334 66 101,718 22 26,366 78 93,094 75 25,968 25 8,624 متزوج الحالة الزواجية

 79 442,214 21 118,562 81 186,921 19 43,905 77 255,293 23 74,657 لم يتزوج أبدا

 38 770 62 1,237 35 615 65 1,139 61 155 39 98 مطلق، منفصل، أرمل

 9 547 91 5,609 1 35 99 2,760 15 512 85 2,849 أمي الحالة التعليمية

 32 4,962 68 10,546 4 210 96 4,881 46 4,752 54 5,665 ملم

 48 33,692 52 36,092 29 7,520 71 18,651 60 26,172 40 17,441 ائيابتد

 74 262,761 26 91,559 67 114,516 33 57,146 81 148,245 19 34,413 إعدادي

 77 175,020 23 52,405 69 83,066 31 37,026 86 91,954 14 15,379 ثانوي 

 44 6,732 56 8,612 32 2,681 68 5,619 58 4,051 42 2,993 دبلوم متوسط

 43 13,834 57 18,045 34 6,485 66 12,544 57 7,349 43 5,501 بكالوريوس

 65 183 35 98 52 70 48 65 77 113 23 33 دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه 

 69 210,590 31 94,979 62 93,575 38 56,417 75 117,015 25 38,562 الجئ مسجل حالة اللجوء

 65 4,880 35 2,600 56 2,190 44 1,722 75 2,690 25 878 الجئ غير مسجل

 69 281,764 31 125,131 60 118,588 40 80,358 78 163,176 22 44,773 غير الجئ

 71 298,144 29 118,955 62 126,557 38 76,858 80 171,587 20 42,097 الضفة الغربية المنطقة

 66 199,680 34 104,047 59 88,064 41 61,860 73 111,616 27 42,187 قطاع غزة
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 2007، المختارة الخصائص الخلفيةو حسب الجنس العمالة أو التعليم أو التدريب خارج دائرة )تابع(: معدالت الشباب  )ب(8جدول 
 

 المختارةالخصائص 

 كال الجنسين إناث ذكور
العمالة أو التعليم خارج دائرة 

 أو التدريب
التعليم أو العمالة أو خارج دائرة  تعليما أو يتلقى عامل و/

 التدريب
العمالة أو التعليم خارج دائرة  تعليما أو يتلقى عامل و/

 أو التدريب
 تعليما أو يتلقى عامل و/

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 72 36,585 28 14,491 64 15,799 36 8,973 79 20,786 21 5,518 جنين المحافظة

 79 7,658 21 2,054 70 3,380 30 1,432 87 4,278 13 622 طوباس واألغوار الشمالية

 74 23,762 26 8,401 67 10,568 33 5,160 80 13,194 20 3,241 طولكرم

 72 45,892 28 17,503 63 19,499 37 11,475 81 26,393 19 6,028 نابلس

 72 13,054 28 5,160 62 5,365 38 3,315 81 7,689 19 1,845 قلقيلية

 79 9,622 21 2,603 72 4,251 28 1,662 85 5,371 15 941 سلفيت

 74 39,781 26 13,947 64 16,956 36 9,379 83 22,825 17 4,568 رام هللا والبيرة

 69 5,140 31 2,279 57 2,090 43 1,607 82 3,050 18 672 أريحا واألغوار

 66 14,305 34 7,296 57 6,048 43 4,601 75 8,257 25 2,695 القدس

 73 24,686 27 9,205 67 10,941 33 5,508 79 13,745 21 3,697 بيت لحم

 68 77,659 32 36,016 57 31,660 43 23,746 79 45,999 21 12,270 الخليل

 65 38,811 35 20,490 57 16,553 43 12,425 73 22,258 27 8,065 شمال غزة

 64 67,854 36 37,496 56 29,213 44 23,103 73 38,641 27 14,393 غزة

 70 30,534 30 13,389 65 14,118 35 7,477 74 16,416 26 5,912 دير البله

 65 38,092 35 20,626 59 17,159 41 11,695 70 20,933 30 8,931 خانيونس

 67 24,389 33 12,046 61 11,021 39 7,160 73 13,368 27 4,886 رفه

 

 



PCBS :في دولة فلسطين والعمالةالقوى العاملة في مشاركة ال 

41 
 

 2017، المختارة خصائص الخلفيةوالحسب الجنس العمالة أو التعليم أو التدريب خارج دائرة معدالت الشباب )تابع(:  )ب(8جدول 
 

 المختارةالخصائص 

 كال الجنسين إناث ذكور
العمالة أو التعليم خارج دائرة 

 أو التدريب
العمالة أو التعليم أو خارج دائرة  تعليما أو يتلقى عامل و/

 التدريب
العمالة أو التعليم خارج دائرة  تعليما أو يتلقى عامل و/

 أو التدريب
 تعليما أو يتلقى عامل و/

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 86 242,546 14 39,115 89 122,818 11 14,673 83 119,728 17 24,442 15-17 الفئة العمرية

19-18 28,410 32 61,429 68 32,852 38 54,250 62 61,262 35 115,679 65 

24-20 77,456 34 153,419 66 142,392 65 77,678 35 219,848 49 231,097 51 

 65 589,322 35 320,225 57 254,746 43 189,917 72 334,576 28 130,308 (24-15) المجموع

 33 69,437 67 137,979 22 34,609 78 124,098 72 34,828 28 13,881 متزوج الحالة الزواجية

 74 518,709 26 180,012 77 219,207 23 63,779 72 299,502 28 116,233 لم يتزوج أبدا

 34 1,175 66 2,234 31 930 69 2,040 56 245 44 194 مطلق، منفصل، أرمل

 5 297 95 5,254 0 6 100 2,257 9 291 91 2,997 أمي الحالة التعليمية

 33 4,917 67 9,811 7 181 93 2,554 39 4,736 61 7,257 ملم

 50 33,637 50 33,849 31 5,412 69 12,173 57 28,225 43 21,676 ائيابتد

 69 290,868 31 129,527 63 119,215 37 71,458 75 171,653 25 58,069 إعدادي

 75 223,008 25 74,636 68 114,722 32 53,584 84 108,286 16 21,052 ثانوي 

 35 11,432 65 21,616 21 3,686 79 14,183 51 7,746 49 7,433 دبلوم متوسط

 35 24,696 65 45,169 25 11,301 75 33,479 53 13,395 47 11,690 بكالوريوس

 56 467 44 363 49 223 51 229 65 244 35 134 دبلوم عالي، ماجستير، دكتوراه 

 62 235,392 38 143,873 58 107,993 42 77,124 66 127,399 34 66,749 الجئ مسجل حالة اللجوء

 63 5,014 37 2,939 53 2,205 47 1,977 74 2,809 26 962 الجئ غير مسجل

 67 348,400 33 173,073 57 144,304 43 110,558 77 204,096 23 62,515 الجئ ليس

 70 367,867 30 157,240 59 151,730 41 104,309 80 216,137 20 52,931 الضفة الغربية المنطقة

 58 221,455 42 162,985 55 103,016 45 85,608 60 118,439 40 77,377 قطاع غزة
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 2017، المختارة الخلفية خصائصحسب الجنس والالعمالة أو التعليم أو التدريب خارج دائرة )تابع(: معدالت الشباب  (ب)8جدول 
 

 المختارة خصائصال

 كال الجنسين إناث ذكور
العمالة أو التعليم خارج دائرة 

 أو التدريب
التعليم أو العمالة أو خارج دائرة  تعليما أو يتلقى عامل و/

 التدريب
العمالة أو التعليم خارج دائرة  تعليما أو يتلقى عامل و/

 أو التدريب
 تعليما أو يتلقى عامل و/

 % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد % العدد
 71 46,680 29 19,093 60 19,355 40 12,765 81 27,325 19 6,328 جنين المحافظة

 76 9,525 24 3,025 66 3,967 34 2,084 86 5,558 14 941 طوباس واألغوار الشمالية

 72 28,326 28 11,061 64 12,011 36 6,846 79 16,315 21 4,215 طولكرم

 73 59,660 27 21,609 63 24,814 37 14,746 84 34,846 16 6,863 نابلس

 68 15,443 32 7,402 59 6,440 41 4,496 76 9,003 24 2,906 قلقيلية

 75 11,549 25 3,755 66 4,897 34 2,508 84 6,652 16 1,247 سلفيت

 76 47,699 24 15,045 66 20,434 34 10,405 85 27,265 15 4,640 رام هللا والبيرة

 65 6,388 35 3,407 52 2,514 48 2,341 78 3,874 22 1,066 أريحا واألغوار

 67 15,664 33 7,800 58 6,701 42 4,818 75 8,963 25 2,982 القدس

 71 31,247 29 12,704 62 13,488 38 8,134 80 17,759 20 4,570 بيت لحم

 65 95,686 35 52,339 51 37,109 49 35,166 77 58,577 23 17,173 الخليل

 58 44,907 42 32,383 53 20,090 47 17,649 63 24,817 37 14,734 شمال غزة

 57 76,317 43 57,203 52 33,843 48 31,602 62 42,474 38 25,601 غزة

 60 32,868 40 21,917 60 16,264 40 10,698 60 16,604 40 11,219 دير البله

 58 41,720 42 30,294 57 19,975 43 15,332 59 21,745 41 14,962 خانيونس

 55 25,643 45 21,188 55 12,844 45 10,327 54 12,799 46 10,861 رفه
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 عدم التوازن في سوق العمل
مع نمو  الوظائفمدى توافق نمو أعداد وأنواع  وأهمها هوالعرض والطلب في البطالة، بجانبي تؤثر مجموعة عوامل مرتبطة 

السبب  أنإلى العديد من الدراسات  أشارت، قد الوظائفالمحتملين، أي السكان في سن العمل. فبالنسبة لنمو  العاملينأعداد 
في فلسطين هو انخفاض مستويات االستثمار في القطاع الخا  وتركيزه في القطاعات تات  الوظائفمحدودية خلق  وراء

هو الصراع  يأن المعيق الرئيس إلىهذه الدراسات،  تشيرضئيلة للنمو االقتصادي، كما  احتمالية اإلنتاجية المنخفضة وتات 
تشير هذه و لموارد.  على اصول حوال على التجارة والتنقل تفرضها التي والقيود امع إسرائيل، واألهم هو سيطرتهالمستمر 

وغير الموحدة لمسه األراضي  والعمليات المكلفة معيقات داخلية كضعف مناخ األعمال وضعف المنافسةالدراسات أيضا إلى 
ومحدودية الحصول على التمويل للمشاريع الصغيرة والمتوسطة، والنظام التعليمي والتدريبي الذي ال  وحل النزاعات والتسجيل

 (.2018يزّود الخريجين بالمهارات الضرورية لألعمال )مثال، هيليس، العار ، وتاكينبيرغ، 
 

سنة فنكثر( محددا رئيسا  15العرض، فيعتبر نمو السكان في سن العمل ) جانببالنسبة ألعداد الباحثين عن العمل من 
، والذي يؤدي إلى الزيادة في فلسطين نمو السكانمعدل الفصل األول االرتفاع الكبير ل بينا في ،1))انظر المعادلة رقم 

. وحتى إتا ما راوحت الوظائفوالطلب على المزيد من  العرض جانبالمحتملين من  العاملينالسريعة ألعداد السنوية 
لمواكبة نمو  ةالشاغر  الوظائف، فسيكون هناك الحاجة لزيادة عدد مع مرور الزمنمكانها  في القوى العاملة المشاركة معدالت

القوى في مشاركة المع ارتفاع مستويات  الوظائفرتفع الطلب على سيسنة فنكثر(، و  15) عدد السكان في سن العمل 
بالنسبة لإلناث، فبالنسبة لهّن، النمو في  ةصعب خاص وظيفةإيجاد أول العاملة من اإلناث الفلسطينيات، ونتيجة لذلك، بات 

وتلك نظرا للمعيقات الثقافية التي تمنع  ،عدد الشواغر الوظيفية يعتبر ظرفا ضروريا إليجاد العمل، ولكن دون أن يكون كافيا
 .الرجالمن القبول بنفس النوع من الوظائف التي يقبل بها  النساء

 

فإن نمو أعداد األفراد الذين يبحثون عن عمل، إتن  األفراد قبل مباشرة من ملؤهاالجديدة يتم  الشواغرإتا ما افترضنا أن 
نمو السكان في سن  بين مقارنة إجراء ، وبذلك، سنتمكن منالوظائفأعداد  في نموال يمألفي الدولة كفيل بنن  العاملين

نمو القوى  وبينالعمل )والتي يغذيها بشكل رئيس معدالت الخصوبة المرتفعة الراهنة والسابقة(، أو القوى العاملة المحتملة، 
(، الوظائف)أي نمو عدد  العامليننمو أعداد السكان  مع( العاملينعن عمل واألفراد  فعليا  العاملة الفعلية )األفراد الذين يبحثون 

 انعدام التوازن الكبير هذا في الحالة الفلسطينية. 9ويوضه جدول 
 

 العامليناألفراد مقابل نمو عدد سنة فنكثر( والقوى العاملة  15النمو بين التعدادين للسكان في سن العمل ) 9جدول ويلّخص 
في الجدول الفلسطينيين  موال تشمل األرقا االختال  في النمو على التغييرات في أعداد األفراد المتعطلين،يدل (، الوظائف)أي 

جمع معلومات حالة القوى العاملة عنهم. وتظهر النتائج التمكن من عدم بسبب وتلك  J1في منطقة القدس  يقيمون الذين 
إلى القوى  ، دخل منهمألف فرد 735بفارق  2017، 2007سنة فنكثر( بين العامين  15زيادة السكان في سن العمل )

 ألف 151لما يقارب  الوظائف، وبالتالي وصل عجز ألف فرد285  ما يقارب وظائف منهم، ووجد ألف فرد 436العاملة 
األصغر الشباب االرتفاع في البطالة أعاله في فئة  فقد وصل. واتساقا مع النتائج السابقة (ألف 151= 285-436)أي 

السكان الالجئين. ومن الواضه أن جميع  بينو  ومحافظة غزة ( في قطاع غزةسنة 29 – 15عمرا )الذين تتراوح أعمارهم 
حيث كان االرتفاع  سالمناطق اإلدارية تواجه ارتفاعا في البطالة، باستثناء السكان الذكور في محافظتي رام هللا والبيرة والقد

 .املة المحلية للذكورفردا على التوالي من الزيادة في القوى الع 172و 476أعلى بمقدار  الرجال  العاملينبنعداد 
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 دادينفي الفترة بين التعالمختارة  الخصائص الخلفية بعض حسب  لمتعطلينألفراد اوا العاملينواألفراد في حجم السكان في سن العمل والقوى العاملة التغير : 9جدول 
 

 المختارة الخصائص
 زيادة في البطالة الوظائف زيادة في  العاملةزيادة في القوى  زيادة في عدد السكان في سن العمل

 كال الجنسين ناثإ تكور كال الجنسين ناثإ تكور كال الجنسين ناثإ تكور كال الجنسين ناثإ تكور
 120,552 42,465 78,087 98,972 7,199 91,773 219,524 49,664 169,860 316,337 153,178 163,159 29-15 الفئة العمرية

30-64 191,644 191,303 382,947 157,414 57,277 214,691 147,394 36,356 183,750 10,020 20,921 30,941 

65+ 19,257 16,625 35,882 2,126 148 2,274 1,874 106 1,980 252 42 294 

 151,787 63,428 88,359 284,702 43,661 241,041 436,489 107,089 329,400 735,166 361,106 374,060 المجموع

 26,261 15,114 11,147 221,197 34,381 186,816 247,458 49,495 197,963 406,376 198,132 208,244 الضفة الغربية المنطقة

 125,526 48,314 77,212 63,505 9,280 54,225 189,031 57,594 131,437 328,790 162,974 165,816 قطاع غزة

 2,186 2,163 23 30,238 4,129 26,109 32,424 6,292 26,132 51,400 24,928 26,472 جنين المحافظة

 876 570 306 5,148 624 4,524 6,024 1,194 4,830 10,397 4,981 5,416 طوباس واألغوار الشمالية

 2,561 1,529 1,032 15,351 2,223 13,128 17,912 3,752 14,160 27,195 12,647 14,548 طولكرم

 3,692 1,940 1,752 34,363 5,863 28,500 38,055 7,803 30,252 62,756 30,717 32,039 نابلس

 1,374 418 956 8,022 851 7,171 9,396 1,269 8,127 17,049 8,183 8,866 قلقيلية

 933 614 319 6,589 1,046 5,543 7,522 1,660 5,862 11,820 5,686 6,134 سلفيت

 1,052 1,528 476- 31,231 7,930 23,301 32,283 9,458 22,825 49,239 24,106 25,133 رام هللا والبيرة

 542 184 358 2,837 296 2,541 3,379 480 2,899 7,369 3,669 3,700 أريحا واألغوار

 231 403 172- 5,493 1,324 4,169 5,724 1,727 3,997 8,184 4,118 4,066 القدس

 1,699 1,633 66 21,190 3,508 17,682 22,889 5,141 17,748 39,438 19,579 19,859 بيت لحم

 11,115 4,132 6,983 60,735 6,587 54,148 71,850 10,719 61,131 121,529 59,518 62,011 الخليل

 21,358 9,159 12,199 17,946 2,442 15,504 39,304 11,601 27,703 68,474 33,767 34,707 شمال غزة

 32,671 10,763 21,908 24,515 3,032 21,483 57,186 13,795 43,391 109,998 54,082 55,916 غزة

 22,999 10,597 12,402 7,986 1,742 6,244 30,985 12,339 18,646 48,072 24,384 23,688 دير البله

 26,517 11,007 15,510 10,603 1,654 8,949 37,120 12,661 24,459 61,514 30,339 31,175 خانيونس

 21,981 6,788 15,193 2,455 410 2,045 24,436 7,198 17,238 40,732 20,402 20,330 رفه

 99,397 40,823 58,574 84,760 15,598 69,162 184,157 56,421 127,736 299,706 149,658 150,048 الجئ مسجل حالة اللجوء

 465 392 73 1,266 516 750 1,731 908 823 1,034 640 394 الجئ غير مسجل

 51,801 22,147 29,654 198,785 27,620 171,165 250,586 49,767 200,819 432,017 209,677 222,340 ليس الجئ
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 9الجدول  فيالسكان يمكن تحليل النتائج لمجموع ، من تعدادي السكان العالقة بقوة العملوعند النظر في المعلومات عن 
 .(للعمل المستعدينالذين لم يسبق لهم العمل )للحصول على أعداد الذكور واإلناث المتعطلين من الذين سبق لهم العمل و 

 
فردا، بينما ارتفعت أعداد اإلناث  ألف 24أعداد الذكور المتعطلين الذين سبق لهم العمل بما يقارب  ارتفاع 10جدول يظهر 

النتائج السابقة بما يتعلق بارتفاع معدالت البطالة بين أنثى، واتساقا مع  4,000 بحواليالمتعطالت اللواتي سبق لهن العمل 
أكثر من الضعف، بينما لم يسبق لهم العمل الذين أعداد الذكور  زيادةفي سوق العمل، فإننا نجد لم يسبق لهم العمل الذين 

والخالصة أنه بينما كانت نسبة المتعطلين  خمسة أضعا . اللواتي لم يسبق لهن العمل زادت أعداد اإلناث المتعطالت 
إلى أن  تلك ، يشير2017% عام 79تفعت إلى ، فقد ار 2007% عام 50في البطالة الكلية  الذين لم يسبق لهم العمل

وعلى وجه  الذين يتركون المدرسة هممنو الزيادة في البطالة باتت مشكلة أفراد يفتقرون الخبرة المهنية، كالشباب األصغر سنا 
        في كال المجموعتين في األعدادوتتسق النتائج مع  في سوق العمل. اللواتي لم يسبق لهن العمل اإلناث  الخصو 

 .4جدول 
 

 2017 -2007 ن لم يسبق لهم العمل،والذي: زيادة أعداد المتعطلين الذين سبق لهم العمل 10جدول 
 

 كال الجنسين إناث ذكور المؤشر
 436,489 107,089 329,400 نمو القوى العاملة

 284,702 43,661 241,041 الوظائفنمو 

 151,787 63,428 88,359 نمو البطالة، والتي من بينها:

 19,932- 4,515 24,447- نمو المتعطلين الذين سبق لهم العمل

 171,719 58,913 112,806 الذين لم يسبق لهم العمل نمو المتعطلين 
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 الفصل الرابع
 

 االقتصادي وظروف العمالة النشاط خصائص
 

طبيعة  سنة فنكثر( حول 15الذين سبق لهم العمل في العمر ) المتعطليناو  العامليناالفراد عن الواردة المعلومات  ان 
 العاطلينمدى تعّرض  فحصتتيه لنا  ،  ، ومكان العملالعملية، والحالة والمهنةالقطاع و ، ة التي يمارسوهااالقتصادياألنشطة 

كما و ، ومكان العمل. والمهنةألنشطة االقتصادية والقطاع، عبر اللبطالة  تعّرضهمتباين  ومدىالذين سبق لهم العمل للبطالة 
اختالفات واضحة في ظرو  المعيشة لألفراد الذين يعيشون في قطاع غزة والضفة  وجود ةالسابق الفصولنتائج  أظهرت

 .بشكل منفصل حسب المنطقةالنتائج للذكور واإلناث  في هذا الفصل ولذلك نستعرض ظرو  العمالة، تشملالغربية، 
 

. 2008للتصنيف الصناعي الدولي الموحد لعام  التنقيه الرابع على  2017 تعداداألنشطة االقتصادية في دليل ترميز استند 
والمكانية ، 2007من دليل ترميز االنشطة االقتصادية في ترميز االنشطة لتعداد العام  السابقةالنسخة  استخدامفي حين تم 

 يتسن  لم  وعليه، 2017حسب نظام الترميز المستخدم عام  2007عام  إجابة تم ترميزمقارنة بين نتائج التعدادين،  اجراء
المرمزة في فئات عريضة حسب نظام الترميز القديم تحليل وتوزيع أعداد األفراد المشتركين في تصنيفات األنشطة االقتصادية 

تم توضيه التصنيفات التي و ، 2017تفصيال  حسب النظام المعتمد في عام الى فئات أكثر  2007المستخدم في تعداد 
تدل إما على صفر أو على نسبة  0بنجمة )*(، أما فيما يتعلق بالنسب المئوية المقّربة فإن  نظام الترميز هذاينطبق عليها 

 . %0.5أقل من 
 

 ألفراد الذين سبق لهم العمللاالقتصادي  النشاطخصائص 
 االنشطةعبر وفلسطين  ،سنة فنكثر( في الضفة الغربية وقطاع غزة 15توزيع القوى العاملة للذكور واإلناث ) 11يبين الجدول 

المناطق في هذه المتعلقة ب الخصائص مع بالمقارنةعلى المقارنة بين هاتين المنطقتين  الفصلاالقتصادية، ونرّكز في هذا 
، كانت 2007بين التعدادين. على سبيل المثال، يظهر الجدول أنه في عام  قد تغّيرت خالل الفترة الواقعةوالتي  2007 عام

ولكن زادت أهمية هذا القطاع  ،(الخدماتنشاط الثالث ) النشاطقد عملن في من اإلناث في الضفة الغربية  %83ما نسبته 
 .%90إلى  هابالنسبة لإلناث نظرا الرتفاع 2017في عام 

 
في ثالثة أنشطة: اإلدارة العامة والدفاع، سبق لهم العمل في قطاع غزة  األفراد الذكورمعظم ف يتعلق بالنشاط االقتصادي،فيما 

 أنشطة  بسيطة في نسبةوشوهدت ، 2017و 2007في عامي  وإصالح المركباتالجملة والتجزئة،  وتجارة، واإلنشاءات
سبق أو اللواتي  العامالتأكثر من نصف اإلناث   .األسماك وصيدوالحراجة ، والزراعة والتخزين ، والنقلالصناعات التحويلية

والدفاع والضمان االجتماعي  اإلدارة العامة وبنسب صغيرة في األنشطة التالية:التعليمي  النشاطفي  عملن لهن العمل
ونرى في الضفة  . 2017و 2007، والخدمة االجتماعية في عامي العمل االجتماعيو االنسان  صحةأنشطة ، و االلزامي

التجزئة وإصالح و  تجارة الجملةو ، اإلنشاءاتحيث تعتبر أهم أنشطتهم االقتصادية هي  الذكورالغربية نمطا مغايرا بين 
الضفة الغربية كلٍّ من في  اإلناث، بينما يتشابه حال الصناعات التحويليةأو ، المركبات تات المحركات والدراجات النارية

، العمل االجتماعيو االنسان  صحةأنشطة و التعليمي،  النشاط  وهي: للعمل ةالرئيس االقتصاديةاألنشطة قطاع غزة في و 
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في  للنساء الصناعات التحويليةاإلدارة العامة. وعلى الرغم من أهمية العمل في  نشاطوباتت المرأة تعمل بشكل متزايد في 
 .2017، إال أنه قد فقد قليال من أهميته في عام 2007عام 

 
واستغالل  صيد األسماك، وأنشطة التعدينو  والحراجة الزراعة كل من في الجدول، المدرجة األساسي النشاطتشمل أنشطة 

والغاز والبخار وتكييف الكهرباء  إمداداتمات دخو هي أنشطة الصناعات التحويلية، ف القطاع الثانيأنشطة ، أما المحاجر
األنشطة.  باقي القطاع الثالثأنشطة تشمل في حين  وإدارة النفايات ومعالجتهاأنشطة الصر  الصحي و  المياهإمدادات و  الهواء

في قطاع غزة أكثر منه في الضفة  ، باألخصالثالثقطاع اليعملون تحديدا في أنشطة  واالناث الذكورتبين النتائج أن معظم 
ي الضفة فاألسماك(  صيدالحراجة و و  )الزراعة ةاألساسي نشطة األفي  العاملين الذكورأعداد  وعلى الرغم من ارتفاع الغربية. 
الذكور أعداد  ولم تتغير ،بين التعدادين الواقعةانخفضت في الفترة قد  النشاطفي تلك  العامالت االناثأعداد  إال أنالغربية، 
ارتفعت بشكل طفيف، بينما انخفضت  حيثصيد األسماك في غزة بشكل أو ب خر و  والحراجة الزراعةأنشطة في  العاملين

 .هفي العامالتاالناث أعداد 
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 2017، 2007في فلسطين حسب الخصائص االقتصادية والمنطقة،  سبق لهم العملالذين  للذكور واالناث التوزيع النسبي: 11 جدول
 

 الخصائص االقتصادية
 فلسطين  قطاع غزة الضفة الغربية

2007 2017 2007 2017 2007 2017 

 اناث ذكور اناث ذكور اناث تكور اناث تكور اناث تكور اناث تكور
 136,174 796,912 87,270 580,485 39,289 249,661 26,267 208,117 96,885 547,251 61,003 372,368 المجموع 

 2 6 4 7 0 6 1 7 2 5 5 7 الزراعة والحراجة وصيد األسماك قتصادياالنشاط ال

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 واستغالل المحاجر التعدين

 6 13 9 13 1 8 3 9 8 15 12 14 الصناعات التحويلية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 0 0 * * 0 0 * * 0 0 * * امدادات المياه وأنشطة الصر  الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها

 0 24 0 22 0 10 0 12 1 31 0 27 اإلنشاءات

تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات تات المحركات 
 7 18 5 17 3 18 3 15 9 17 7 19 والدراجات النارية

 0 5 1 6 0 7 1 6 0 5 1 6 النقل والتخزين

 1 3 0 2 0 2 0 1 1 3 0 2 انشطة خدمات االقامة والطعام

 2 1 * * 2 1 * * 2 1 * * المعلومات واالتصاالت

 2 1 2 1 1 1 1 1 3 1 2 1 االنشطة المالية وأنشطة التنمين

 0 0 3 2 0 0 1 1 0 0 3 2 األنشطة العقارية

 3 2 * * 2 1 * * 4 2 * * األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 1 1 * * 0 1 * * 1 1 * *   أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

 13 14 11 18 14 27 16 32 13 9 9 10 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي

 42 5 44 6 51 7 51 7 38 4 42 6 التعليم

 11 2 11 3 12 4 13 4 10 2 10 2 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 1 0 * * 0 0 * * 1 0 * * الفنون والترفيه والتسلية

 6 3 7 2 8 4 8 2 6 2 7 2 انشطة الخدمات األخرى 

م افرادا  وأنشطة االسر المعيشية التي تستخد أنشطة األسر المعيشية
 غير محددة الستخدامها الخا  في انتاج سلع وخدمات

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية )غير 
 2 1 2 1 4 2 2 1 1 0 1 1 الخاضعة للوالية الوطنية(
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 2017، 2007في فلسطين حسب الخصائص االقتصادية والمنطقة،  سبق لهم العملالذين  واإلناث للذكور التوزيع النسبي)تابع(:  11 جدول
 

 الخصائص االقتصادية
 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية

2007 2017 2007 2017 2007 2017 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث تكور إناث تكور اناث تكور اناث تكور
 النشاط

 قتصادياال
 2 6 4 7 0 7 1 7 2 6 5 8  ساسياأل النشاط

 6 13 9 13 2 8 3 10 8 15 12 15 الثانيالنشاط 

 92 81 86 80 98 85 96 83 90 79 83 77 ثالثال النشاط

 48 42 38 38 31 37 21 31 55 44 45 42 خا  وطني داخل المنش ت القطاع

 4 20 4 19 2 24 1 16 5 18 5 21 خا  وطني خارج المنش ت

 3 10 2 6 2 1 1 3 4 14 3 8 خا  اجنبي داخل المنش ت

 0 8 1 10 0 1 0 5 1 12 1 12 خا  اجنبي خارج المنش ت

 34 18 41 24 40 33 48 40 31 11 38 16 سلطة محلية /حكومة وطنية

 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 حكومة اجنبية

 3 0 5 1 5 1 8 2 2 0 4 0 جمعية تعاونية /هيئة او جمعية خيرية

 7 1 9 2 21 3 21 3 2 0 3 1 وكالة غوث

 0 0 1 0 1 0 1 0 0 0 1 0 هيئة دولية

 6 6 4 3 5 4 4 2 6 7 4 3 المدراء المهنة الرئيسية

 52 16 44 10 64 25 57 13 48 12 38 9 االختصاصيون 

 14 5 20 7 14 7 25 10 14 5 18 5 الفنيون ومساعدو االختصاصيين

 7 1 7 2 6 2 3 2 7 1 8 2 الكتبة

 11 18 9 23 6 23 5 29 13 15 10 20 العاملون في البيع والخدمات

 1 2 3 3 0 2 1 2 1 2 4 4 العمال المهرة في الزراعة وصيد االسماك

 4 23 8 23 1 15 3 17 5 27 11 26 العاملون في الحر  والمهن تات الصلة

 0 7 0 8 0 8 0 7 1 7 1 9 مشغلو ومجمعو االالت والمعدات

 5 22 5 21 3 16 3 18 6 24 6 22 المهن األولية

 3 9 2 9 2 6 1 7 4 11 3 11 صاحب عمل العمليةالحالة 

 6 18 5 15 3 17 3 13 7 18 6 16 يعمل لحسابه

 80 49 82 52 82 50 89 60 80 49 80 47  بنجر عامل منتظم

 9 22 7 23 13 26 6 19 8 20 8 25  عامل غير منتظم بنجر

 1 2 3 1 0 2 1 1 2 2 4 2 عضو أسرة غير مدفوع األجر
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 2017، 2007في فلسطين حسب الخصائص االقتصادية والمنطقة،  سبق لهم العملالذين  النسبي للذكور واالناثالتوزيع )تابع(:  11 جدول
 

 الخصائص االقتصادية
 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية

2007 2017 2007 2017 2007 2017 

 إناث ذكور إناث ذكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور اناث تكور
 3 2 4 2 2 2 3 2 4 2 4 1 في المسكن مكان العمل

 33 28 40 34 35 34 37 33 32 26 42 34 ضمن نفس التجمع

 51 41 44 35 44 46 40 38 54 38 45 34 ضمن نفس المحافظة

 11 12 10 13 18 17 19 18 8 10 6 10 في محافظة أخرى 

 1 14 1 13 0 0 0 8 1 20 1 16 داخل اسرائيل

 0 2 0 2 0 0 0 0 0 3 0 3 في المستعمرات االسرائيلية

 0 1 1 1 0 0 1 1 0 1 1 2 بالخارج

 0.5= صفر أو أقل من  0 ، بينما2007 لعام الوطني لألنشطة االقتصاديةالتصنيف  في مالحظة: * = غير متاح، ليست فئة دالة بعد
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، داخل منش ت في مؤسسات وطنية خاصةفي الضفة الغربية  الذكور واالناثفيما يتعلق بنوع القطاع، يعمل معظم أما 
 في قطاعيعتبر العمل ، كما االناث دون  للذكور بالنسبة ا  الوطنية مهمالخاصة العمل خارج المنشنة في المؤسسات  ويعتبر

تاما في قطاع  اختالفاالوضع ويختلف الضفة الغربية. في  لالناثبالنسبة  وتزداد أهميتهمهم،  آخر ا  الحكومة الوطنية قطاع
 ،الوطنية الخاصة مع المؤسسات  تلوطنية، ويليه العمل داخل المنشالحكومة ا لصاله الذكور واالناثيعمل معظم  ؛ حيثغزة

 .خارج منشنة االناثتعمل  وقّلما
 
 الذكورأغلب  حيث أن، حسب الجنسكما يختلف غزة قطاع يختلف الوضع في الضفة الغربية عنه في ففيما يتعلق بالمهنة، و 

 2007 العامين في الخدماتالبيع أو ولية أو في األ مهناليعملون في و ، ةحرفيال مهناليعملون في  في الضفة الغربية
ومساعدو  أو فنيات كاختصاصياتفي مهن تتطلب مستويات تعليمية أعلى، وبذلك فهن يعملن  االناثتعمل بينما  . 2017و

 .المجال األخير عملهّن في ةالخدمات، بالرغم من ندر البيع و في  كما يعملن، اختصا 
 

منتظمين أو غير منتظمين في الضفة الغربية وقطاع غزة كعاملين  الذكورغالبية ، يعمل حسب المنطقة العمليةحالة بالنسبة لل
غير العامالت االناث شهد قطاع غزة ارتفاعا في عدد وقد  . منتظمات بنجر فقط عامالتكناث بنجر، بينما تعمل معظم اإل

 منتظمات بنجر.ال
 

نفس التجمع  في كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزة ضمن الذكور واالناثغالبية يعمل ، حسب المنطقة مكان العملل بالنسبة
 2017، 2007في العامين في إسرائيل  العاملينو الضفة الغربية في  لذكورانسبة ارتفعت و . فيها يسكنون  التيأو المحافظة 

، 2007عام  في إسرائيلذكور من ال %8حيث عمل سابقا  ؛قطاع غزة فيالوضع تماما  يختلفو ، %20إلى  %16 من
 االناثيكثر عمل الضفة الغربية، مع المقارنة وبفي إسرائيل.  يعملفرد من الذكور لم يعد هناك أي  2017 عام ومع حلول

قرب محافظات يعود الى قد  ، وهو األمر الذيفيها يقمنعن المحافظة التي  مغايرةأخرى في محافظة نسبيا  قطاع غزة في 
 .قطاع غزة بين بعضها البعض إلى حد كبير

 
 نمتعطليفراد الأللاالقتصادي  النشاطخصائص 

بالرغم من أن و  ،سبق لهم العمللذين ألفراد البطالة الويعرض معدالت  11 في جدولتاته العدد السكاني  12 جدول يّتبع
 الذين لم يسبق لهمن المتعطلو  استثني . لقدلدولةلمجمل ابيانات  أضفنا فقد، حسب المنطقةتركيزنا ينصب على الفروقات 

سبق لهم الذين  المتعطلينلذلك، يعّر  معدل  تبعا    االقتصادية. االنشطةالمرجعية في و عملية، الخبرة لل الفتقارهمالعمل 
 ،العاملين األفراد سوى ال يشمل المقام أن في األقسام السابقة حيث  المدرجالتعريف بشكل يختلف عن نسبة مئوية ك العمل

 .12 جدولللمقارنة فقط ضمن سياق  إال ت ستخدم المعدالت اللذلك، يجب أ  .الذين سبق لهم العملعطلين توالم
 

المدرجة ) متغيرات الستةأوال، فيما يتعلق بال التالية: يمكن الكشف عن بعض األنماط العامة، 12 جدولنتائج  وبالنظر إلى
( منها بكثيرفي قطاع غزة هي أعلى ) لذين سبق لهم العمللمعدالت البطالة فإن االقتصادي،  النشاطالصف( التي تميز في 

من  الذين سبق لهم العمل المتعطلين معدل على الرغم من انخفاضثانيا،  . وتلك على نحو مستمر في الضفة الغربية
كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع في  اللواتي سبق لهن العمل االناثمعدالت  إال أنه هناك زيادة في في كلتا المنطقتين، الذكور

أعلى مما هي  إال أنها غالبا ما تكون ، سبق لهن العملللواتي ا للنساءبطالة المعدالت على الرغم من قلة اتساق ، ثالثا    .غزة
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ارتباطا المهنية ترتبط هي أن الحالة  االهتمام تستدعيالنتيجة األكثر تحديدا والتي أما . لذكورل البطالة معدالت بين عليه
 .2017و 2007 في قطاع غزة وفي كال التعدادين الذكور بين التي تتجّلىعكسيا بالبطالة، و 

 
 لمعدالت بطالة أقل ومساعدو االختصا  والفنيون  ألخصائيون،، وااإلداريون  ت المهن التالية:َتَعّرضالتعدادين،  كالوفي 
 التاآلومجمعو ومشغلو  ،مصانعالعمال و حرفيين، وال، وصيد األسماكوالحراجة  في الزراعةالمهرة  العاملينمهن  من بكثير

صيد و  الزراعة البسيطةو ، وجمع النفاياتحراسة الممتلكات، و في المهن األولية مثل التنظيف،  العاملون واألفراد ، والمعدات
ستدعي االهتمام، ما يوكان من بين النتائج   التي تجرها الحيوانات أو اآلالت. العرباتقيادة و التغليف اليدوي، و األسماك، 

 التعدادين بين المستعمراتفي الضفة الغربية الذين يعملون في إسرائيل أو  البطالة للذكور واالناثمعدالت  وهي انخفاض
 .2017و 2007
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 2017، 2007في فلسطين حسب الخصائص االقتصادية والمنطقة،  سبق لهم العملالذين ناث واإل  للذكور: معدالت البطالة 12جدول 
 

 
 قتصاديةاالخصائص ال

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية
2007 2017 2007 2017 2007 2017 

 إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور اناث تكور
نشــــــــــــــــــاط ال

 قتصادياال
 5 13 3 19 42 27 10 40 2 6 3 7 وصيد األسماكالزراعة والحراجة 

 0 5 0 6 0 30 0 44 0 3 0 6 واستغالل المحاجر التعدين

 6 7 6 17 23 24 32 53 5 3 4 4 الصناعات التحويلية

 7 2 8 4 13 3 12 6 5 1 4 3 إمدادات الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء

 12 6 * * 39 14 * * 2 3 * * وإدارة النفايات ومعالجتهاامدادات المياه وأنشطة الصر  الصحي 

 15 11 11 26 35 43 32 78 12 6 5 13 اإلنشاءات

 5 5 4 7 13 12 9 16 4 2 3 3 تجارة الجملة والمفرد )التجزئة( وإصالح المركبات تات المحركات والدراجات النارية

 11 9 5 10 10 18 9 20 11 3 4 4 النقل والتخزين

 5 7 4 9 14 16 4 20 5 5 4 6 انشطة خدمات االقامة والطعام

 11 5 * * 20 8 0 0 7 4 * * المعلومات واالتصاالت

 4 3 4 3 7 5 9 6 3 2 3 2 االنشطة المالية وأنشطة التنمين

 9 4 8 6 80 9 16 15 7 3 6 4 األنشطة العقارية

 10 5 * * 25 11 * * 8 3 * * األنشطة المهنية والعلمية والتقنية

 7 7 * * 19 16 * * 6 5 * *   أنشطة الخدمات االدارية والخدمات المساندة

 4 2 2 2 8 3 3 2 2 1 2 1 اإلدارة العامة والدفاع والضمان االجتماعي االلزامي

 7 3 3 2 12 7 5 4 4 1 2 1 التعليم

 7 4 3 2 13 7 4 3 4 1 3 2 انشطة صحة االنسان والعمل االجتماعي

 11 9 * * 32 17 * * 8 5 * * الفنون والترفيه والتسلية

 13 8 7 6 23 14 11 13 7 2 5 3 انشطة الخدمات األخرى 

 ر المعيشية  في انتاج سلع وخدماتالتي تستخدم افرادا  وأنشطة االس أنشطة األسر المعيشية
 غير محددة الستخدامها الخا 

15 4 8 5 15 0 13 18 15 4 10 7 

 24 15 8 10 35 22 14 14 7 3 5 6 انشطة المنظمات والهيئات التي تتجاوز الحدود اإلقليمية )غير الخاضعة للوالية الوطنية(

قــــــــــــطــــــــــــاع 
 اقتصادي

 5 13 3 18 42 27 10 40 2 5 3 7 ساسياألقطاع ال

 6 7 7 17 23 23 30 51 5 3 4 4 القطاع الثاني

 7 7 4 11 14 13 6 18 4 4 3 6 ثالثالقطاع ال

 7 7 5 10 17 16 11 26 5 3 4 4 خا  وطني داخل المنش ت القطاع

 6 14 5 18 17 27 16 39 4 6 4 9 خا  وطني خارج المنش ت
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 2017، 2007في فلسطين حسب الخصائص االقتصادية والمنطقة،  سبق لهم العمل نالذي للذكور واالناث )تابع(: معدالت البطالة 12جدول 
 

 
 اقتصاديةخصائص 

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية
2007 2017 2007 2017 2007 2017 

 إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور
 8 5 7 22 27 29 25 80 5 4 4 8 خا  اجنبي داخل المنش ت 

 5 7 12 26 25 45 69 89 4 6 6 12 خا  اجنبي خارج المنش ت

 5 2 2 1 8 3 2 2 3 1 2 1 سلطة محلية /حكومة وطنية

 8 8 13 21 17 30 42 66 6 4 6 6 حكومة اجنبية 

 17 10 6 4 26 14 10 6 6 2 3 2 جمعية تعاونية /هيئة او جمعية خيرية

 16 15 7 7 18 18 8 8 5 1 4 4 وكالة غوث

 18 12 9 21 26 17 8 26 7 2 9 18 هئية دولية

ة الــــــمــــــهــــــنـــــــ
 الرئيسية

 2 3 1 2 5 9 2 5 2 2 1 1 المدراء

 7 3 4 3 13 4 5 5 4 1 3 2 االختصاصيون 

 9 4 4 4 17 8 6 4 5 2 3 3 الفنيون ومساعدو االختصاصيين

 10 6 5 3 22 11 7 5 6 2 4 2 الكتبة

 6 5 4 4 15 9 8 6 5 2 3 2 العاملون في البيع والخدمات

 1 8 2 8 9 18 2 22 1 4 2 5 العمال المهرة في الزراعة وصيد االسماك

 7 10 7 20 28 31 32 53 5 5 4 8 العاملون في الحر  والمهن تات الصلة

 7 7 5 10 17 16 21 23 6 3 4 4 مشغلو ومجمعو االالت والمعدات

 7 11 5 23 29 28 13 50 3 6 3 11 المهن األولية

ــــــــحــــــــالــــــــة  ال
 العملية

 2 3 2 6 4 10 3 16 2 1 1 2 صاحب عمل

 4 8 5 10 10 19 10 23 3 4 3 5 يعمل لحسابه

 6 3 3 7 12 6 5 12 4 2 2 3  عامل منتظم  بنجر

 22 17 12 26 34 31 22 57 15 9 8 13  عامل غير منتظم بنجر

 2 5 1 7 6 11 2 16 2 3 1 4 عضو أسرة غير مدفوع األجر

مـــــــــــــكـــــــــــــان 
 العمل

 4 5 4 8 8 8 8 14 3 2 3 2 في المسكن

 7 9 4 9 14 16 7 18 4 4 3 5 ضمن نفس التجمع

 7 8 4 10 15 16 6 17 4 3 3 5 ضمن نفس المحافظة

 10 5 5 7 14 8 5 11 6 3 4 4 في محافظة أخرى 

 3 6 8 29 0 91 86 90 3 5 5 11 داخل اسرائيل

 1 5 4 12 0 61 100 91 1 5 3 8 في المستعمرات االسرائيلية

 29 9 30 15 48 28 59 47 25 7 16 6 بالخارج

 الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني: مشاركة القوى العاملة والعمالة في دولة فلسطين.   
 0.5= صفر أو أقل من  0 ، بينما2007 لعام الوطني لألنشطة االقتصاديةالتصنيف  في مالحظة: * = غير متاح، ليست فئة دالة بعد   
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الذين المتعطلين على وال ينطبق هذا األمر  بالنسبة لسكان الضفة الغربيةيجاد عمل في إسرائيل إسهولة الواضه بات من 
في  األفرادهؤالء لبالنسبة  في إسرائيلبل استحالته صعوبة العمل  ليس فقطو . (11جدول ) في قطاع غزة سبق لهم العمل

، %(91) سبق لهم العملعطلين الذكور الذين تكما يظهر معدل البطالة المرتفع جدا بين الم ،بين التعدادينالواقعة الفترة 
 أو انعدامه تماما. في إسرائيل على قلة عملهنّ ناث رقم صفر لإلويدل 

 
 الثانوية العمالة وحقوق  العملعقد 

المهم أيضا توفير  بل منالتي من شننها أن ترد له دخال، وال يقتصر األمر على تلك،  للوظيفةمن المهم امتالك الفرد 
 العاملينالعديد من  قيامتبين النتائج في هذا الفصل و لعمالة الثانوية. ا حقوق على  حيازتهظرو  تعاقدية تتيه للفرد إمكانية 

المشاركة في كالثانوية المحددة،  الوظيفة حقوق حيازتهم على  وعدم مكتوبدون عقد رسمي ببنجر في فلسطين بعملهم 
السنوية مدفوعة األجر،  االجازةو ، للعاملالتقاعدية  مدخراتالماليا في  صاحب العملصندوق التقاعد الذي يساهم فيه 

هذه  ألول مرة، أسئلة حولو ، 2017 لعام شمل تعداد فلسطينوفي نفس السياق، . لالناث وإجازة األمومة ،اإلجازة المرضيةو 
 منتظمين أو غير منتظمين بنجر. كعاملينبننهم يعملون  الذين أفادوا  فراداألتم طرحها على  ، والتيالخصائص

 
ختلف يال  في الضفة الغربية بشكل عامالقوى العاملة بحسب العالقة السكان يظهر أن توزيع  11جدول وعلى الرغم من أن 

 من حيثالعمل ما يتعلق بعقد في حسب المنطقةيظهر االختال  الكلي  )أ(12جدول إال أن في قطاع غزة، ه كثيرا عن
 .عمالةلل الثانوية حقوق الوالحصول على  المتبعة بموجبه، الممارسات

 
دون أي صيغة من ب يعملون غير المنتظمين بنجر  العاملينمعظم الذكور  أن)أ( 12جدول  ، يبينالعملعقد  وبالنسبة لنوع
خالفا اتفاقا شفهيا.  وفي أفضل الحاالت قد يتم االتفاق معهم، من الضفة الغربية وقطاع غزة كلٍّ في وتلك ، صيغ العقود

غير المنتظمات  العامالت االناث، وعلى نحو خا  في أوساط بوجود عقد أيا كانت صيغته االناثفغالبا ما تحظى لذلك، 
 ، وقد يرتبط هذا األمرمكتوبعقد بموجب أعماال غير منتظمة يعملن  االناثهؤالء %( من 43)، بنجر في قطاع غزة

 .تنفيذها التي تتطلب ةالمهننوع او  لالناث حسب المنطقة والحالة التعليمية باالختالفات
 

ما يقرب  يتبّين لنا أنه ،غير المنتظمات بنجر العامالتناث من اإللفئة السكان الفرعية لبيانات التعداد وبإلقاء نظرة عن كثب 
% من 80تحظى ما نسبته  ثانوي أو أدنى من تلك، بينمامي يعلت في الضفة الغربية لديهن مستوى  االناث% من تلك 50

في المجاالت االقتصادية  حسب المنطقةتوجد فروقات  كمافنعلى.  متوسطدبلوم مي يعلتبمستوى في قطاع غزة  االناثتلك 
 الصناعات التحويليةقطاع غزة في الزراعة أو  في منهن% 3 ما نسبته حيث عملت. االناث هذه الفئة منالتي تعمل فيها 

 ،الصحةأو في قطاع غزة في التعليم، ناث اإل هذه الفئة منمن % 68 وبينما تعمل ما نسبته% في الضفة الغربية. 22 مقابل
 في الضفة الغربية فيهذه  االناث، وبشكل عام، تشارك فئة في الضفة الغربيةفقط % 38 مقابلأو العمل االجتماعي، 

 في قطاع غزة.ها نشاطات اقتصادية أكثر تنوعا عن
 

 مهن%( غالبا في 31غير المنتظمات بنجر في الضفة الغربية ) العامالتالناث ل الحالة التعليميةيصاحب الفروقات في 
 يعملناللواتي  االناثمقارنة بنسبة  ولية(األمهن الو حر ، ال النساء العامالت في  )على سبيل المثال، تات مستوى أدنى

 في قطاع غزة %(69)غير المنتظمات بنجر  العامالتاالناث معظم  حيث أن%(. 6) بنسبة في قطاع غزة وظائفهكذا 
في % 1 أقل من مقابل %( في وكالة الغوث12جزءا كبيرا ) يعمل، بينما ومساعدي اختصا   ت وفنياتكنخصائيا تعملن
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 العامالتاالناث أن مجموعة  ومن المتوقعغير المنتظمات بنجر لدى وكالة الغوث.  العامالتاالناث الضفة الغربية من 
النشاط نشاطات  فيو  المستوى متدنية  وظائفعلمي أدنى، ويعملن في  مؤهلغير المنتظمات بنجر واللواتي لديهن مستوى 

المنتظمات بنجر ولديهن مستوى  العامالتاالناث دون عقد رسمي، أكثر من بشفهية أو التفاقية وفقا  الثانياألساسي أو 
 حيث تميل الكفة ألن تعمل المجموعة الثانية. القطاع الثالثفي نشاطات  تات مستوى أعلىويعملن في مهن  ،أعلى تعليمي

 رسمية.مكتوبة و وفقا لعقود 
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 2017حسب المنطقة، الثانوية  العمالة حقوق الحصول على وإمكانية عقد العمل  تبعًا لنوعفي فلسطين العاملون المنتظمون بأجر وغير المنتظمين بأجر : )أ(12جدول 
 

 
 العمالة الثانوية وحقوق  نوع العقد

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية
 إناث ذكور إناث ذكور إناث ذكور

 منتظم غير منتظم منتظمغير  منتظم غير منتظم منتظم غير منتظم منتظم غير منتظم منتظم غير منتظم منتظم
 

 نوع العقد
 12,707 110,793 178,828 402,778 4,991 32,549 64,707 125,912 7,716 78,244 114,121 276,866 األفراد إجمالي

 27 23 3 11 43 29 5 15 17 20 2 10 فترة محدودةمكتوب ل

 7 48 2 37 9 61 2 66 6 42 1 24 فترة غير محدودةمكتوب ل

 15 6 17 13 13 3 21 6 16 7 15 15 شفوي 

 51 23 78 39 35 7 71 13 61 30 82 50 عقدال يوجد 

ـــــة حقوق   العمـــــال
 الثانوية

 9 67 4 53 7 69 2 72 10 66 5 44 مكافنة نهاية الخدمة -المساهمة في تمويل التقاعد

أو تعويض بــدل األجر مــدفوعــة  إجــازة ســـــــــــــنويــةمنه 
 11 70 3 53 10 73 2 74 11 70 3 43 إجازة

في حال المرض  -مدفوعة األجر إجازة مرضــــــيةمنه 
 13 73 3 54 13 75 3 76 13 72 3 44 أو االصابة

 11 70 * * 10 73 * * 12 70 * * األجر مدفوعة إجازة أمومةمنه 

(:  التصنيف ال ينطبق   *)
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دون بالمنتظمون بنجر في الضفة الغربية الذكور يعمل غالبا ما المنتظمين بنجر في قطاع غزة،  العاملين الذكور عكسعلى 
االناث بين  حسب المنطقةالفروقات  الذي يوضهاله أع التفسير وقد ينطبقأو على أساس اتفاق شفوي.  عقد عملأي 

 حسب الحالةوبالتحديد،  . )أ(12الجدول  المنتظمين بنجر في العاملينالذكور بين  والفروق غير المنتظمات بنجر  العامالت
اإلعدادي أو أدنى، بينما يبلغ في  التعليميةحسب الحالة في الضفة الغربية  الذكورهؤالء من % 49لدى ما نسبته  التعليمية

بكالوريوس أو أعلى في الضفة  مؤهل علمي% من هذه الفئة من الذكور على 26بينما حصل ما نسبته و %. 30قطاع غزة 
أفضل من نظيرتها  فئة من الذكور في قطاع غزة على حالة تعليميةهذه ال ، حيث تحظىفي قطاع غزة %42مقابل الغربية، 

عدد أكبر نسبيا من الذكور في الضفة الغربية في مهن تات مستوى  يعمل، ليس من المستغرب أن لذا .في الضفة الغربية
 في قطاع غزة.ذكور أولئك الأدنى من 

 
ولية مثل الحر ، األمهن الفي  منتظمين بنجر هم عاملينفي الضفة الغربية % من الذكور 54ومن الواضه أن حوالي 

 االنشطةو  حسب المنطقةفروقات  كما توجد ،في قطاع غزة% 16 مقابلكسي، إلخ.، اسائقي تو مشغلو آالت، و التصليه، و 
معظمهم  يعملالضفة الغربية، بينما  في ياألساسي أو الثان النشاط في  يعملون غالبا ما ف ،ذكورال بهااالقتصادية التي يعمل 

%( 52)المنتظمين بنجر  العاملينالذكور ت ظهر البيانات في الضفة الغربية أن معظم كما  في قطاع غزة.  الثالثالنشاط في 
. غزةفي قطاع % 13، بينما تبلغ والتجزئة )المفرد( الجملة وتجارة، الصناعات التحويليةو اإلنشاءات،  انشطةفي  يعملون 

المرتبطة  االنشطةأو في  ،%(53) بنسبةوالدفاع والضمان االجتماعي اإللزامي  اإلدارة العامة نشاطفي تهم غالبي يعمل
بينما تبلغ  ،لدى مؤسسات الحكومة الوطنية المحلية %(64) بنسبةما يقارب الثلثين منهم  ويعمل، %(13) بنسبةبالتعليم 
%( لدى مؤسسات وطنية خاصة حيث 43)ذكور الغالبية هذه الفئة من  تعملحيث  % فقط في الضفة الغربية،22النسبة 

  )ج(.12جدول تنتشر ممارسات تعاقد مختلفة كما سنبين تلك الحقا، في 
 

وبإلقاء في إسرائيل.  يعملفي الضفة الغربية  سبق لهم العمل عاطلينواحد من بين كل خمسة أنه تقريبا  12جدول يبين 
المنتظمين بنجر من فلسطين الذين يعملون في  العاملينيظهر بنن  )أ(12 جدولفي لبيانات األساسية ل نظرة عن كثب

 %(.62) بنسبة دون عقدب%( أو 25) بنسبة إسرائيل في الغالب يعملون بناء على عقد شفوي 
 

غير  العاملينعلى  حقوق هذه النادرا ما تنطبق ، ه وبشكل عامأن )أ(12جدول ، يبين للعمالة الثانوية حقوق بالفيما يتعلق 
ه قد ألن حقوق غير المنتظمين بنجر مستبعدين من مثل هذه ال العاملينا أال نستنتج بنن ولكن يترتب علين ،المنتظمين بنجر

 أمور:عدة ، ويؤكد على في هذا الشنن بيانات معّمقة )ب(12الجدول ويقّدم . العملبنوع عقد  حقوق على الصول حال يرتبط
من وجودهم المنتظمين بنجر أكثر  العاملينفي أوساط  لمهنةلالثانوية  حقوق الالذين يستفيدون من  األفراد يتواجد ما غالبا أنه
على صول حلل األفضللمدة غير محدودة هو  مكتوبامتالك عقد  فإن غير المنتظمين بنجر، وكذلك، العاملينأوساط  في

عن الحصول غير المنتظمين بنجر ليسوا مستبعدين بالتنكيد  العاملينأن يظهر الجدول  من جانب آخر،و  الثانوية.  حقوق لا
 يعملون أولئك الذين لعمالة لدى ل الثانوية حقوق الالحصول على  (Odds-Ratio) ارجحية تزدادولكن  ،حقوق مثل هذه العلى 

  .، ومن المفضل أن يكون عقد لمدة غير محدودةمكتوبرسمي  بموجب عقد
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 لعمالةا حقوق على صول حوغير المنتظمين بأجر في فلسطين مع إمكانية البأجر المنتظمين  العامليننسبة : )ب(12جدول 
 2017، العملالثانوية تبعا لنوع عقد 

 

 العمل عقدنوع  

 حقوق العمالة الثانوية

المساهمة في تمويل 
 التقاعد

منه إجازة سنوية مدفوعة 
 األجر أو تعويض بدل إجازة

منه إجازة مرضية 
 األجرمدفوعة 

منه إجازة أمومة مدفوعة 
 األجر

 55 64 61 56 فترة محدودةعقد مكتوب ل منتظم

 94 93 92 92 فترة غير محدودةعقد مكتوب ل

 24 21 20 22 عقد شفوي 

 50 28 27 27 عقدال يوجد 

 16 22 18 15 فترة محدودةعقد مكتوب ل غير منتظم

 54 46 45 44 فترة غير محدودةعقد مكتوب ل

 4 3 3 4 عقد شفوي 

 4 2 1 2 عقدال يوجد 

 
لنفحص  الفئةنركز بتفصيل أكثر على هذه ف اآلن أما ،منتظمين عاملينبنجر هم  العاملينن غالبية فإ )أ(12جدول  كما يبين

وعلى نوع القطاع  األفراد، مهنةنوع  واستنادها إلى للعمالةالثانوية  حقوق ال على صولحالممارسات التعاقدية وال احتمالية تنوع
 .2017 التعداد األخيربأرقاما تتعلق  )ج(12يعرض الجدول رقم و . يعملون  حيثاالقتصادي 
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 2017الثانوية،  العمالة حقوق الحصول على حسب نوع العقد وإمكانية  المختلفة والقطاعات المهنالمنتظمين بأجر الذكور واإلناث في  العامليننسبة  )ج(:12جدول 
 

 

 األفراد إجمالي الجنس خصائص االقتصاد
 حقوق العمالة الثانوية نوع عقد العمل

فترة مكتوب ل
 محدودة

فترة غير مكتوب ل
المساهمة في  عقد ال يوجد عقد شفوي  محدودة

 تمويل التقاعد
منه إجازة سنوية مدفوعة 
 األجر أو تعويض بدل إجازة

منه إجازة مرضية 
 األجرمدفوعة 

منه إجازة أمومة 
 مدفوعة األجر

 * 88 87 85 20 3 63 14 15,623 تكور المدراء  المهنة

 89 90 89 86 18 3 63 16 5,731 إناث 

 * 89 88 85 19 3 63 15 21,354 كال الجنسين 

 * 88 86 85 17 2 65 15 115,959 تكور ختصاصيون اال

 79 81 78 76 19 4 54 23 63,913 إناث 

 * 85 83 82 18 3 61 18 179,872 الجنسين كال 

 * 78 77 74 21 5 56 18 32,859 تكور ومساعدو االختصاصيين فنيون ال

 72 76 73 68 20 5 49 26 16,792 إناث 

 72 78 76 72 20 5 54 21 49,651 كال الجنسين 

 * 73 71 67 21 5 50 24 9,014 تكور كتبةال

 53 59 55 49 19 6 34 41 8,002 إناث 

 * 66 63 59 20 5 42 32 17,016 كال الجنسين 

 * 49 46 45 40 15 35 9 56,790 تكور خدمات العاملون في البيع وال

 26 31 28 24 50 23 17 11 6,515 إناث 

 * 47 44 43 41 16 33 9 63,305 كال الجنسين 

 * 13 11 15 66 20 7 7 135 تكور العمال المهرة في الزراعة وصيد االسماك

 0 0 0 0 50 25 0 25 4 إناث 

 * 12 11 14 65 20 6 8 139 كال الجنسين 

 * 18 20 23 62 24 8 6 66,251 تكور العاملون في الحر  والمهن تات الصلة

 11 13 12 13 63 25 7 5 2,515 إناث 

 * 18 20 22 62 24 8 6 68,766 كال الجنسين 

 * 30 28 27 52 22 19 7 19,430 تكور والمعداتمشغلو ومجمعو االالت 

 31 36 37 34 43 22 25 9 394 إناث 

 * 30 28 27 52 22 19 7 19,824 كال الجنسين 

 * 25 24 27 59 20 13 9 82,823 تكور وليةاألمهن ال

 52 55 53 50 38 10 33 19 5,422 إناث 

 * 26 26 28 58 19 14 9 88,245 كال الجنسين 
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 2017الثانوية،  العمالة حقوق الحصول على حسب نوع العقد وإمكانية  المختلفة والقطاعات المهنالمنتظمين بأجر الذكور واإلناث في  العاملين)تابع(: نسبة  )ج(12جدول 
 

 

 الجنس خصائص االقتصاد
 إجمالي
 األفراد

 حقوق العمالة الثانوية العملنوع عقد 

فترة غير لمكتوب  فترة محدودةمكتوب ل
 محدودة

المساهمة في  عقد ال يوجد عقد شفوي 
 تمويل التقاعد

منه إجازة سنوية مدفوعة األجر 
 أو تعويض بدل إجازة

منه إجازة مرضية 
 مدفوعة األجر

منه إجازة أمومة 
 مدفوعة األجر

 نفففففففففففوع
 القطاع

 * 36 34 32 49 18 22 11 147,762 تكور  تخا  وطني داخل المنش

 54 58 54 50 32 12 33 23 47,141 إناث 

 * 41 39 36 45 16 25 14 194,903 كال الجنسين 

 * 15 13 13 64 22 8 5 23,380 تكور  تخا  وطني خارج المنش

 42 45 42 38 42 13 23 22 2,118 إناث 

 * 18 16 15 63 22 9 6 25,498 الجنسينكال  

 * 29 32 38 55 23 11 10 51,953 تكور  تخا  أجنبي داخل المنش

 69 72 70 67 23 6 43 29 3,693 إناث 

 * 32 34 40 53 22 13 11 55,646 كال الجنسين 

 * 15 20 23 68 21 5 7 23,172 تكور  تخا  أجنبي خارج المنش

 55 59 57 55 34 9 31 26 393 إناث 

 * 16 20 24 67 21 5 7 23,565 كال الجنسين 

 * 92 91 91 15 1 71 12 142,272 تكور وطنية/ سلطة محليةحكومة 

 88 89 88 86 18 1 61 20 44,438 إناث 

 * 92 90 89 16 1 69 14 186,710 كال الجنسين 

 * 51 51 53 40 11 29 20 1,738 تكور حكومة أجنبية

 77 80 77 75 20 2 46 32 445 إناث 

 * 57 56 57 36 9 32 22 2,183 كال الجنسين 

 * 68 65 58 13 4 49 34 3,153 تكور جمعية تعاونية /جمعية خيريةهيئة أو 

 58 63 58 50 15 6 39 40 2,995 إناث 

 * 65 61 54 14 5 44 37 6,148 كال الجنسين 

 * 79 78 77 5 0 64 30 8,506 تكور وكالة الغوث

 81 82 81 80 4 0 68 27 9,004 إناث 

 * 80 80 78 5 0 66 29 17,510 كال الجنسين 

 * 79 77 67 5 1 44 49 842 تكور دولية هيئة

 73 76 74 64 7 1 44 49 566 إناث 

 * 78 76 66 6 1 44 49 1,408 كال الجنسين 

 %0.5= صفر أو أقل من  0مالحظة: * = ال ينطبق، 
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 األفراد العاملينتبين النتائج أن و  ،من األعلى إلى األدنى مهنيمستوى ك )ج(12 جدولفي  المهن المدرجةيمكن تفسير قائمة 
، وغالبا ما وال سيما بعقد لمدة غير محدودة ،مكتوبعقد  تكون بموجب ما غالباأعلى مستوى المنتظمين بنجر في مهن تات 

 دون عقد على اإلطالق.بأو  ،أدنى بناء  على عقد شفوي  مستوى في المهن تات األفراد  يعمل
 

يتمكنون  ما غالبااألعلى  المهني المستوى المهن تات  األفراد أصحابن فإ )ب(12جدول النتائج المعروضة في واتساقا مع 
بعض الفروقات  ولكن تبرزاألدنى.  تات المستوى المهني أكثر من أولئك في المهن للعمالةالثانوية  حقوق العلى صول حال من

لمدة محدودة، بناء على عقد عمل  المستوى في المهن عالية ناث اإل تعمل، المكتوبفي حالة العقد ف ،ناثواإلذكور بين ال
 المستوى األدنى؛ حيثتات المهن والعكس صحيه فيما يتعلق بغالبا بناء  على عقد لفترة غير محدودة. ذكور ال يعملبينما 
 .تعلل هذا األمر دالئلال تتيه البيانات ، و ذكورلمدة غير محدودة أكثر من ال مكتوبغالبا بناء  على عقد ناث اإل تعمل

 
 حقوق العلى ل مهنية تمّكنهم أكثر من الحصو  فر ب تات مستوى أعلىفي مهن  العاملون  يحظى األفراد، وبشكل عام

تات مستوى في مهن  العامالتناث اإل بينما تتمتعفي المهن في أسفل التصنيف.  العاملون لئك و أ منالمدرجة  للعمالةالثانوية 
في هذه  يعملنناث أن اإل في تلك قد يكون السببو  ،ذكورأكثر من ال للعمالةالثانوية  حقوق العلى صول حإمكانية الأدنى ب

صول ح، حيث يتيه العقد المكتوب على األغلب إمكانية الذكورال أكثر منة مكتوبالمهن بناء  على صيغة ما من العقود ال
 .للعمالة الثانوية حقوق العلى 

 
السلطات المحلية ومن قبل و الحكومة الوطنية،  في المنتظمين بنجر العاملينهو الممارسة األكثر شيوعا مع  المكتوبالعقد 

لمدة غير  مكتوببناء  على عقد  آنفتا الذكرالمنظمتين  الذكور في يعمل، وغالبا ما الدولية بما فيها وكالة الغوث الهيئات
في ناث واإلذكور % من ال18يزال حوالي  وما ،لمدة محدودة مكتوبنسبيا بعقد ناث اإل أعدادا أكبر من تعملمحدودة، بينما 

 "تجاه الجنس حيادي"المنظمات الدولية ويعتبر الوضع لدى . واضحةدون عقد أو اتفاقية شفوية ب يعملون هذه المؤسسات 
بناء  على اتفاقية  األفرادهذه المنظمات  كما يندر تشغيل ،العملفيما يتعلق بنوع عقد ناث واإلذكور كونه ال توجد فروق بين ال

 دون عقد.بشفوية أو 
 

، يبدو أن واقع األمر. في مكتوبعقد وجود األغلب دون يكون العمل سواء  الوطنية أو الدولية،  في المؤسسات الخاصةأما 
المنتظمين بنجر من الذكور.  العاملين، خاصة مع اإلجراء السائددون صيغة عقد رسمي أو اتفاقية )شفوية( هو بالعمل 

يرتبط بجودة تعليمهن وقدرتهن على األمر الذي وهو ، مكتوبمن قبل هذه المؤسسات بناء  على عقد ناث اإل تعملغالبا ما و 
المنتظمون  العاملون نادرا ما يستفيد و في تلك المؤسسات.  العاملينذكور ال من، أكثر في مهن تات مستوى أعلى يعملنأن 

 العاملينأو  ،والمحلية الوطنيةو  الحكومية في المؤسسات كالعاملين، الثانوية العمالة حقوق بنجر في المؤسسات الخاصة من 
من الذكور نظرا لكونهن  حقوق الحصول على مثل هذه الوهناك صلة بين إمكانية اإلناث األكبر على الدولية.  المؤسساتفي 

 .ذكوركثر من الأ مكتوبعقد بناء على  يعملنيملن إلى أن 
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 الفصل الخامس
 

 في القطاع األساسي العامليناألفراد  خصائص
 

 األساسي األنشطة االقتصادية النشاطيشمل  ، حيثلالقتصادة يالثالثة الرئيس االنشطةفي  فرادخصائص األ 13الجدول يقارن 
األساسي من الزراعة  النشاط االساسي ويعانيالتعدين واستغالل المحاجر. و وصيد األسماك، والحراجة لزراعة ا التالية:

كما تكر سابقا، ، و التعدين واستغالل المحاجر نشاط فيكما  العاملينقلة األفراد من  وصيد األسماك في فلسطينوالحراجة 
 بين الزراعة وصيد األسماك. نظام الترميز المستخدم إمكانية التمييز يتيهال 
 

 الخصائصتبين أيضا بعض  إال أنهاعن فروقات محددة  13جدول ج المتعلقة بالضفة الغربية وقطاع غزة في ئالنتا أظهرت
 عامفيه وبين األرقام الواردة عن الواردة األرقام  بيننظرا للتشابه  2017 عام الوضع في علىهنا  وتم التركيزالمشتركة. 

 بشكل عام. 2007
 

مقارنة  قليال كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزةاألساسي في  النشاطفي  سبق لهم العملالذين  العاطليناألفراد عدد يعتبر 
ألف  27األساسي في كلتا المنطقتين: من حوالي  النشاطفي  العاملينذكور ارتفع عدد ال  .الثالثالنشاط  في  العاملينعدد ب

عدد انخفض إلى حد كبير كما في قطاع غزة. ألف فرد  16إلى  ألف فرد 15في الضفة الغربية، ومن ألف فرد  31إلى  فرد
في الزراعة  العامالتناث انخفض عدد اإل حيث، ، ال سيما في قطاع غزة2007 عام في في تاك القطاع العامالتناث اإل

فهناك عدد أقل نسبيا من الضفة الغربية، وإتا ما قورنت ب. 135إلى  310أو في األنشطة المتعلقة بصيد األسماك من 
  قطاع غزة. فيالقطاعين  هذين في العامالتمن عدد أولئك  يالثان في أنشطة القطاعين األساسي أو يعملناإلناث اللواتي 

 
، كلٍّ من الضفة الغربية وقطاع غزةالثالثة في  االنشطةفي  العاملينناث واإلذكور لل العمري  التركيب تشابهتظهر النتائج 

 في تلك قد يعود السببو . ذكورالأقرانهن  منعمرا أكبر األساسي  النشاطفي  العامالتناث اإل كون ته غالبا ما بالرغم من أن
لعمل في هذا عند اقيودا ثقافية  يواجهن حيث، ذكورالقورّن بإتا ما  األساسي ال يجذب اإلناث ليعملن فيه النشاط أن إلى

بمستوى تعليمي  العامالتومن جهة أخرى غالبا ما يتمتع جيل اإلناث الشابات الذكور.  الذي كان قد سيطر عليه النشاط
في  بشكل عاميتطلب العمل بينما . أعلىمتوسط أو  دبلومنظرا لحصولهن على مؤهل علمي  أعلى من األجيال السابقة،

لقد وجدنا في الفصول و قوية. الجسدية البنية المستوى عال من المهارة المهنية و و  نسبيا يمتدن تعليمي األساسي مستوى  النشاط
ركيزهن يحظين بشكل عام بمستوى مؤهل علمي أعلى، كما ينصّب ت الباحثات عن العمل وأولئك العامالتناث السابقة أن اإل

 الصحة والرعاية، أو في اإلدارة العامة. أوالتعليم  انشطةمثل العمل في  الخدمات أنشطةبشكل أكبر على 
 
لدى  مستوى المؤهل العلمي يكون ، حيث النشاطحسب  العلمي المؤهلفي كلتا المنطقتين، تبين النتائج بوضوح تدرجا في و 

مستويات أعلى نوعا ما، ولوحظت فيحظون ب الثانيالنشاط في  العاملون أما أولئك  ،متدنيااألساسي  النشاطفي  نالعاملي فراداأل
 العامالتناث اإل سبقت اإلشارة، فغالبا ما تحظىكما و . الثالثالنشاط في  العاملين بينالعلمي  المؤهلمستويات أعلى من 

مؤهل ب المنطقتينفي كلتا  الثالثالنشاط في  العامالتغالبا ما تحظى فئة حيث علمي أعلى،  مؤهلمستويات بفي المنطقتين 
 درجة البكالوريوس أو أعلى.إلى علمي يصل 
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المختلفة فيما يتعلق بالحالة الزواجية. على  االنشطةفي  العاملينبين  -المتوقعسبب غياب البالرغم من -وتوجد فروقات 

لهن لم يسبق غالبا  ( الصناعات التحويلية)على سبيل المثال،  الثاني النشاطفي  العامالتناث إلفإن ا نحو أكثر تحديدا،
ضمن فئات  شاباتإناث األخرى. من المحتمل أنهن  االنشطةفي  العامالتناث في كلتا المنطقتين، مقارنة باإل الزواج

 .نوع عمل مشابهيؤدين و  في مصنع العاملين
 

أظهرت ، حيث الثالثة االنشطةفي  العاملينبين  في الضفة الغربيةفروقات بشكل عام  ال يوجد، بحالة اللجوءفيما يتعلق 
هم قطاع غزة  في األفراد العاملين في حين أن غالبيةمن غير الالجئين، هم في الضفة الغربية  العاملينأن غالبية النتائج 

  .من الالجئين
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 2017والمنطقة، المختارة  الخصائص الخلفيةفي فلسطين حسب  بقوة العمل للعالقةالتوزيع النسبي : 13جدول 
 

 الخصائص الخلفية
 المختارة

 فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية
 القطاع الثالث القطاع الثاني القطاع األساسي القطاع الثالث القطاع الثاني القطاع األساسي القطاع الثالث القطاع الثاني القطاع األساسي

 إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور
 125,544 642,801 8,366 105,463 2,265 48,651 38,548 212,189 606 21,210 135 16,262 86,996 430,612 7,760 84,253 2,130 32,389 فراداأل إجمالي

  العمرية الفئات

15–17  5 2 4 1 2 0 2 0 2 0 1 0 4 2 4 1 2 0 

18–19 6 2 6 2 4 1 4 0 3 1 2 0 5 2 5 2 3 0 

20–24 16 5 19 11 15 12 18 2 17 11 11 7 17 5 19 11 13 10 

25–29 13 7 18 15 18 20 22 11 20 15 18 19 16 7 18 15 18 20 

30–54 49 65 47 63 54 63 48 71 53 63 63 69 49 66 48 63 57 65 

55–59 5 10 4 6 5 4 3 8 3 6 4 4 5 10 4 6 5 4 

60–64 3 5 2 2 2 1 1 7 1 2 1 1 2 5 1 2 2 1 

65+ 2 4 1 1 1 1 1 1 0 1 1 0 2 3 1 1 1 0 

  الحالة التعليمية

 0 0 2 1 12 2 0 0 1 1 10 2 0 0 2 0 12 2 أمي

 1 4 8 5 20 11 0 4 4 7 13 10 1 5 9 5 21 11 ملم

 2 13 17 18 28 24 1 11 11 19 21 23 3 15 18 18 28 24 بتدائيا

 6 32 30 41 27 39 3 27 25 38 26 42 8 34 31 42 28 38 إعدادي

 7 19 14 21 8 16 5 19 19 19 16 15 7 19 14 21 8 16 ثانوي 

 14 7 7 5 2 3 15 8 11 7 4 4 13 6 7 5 1 3 دبلوم متوسط

 62 20 19 8 3 5 68 25 26 9 10 5 59 18 18 8 2 6 بكالوريوس

دبلوم عــــالي، مــــاجســـــــــــــتير، 
 دكتوراه 

0 0 1 1 3 8 0 1 1 2 4 7 0 0 1 1 4 8 

  الحالة الزواجية

 69 78 40 69 69 73 73 87 58 80 80 78 67 74 38 67 68 70 متزوج

 25 21 50 30 21 27 21 13 33 19 9 21 27 25 51 33 22 29 لم يسبق له الزواج

 6 1 11 1 10 1 6 1 9 1 11 1 6 1 11 1 10 1 منفصل، أرمل، مطلق
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 2017، والمنطقةالمختارة  الخصائص الخلفيةفي فلسطين حسب  للعالقة بقوة العملالتوزيع النسبي )تابع(:  13جدول 
 

 
 المختارة الخصائص الخلفية

 دولة فلسطين قطاع غزة الضفة الغربية
 القطاع الثالث القطاع الثاني القطاع األساسي القطاع الثالث القطاع الثاني القطاع األساسي الثالثالقطاع  القطاع الثاني القطاع األساسي

 إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور إناث تكور
  حالة اللجوء

 43 38 30 30 35 30 76 65 67 59 73 46 29 25 27 23 33 21 مسجل ئالج

 1 1 1 1 2 1 0 0 0 0 2 1 2 1 1 1 2 1 غير مسجل ئالج

 55 61 69 69 63 69 23 36 32 41 24 53 70 74 72 76 65 77 ئغير الج

  العالقة بقوة العمل

 93 93 94 93 95 87 86 87 77 77 58 73 96 96 95 97 98 95 عامل

 7 7 6 7 5 13 14 13 23 23 42 27 4 4 5 3 2 5 متعطل سبق له العمل

  الحالة العملية

 3 9 6 12 2 9 2 5 7 9 1 5 4 10 6 12 2 11 صاحب عمل

 5 18 15 12 21 24 3 17 33 15 7 20 6 19 14 12 21 27 لحسابهيعمل 

 83 52 58 49 19 19 83 55 38 29 41 6 83 50 59 54 18 26 منتظم بنجر مشتغل

 8 20 18 24 17 41 12 21 19 44 33 64 7 19 18 20 16 29 غير منتظم بنجر مشتغل

 1 2 3 3 41 6 0 2 3 4 18 5 1 1 3 2 42 7 غير مدفوع األجرعضو أسرة 

المياه إمدادات و  الكهرباء والغاز والبخار وتكييف الهواء إمداداتمات دخو هي أنشــطة الصــناعات التحويلية، فأنشــطة القطاع الثاني واســتغالل المحاجر، أما  وصــيد األســماك، وأنشــطة التعدين والحراجة الزراعة كل من تشــمل أنشــطة القطاع األســاســي مالحظة: 
.االقتصادية األنشطة باقي أنشطة القطاع الثالثفي حين تشمل  وأنشطة الصر  الصحي وإدارة النفايات ومعالجتها
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تتشابه توزيعات حالة اللجوء ، بينما متدنيفي قطاع غزة األساسي  النشاطذكور( في الالالجئين )أن عدد  13جدول يبين 
الالجئين  العديد من إلى قدومهذا األمر  يعزى تفسير أن ويمكنالتوزيع في عدد السكان العام.  مع اآلخرين النشاطينفي 

الموجودين في قطاع غزة من خارجها، إلى جانب احتمالية أنهم يعيشون في مخيمات الالجئين، وأن امتالكهم لألراضي 
 (.2019، وكالة الغوث)مثال، الزراعية ليس باألمر المحتمل 

 
 سبق ليلةالذي  األسبوعفي الضفة الغربية في  (سنة فنكثر 15) جميع األفرادتقريبا  فقد كان ، بالعالقة بقوة العملفيما يتعلق و 

 االنشطةبين  سبق لهم العمل ذينللألفراد ا، وكان هناك فرق طفيف في معدالت البطالة الثالث األنشطة في عاملين التعداد 
 ون بنعمالويبرز هنا االختال  الكبير في هذا األمر عما هو عليه في قطاع غزة؛ حيث يغلب على األفراد المرتبطالثالثة. 

 .الثالثالنشاط في  العاملينأن يكونوا متعطلين سبق لهم العمل مقارنة باألفراد  القطاع الثانيالقطاع األساسي و 
 

لحسابهم  يعملون أو اصحاب عمل االساسي  النشاطفي  العاملون األفراد فغالبا ما يكون ، بالحالة العملية يتعلقفيما و أخيرا، 
العمالة في على طلب الالموسمية في  بالتغيراتمن المحتمل ارتباط تلك و األخرى.  االنشطةعليه الوضع في  هو أكثر مما

غير منتظمين بنجر بدال من  عاملينهم  النشاطفي تلك  العاملينوبذلك فإن نسبة كبيرة من عدد األفراد  ،الزراعي النشاط
في  العامالتناث اإل تعمل ما غالبافي كلتا المنطقتين، و األخرى.  االنشطةمنتظمين بنجر كما هو الحال في  عاملينكونهم 
 الثالثالنشاط في  العامالتناث اإليعملن ما غالبا في المقابل،   .غير مدفوعة األجراألساسي كعضوات أسر  النشاط

 منتظمات بنجر. كعامالت
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 الفصل السادس
 

 والجغرافية ،واالجتماعية واالقتصادية ،باطها بالخصائص الديمغرافيةتوار  لبطالةا
 

األساسية  العالقة بين البطالة والخصائصحتى يتسنى لنا توضيه الفصول السابقة الوصفي في  التحليل تم اتباع أسلوب
 الخصائص هذه مة كل منءمدى مالوتلك لفحص ، في هذا الفصل، نتبع منهجا متعدد المتغيرات لدمج هذه النتائجو . لألفراد

 المنطقة. حسبر الملحوظ في البطالة يالتغي تفسيرلبعضها ها بوارتباط األساسية
 

الذين تتراوح القوى العاملة في سكان الموضوع الدراسة ، بحيث يكون المنطقي سلوب االنحدار اللوجستي/ونلجن الستخدام أ
بسبب التقاعد مع أن البحث عن العمل هو محور تركيز  (فنكثرسنة  65استبعاد األفراد )تم قد و . (سنة 64-15) أعمارهم

 لفئاتاعن  قليلون نسبياوالذين يعتبرون أنهم  (فنكثرسنة  65بين األفراد )محددات البطالة وقد تختلف معظم هؤالء األفراد. 
 سنة. 65العمرية األقل من 

 
وتضم التغيرات (. عامال)أن يكون  0( أو متعطال)أن يكون  1قيمتين فقط:  ولهالمتغير التابع هو متغير ثنائي التفرع 

، ، وسنة التعدادمحافظةالو ، التجمعنوع و ، والحالة التعليمية، وحالة اللجوءالحالة الزواجية، و العمر، و الجنس، المستقلة كل من 
 تم اشتقاقأكثر تحديدا، و الملحوظة في البطالة.  التغيراتنفحص مدى أهميتها في "تنبؤ" أو "تفسير"  متغيرات مستقلةوهي 

يتم اختيارها وهي التي واحدة  فئة لكل فئة من مجمل هذه المتغيرات باستثناء "(Odds-Ratio) األرجحية ةبنسب"ما يسمى 
يمكن أن تكون  . 1 الرقم عند ماللفئة المرجعية لمتغير  (Odds-Ratio) األرجحيةنسبة  يتم تعيين، بحيث كفئة مرجعية

 أرجحيةإلى أي مدى تختلف  وتبين، 1للفئات األخرى لذلك المتغير أكبر أو أقل من  (Odds-Ratio) األرجحيةنسبة 
(Odds-Ratio)  أرجحيةالبطالة في هذه الفئات األخرى عن (Odds-Ratio ) الفئة المرجعية. على سبيل أفراد بطالة

( أن اإلجمالي في عمود، الصف األول، 14جدول ) 1.6 التي تبلغ لإلناث (Odds-Ratio) األرجحيةنسبة تظهر المثال، 
ومن األمثلة األخرى هو نسبة  .ذكورال بينعنها  اتمر  1.6 ـهي أعلى بناث اإل بينالبطالة  (Odds-Ratio) أرجحية

( 2، نموتج 2017العمود األخير، ) 21.0رفه الواردة في أسفل الجدول والتي تبلغ  لمحافظة (Odds-Ratio) األرجحية
مرة مما هي عليه في محافظة  21 بـ في محافظة رفه هي أكبر لألفرادالبطالة  (Odds-Ratio) أرجحية والتي تدل على أن

 .ةرام هللا والبير 
 

              األرجحيةنسبة إجمالي  يوّضه. (Odds-Ratio) األرجحيةبين إجمالي وصافي نسبة  14جدول في نميز 
(Odds-Ratio)  أرجحيةماهية (Odds-Ratio)  نرجحيةب( بارتباطها ناثفئة محددة )مثل اإل أفرادبطالة             
(Odds-Ratio)  المجموعتين قد يختلفون  أفرادفي المجموعة أو الفئة المرجعية، دون األخذ في الحسبان بنن  األفرادبطالة

 أرجحيةماهية  (Odds-Ratio) األرجحيةنسبة صافي بينما يظهر مكان اإلقامة، إلخ. و العمر و ، بالحالة التعليميةيتعلق فيما 
(Odds-Ratio)  محددة مقارنة بالمجموعة المرجعية، مع أخذ الفروقات بين المجموعتين بالحسبان  بخصائص أفرادبطالة

   األرجحيةنسب ن تستند السياسات على نتائج من من األفضل أف، وبشكل عاماألخرى في النموتج.  للخصائصتبعا 
(Odds-Ratio)  األرجحيةالصافية وليس على نسب (Odds-Ratio)  .األرجحيةنسب وتعمل اإلجمالية             
(Odds-Ratio)  األرجحية( نسبة 1اإلجمالية كمعيار لمقارنة حجم واتجاه )أكبر أو أصغر من (Odds-Ratio) ة، الصافي

 .الكيفية التي يتغير بها األثر إتا ما تم مراعاة المزيد من المعلوماتتساعد في دراسة ومن شننها أن 
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( إتا صّه االفتراض) ولكنفي وضع سيء. ناث إلى أن اإل 1.6 (Odds-Ratio) األرجحيةعلى سبيل المثال، تشير نسبة 
فقد يؤدي تلك الستخال  نتائج خاطئة بناء  حاصلون على درجة جامعية،ذكور أميات، وجميع الناث إتا كانت جميع اإلف

اإلجمالية نحو ( Odds-Ratio) األرجحيةستوجه نسبة لوضع السياسات.  (Odds-Ratio) األرجحيةعلى إجمالي نسبة 
(. خالفا فقط بين الجنسين ولكن قد ال تكون تلك السياسة األكثر نجاعة )قد تكون ناجعة بشكل غير مباشرسياسة المساواة 

جيدة التصميم وتشمل مقاييس متنوعة تحفز مشاركة إتا كانت أكثر نجاعة لذلك، من المحتمل أن تكون سياسة تعليمية 
)بما في تلك خطوات ل "تحديث" أيديولوجية الجنس في فلسطين، في التعليم العالي والتدريب على المهارات المهنية ناث اإل

 (. ذكوروتشمل مشاركة ال
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 في فئة مرجعية أفرادبطالة  (Odds-Ratio) أرجحيةبمقارنة  وجغرافية وديمغرافيةاجتماعية  بخصائصأفراد  بطالة (Odds-Ratio) أرجحية: 14جدول 
 

 
 الفئة المرجعية

 
 المجموع

 السنة
 2017 2007 سنوات مجمعة

 2نموتج  1نموتج  2نموتج  1نموتج  2نموتج  1نموتج 
 تكور
50- 64 

 ** 3.1 ** 2.5 ** 1.3 ** 1.1 ** 2.3 ** 1.9 ** 1.6 إناث

15-17 3.7 ** 4.3 ** 4.0 ** 2.5 ** 2.2 ** 5.9 ** 5.8 ** 

18-19 3.1 ** 3.8 ** 3.4 ** 2.4 ** 2.1 ** 5.0 ** 4.5 ** 

20-24 2.5 ** 2.9 ** 2.5 ** 1.7 ** 1.4 ** 4.2 ** 3.5 ** 

25-29 1.2 ** 2.0 ** 1.8 ** 1.0 *** 0.9 ** 3.0 ** 2.6 ** 

30-39 0.5 ** 1.1 ** 1.0 * 0.8 ** 0.7 ** 1.5 ** 1.2 ** 

40-49 0.4 ** 0.9 ** 0.9 ** 0.9 ** 0.9 ** 0.9 ** 0.8 ** 

 ** 1.1 ** 2.6 ** 1.1 ** 1.7 ** 1.1 ** 2.2 ** 2.0 الجئ مسجل غير الجئين

 ** 1.2 *** 1.0 ** 1.1 ** 1.1 ** 1.1 ** 1.1 ** 0.8 الجئ غير مسجل

 ** 2.9 ** 2.5 ** 3.4 ** 2.9 ** 3.0 ** 2.5 ** 1.4 أمي أو ملم بكالوريوس وأعلى

 ** 1.9 ** 1.6 ** 2.7 ** 2.1 ** 2.2 ** 1.7 ** 1.1 ابتدائي

 ** 1.5 ** 1.3 ** 2.1 ** 1.6 ** 1.6 ** 1.3 ** 1.1 إعدادي

 ** 1.3 ** 1.2 ** 1.6 ** 1.5 ** 1.3 ** 1.2 ** 0.9 ثانوي 

 ** 1.3 ** 1.4 ** 1.2 ** 1.1 ** 1.3 ** 1.2 ** 1.0 متوسطدبلوم 

 ** 2.3 **1.7 ** 2.4 ** 1.9 ** 2.3 ** 1.7 ** 3.3 لم يتزوج متزوج

 ** 1.2 ** 1.1 *** 1.1 *** 1.0 ** 1.1 ** 1.1 ** 0.9 أرملمطلق، منفصل، 

 ** 1.0  ** 1.1  ** 1.1  ** 0.4 ريف حضر

 ** 1.2  *** 1.0  ** 1.1  ** 1.7 مخيم
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 بطالة أفراد في فئة مرجعية (Odds-Ratio)بأرجحية مقارنة  وجغرافية وديمغرافيةاجتماعية  بخصائصأفراد  بطالة (Odds-Ratio) أرجحية)تابع(:  14جدول 
 

 
 الفئة المرجعية

 
 المجموع

 السنة
 2017 2007 سنوات مجمعة

 2نموتج  1نموتج  2نموتج  1نموتج  2نموتج  1نموتج 
 البيرةو  رام هللا

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 2007سنة التعداد 

 ** 1.7  ** 1.7  ** 1.7  ** 0.5 جنين

طــــــــــوبــــــــــاس واألغــــــــــوار 
 الشمالية

0.4 **  1.2 **  0.9 ***  1.5 ** 

 ** 2.0  ** 1.6  ** 1.8  ** 0.5 طولكرم

 ** 1.5  ** 1.2  ** 1.4  ** 0.4 نابلس

 ** 1.9  ** 1.2  ** 1.5  ** 0.5 قلقيلية

 ** 2.1  ** 1.6  ** 1.9  ** 0.5 سلفيت

 *** 1.0  ** 0.6  ** 0.8  ** 0.3 أريحا واألغوار

 ** 1.8  ** 1.6  ** 1.7  ** 0.5 القدس

 ** 1.8  ** 1.7  ** 1.7  ** 0.5 بيت لحم

 ** 2.1  ** 1.5  ** 1.8  ** 0.5 الخليل

 ** 11.0  ** 6.1  ** 8.6  ** 2.2 شمال غزة

 ** 10.5  ** 5.1  ** 7.7  ** 2.1 غزة

 ** 14.1  ** 5.9  ** 9.8  ** 2.6 دير البله

 ** 17.0  ** 7.3  ** 11.9  ** 3.1 خانيونس

 ** 21.0  ** 5.9  ** 12.4  ** 3.1 رفه

     ** 1.3  ** 1.3 2017سنة التعداد 

 0.016 0.06 0.04 0.11 0.02 0.08  ثابت المعادلة

Nagelkerke Pseudo R-Square  17% 31% 13% 22% 22% 38% 

 1,184,688 753,205 1,937,893  عدد السكان المرجعي

 %5عند مستوى  مهمة%، * = 1عند مستوى  مهمة** = ، داللة إحصائية*** ليست مالحظة: 
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جلت في  . كما تكر سابقا، تتعلق األثار (Logistic Regressions) ةنتائج عددا من االنحدارات اللوجستي 14جدول لقد س 
 اإلجمالية بنماتج يؤخذ فيها بالحسبان متغير واحد فقط في تفسير البطالة.

 
 نموتجيين متميزين رينتقدي وتم اشتقاق  .التعدادينلقد اشتقت تقديرات النموتج "المجمع" بعد دمج سجالت ملفات بيانات 

 ،التجمع: جغرافيين نسياقيلدمج متغيرين  من حيث 1 رقم عن نموتج 2 رقم يختلف نموتجو  لكل تعداد.  بشكل منفصل
نها حيث أ ،(Nagelkerke Pseudo R-Square) إحصائياتتم شملهما في المجموعة السفلى مع قد ، و محافظةالو 

المعرضين  معدل التباين الملحوظ في مخاطر الوقوع في البطالة او متغيرات نموتجمحددة من  مجموعةر يتلخص مدى تفس
 في التغيراتاألكبر على توضيه  النموتجمتغيرات قدرة موتظهر النتائج ، اكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة بين السكان

إلى  الجغرافيبإضافة متغيرات السياق و . 2007في  منه 2017في  المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة معدل
 بين المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة معدل، يتم تفسير 1 رقم لنموتجل والديمغرافيةالمتغيرات االجتماعية 

 (.2 رقم ، نموتجأي) نحو أفضل بكثيرعلى السكان 
 

المعرضين أكثر ليكونوا ضمن معدل كان مدى إلى أي ( 1: )إليجاديعود السبب في تضمين نموتج "مجمع" في التحليل 
ما استمرت الفروقات في سنة التعداد في الظهور بعد األخذ  إتاو ( 2، )2007أكبر منه في  2017في  صفو  البطالة

أن ( 1( إلى )14جدول )ولقد خلصنا . الجغرافية، و الديمغرافيةاالقتصادية، و االجتماعية  الخصائصت في بالحسبان التغييرا
المعرضين أكثر ليكونوا ضمن  معدل، والتي تشير إلى أن 1.3هي  2017لسنة التعداد  (Odds-Ratio) األرجحيةنسبة 

 . 2007أضعا  ما كانت عليه لعام  1.3كانت  2017في عام  صفو  البطالة
 

بشكل منفصل، فسنتمكن من البحث في احتمالية  2017و 2007وبالنظر إلى نتائج مطابقة النماتج على بيانات العامين 
كل بش لقد وجدنامع مضي الوقت.  المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالةمعدل محددة على  خصائصتغيير تنثير 

بدمج مصطلحات  األمر عبر الزمن. لقد قمنا بفحص هذا بذات الحجممتغيرات النموتج قد بقيت كما هي أو  تنثير، أن عام
 تبينتات داللة إحصائية ، (. تبين أن بعض المصطلحات التفاعليةمبينةالتفاعلية محددة في النماتج المجمعة )النتائج غير 

الفروقات  التي ستوضهساعد في تقييم المتغيرات ، من شننها أن ت2017و 2007مالئمة النموتجين بشكل منفصل لبيانات 
 ما عدا القليل-جميع متغيرات النموتج اعتبار  14 الجدول رقم. تكشف نتائج 2007 عاممقارنة ب 2017في اآلثار في 

 تنثير، وأن اتجاه ينالتعداد في كال ليكونوا ضمن صفو  البطالةالمعرضين أكثر  معدل مهمة لتفسيرعلى أنها  -منها
 .2007كما كان في  2017المتغيرات هو في نفس االتجاه في 

 
 في كل الحاالت (Odds-Ratio) األرجحيةنسب  نتيجة مهمة وهي، على وجه التحديد، كانت 14جدول تكشف النتائج في 

فيما  األفراد فئاتبين جميع أنواع  اتازدادت الفروق 2017و 2007ما بين  هيعني أن والذي. 2007من  2017في  أعلى
 2007رفه في محافظة البطالة في  إحتماليةكانت  وتوضيحا :. المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة بمعدليتعلق 

هذا الفرق بشكل كبير في الفترة ما بين ارتفع ، ولكن ةأضعا  مما هي عليه في محافظة رام هللا والبير  6أعلى بحوالي 
 (Odds-Ratio) أرجحيةضعفا من  21البطالة في رفه أصبحت أعلى  (Odds-Ratio)  أرجحية، 2017في و التعدادين. 
 األفرادبين  المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة معدلازدادت الفروقات في  كما. رةرام هللا والبي محافظة البطالة في

 .2017و 2007محافظات مختلفة بين  يقيمون فيالذين 
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 ما بين التعدادين. الواقعة في الفترة المهنعلى صول حفيما يتعلق بالناث واإلذكور الفرق بين ال ازديادالنتائج  أبرزوكان من 
،ناث بطالة اإل (Odds-Ratio) أرجحيةارتفعت  وقد  (Odds-Ratio) األرجحيةحيث ارتفعت نسبة  على نحو غير مواتٍّ
  .(2017، 2 رقم )نموتج 3.1( إلى 2007، 2 رقم )نموتج 1.3 من
 

بطالة االفراد لفئة محددة )الفئات العمرية الشابة( هي اعلى بالنسبة  (Odds-Ratio)أرجحيةأيضا أن  14 الجدول رقميبين 
 فرادكان لدى األو ، وهو ما يتماشى مع ما تم رصده في التحليل الوصفي. البطالة للفئة المرجعية( Odds-Ratio)الرجحية 

 أرجحية. بالرغم من أن الفروقات في ينالتعداد غير الالجئين في كالالة أعلى من بط (Odds-Ratio) أرجحية ينئالالج
(Odds-Ratio ) قد هذا الوضع  إال أنلم تكن أدنى كثيرا عن المخيمات،  2007في  المناطق الحضريةفي  األفرادبطالة

ما ، مالحضريةمناطق المن  بكثيربطالة سكان المخيمات أعلى  (Odds-Ratio) أرجحيةأصبحت حيث  2017في تغير 
 في تدهور األوضاع المعيشية في مخيمات الالجئين. ساهمي

 
في الفترة ما بين التعدادين مقارنة  كبيرمحافظات قطاع غزة بشكل  فيبطالة الفلسطينيين  خطورة ارتفاع هي األبرزالنتيجة 

وأريحا  ،ةمحافظات رام هللا والبير  سكانفي محافظات الضفة الغربية، ال سيما  األفرادبطالة  (Odds-Ratio) نرجحيةب
، والوضع االقتصادي الديمغرافيواألغوار. يمكن توقع استمرارية تفاقم مشكلة ارتفاع البطالة في قطاع غزة كنتيجة للتغير 

 المتردي.
 

القيمة المضافة ، بحيث كانت التحليل الوصفي إلى استنادانتائج التحليل متعدد المتغيرات مع ما توقعناه تنسجم ختاما، 
وقياسها على نفس  الجغرافيةو  الديمغرافيةاالجتماعية االقتصادية،  الخصائصآثار كل من  دمج يالمتغيرات هللتحليل متعدد 

 المعيار، واضعين تنثيرات كل هذه الخصائص على البطالة في منظور مقارن.
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 الفصل السابع
 

 توصياتالتنفيذي و الملخص ال
 

 السكان والسكان في سن العمل
 . مع هذا المعدل المرتفع للنمو الذي يصل2007مليون في  3.7 مقابل، 2017مليون في  4.7عدد سكان فلسطين  بلغ
إدارة الشؤون االقتصادية  -األمم المتحدة) من الدول األسرع نموا في العالم% 25 أعلى% سنويا تكون فلسطين بين 2.5 إلى

%( من 49) كان ما نسبته 2017عام  يف: فمجتمع فتي يفلسطينال المجتمعكما يعتبر . (ب2019واالجتماعية )ديسا(، 
% 55سنة  20سن  أقل منالعمري: كانت نسبة من هم  التركيبيلحظ تحول تدريجي في   سنة. 20السكان أصغر من 

لكل  والدات 8، من حوالي في انخفاض والتي هيتعود السرعة العالية في النمو السكاني إلى ارتفاع الخصوبة  . 2007في 
 االحاللمن مستوى  ما تنفك أعلى بكثير، ولكنها 2017في مواليد/ إمرأة  4إلى حوالي  الماضيالقرن ات يفي سبعين امرأة 

 يسّجل بذلك ارتفاعا، 2017مليون في  2.9إلى  فنكثر سنة 15السكان في سن العمل  عدد وصلوالدة.  2.1الذي يراوح 
في  يقيمون % من السكان 77، 2017في و  %.3.2 قد بلغسنوي النمو المعدل  أن ، ما يعني2007مليون في  2.1من 

 % في مناطق الحضر.74، حيث قطن 2007 ما وردت عليه في عامم بقليلنسبة أعلى  وهي ،حضريةمناطق 
 

  2017، 2007 ،تعداد سكان فلسطين

 

 
مليون  1.9 ـ، وقطاع غزة بفردمليون  2.8الضفة الغربية بعدد سكان  ماتتكون دولة فلسطين من منطقتين جغرافيتين، وه

% في قطاع 3.0معدل نمو السكان السنوي بلغ   .2017و 2007في تعدادات الذين شملهم العد السكان  لتعداد. وفقا فرد

1

6

11

16

21

26

31

36

41

46

51

56

61

66

71

76

81

86

91

96

80 70 60 50 40 30 20 10 0 10 20 30 40 50 60 70 80

ر
عم

ال

2017 2007

الذكور اإلناث

x1000فرد



PCBS :في دولة فلسطين والعمالةالقوى العاملة في مشاركة ال 

78 
 

 5.6يبدو أن معدل حجم األسرة في قطاع غزة أكبر مقارنة بالضفة الغربية:  كما% في الضفة الغربية. 2.2 بلغغزة بينما 
 .العمل حسب المنطقةوفي سوق  السكانفروقات رئيسة في  وتبرز أيضا ،على التوالي افرد 4.8مقابل أفراد 

 
يقيمون ثنان من بين كل ثالثة من الالجئين افي مخيمات الالجئين.  يقيمون % 8و % من السكان هم الجئون،42حوالي 

% 80حوالي  يقيمحسبما ورد من وكالة الغوث، و  2018في  فلسطيني ئماليين الج 6ما مجموعه ، ووصل في قطاع غزة
 (.2019، وكالة الغوثفي لبنان وسوريا ) ةييقيم البقبينما في فلسطين واألردن، 

 
 2017، حسب المحافظة والمنطقةتوزيع السكان 

 

 
 سوق العمل التوازن في عدمو ، البطالة القوى العاملةفي مشاركة ال

ذكور بين ال% 74 ما نسبته 2017في عام  (فنكثرسنة  15)من السكان في سن العمل  القوى العاملةمعدل مشاركة  بلغ
% على 11و %69 تبلغ، والالتي 2007عن سابقتها من النسب في عام بذلك ارتفاعا  وقد سّجل، ناثبين اإل% 16و

نسبة زالت  ما، ألف 213إلى  آال  106من في القوى العاملة المشاركات ناث عدد اإلتضاعف بالرغم من و   التوالي.
اللواتي تتراوح اعمارهن ناث اإل % فقط من15ما نسبته  تعملفي الحقيقة،   مشاركتهن منخفضة جدا على المعايير الدولية.
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، ي نفس الفئة العمريةفذكور % من ال75 يشتغل في المقابل،  أسبوعيا أو أكثر. ساعة 35ن معظمه وتعمل ،(ةسن 25-59)
القوى متنوعة للمشاركة في  عوائقيواجهن ناث إلى أن اإلا األمر ساعة أسبوعيا أو أكثر. يشير هذ 35 ممعظمهويشتغل 

متوسط،  مؤهل دبلومعلى سبيل المثال أعلى من أقرانهن من الذكور،  تعليمي، وتحظى اإلناث بالفعل بمستوى العاملة
 بكالوريوس أو حتى دبلوم عالي.

 

وفي المتوسط، . القوى العاملةحياتية مختلفة فيما يتعلق بالمشاركة في  أدوارناث واإلذكور كما هو موضه أدناه، يتبع ال
تسربوا الذكور الذين . يبدأ 20في المدارس حتى بلوغ سن ناث ، بينما تبقى اإلسنة 17عمر الدراسة في من ذكور ال يتسرب

من أصل  7 ويعمل (. للعمل المتعطلين المستعدين) لمتعطلينمعظمهم يتحول ، و مهنة لهمالبحث عن أول ب المدارس من
. 55إلى التقاعد عند بلوغهم سن  يحالون ، ثم لهم مهنةيبحثون عن أول  منهم يزال العديد مابينما  .30في سن  تكور 10
طوال ، تظل كذلك تصبه المرأة ربة منزل وبمجرد أن ،بعد ترك المدرسة متفرغات ألعمال المنزليصبحن ف، ناثاإلأما 

 .ذكورأعلى من البطالة اللواتي يدخلن سوق العمل مستويات ناث تواجه تلك اإلو حياتها. 
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 سنة( حسب فئة العمر 59-15)الحياة الرئيسية للذكور واإلناث  أدوار
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%، وتصل بين 25، فتصل نسبة المتعطلين من القوى العاملة من الذكور ما نسبته في فلسطين ارئيس االبطالة شننتعتبر 
عبء يقع % على التوالي. 21و 23% بنسبة، 2007هذه األرقام أعلى مما كانت عليه في %، مع العلم أن 40اإلناث 

 لئك الداخلين إلى سوق العمل.و البطالة ثقيال على كاهل أ
 

 الذين سبق لهم العمل والذين لم يسبق لهم العمل األفرادتغيرات معدالت بطالة 
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 (المستعدين للعملالذين لم يسبق لهم العمل )إلى % 25 تي وصلت إلىال المتعطلينالذكور تنقسم نسبة على سبيل المثال،  
 )من كان لديهم عمال في السابق(. منها% 6منها، والمتعطلين الذين سبق لهم العمل والذين يشكلون % 19 والذين يشكلون 

 ومن (للعمل المستعدين) من لم يسبق لهم العمل أكبر بين بالتساوي بشكل أقل أومقسمين  2007في  المتعطلينذكور كان ال
صادم فهو ناث الفرق بالنسبة لإلأما الداخلين إلى سوق العمل ألول مرة.  فرادالوضع كثيرا لأل تراجع، وبذلك سبق لهم العمل

إجمالي اإلناث في % من 35 (المستعدات للعملاللواتي لم يسبق لهن العمل )المتعطالت اإلناث حيث وصلت نسبة  أكثر:
الذين  المتعطلين. لقد انخفض نوعا ما عدد الذكور من من المتعطالت اللواتي سبق لهن العمل% فقط 5و ،القوى العاملة

المتعطلين ، وهو مؤشر آخر بنن عبء البطالة يقع بجزئه األكبر على كاهل 2017و 2007 بين في الفترة سبق لهم العمل
 الشباب.من  (للعمل المستعدينالذين لم يسبق لهم العمل )

 
 2017، حسب المحافظة القوى العاملة من (فأكثرسنة  15) المتعطلين فرادعدد األ
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 2017، حسب المحافظةالعاملة  ى القو المشاركين  من سنة فأكثر( 15) معدل البطالة بين االفراد 

 
 

   العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة الشـــــــباب هو معدل و مقياس آخر الوضـــــــع غير المســـــــتقر لشـــــــباب فلســـــــطين يلتقط 
 هذا ى الرغم من أن الهد  هو خفض مســــتو وعلى . ناثإلبين اســــيما  هذه المعدالت عالية، ال وقد كانت (ســــنة 24 -15)
، 2020األمم المتحدة للتنمية المستدامة بحلول  مؤشرات وهو احد العمالة والتعليم او التدريب( مؤشر )الشباب خارج دائرةال

من  2017و 2007بين  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة الشباب ارتفع معدل فقد لوحظ العكس في حالة فلسطين. 
أو التعليم أو العمالة خارج دائرة الشـــــــــباب معدالت  ، وكانتناث% لإل43إلى  %39(، ومن ذكورمن ال% )28إلى  23%

 المنطقة، كما هو موضه أدناه. حسب باإلضافة إلى تباينهاذكور أعلى من معدالت الناث لإل التدريب
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 2017، حسب التجمع العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة سنة(  24- 15)اإلناث الشابات  معدل
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 2017، حسب التجمع العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة  سنة( 24- 15)الذكور الشباب  معدل

 

 
األعلى تعليما ويتواجدون أكثر في قطاع غزة،  االوساطفي  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة الذكور الشباب يتواجد 

وفي  ةالعلمي المؤهالتفي أوساط جميع مستويات  العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة اإلناث الشابات بينما تتواجد 
 نسبياالعمالة أو التعليم أو التدريب خارج دائرة ذكور الالشباب معدالت  المحافظات والتجمعات. انخفضتو  جميع المناطق

 .فقط في محافظة القدسناث إلا الشابات معدالتانخفضت ، بينما فقط وجنين ،البيرةفي محافظات نابلس، رام هللا و 
 

أعاله بارتفاع معدالت البطالة، خاصة  في الخريطة، كما في منظوره السليم في سوق العمل المتردينظر للوضع ويمكن ال
بين العرض والطلب  التوازن  انعدام استعراض، من خالل (للعمل المستعدين) المتعطلين الذين لم يسبق لهم العمل في أوساط

ازداد عدد  ، كما2017و 2007 العامين ينب ألف 436 فارق ب ديمغرافيةألسباب  القوى العاملةازدادت . لقد على العمالة
 ألف 151تاركا  فقط ألف 285 بفارق  النظر عن عدد الشواغر( بصر ، المهنمن  عدد لالستدالل على) العاملين األفراد

 سنوات. 10 خالل المتعطلينمن  فردا
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 *المهن في الفترة بين التعدادينوعدد ، القوى العاملة، و السكان في سن العمل زيادة

 

 
 (J1منطقة محافظة القدس  باستثناءمالحظة: )*

 171و ،من الذين سبق لهم العملألف فرد  20من انخفاض صا  بلغ هؤالء ألف  فرد  151 ـال ومن المثير لالهتمام تكّون 
بين  سبق لهم العملالذين  المتعطليناالنخفاض في  ويرتبط  .(للعمل المستعدين) الذين سبق لهم العمل المتعطلينمن  ألف
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 مرة أخرى على ترّدي وتفاقمهذا مؤشر وبرزت قوة  ،هذه الفئة زادت أعدادهن فيفقد ناث فقط، بينما بالنسبة لإل الذكور
ناث لإلبالنسبة سوءا  والذي يزدادالشباب في سوق العمل،  (للعمل المستعدين) المتعطلين الذين سبق لهم العمل الوضع لجيل

الثقل بصورة ملموسة، في ظل عدد المتعطلين الذي قفز  ا  أنه يحمل عبئا متزايد تبينأما بالنسبة لقطاع غزة، فقد الشابات. 
 هي ن الذكوربي المحافظات الوحيدة التي انخفضت فيها البطالة ، وكانتألف فرد 151وصوال إلى  الف فرد 126من 

 .سلفيتمحافظة و  ،رام هللا والبيرة محافظة
 

 العمالة وظروفاالقتصادي  النشاط خصائص
 2017ففي العام خاصة في قطاع غزة. و بين التعدادين، الواقعة الفترة  خاللللعمالة بالنسبة  الخدمات نشاط ازدادت أهمية

في هذا  ، أو سبق لهم العمل فيهحاليا العامالت% من اإلناث 95وأكثر من  العاملين% من الذكور 80ما نسبته أكثر من 
مما  أقل بكثيرنهمية بو مهم أيضا في الضفة الغربية فهو ( الصناعات التحويلية) الثاني النشاط. أما 2017في عام  النشاط

. ناثاإلمن تنوعه بين  تنوعا أكبر بكثيرذكور التي يشغلها ال والمهناالقتصادية  األنشطةتنوع ت ، كمافي قطاع غزة هو عليه
التعليم أو أو اإلدارة العامة  مهنمنتظمات بنجر في  كعامالت في كال من الضفة الغربية وقطاع غزة تعمل اإلناث غالباو 

يحظين فلسطين في  العامالتناث العديد من اإل نظرا لكون  ؛بشكل أكثر وضوحا في قطاع غزةو ، الصحة والخدمة االجتماعية
يبرز هذا في ، و (الفئة الثانية والثالثة) المستوى مناصب في مهن عالية ناث تشغل غالبية هؤالء اإل كما ،بمؤهل علمي جيد

في الغالب في المهن األدنى في الخدمة والمبيعات، الحر ، واألنواع األولية  العاملون يعمل الذكور قطاع غزة. في المقابل، 
 .األدنى بالمستوى التعليميعموما  هذا األمر يرتبطوقد  تصليه، سائق، إلخ.( من المهن )مثال، عامل مصنع، عامل

 
ويجدر   .فلسطينفي  للمهنن الرئيسين يالمزود على أنهماالحكومة الوطنية والمؤسسات الخاصة الوطنية يعتبر كال من 

يعمل و  .العامالتناث لإل ةوكالة الغوث في قطاع غزة مهمة كمشغل باتتبين التعدادين، الواقعة أثناء الفترة  بالذكر أنه
، لضفة الغربيةا فيالعمل في إسرائيل زادت أهمية في كلتا المنطقتين في نطاق محافظاتهم أو تجمعاتهم، ولكن  المشتغلون 

من  العاملينوتكاد تنعدم نسبة . 2017 عام في العاملينفي إسرائيل واحد من بين خمسة من  العاملين نسبة فقد وصلت
، وتندر أعداد 2007في  العاملينذكور ن الم% 8 مسجال بذلك انخفاضا بنسبة، 2017سكان قطاع غزة في إسرائيل في 

 .فلسطينمن يبحثن عن العمل في إسرائيل اللواتي أو  العامالتاإلناث 
 

الذين لم يسبق أو  سبق لهم العملالذين  المتعطلين او ذكورال بينمعدالت البطالة في كلتا المنطقتين  فاضانخ وبالرغم من
النظر عن وتلك بصر  ، (الباحثات عن العملالمتعطالت الالتي لم يسبق لهن العمل )ناث إلاارتفعت معدالت  ،لهم العمل

من المعدالت في الضفة  أعلى معدالت البطالة في قطاع غزة وما تزال آخر مهنة شغلنها. ومستوى  العلمي مؤهلهنمستوى 
 .في كلتا المنطقتين انخفاضهابالرغم من الغربية 

 
أكثر توجها  الذكور ويعتبر ، منتظمين بنجر كعاملينبنجر، وأكثر تحديدا  كعاملينفي كلتا المنطقتين  العاملون غالبية يعمل 

يبدو أن العمل غير و  منتظمات بنجر.  كعامالتتوجها   أكثر ناث اإل عتبر ت، بينما غير منتظمين بنجر كعاملينإلى العمل 
العمل المنتظم بناء  على عقد رسمي غالبا يكون دون عقود على اإلطالق، بينما بالمنتظم يكون بناء  على عقود شفوية أو 

. مكتوببناء  على عقد تات المستوى األعلى في الغالب العلمي األعلى وتوي المهن  المؤهلتوي  فراديعمل األو  ،مكتوبو 
، وألنهن يعملن في الحكومة الوطنية أو المؤسسات الدولية، ذكورمن العلمي أعلى تيحظين بمستوى  العامالتناث بما أن اإلو 

والفصل في مثل هذه المؤسسات على  التعيينممارسات ما تستند  غالباو في الغالب بناء  على عقد رسمي. ناث اإل يشتغلن
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المنتظمين بنجر في مثل هذه المؤسسات بناء  على اتفاقيات  العاملين% من 18 ما نسبته يزال ما بيد أنهة. مكتوبعقود 
الدولية الخاصة، بما فيها الشركات والمؤسسات ممارسات التعاقد للمؤسسات الوطنية ، أما فيما يتعلق بشفوية أو بدون عقد

لى اتفاقيات شفوية إ استنادا غالباوالفصل  التعيين إجراءاتب تقومفالفلسطينيين،  للعاملينتوفر المهن في إسرائيل والتي  القائمة
 أو بدون عقد.

 
أمومة( إجازة و  ،مرضيةوإجازة )تقاعد مدفوع من المشغل، إجازة سنوية،  العمالة الثانوية حقوق الحصول على تعتمد إمكانية 

منتظم بنجر مقابل  عامل)بمعنى  العمالةحالة و  ،نوع العقدو المهنة، وعلى مستوى ، للمهنة العاملينالفرد الذي يعين على 
 كعاملين مستوى عاليفي الحكومة الوطنية أو في منظمة دولية في مهنة تات  العاملين األفراد ويحظىغير منتظم(. 

غير  العاملين بينما تضعف فرصة . حقوق مثل هذه ال للحصول علىنفضل فرصة ب مكتوببنجر بناء  على عقد  ينمنتظم
مثل على صول الح من بناء  على عقد شفوي )أو بدون عقد( مستوى أدنىتو  مهنةفي مؤسسة خاصة في منتظمين بنجر ال

 حقوق  على صولالحمكانية فإنهن يحظين بإفي المجموعة السابقة، تمثيال مفرطا  العامالتنظرا لتمثيل اإلناث . و حقوق هذه ال
 .ذكورلدى ال هي أكبر مما بشكل المهنة الثانوية

 
 األساسي النشاطفي  العاملين خصائص

ويغلب على هذا القطاع  ،األساسي، مثل الزراعة وصيد األسماك النشاطفي  القوى العاملةيعمل قسم صغير نسبيا من 
 16 ـالقطاع مقارنة بفي هذا  تعمل أنثى 100أكثر بقليل من هناك في قطاع غزة على سبيل المثال، ف. من الذكور العاملين

مستويات حصلوا على قد االساسي النشاط ن في فإن العاملي الثاني والثالث االنشطخال  العاملين في وعلى  . تكر الف
مستوى ال يحول ماحين مالئما إال هذا التمييز ال يعتبر أن ومع تلك، فإننا نالحظ. التحصيل التعليمي النظاميأدنى من 
، حيث أن ون وفعال ون أسماك ناجع ون أو صيادو مزارع األفرادَ دون أن يصبه  من التحصيل التعليمي النظاميالمتدني 

فإن بالضفة الغربية،  وبالمقارنةالتحمل. القدرة على القوة و و الصحة الجيدة و الخبرة و متطلبات العمل األساسية هي المهارة 
صول حال فيتهم اقد يرتبط تلك بنقص إمكانيو الزراعة وصيد األسماك.  مهنفي  يمثلون تمثيال ناقصا ن في قطاع غزةيالالجئ

أن يكون في هذا القطاع  للعاملين النمطية الحالة العمليةوتعتبر . لهذه المهنة الخبرةو  صيد األسماكلى األرض ومعدات ع
 موسمي(. عامل، أيغير منتظم بنجر ) عامال  لحسابه الخا  أو  عامال  

 
  الجغرافيةقتصادية، و االاالجتماعية و ، الديمغرافيةالبطالة وارتباطها بالخصائص 

قسما  أن يينفلسطينالسكان ال بين المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة معدلتحليل شامل لعوامل تفسير  أظهر
فروقات في مكان و الحالة الزواجية(، و ، والحالة التعليميةالجنس، و )العمر،  األفراد خصائصلفروقات في لعائد %( 40) كبيرا

وبمزيد من . المخيمالحضر والريف و ، مثل الفرد يسكنه الذي التجمع، وفروقات في نوع محافظةالمنطقة و ال، مثل األقامة
ليكونوا ضمن سنة، على أنهم األكثر عرضة  25أن مواصفات األفراد الذين يقعون تحت سن الـ النتائج  تظهر، التحديد

أدنى من ثانوي،  مستوى تعليمي حصلن على وعلى األخص اإلناث منهم اللواتي، بمعدالت مرتفعة جدا صفو  البطالة
دير البله،  " محافظة في منطقة قطاع غزة، تحديدا في المحافظات الجنوبيةيسكّن في مخيم اللواتي و  ،والالجئات منهنّ 

 .2017و  2007للعامين تتغير هذه المواصفاتلم و . "ورفه ،خانيونسو 
 

، ال سيما بين محافظات قطاع المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة لمعدل بالنسبة الجغرافيةاالختالفات وتكبر 
في  الذين يسكنون و  المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة معدلغزة والضفة الغربية. على سبيل المثال، إتا تم أخذ 
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 فراداأل ليكونوا ضمن صفو  البطالةالمعرضين أكثر ، بالتالي فإن معدل 1 ـكمرجع وحدد ب 2017محافظة رام هللا والبيرة في 
المعرضين  معدلفي  الجغرافيةهذه الفروقات قد أخذت لضعفا.  21و 11 منها بـالقاطنين محافظات قطاع غزة هي أعلى 

العمر،  من حيثإلقليم عبر احسب المنطقة والمحافظة تباين األفراد االعتبار عين ب أكثر ليكونوا ضمن صفو  البطالة
 لقد ازدادت الفروقات بين المناطق والمحافظات خالل الفترة بين التعدادين.و  ،، إلخ.والحالة التعليميةالجنس، و 
 

 بمعدلفي المحافظات مقارنة  (فأكثرسنة  15) لألفرادالعاملة  ى في القو  المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفوف البطالة معدل
 2017(، 1.0)= ةفي محافظة رام هللا والبير  المعرضين أكثر ليكونوا ضمن صفوف البطالة

 

 
 توصياتال

 المالمهجانب العرض لسوق العمل عددا من  خصائصبفيما يتعلق  2017و 2007لعامي تحليل بيانات التعدادات  يظهر
السياسي الحالي يعيق السياق ما كثيرا  ولكنمالئمة. ال بالتدخالتالسياسات  واضعيمن قبل  المعالجة تتطلبالبارزة التي 

 على الفلسطينيين)الحصار( نظرا للسيطرة المفروضة ، وبالتحديد سطينيين تطبيق مثل هذه اإلجراءاتغير المستقر للسكان الفل
، وتقرر حول المنطقة الضم والتوسعجدار لإسرائيل  بسبب بناءاالقتصادية أعيقت التنمية االجتماعية  فقد في قطاع غزة،
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تسيطر الحكومة الفلسطينية على حوالي فلضفة الغربية، ل وبالنسبة الدخول إلى قطاع غزة أو الخروج منه.بذلك توقيت ووجهة 
)بمعنى منطقة ج( تحت السيطرة اإلدارية والعسكرية اإلسرائيلية. منها % 60حوالي يقع % من الضفة الغربية، بينما 40

هجرة  تعتبرليين في المنطقة ج في العقود األخيرة، في حين عدة مئات آال  من المهاجرين اإلسرائياستيطان  في ظلوتلك 
 مكتب تنسيق الشؤون اإلنسانية-ل، األمم المتحدةبحسب القانون الدولي )مث غير شرعيةليين ما وراء الخط األخضر ياإلسرائ

 (.2019، في األرض الفلسطينية المحتلة
 

 اإلسرائيلي الفلسطيني. النزاعفي حل  المتحققة على التطوراتمدى واقعيتها  يعتمدو مالئمة. التوصيات الأدناه على ونركز 
ويريدون العمل  لم يسبق لهم العمل نسنة( الذي 24- 15العمرية األصغر ) الفئةبطالة الشباب في نظرا لالرتفاع الملحوظ ل .1

 التالي:نوصي بفاننا  تات مستوى تعليمي أعلى، ثاإلنا بينبالتحديد و ، (للعمل مستعدين)
 بانتقالهم منالعوامل المؤثرة  بخصو إجراء المزيد من البحث في أوساط البالغين الشباب في المدارس وأماكن العمل  .أ

 لعمل.إلى االمدرسة 
 العمل.سوق والمتدربين لمتطلبات  الطلبة إلعدادالمناهج في المدارس ومؤسسات التدريب البحث في مالءمة  .ب
 ،ماهية تلبية متطلبات عمل ايتعلمو لتوسيع فر  التدريب أثناء العمل للشباب في شركات محددة ومؤسسات حكومية  إدخال/ .ت

 .الدراسية المناهجمن أجل تكييف خبرات الطالب  لمتابعةيجب إشراك المعلمين في المدارس كما 
 الذاتي. والعمل الحر/ المشاريع الرياديةلالضطالع بتوسيع القطاع االقتصادي عن طريق إزالة الحواجز والبيروقراطية  .ث
في أماكن العمل. على سبيل المثال، وجهات ناث إجراء البحوث وتطوير البرامج التي تشخص وتتجاوز الحواجز إلدماج اإل .ج

إمكانية و اللواتي يجمعن بين تربية الطفل والعمل بعيدا عن المنزل، ناث اإلو بعيدا عن المنزل،  العامالتناث النظر حول اإل
العمل، مكان بين المنزل و  اللواتي عند تنقلهنناث اإل المضايقات الالتي تتعرض لهن والتخلص منبدوام جزئي،  يعملنأن 

 عمالة، بما في تلك التغيرات في قطاع الالوظيفيفيما إتا كانت التحوالت في الهيكل  ،وفي مكان العمل، وأخيرا وليس آخرا
الباحثين ذكور الباحثات عن العمل بطرق مختلفة أكثر من الناث في القطاع الخا ، تؤثر على اإل العمالةالحكومي مقابل 

 (.2018ياسين، و  عن العمل )مثال، أسعد، هندي، الساسي،
 اتالفقر واالضطراب وتفشي المواهب،، لمنع هدر العمالة أو التعليم أو التدريبخارج دائرة برامج خاصة لمساعدة الشباب إعداد  .ح

 مستقبال. ةالجتماعيا
 تدابير محددة للشباب في مخيمات الالجئين. فإنها تستعدي تطويربما أن البطالة في أوساط سكان المخيمات هي األعلى،  .2

 
  



PCBS :في دولة فلسطين والعمالةالقوى العاملة في مشاركة ال 

91 
 

 المراجع
 

 Assaad, R., Hendy, R., Lassassi, M., & Yassin, S. (2018). Explaining the MENA Paradox:  
Rising Educational, Yet Stagnant Female Labor Force  

articipation. https://ssrn.com/abstract=3153349Hillis, S. A., Alaref, J. J. S., & Takkenberg, W. M. 

(2018). Enhancing job opportunities for skilled women in the Palestinian territories (pp. 84). 

Washington, D.C World Bank Group. 

 ILO. (2019). Key Indicators of the Labour Market (KILM).  Retrieved 18 June 2019, from 
International Labour Organisation (ILO) https://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-
home/home?_adf.ctrl-state=bzqt3lvih_57&_afrLoop=1747442645409966# 

 OCHOA. (2019). Occupied Palestinian Territory. The West Bank, Area C and Gaza Strip. From 
https://www.ochaopt.org/location/area-c, and, 
https://www.ochaopt.org/location/gaza-strip 

 PCBS. (2017). Main Findings of Living Standard in Palestine (Expenditure, Consumption and 
Poverty). Palestine, Ramallah: Palestine Central Bureau of Statistics. 

 PCBS. (2018). On the occasion of the International Population Day 11/7/2018. Retrieved from 
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3183 

 PMO-Palestine, & UNFPA. (2016). Palestine 2030. Demographic Change: Opportunities for 
Development. Palestine. Retrieved from  
https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Palestine%202030%20Full%20Report%

20English.pdf 

 Richter-Devroe, S. (2011). Gender Equality and Women's Rights In Palestinian territories.  
Brussels: European Parliament Retrieved from  
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjtuNTC

4OHiAhXBJlAKHdknAWcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fg

roups%2Fpublic%2F---arabstates%2F---ro-

beirut%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_218024.pdf&usg=AOvVaw2eWPnJgXRBvMFw

QjPVnUSv. 

 UNDESA. (2019a). SDG Indicators, Metadata repository. Indicator 8.6.1: Proportion of youth 
(aged 15-24 years) not in education, employment or training.  Retrieved 5 August 2019 
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-06-01.pdf 

 UNDESA. (2019b). World Population Prospects 2019. United Nations. New York. Retrieved from 
https://population.un.org/wpp/ 

 UNRWA. (2019). Palestine Refugees.   Retrieved 25 June 2019, from 
https://www.unrwa.org/who-we-are 

 

https://ssrn.com/abstract=3153349Hillis
https://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrl-state=bzqt3lvih_57&_afrLoop=1747442645409966
https://www.ilo.org/ilostat/faces/ilostat-home/home?_adf.ctrl-state=bzqt3lvih_57&_afrLoop=1747442645409966
https://www.ochaopt.org/location/area-c
https://www.ochaopt.org/location/gaza-strip
http://www.pcbs.gov.ps/post.aspx?lang=en&ItemID=3183
https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Palestine%202030%20Full%20Report%20English.pdf
https://palestine.unfpa.org/sites/default/files/pubpdf/Palestine%202030%20Full%20Report%20English.pdf
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjtuNTC4OHiAhXBJlAKHdknAWcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---arabstates%2F---ro-beirut%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_218024.pdf&usg=AOvVaw2eWPnJgXRBvMFwQjPVnUSv
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjtuNTC4OHiAhXBJlAKHdknAWcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---arabstates%2F---ro-beirut%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_218024.pdf&usg=AOvVaw2eWPnJgXRBvMFwQjPVnUSv
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjtuNTC4OHiAhXBJlAKHdknAWcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---arabstates%2F---ro-beirut%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_218024.pdf&usg=AOvVaw2eWPnJgXRBvMFwQjPVnUSv
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjtuNTC4OHiAhXBJlAKHdknAWcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---arabstates%2F---ro-beirut%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_218024.pdf&usg=AOvVaw2eWPnJgXRBvMFwQjPVnUSv
https://www.google.nl/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=2ahUKEwjtuNTC4OHiAhXBJlAKHdknAWcQFjAAegQIABAC&url=https%3A%2F%2Fwww.ilo.org%2Fwcmsp5%2Fgroups%2Fpublic%2F---arabstates%2F---ro-beirut%2Fdocuments%2Fpublication%2Fwcms_218024.pdf&usg=AOvVaw2eWPnJgXRBvMFwQjPVnUSv
https://unstats.un.org/sdgs/metadata/files/Metadata-08-06-01.pdf
https://population.un.org/wpp/
https://www.unrwa.org/who-we-are

